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I  nledning

Bakgrund 
 

I massmedier och populärvetenskap lanseras sedan ett antal år tillbaka föreställningen att den 

generation som går i pension idag är annorlunda än tidigare generationer. Mallarna för 

åldrande anses inte längre gälla utan dagens pensionärer är vassare än de någonsin varit.1 En 

av dem som håller diskursen vid liv är publicisten Amelia Adamo. ”Vi är inte som 60+ var 

förr. Dagens 60+ går sin egen väg. Blir inte tant eller farbror utan fortsätter som förr fast lite 

tjockare, lite gråare och gärna lite bitchigare”, skriver hon i Expressen (27/12 2008). 

Förklaringen till denna förändring antas vara att de som går i pension från 2005 och framåt är 

den stora så kallade rekordgenerationen som föddes på 1940-talet – människor som under sitt 

yrkesverksamma liv antas ha dominerat det svenska samhället och skaffat sig ekonomiska 

möjligheter att ställa krav på livet. Som pensionärer förväntas de ställa lika höga krav som 

tidigare. ”Vi kommer inte att bli fattigpensionärer. Vi har råd att uppfylla våra drömmar. Och 

vi gör det redan innan vi fyller 65”, fortsätter Adamo (Expressen 27/12 2008). De nyblivna 

pensionärerna beräknas både efterfråga och ha råd att betala för upplevelser av olika slag. Till 

diskursen har synen på pensionärerna som en ny, underskattad konsumentgrupp knutits (KK-

bladet nr 2 2007; jfr Brembeck 2010, Lövgren 2009, Soukannas 2008). Men för att vara en av 

de ungdomliga, friska, aktiva och välbärgade pensionärer som idealet föreskriver krävs arbete. 

Pensionsavgången bör motas i grind och individen ta ansvar för att hålla sig ung såväl till 

kropp som själ. Adamo sammanfattar riktlinjerna för pensionärsvardandet i sex punkter: 

 

                                                 
1 Bland uppsjön av titlar kan nämnas Malin Alfvén och Kristina Hofstens Barnbarnsboken: för mor- och 
farföräldrar (2007), Alexander Danielsson, Claes Hellgren och Mats Peterssons Kom inte och säg att du är 
gammal (2006), Ulla Holms Att gå i pension är ingen barnlek (2006), Arne Jernelövs Frisk, välbärgad och 
uttråkad (2006), Mats Lindgrens m.fl. Rekordgenerationen – Vad de vill och hur de tänker (2005), Ludvig 
Rasmussons Åldersupproret (2005) och Patricia Tudor-Sandahls Den tredje åldern (2000). För en fullständig 
genomgång, se Lövgren 2009. 
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1. Vi håller oss i betydligt bättre form. Vi äter rätt, motionerar, har koll på blodtrycket och 

magmåttet. Så har vi hittat yogan, denna härliga stretch för stela kroppar. 

2. Vi älskar oss själva så till den milda grad att vi inte vill ändra på oss.  

Den mobila livsstil vi har haft de senaste åren tar vi med oss. Vi jobbar aktivt med att hålla 

oss mentalt unga. Vi löser korsord och sudoku hysteriskt för att tvinga hjärnan arbeta. 

3. Vi är uppfostrade under ungdomshypen som pågått i decennier och där allt som är 

ungdomligt helt enkelt var bäst. Ordet gammal blev en rysning och fick oss att associera till 

blöja. Därför denna överspända attityd mot allt som luktar gammalt.  

Vi grenslar en HD istället och styr ut mot vår andra frihetstid, den som påminner om våra 

tonår. Inga barn, inga skulder, massor av tid. 

4. Föryngringsmetoderna är hur många som helst. Ge oss lite botox i pannan och vi ser 

genast yngre ut. Vi är storkonsumenter av allt som börjar med Anti-Age. (Vi vill inte vara 

yngre, vi är rätt nöjda med vår ålder men vi blir mycket glada om man säger att vi ser yngre 

ut.) 

5. Pengar. Vi kommer inte att bli fattigpensionärer. Vi har råd att uppfylla våra drömmar. 

Och vi gör det redan innan vi fyller 65. 

6. Vi tar ton. Det har vi alltid gjort. Vi har format samhället och tänker fortsätta att göra det. 

Det kommer att bli sushi på ’hemmet’. Vi är redan i full färd att göra om ’hemmet’ så det 

passar oss. Glöm trygghetsboende (Expressen 27/12 2008). 

 

Den bild Adamo målar upp är humoristisk, retorisk och medvetet idealiserad. Bilden syftar till 

att uppvärdera pensionärskollektivet i en tid som upplevs präglad av åldersdiskriminering och 

fixering vid det ungdomliga, men den skildrar inte verkligheten för det stora flertalet. I 

realiteten försvåras ett liv i enlighet med idealet av fysiska, ekonomiska eller strukturella 

hinder, tydligt avhängiga samhällsklass och hälsa. En annan invändning är att den här typen 

av generationstillhörighet har en starkare förankring i massmedia än i enskilda individers 

medvetanden (Trossholmen 2000:117). Men även om mediediskursen inte skildrar verkliga 

människors liv kan den få konsekvenser för verkliga människor. Den blir någonting att spegla 

den egna livssituationen i och att förhålla sig till. Idealbilden får betydelse för vilka 

handlingar och förhållningssätt som blir rimliga och vilka som inte blir det (Nilsson 2008:11). 

När jag längre fram talar om ”mediediskursen” eller om ”pensionärsidealet” är det den bilden 

som avses. 
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Syfte och tillvägagångssätt 

Den här rapporten bygger på en pilotstudie som genomförts på uppdrag av Region Skånes 

Centrum för Livsstilsfrågor beläget i Simrishamn. Bakgrunden till CFL:s verksamhet var ett 

ökat behov av att tänka långsiktigt kring en hållbar samhällsutveckling och befolkningens 

hälsa. Redan inför bildandet av CFL omtalades den successivt ökande andelen äldre i Sverige 

som ett viktigt fokusområde, en utveckling som redan nått Simrishamns kommun (CFL 

2006). Kommunen lämpar sig av den anledningen synnerligen väl för en generaliserbar studie 

av åldrande och hälsa utifrån ett livsstilsperspektiv. Föreliggande studie befinner sig 

följaktligen i linje med CFL:s uppdrag att med utgångspunkt i en specifik kommun 

medvetandegöra individuella livsstilsval som leder till förbättrad hälsa (CFL 2009).   

I den här studien undersöks hur några pensionärer i Simrishamns kommun 

förhåller sig till diskursen om den friska, aktiva och välbärgade pensionären. Det empiriska 

materialet utgörs av djupintervjuer med fem personer. Syftet är att studera hur friska, aktiva 

och välbärgade pensionärer gör ålder genom olika val och praktiker. Ingången till görandet är 

informanternas berättelser om detta. Hur berättar de om livet som pensionär? Vad framstår 

som centrala beståndsdelar i hur de betraktar och beskriver sin tillvaro? Vilka val gör de och 

hur motiveras dessa? Hur talar de om nuet respektive framtiden? Berättelserna utgör ledtrådar 

till hur livet ter sig för informanterna, men framförallt synliggör det hur de vill leva, hur de 

upplever att de bör leva samt hur de önskar framställa detta liv för en utomstående. 

I september 2009 var jag närvarande vid seminariet Vi vill bo på Österlen som 

hölls på Skeppet i Simrishamn. Seminariet riktade sig till äldre som var intresserade av ett 

framtidsboende i kommunen. Jag gavs möjligheten att presentera mitt projekt och ställa 

frågan om någon av åhörarna var intresserad av att medverka som informanter i studien. Jag 

berättade att jag sökte friska, aktiva och välbärgade nyblivna pensionärer, men angav inga 

kriterier för vad detta innebar. Fem personer, två kvinnor och tre män, anmälde sig genast. 

Vid urvalet var det alltså informanternas uppfattning av sig själva som var styrande – det 

faktum att de tillskrev sig karaktäristiken frisk, aktiv och välbärgad nybliven pensionär – 

snarare än kriterier såsom ålder och inkomst. Bakgrunden till detta är en konstruktivistisk syn 

på ålder och generationstillhörighet.  

Kategorin ålder förefaller vid första anblicken låst till sitt innehåll men 

samhällsvetaren Magnus Nilsson betonar i sin avhandling om konstruktionen av äldre i 

offentligheten (2008), vikten av att den hålls öppen. Vad och vem som ingår i kategorin är 

inte givet på förhand utan den skapas gång på gång genom att användas och upprepas 
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(Nilsson 2008:13)2. I den här studien ska ålder och generationstillhörighet förstås som 

kulturella kategorier som görs processuellt i förhållande till omgivningen. Detta innebär att de 

är situationella och relationella (jfr Krekula, Nervänen och Näsman 2005:83). Ålder förstås 

här även som kopplat till makt; olika åldrar är över- respektive underordnade varandra (jfr 

Lövgren 2009:30f). 

Konsekvensen av den konstruktivistiska utgångspunkten och att kriterierna för 

medverkan i studien inte var på förhand givna är att informanterna, vad beträffar ålder, är en 

relativt heterogen grupp. Den yngsta är 58 och den äldsta 73 år. Epitetet ”nybliven pensionär” 

är uppenbarligen en flytande kategori som måste förstås i förhållande till yrkesbakgrund och 

möjligheten att jobba längre än till lagstadgade 65 respektive 67 år. Även vad gäller ekonomin 

är gruppen heterogen. En av informanterna befinner sig på den absoluta samhällstoppen, en 

lever gott på sin makes tillgångar medan någon har det lite kärvare. I jämförelse med 

pensionärskollektivet som helhet befinner sig emellertid samtliga informanter i det övre 

skiktet. En likhet mellan informanterna är att männen arbetat som VD för, eller ägt, stora 

företag medan kvinnorna haft kvalificerade positioner inom vårdsektorn. En annan likhet, som 

dessutom ligger i linje med Simrishamns befolkningsstatistik, är det faktum att samtliga är 

inflyttade till kommunen, antingen mitt i yrkeslivet eller som nyblivna pensionärer. 

Simrishamns kommun har en relativt sett hög andel äldre i befolkningen. Statistiskt sett bildas 

en ålderspuckel av invånare strax under 60 år. Dessutom sker en inflyttning till kommunen av 

åldersgruppen 50-67 år (CFL 2006). 

Under hösten 2009 genomfördes fem längre, semistrukturerade djupintervjuer. 

Jag var i dessa framförallt intresserad av hur informanterna beskrev paradoxer och 

ambivalenser i livet som pensionär. Hur resonerade de kring svåra val? Hur hanterade de 

mellanrummet mellan diskurs och verklighet? Intervjuerna byggde på frågor formulerade i 

stunden kring ett antal givna teman: arbete, pensionsavgång, livet som pensionär, 

fritidsintressen, hälsa, boende, ekonomi, konsumtion och relationer. Varje intervju varade 

mellan en till två timmar och spelades in digitalt. De har därefter transkriberats i sin helhet 

och i den här rapporten används intervjucitat rikligt för att göra informanternas egna röster 

hörda. Av etiska själ har de i största möjlig mån anonymiserats. Personnamn har bytts ut och 

alltför detaljerad information utelämnats i de citat som återges. För att öka läsbarheten har 

                                                 
2 Detta är ett synsätt som framförallt den konstruktivistiska genusforskningen tillämpat på kategorin kön, bland 
annat genom användningen av genusbegreppet (Nilsson 2009:17, jfr t.ex. Ahlbeck-Rehn 2006, Scott 1999 
[1988]). 
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talspråket, som till sin natur innehåller upprepningar och ofullständiga meningar, friserats, 

dock utan att det påverkat utsagans innehåll.  

Avsikten med den här rapporten är att ge en bred överblick över 

intervjumaterialet som helhet. Den är disponerad i tre delar som behandlar före, under och 

efter livet som frisk, aktiv och välbärgad pensionär. Jag inleder med avsnittet En ny frihetstid 

som tar upp stora livsomvälvande förändringar i samband med pensionsavgång och flytt till 

Simrishamn. Därefter följer en del som behandlar Den tredje åldern och det goda åldrandet. 

Fokus här är hur livet som frisk, aktiv och välbärgad pensionär ter sig i nuet. Rapporten 

avslutas framåtblickande under rubriken Framtiden. Här behandlas tankar om åldrandet på 

längre sikt – när informanterna kanske inte längre är så friska, aktiva och välbärgade. 
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En ny frihetstid 
 

Livet efter pensioneringen framställs inte sällan som en ny frihetstid. Perioden mellan de så 

kallade ansvarsåren och ålderdomen anses präglad av fortsatt god hälsa, livsglädje och 

ekonomiska möjligheter (Lindgren m.fl. 2005, jfr Lövgren 2009:110). Den positiva 

formuleringen frihet till ett gott pensionärsliv ersätter den negativa avsaknad av exempelvis 

arbete. Livet som pensionär blir härmed fyllt av möjligheter, inte av svårigheter. Men hur 

förhåller sig denna idealbild till informanternas beskrivning av sina liv? Tydligt är att varken 

pensioneringen eller den efterföljande ”frihetstiden” är någonting de trätt in i automatiskt på 

sin 65-årsdag utan något som formats successivt genom konkreta val och bortval. Livet som 

pensionär kan för dem jag intervjuat betraktas som resultatet av en frigörelseprocess. I 

rapportens första del diskuteras denna frigörelseprocess kopplad till två avgörande val: 

pensioneringen och flytten till Simrishamn. 

 

Att göra sig fri 
 

En människas livslopp har traditionellt beskrivits som en naturgiven kurva formad efter 

mannens insats på arbetsmarknaden, som uppdelad i barndom, mandom och ålderdom. Han 

lärs upp, han arbetar och han drar sig tillbaka (Blaakilde 2007:34f). Enligt den här kurvan är 

de första två faserna om inte nödvändigtvis produktiva så i alla fall aktiva medan den senare 

betecknas av stagnation. Med pensionsavgången knuten till en viss ålder – 65- respektive 67-

årsdagen beroende på arbetsplats – understöds bilden av livsloppet som utom individens 

kontroll. Pensioneringen är det oundvikliga slutet på en utvecklingsprocess som den enskilde 

saknar möjlighet att styra över. Den traditionella bilden överensstämmer emellertid inte med 

hur informanterna i den här studien beskriver sin pensionsavgång. Ingen av dem har tvingats 

gå över dagen. Pensioneringen framställs tvärtom som ett successivt och i stor utsträckning 
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medvetet avvecklande. Den framstår som en process i flera etapper – ibland slumpmässiga, 

ibland strategiska.  

En av informanterna, Rolf, hade tänkt gå i pension i samband med att han sålde 

sitt företag. Anledningen till försäljningen var att han fått ett erbjudande som var så 

ekonomiskt fördelaktigt att det svårligen gick att motstå. Han ansåg sig även ha kommit upp i 

den ålder när det ”var dags att pensionera sig ändå”. Rolfs föreställning om när han borde 

pensionera sig råkade sammanfalla med erbjudandet att sälja företaget. Efter försäljningen 

kände han sig emellertid sysslolös. Hans hustru arbetade fortfarande och han saknade en 

fritidssysselsättning. Livet blev tråkigt. Kanske ville han innerst inne inte gå i pension trots att 

han upplevde att han borde? När han av en händelse fick en förfrågan om att börja arbeta 

igen, inom samma bransch men nu som konsult, antog han erbjudandet och fortsatte med 

detta under några år. I stället för att gå sysslolös fick han sitt yrkeskunnande bekräftat. Han 

var en person som efterfrågades på arbetsmarknaden. Först när hans hustru gick i pension och 

de flyttade till Österlen slutade han helt som konsult och hade ingen tanke på att återuppta 

detta arbete i Skåne. I stället startade han en annan typ av företag på ”hobbybasis”. Skillnaden 

mellan hans tidigare arbete och arbetet med hobbyföretaget är att han numera definierar sig 

själv som pensionär. Rolfs pensionering gick en krokig väg via försäljningen av det egna 

företaget, ett byte av arbetsuppgifter och slutligen en flytt.  

Även Eriks pensionering pågick successivt under flera år. Det första steget togs 

genom ett abrupt karriärbyte – från ett liv som VD för ett stort företag till ett mer 

serviceinriktat men självständigt yrke. Efter några år med den nya karriären började Erik 

trappa ner verksamheten. För att utföra arbetet på ett lönsamt sätt krävdes att han gjorde 

investeringar i utbildning och ny teknik, vilket han fann oekonomiskt.  

 

Det var inte ekonomiskt att fortsätta. Därför beslöt jag att lägga av helt och hållet. […] Det 

var inte värt att betala för att få jobba kvar tyckte jag, på något sätt. […] Och jag hade då en 

ekonomi, pensionsförsäkringar och sånt, som gjorde att jag kunde leva ganska behagligt 

ändå. Fortsättningsvis också. […] Nej jag tyckte att jag hade jobbat ett yrkesliv så att säga. 

Jag var nöjd med det helt enkelt. Jag hade fritidssysselsättningar på olika sätt så att dagarna 

gick fort. Jag hade inget behov av att jobba mer på det sättet.  

 

Från sin tid som företagsledare hade Erik sparat ett stort avgångsvederlag som gjorde att han 

ansåg sig ha ekonomi att leva gott. Vid det laget ville han inte heller fortsätta arbeta, vilket 

han velat vid karriärbytet. Valet att sluta arbeta beskrivs som frivilligt och önskat. I stället för 
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yrkesarbete lade han till en början ner mycket tid på ideellt arbete. Han reflekterar själv över 

om det var detta som gjorde att han inte kände någon längtan tillbaka till arbetet. På många 

sätt påminner Rolfs och Eriks erfarenheter om varandra. Båda två gick från en 

företagsledarposition till en mer serviceinriktad och möjligen prestigemässigt lägre position 

för att slutligen trappa ner med hjälp av ”hobbyarbete”.  

Lennart är den enda av informanterna som tvingats tänka i termer av 

pensionering till följd av hälsoproblem. Redan vid 48 års ålder drabbades han av en 

hjärtinfarkt som krävde flera operationer och en längre tids konvalescens. Han var då VD för 

ett stort företag. Efter en akut by-passoperation och vad Lennart beskriver som en 

omvälvande livskris började han planera för framtiden.  

 

[By-passen] får man tio års garanti på. Då tänkte jag att jag ska i alla fall inte jobba 

garantitiden ut utan jag ska ha några behagliga pensionärsår också, på slutändan.  

 

Han slöt ett avtal med företaget om att kunna gå vid 58 års ålder och när han slutade hade han 

tre år kvar på ”garantitiden”. Tanken var att han därefter skulle leva ett stillsamt pensionärs-

liv, men detta varade inte länge. Istället kom Lennart att involveras i en lång rad nya projekt 

och uppdrag och är idag minst lika aktiv som innan pensioneringen. Ändå definierar han sig 

som pensionär. Exemplen visar att de tre manliga informanterna inte gått i pension över 

dagen. Pensionsavgången är något de anpassat sig till successivt, och delvis gjort motstånd 

mot, genom medvetna val, men även till följd av mer slumpmässiga händelser. Saker och ting 

har inträffat, möjligheter eller problem uppstått.  

En uppenbar förutsättning för att själv kunna påverka sin pensionsålder är ett arbete 

där detta är möjligt. Det är inte vem som helst förunnat att få vara kvar på arbetsmarknaden, 

som Adamo retoriskt påpekar. De ”arbetsföra, begåvade, initiativrika och kreativa 

personligheter” som enligt henne fortfarande är verksamma trots sin ålder är ”antingen ägare 

som bestämmer själva när de tänker pensionera sig, eller frilansare och egna företagare inom 

kulturvärlden. Hade de varit anställda hade de varit utrensade för länge sedan” (Expressen 

27/12 2008). Att fortfarande vara efterfrågad på arbetsmarknaden efter 65 är i det 

sammanhanget ett tecken på en unik kompetens och ett bevis på karriärmässig framgång. Att 

tvingas gå bevisar motsatsen. En viktig politisk fråga för många pensionsorganisationer är av 

den här anledningen, att samhället ska uppvärdera pensionärernas erfarenheter och öppna för 

en förlängd, eller snarare valfri, pensionsålder (jfr t.ex. Silvergenerationen, 

www.silvergen.org). 
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En fastslagen pensionsålder omöjliggör emellertid inte en flexibel pensionsavgång. 

De båda kvinnliga informanterna, som i sina yrken skulle ha varit tvungna att gå vid 67 år, såg 

även de till att styra över pensioneringen. Inger passade på att ta pension i samband med en 

omorganisering på hennes arbetsplats. Det gjorde att hon fick ett naturligt avslut på 

yrkeskarriären som inte var kopplat till ålder. Hon slutade på grund av omorganiseringen, inte 

för att hon gick i pension, även om hon faktiskt uppnått pensionsåldern. Kristina valde att 

trappa ner yrkesutövningen successivt för att kunna resa mer, men även som en mental 

förberedelse inför livet som pensionär.  

 

Jag visste ju att inom landsting så får du ju egentligen inte vara kvar längre än till 67. Du blir 

utsparkad. Sen ville vi kunna resa lite mer, sticka iväg en vecka om det kändes så eller bara 

bila inom Sverige några dagar. Det var mycket det som låg bakom. Plus en nedtrappning, för 

man vet ju att vid 67 får du ju gå oavsett hur frisk du är (Kristina).  

 

Något som underlättade Kristinas val var att hennes man redan gått i pension och att han hade 

en ekonomi som möjliggjorde ett välbeställt pensionärsliv för dem båda. Genom att ta pension 

tidigt fick de mer tid tillsammans, vilket möjliggjorde ett ökat resande. Både Ingers och 

Kristinas val kan betraktas som ett mer odramatiskt sätt att sluta arbeta än att ”gå i pension” 

över dagen. Kristina anför behovet av mental förberedelse som en bidragande orsak till 

nedtrappningen. Hon ger uttryck för den vanliga föreställningen att det är svårt att gå i 

pension, en tanke som återkommer exempelvis i titeln på psykoterapeuten Ulla Holms bok Att 

gå i pension är ingen barnlek (2006). Självhjälpsböcker av det här slaget, riktade till nyblivna 

pensionärer, är en genre som enligt etnologen Charlotte Mannerfelt funnits lika länge som 

själva pensionen. Omställningen till livet som pensionär har ansetts vara så omfattande att 

nyblivna pensionärer behövt hjälp med att anpassa sig (Mannerfelt 1999:30). Mannerfelt har i 

sin studie Det rätta pensionärslivet. Ideal, moral och civilisation gått igenom denna genre 

under fyrtio år och nämner titlar som Den gyllene åldern – lev lyckligare och längre (1960), 

Bra att veta som pensionär (1971), Pensionär – planera din framtid (1982) och Vilja växa 

vidare. Inför den tredje åldern (1991). Hon beskriver hur böckerna hela tiden varit 

disciplinerande till sin karaktär, men på olika sätt beroende på årtionde. På 1960-talet var 

tonen riktad uppifrån och ner. Pensionärer framställdes som ett eget släkte som skulle klä sig, 

möblera och uppföra sig på ett visst sätt. 1970-talets böcker präglades av större tilltro till 

individernas förmåga att själva forma sina liv men de erbjöd ändå vissa normer för 

pensionärstillvaron. På 1990-talet skulle var och en vara sin egen lyckas smed. Det rätta 
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pensionärslivet motiverades inte längre av samhällsintressen utan av individintressen 

(Mannerfelt 1999:31ff). En aspekt som Mannerfelt tar upp är att de tidiga böckerna 

framförallt riktade sig till arbetarklassbefolkningen – det vara bara de som var ”pensionärer” i 

den mening vi tänker oss idag – medan målgruppen för de senare böckerna var ett klasslöst 

pensionärskollektiv. Idag antas alla pensionärer vara i behov av vägledning (Mannerfelt 

1999:39). Den lista med riktlinjer för ett gott pensionärsliv som Adamo retoriskt formulerade 

i Expressen (27/12 2008) och som citerades inledningsvis ligger alltså helt i linje med en lång 

tradition av råd till nyblivna pensionärer. Det är tydligt att både Kristina och Erik förhåller sig 

till föreställningen att nyblivna pensionärer kan behöva stöd och vägledning. De tror att ett 

vanligt problem i samband med pensioneringen är känslor av tomhet och utanförskap.  

 

Även om man vet att man inte får vara kvar längre än till 67, så känns det nog lite tomt ändå 

den dagen. Det är väl det väldigt många pensionärer upplever, att det känns tomt. Det är ju 

en förändring som sker från en dag till en annan och du är kvar i samma … situation. Du är 

kvar i samma miljö, du är kvar med samma vänner, du är kvar, men plötsligt från en dag till 

en annan så ska du inte gå och jobba (Kristina).  

 

Jag vet ju från andra pensionärer som tycker att det är jävligt jobbigt när dom kommer 

utanför sitt gamla yrkesliv, när dom blir offside, men jag tycker väl jag har sluppit det, måste 

jag säga (Erik).  

 

Kristina och Erik är medvetna om det potentiellt problematiska med att gå i pension men de 

förlägger problemet utanför sig själva – det är ”andra pensionärer” som drabbas av dessa 

känslor. Att inte själv säga sig uppleva tomhet och utanförskap blir ett sätt att uppvisa styrka 

och förmåga att själva skapa sig ett meningsfullt liv som pensionär. Etnologen Ninni 

Trossholmen, som i sin avhandling intervjuat pensionerade kvinnor, menar att övergångsfasen 

till livet som pensionär inte nödvändigtvis är så omvälvande som den beskrivs (Trossholmen 

2000:112). Oavsett vilket är det uppenbart att vad som kommer efter pensioneringen har stor 

betydelse för hur det nya livet upplevs. Så länge Rolfs hustru fortfarande jobbade kände han 

sig ensam och sysslolös, medan det faktum att Kristinas man redan gått i pension var en av de 

bidragande orsakerna till hennes tidiga pensionsavgång. Att flytta i samband med 

pensioneringen, som Rolf, Erik och Kristina, har underlättat. 
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Att försätta sig i rörelse 

Samtliga informanter är inflyttade till Simrishamn: två av dem i mitten av karriären och 

övriga tre efter eller i samband med att de gick i pension. Av dessa senare tre beskrivs flytten 

som ett avgörande livsval, en nystart som förändrade hela livskonceptet. Det var längtan efter 

något nytt som fick dem att flytta.  

 

Visst hade vi kunnat tänka oss att bo kvar och fortsätta leva som pensionärer där också, men 

vi tyckte det var ett lyft på något sätt att ändra sig. Vi kände ju att vi inte var skjutfärdiga på 

något sätt, utan att vi skulle orka […] (Erik). 

 

Vi kände att vi skulle vilja flytta på oss ifrån vårt gamla invanda liv. Att möta nya miljöer, 

träffa nya människor och få tillfälle att kanske, få ett helt nytt boende, med allt vad det 

innebar (Rolf).  

 

Rörlighet förknippas inte sällan med ungdom. Etnologen Karin Lövgren visar i sin avhandling 

”Se lika ung ut som du känner dig” att dagens äldre beskrivs para erfarenheter, 

självkännedom och självförtroende med ungdomlig, rörlig attityd och livsstil (Lövgren 

2009:142). På ett liknande sätt kan flytten för Rolfs och Eriks vidkommande tolkas som ett 

sätt att njuta av friheten som pensionär med bibehållen ungdomlighet; att bejaka åldrandet 

utan att bli gammal. De försatte sig i rörelse, gränslade HD:n och styrde ut mot den nya 

frihetstiden, för att återknyta till Adamo inledningsvis. Det är åtminstone så Rolf beskriver 

flytten för mig. Han anser dessutom att människor behöver röra på sig.  

 

Jag tror att alla människor behöver röra på sig, flytta på sig. En del har ju svårt för det. Det 

bor ju kvar i sin gamla miljö som de är uppvuxna i och känner en trygghet i det. Det kan jag 

ha förståelse för, men för min del och för min hustrus del så upplevde vi det inte så. Vi är 

öppna för nya idéer (Rolf).  

 

Här framträder en skillnad mellan det Vi som är rörligt i motsats till De som förblir stilla. 

Positioneringen mot de orörliga och trygghetssökande blir en positiv förstärkning av det egna 

livsvalet. Detta framgår särskilt tydligt genom kopplingen mellan flytten och den mentala 

öppenheten för nya idéer som Rolf gör. Lövgren menar att beskrivningen av pensionen som 

ett vägskäl, där det gäller att välja rätt för att inte stagnera utan fortsätta att utvecklas, är en 

central diskursiv berättelse (Lövgren 2009:210). Vägskälsmetaforen används återkommande 
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av de individer som får fungera som goda exempel i Arne Jernelövs populärvetenskapliga bok 

Frisk, välbärgad – och uttråkad? (2006). Enligt min mening kan tendensen att framställa sig 

själv som en person som är ”öppen för nya idéer” (Rolf), som ”vågar hoppa” (Kristina) eller 

”inte skjutfärdig på något sätt” (Erik) förstås som en kulturell praktik – ett sätt att göra ålder i 

enlighet med det diskursiva idealet – i mötet med intervjuaren. Genom denna praktik placerar 

informanterna in sig själva på den positiva sidan i vägskälssituationen: De valde rörlighet 

framför stagnation. Ytterligare en aspekt av flytten är att den inte bara krävde rörlighet, 

öppenhet och mod, den krävde att de var två. 

 

[Att vara två] är helt … nödvändigt, det är det ingen tvekan om. Jag skulle aldrig ha kommit 

på tanken att flytta ner hit ensam, det hade inte varit möjligt bara, utan det var nödvändigt att 

vi var två som tyckte likadant. […] Det är helt nödvändigt att vara två, annars skulle det vara 

grymt dåligt, tycker jag. Att bo här nere singel, det kan jag inte tänka mig (Erik).  

 

Jag kanske är lite för beroende och sen så är det ju svårare att skapa nytt umgänge ju äldre 

man blir. Att flytta som ensam till en ny ort … det tror jag inte på (Kristina).  

 

Ett pensionärsliv i Simrishamn är i informanternas berättelser helt och hållet kopplat till 

heterosexuell tvåsamhet. Flytten som frigörelseprocess upplevs bara vara möjlig tillsammans 

med en partner. Den är ett gemensamt projekt. I själva verket kräver hela det livskoncept som 

informanterna skisserar i intervjuerna en tvåsamhet, vilket jag återkommer till längre fram. 

Det faktum att samtliga informanter lever i långa stabila förhållanden påverkar naturligtvis 

hur de ser på singellivets möjligheter och begränsningar. Möjligen hade en ensamstående 

person resonerat annorlunda.  

En tydlig skillnad mellan Rolfs och Eriks berättelser om flytten är deras syn på de 

materiella tillhörigheterna. För Rolf innebar den att han och hustrun skildes från sina 

ägodelar.  

 

Vi gjorde ju oss i stort sett av med allt gammalt, nästan. Det är inte mycket vi behöll för att 

vi vet ju att vi inte kan ta med oss speciellt mycket den dagen vi lämnar det här jordelivet. Så 

att då skaffade vi oss det vi ville ha och det gamla lät vi barnen ta, det de ville ha. Det andra 

sålde vi i stort sett. Vi har inte mycket kvar av det gamla. […] Ingen av oss är nostalgisk på 

det sättet att vi vill hänga upp oss på en massa prylar som vi har haft eller har eller fått ärva 

eller vad du vill. Kanske inte så vanligt, men för vår del har det inte någon större betydelse 

(Rolf). 
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Rolf beskriver flytten som en fullständig frigörelse från det tidigare livet. Att göra sig av med 

det materiella kan tolkas som ett konkret sätt att praktisera icke-stagnation – ett sätt att 

fortsätta att vara del i en pågående utvecklingsprocess som konnoterar ungdomlighet. Att inte 

vara nostalgisk är ett positivt värde enligt det framåtblickande pensionärsidealet. Motsatsen, 

att bo kvar med sitt arvegods i samma hus som barnen en gång växte upp i, representerar ett 

stelnat åldrande. För Erik är föremål och prylar emellertid viktiga. När han tänker på ett 

framtida äldreboende är bristen på förvaringsutrymmen och förråd något han oroar sig över. 

Han ”skulle få panik” av att behöva flytta till en modern lägenhet med den brist på 

förrådsutrymmen som finns där och han är mycket tveksam till att göra sig av med några av 

sina tillhörigheter. 

 

Man har väl blivit kär i de prylar vi har (skratt). Man tycker att dom är inte utslitna än och 

man kan ha behov av dem. Jag har kläder till vansinne och säger till [min hustru] dagligen att 

jag måste göra mig av med dem. Jag har kostymer som jag köpte när jag var yrkesverksam 

sista åren, som jag kanske har haft en eller två gånger och sen så har de hängt i garderoben i 

alla år. När ska jag ha dem, tänker jag. Men de är ju nya. Vad ska jag göra med dem? Ska jag 

kasta dem? Barnen passar de inte i storlek, det har jag frågat. De vill inte ha några prylar, så 

att då får man ju sälja dem eller lämna bort dem till Röda Korset eller något sådant (Erik).  

 

Vid första anblicken framstår Rolfs avslappnade förhållningssätt till det tidigare livets 

materiella beståndsdelar som friare och mer rörligt än Eriks. Ingenting hindrar honom från att 

förändras eller flytta. Men kanske är även den motsatta tolkningen möjlig? Rolf säger sig ha 

anpassat flytten efter vetskapen att han inte får ta med sig så mycket ”den dagen vi lämnar det 

här jordelivet”, vilket innebär att han förberett sig för döden. Allt är ordnat. Arvegodset är 

överlåtet till barnen, resten sålt. Han har gjort sig av med sådant han tidigare behövde men 

inte längre har någon användning för. Detta innebär att han rent praktiskt, men kanske även 

mentalt, tagit steget från ”vuxenliv” till ”ålderdom”3. Hans val kan även knytas till den 

uppfostrande diskurs som enligt Mannerfelt präglat självhjälpsböckerna för pensionärer sedan 

1960-talet. Vägen till det goda pensionärslivet har ansetts gå via ordnad ekonomi, en ordnad 

sysselsättning och ett visst beteende, men även via ett avvecklande av överflödiga ägodelar 

(Mannerfelt 1999:23). Rolfs agerande kan tolkas som att han skolats in i detta disciplinerande 

                                                 
3 En logisk benämning av mannens livscykel skulle vara barndom, mandom och ålderdom. Inom 
äldreforskningen talar man numera hellre om vuxenliv i stället för mandom för att komma bort från 
terminologins beköning (jfr Blaakilde 2007). 

15 
 



förhållningssätt till pensionärer. Det framstår som en anpassning till rådande åldersordning för 

livet som pensionär, inte en utmaning av denna. Att Erik behållit tillhörigheterna betyder 

däremot att han fortfarande tänker sig kunna behöva de föremål han förknippar med 

”vuxenlivet”, såsom kostymerna. Rolf upplever avsaknaden av prylar som en frihet – det han 

mot förmodan behöver kan han köpa nytt efterhand – men Eriks förhållningssätt framstår som 

ett tecken på att han har en plats. Hans framhärdande kan tolkas som en form av motstånd mot 

disciplinering. Så länge han tar plats och har behov av förvaringsutrymmen finns han som 

fullvärdig människa – som vuxen. Att fortfarande tro sig kunna få behov av en kostym är att 

betrakta sig som en levande, inte en döende, individ. Detta förklarar Eriks oro inför framtida 

äldreboendens brist på förvaringsutrymmen. Ett helt annat sätt att förklara olikheten mellan 

Rolfs och Eriks förhållande till det materiella skulle kunna vara olika syn på pengar och 

pengars värde. Erik framstår överlag som något mer sparsam än Rolf, även om båda två har 

mycket god ekonomi. Jag återkommer till detta under rubriken ”Välbärgad” i rapportens del 

två.  

 

Flytta från 
 

Informanterna beskriver flytten till Simrishamn som ett livsstilsval, ett sätt att nå frihet och 

undvika stagnation. Valet innebar emellertid även försakelser. Tre av dem har rört sig över 

100 mil bort från sina barn och barnbarn. De flyttade medvetet ”från” någonting.  

 

Eftersom vi flyttade ner hit så valde vi naturligtvis bort att umgås med barn och barnbarn 

tätt, det gjorde vi. Det var ju medvetet, vi såg att det måste vi välja bort ett tag, på gott och 

ont. Annars har vi inte kunnat göra det vi trodde att pensionärslivet skulle innebära, det tror 

jag (Erik).  

 

Det tänkta pensionärslivet innebar ett liv utan daglig kontakt med barn och barnbarn men 

förutsatte ett parförhållande. Synen på pensionärslivet som ett liv i tvåsamhet kan jämföras 

med beskrivningen i den danska folkloristen Sarah Holst Kjærs avhandling Sådan er det at 

elske (2009). För Kjærs unga informanter är, på ett liknande sätt som för 

Simrishamnspensionärerna, parförhållandet ett identitetsskapande projekt som ställer kvar på 

ömsesidiga försakelser. Skillnaden är att parcentrering uppfattas som ett åldersadekvat 

beteende för unga människor, men inte för äldre. Äldre, och i synnerhet äldre kvinnor, 
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förväntas ha andra att tänka på än sig själva, åtminstone så länge de är friska. Magnus Nilsson 

visar hur åldrandet följer en mall, en åldersordning, där det till varje livsfas har knutits 

påbjudna aktiviteter, roller och identiteter såsom skolgång, barnafödande och arbete (Nilsson 

2008:15f). För äldre har en sådan påbjuden identitet varit rollen som mor- och farföräldrar. 

Flytten till Simrishamn innebär i praktiken att informanterna utmanat åldersordningen. I sitt 

nya liv har de valt frihet och parförhållande framför trygghet och familj, ett aktivt 

pensionärsliv framför ett traditionellt bullbakande med barnbarnen. Samtidigt beskrivs denna 

traditionella åldersordning, enligt mediediskursen, vara stadd i förändring. Dagens 

pensionärer bakar inte bullar, de kör HD. Den ständiga aktivitet och upptagenhet med egna 

livsbejakande projekt som idealet föreskriver står i direkt motsättning till att med kort varsel 

kunna rycka in som barnvakt åt barnbarnen. För pensionärslivet som en frihetstid krävs 

frigörelse även från barnen och de krav de möjligen skulle kunna ställa. Som Erik påpekar 

hade han annars inte kunnat göra det han ansåg att pensionärslivet skulle innebära. Detta 

skifte av pensionärsrepertoar framstår på intet sätt som oproblematiskt. Informanternas 

berättelser är uppbyggda kring konkurrerande diskurser. Barnbarnen beskrivs gång på gång 

som det viktigaste i livet, ändå har de valts bort. Tydligast framträder dubbelheten i intervjun 

med Kristina. När hon flyttade till Simrishamn hade hon inget barnbarn, men för ett år sedan 

fick hon en liten dotterdotter. Här beskriver hon det geografiska avståndet som någonting 

positivt. Att träffa barnbarnet är en fråga om kvalitet, inte kvantitet. Hon tror inte att dottern 

har några synpunkter på detta. 

 

Hon [dottern] har ju varit ute och flängt över världen, så det tror jag inte hon skulle fundera 

på annat än att hon tycker det är väldigt trevligt när jag kommer upp. Vi försöker få ihop 

almanackan så att det ska gå, för hon har en knäckfull almanacka. Nej, hon hade aldrig tyckt 

att det hade varit trevligare. Nej, jag vet inte. […] Ja, i och för sig, men … nej. Skulle hon 

behöva barnvakt på ett riktigt intensivt sätt, ordentligt för flera dagar. Då åker jag upp, då 

flyger jag upp. Men visst hade jag varit oftare där, men nej. Det är klart att vi hade träffats 

mer, det är ju så, men nej, det är jättebra på det här viset också. Det är det (Kristina).  

 

I citatet framgår att Kristina är tveksam till hur hon ska motivera sin prioritering. Hon ångrar 

inte flytten och stortrivs med det nya livet i Simrishamn, men förefaller tvivla på valets 

legitimitet. Lövgren kallar detta sätt att resonera med sig själv för ambivalensens reflexiva 

retorik (Lövgren 2009:170f). Kristina tänker högt, tar ett steg tillbaka och reflekterar över för 

och emot. Jag upplever att hon använder mig som bollplank för att förhandla med sig själv om 
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huruvida hon fattat rätt beslut. Föreställningar om åldersadekvat beteende är kopplade till vad 

som anses adekvat för andra kategoriseringar såsom kön eller klass (jfr Krekula, Nervänen 

och Näsman 2005).4 Vad som gäller för en äldre kvinna är inte nödvändigtvis detsamma som 

för en äldre man. Det är därför inte otroligt att det faktum att Kristina är kvinna gör det 

svårare för henne att legitimera flytten, även inför sig själv, än det är för Rolf och Erik. 

Mödrar förväntas på ett annat sätt än fäder hjälpa sina döttrar med deras barn. Redogörelsen 

för valet att flytta från barn och barnbarn framstår som en förhandling där traditionella normer 

för ålder och kön samverkar till Kristinas nackdel. Genom att utmana åldersordningen på det 

sätt som dagens mediediskurs föreskriver utmanar hon samtidigt den könsordning som talar 

om vad som är adekvat beteende för kvinnor respektive män. För att legitimera sitt 

”okvinnliga” val framställer hon sig som en ”okvinnlig” kvinna. Hon är helt enkelt inte en så 

barnkär person. 

 

Det tror jag beror på din personlighet väldigt mycket, och jag kan inte påstå att jag är så där 

otroligt barnkär. Jag tycker att [mitt barnbarn] är jättegullig och, förvånansvärt då eftersom 

jag inte är så barnkär, så tycker jag att det är jätteroligt att vara med henne, men jag är nog 

inte den där mormodern som liksom: ’Oh, barnbarn är allt!’ Det existerar inte något annat 

nästan. Det är nog individuellt faktiskt. Jag vet ju flera som inte skulle drömma om att flytta 

någonstans ifrån sina barnbarn, men jag är inte sån. (skratt) Nej, jag är inte sån (Kristina).  

 

När Kristina säger att hon ”inte är den där mormodern” refererar hon till den traditionella 

pensionärsrepertoar som hon valt bort i och med flytten. Samtidigt som utsagan är ett sätt att 

legitimera flytten blir den en positiv förstärkning av det egna livskonceptet. Att inte vara den 

traditionella mormodern är att agera i enlighet med det aktiva pensionärsidealet. En mormor 

är med det här synsättet en person som i vägskälssituationen valt stagnation framför rörelse 

och utveckling. Genom att positionera sig mot dem som tycker att barnbarnen är allt, framstår 

hon som en person vars liv innehåller mer än barnbarnen. Hon har ett eget liv utöver livet som 

mormor.  

 

                                                 
4 Hur olika maktordningar samverkar och korsar varandra är något som inte minst kommit att intressera 
genusforskningen på senare år (jfr t.ex. Skeggs 1997). Begreppet intersektionalitet används för att problematisera 
sambandet mellan kön, klass, etnicitet, sexualitet och som i det här fallet ålder. För en introduktion av 
intersektionalitetsbegreppet, se Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinaris (red.) bok Maktens 
(o)lika förklädnader (2006). För mer om intersektionalitet i förhållande till ålder, se Krekula, Nervänen och 
Näsman 2005. 
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Flytta till 

Föreställningen om Österlen som en plats för frihet och rofullhet är vida spridd. Jag hade 

därför förväntat mig att naturens betydelse för livskvaliteten skulle anföras som förklaring till 

valet att flytta till Simrishamn. Detta visade sig inte riktigt stämma. Informanterna säger sig 

visserligen älska Österlen men de framhåller huvudsakligen andra värden än landskapet för att 

beskriva områdets förtjänst. Det är framför allt Simrishamns placering i södra Sverige som 

spelat in vid valet av bostadsort. Vad som lockat är möjligheten att tillfredsställa drömmen om 

resor.  

 

Vi har blivit mer och mer intresserade av att resa. Det var väl kanske en orsak som var med i 

bilden till att vi flyttade hit ner. Att kunna resa ner på kontinenten. Vi tycker det är skojigt att 

resa med bil. Att inte ha bokat någonting fast utan kunna slå till där det passar och är trevligt. 

Så det har vi utnyttjat ganska mycket genom åren. […] Det var det som gjorde att vi ville 

flytta ner till Skåne om vi skulle röra oss (Erik).  

 

Vi tjänar, om man säger, två dagar på att bo här. Vi ska åka till Berlin nu i november och när 

man tar färjan över så är det två timmar med bilen och sen är man i Berlin. […] Att sätta sig i 

bilen och köra åtta timmar ner till Trelleborg (skratt) och sen över, nej. Så det är en av 

fördelarna med att bo här. Du är långt ner i Tyskland på en dag. Så det är väldigt trevligt. 

Även om man inte gör det stup i kvarten så finns möjligheten (Kristina).  

 

Det var alltså inte Simrishamn i sig utan vad de kunde tjäna in på att bo där i restid räknat som 

lockade. Erik beskriver hur tankarna på att flytta utomlands, ”till Frankrike eller så”, funnits 

med i bilden men slagits ur hågen bland annat av ekonomiska skäl. Att flytta till Simrishamn 

var ett sätt att komma närmare kontinenten utan att faktiskt bosätta sig där. 

En annan aspekt av Simrishamn som informanterna framhåller som positiv är 

kommunens relativt sett höga andel äldre i befolkningen. De beskriver Simrishamn som ett 

pensionärssamhälle och anser att kommunen borde förlika sig med detta faktum i stället för 

att försöka locka dit unga människor som är tvungna att pendla långa sträckor till arbetet.  

 

Det är väldigt många som har valt att flytta ner hit och pensionera sig, så det är väl lite av 

Sveriges Florida här nere (Rolf). 
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Det håller ju på att bli att ett pensionärssamhälle. Jag tycker faktiskt att kommunen skulle ta 

tillvara på det som en resurs mera och anstränga sig för att göra det positivt för äldre. Jag tror 

inte det skulle vara någon nackdel, tvärtom faktiskt. […] Däremot, man ska inte göra 

reservatsboende för de äldre, det tror jag inte heller är bra, det ska inte vara som 

amerikanarna, Gated Communities, utan ändå anpassa lite grann så att det passar (Erik).  

 

Det förefaller huvudsakligen vara inflyttade pensionärer som avses med begreppet 

”pensionärssamhälle”. Flera av informanterna beskriver att deras liv i Simrishamn skiljer sig 

från livet som infödd fiskare, men även från livet som konstnär. Detta avspeglar sig även i 

umgänget. De nyinflyttade pensionärerna umgås uteslutande med andra inflyttade. 

 

Dem vi umgås med är nästan alla inflyttade, de flesta som pensionärer. Visst finns det en del 

som har bott här i många år, men vi umgås egentligen inte med några urinvånare här nere, 

det gör vi inte […]. Kanske känner de [infödda] att de inte har något behov av att träffa 

inflyttade, att träffa människor som flyttar hit och inte känner och tänker som de. […] De 

nyinflyttade har behov av att skaffa sig ett nytt socialt umgänge här nere och är därför mer 

utåtvända. De tycker det är skojigt att träffa andra som kommer ner hit och har nåt nytt att 

tillföra i deras umgängen. Så det är nästan uteslutande inflyttare som vi träffar och det är 

positivt. […] Det är lite grann de som har bott här, skåningarna, och så inflyttade människor 

(Erik).  

 

Uppdelningen förklaras vara en konsekvens av att de inflyttade är tvungna att söka sig utåt för 

att få nya vänner, vilket de infödda inte behöver, men Erik antyder att anledningen även skulle 

kunna vara skillnader i hur man ”känner och tänker”. När han utvecklar detta framgår att det 

handlar om livsstil och ekonomi. 

 

Jag tror det har väldigt mycket med ekonomin att göra. En pensionär, säg en bonde 

någonstans här nere som blir pensionär och som har jobbat i jordbruket i hela sitt liv, har ett 

pensionärsliv som är vitt skilt från det som jag har, och vill ha. Men de som har flyttat hit ner 

och har varit företagsledare, haft företag eller liknande, det är många läkare och sådana som 

har en hyfsad ekonomi, deras liv tror jag är ungefär som vi har det (Erik).  

 

Etnologen Katarina Saltzman framhåller i sin avhandling om öländska landskap faran med att 

schablonmässigt kategorisera människor, att som i hennes fall skilja mellan ”badgäster”, 

”bönder” och ”fågelskådare”. Snarare menar hon att det finns många sätt att vara turist, bonde 
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eller fågelskådare och att gränserna häremellan inte är entydiga (Saltzman 2001:139f). För 

mina informanter förefaller skiljelinjer emellertid fylla en viktig funktion som grund för 

bildandet av en ny gemenskap i Simrishamn – en gemenskap knuten till ålder, men även till 

klass. Erik säger sig ha mer gemensamt med andra före detta företagsledare och läkare än med 

före detta fiskare. Den gemenskap som innesluts i pensionärssamhället utgörs inte av vilka 

pensionärer som helst, utan av friska, aktiva och välbärgade pensionärer. ”Simrishamn” blir 

här, på samma sätt som ”Florida” i Rolfs utsaga, en symbol för det ideala pensionärsliv som 

är avhängigt tillräcklig inkomst, kulturellt kapital, mental och fysisk hälsa (jfr Lövgren 

2009:145). Skiljelinjen mellan ett inflyttat Vi och ett infött De är en förutsättning för 

möjligheten att framställa sin egen vistelse i Simrishamn som ett uttryck för rörlighet och inte, 

som för fiskarna, ett tecken på stagnation. Inger, som flyttade till Simrishamn i mitten av sin 

karriär, utgör ett undantag från detta.  

 

När vi flyttade hit så öppnade sig en ny värld. Tidigare hade vi mer umgåtts med 

arbetskolleger och det var liksom sjukvård, sjukvård, sjukvård. När vi kom hit fick vi 

möjlighet att träffa helt andra yrkeskategorier som var så spännande. Det var journalister och 

det var konstnärer, men även inhemska, som fiskaren. Vi tyckte att det berikade oss så 

otroligt (Inger).  

 

I Ingers utsaga är det den traditionella bilden av Österlen som frammanas – en plats för 

konstnärer och alternativa livsstilar. Simrishamn kan uppenbarligen symbolisera både 

pensionärssamhälle och konstnärskoloni. Vilken bild som anförs i berättelsen om ens liv 

hänger samman med hur man själv vill framstå. 

I den här delen har jag diskuterat pensionärsvardandet som en frigörelseprocess 

där flytten till Simrishamn är ett sätt att göra en subjektsposition som är ungdomlig, rörlig, 

modig, fri, öppen och flexibel. Den innebär ett val av en pensionärsrepertoar som innehåller 

mer än bara barnbarnen och som öppnar för möjligheten att resa. Valet att bosätta sig i 

”pensionärssamhället” Simrishamn innebär att informanterna placerar sig själva i 

pensionärskategorin, men i rätt pensionärskategori enligt det diskursiva idealet. Mer konkret 

hur detta görs tas upp i rapportens del två – Den tredje åldern och det goda åldrandet. 
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Den tredje åldern och det goda åldrandet 
 

En god pensionärstillvaro har inte så mycket med ålder att göra som med hälsa, ekonomi och 

social status. Den som inte drabbas av sjukdom kan hålla det upplevda åldrandet ifrån sig 

genom att på olika sätt förbli aktiv (Trossholmen 2000:121, jfr Alftberg och Lundin, 

kommande). Äldreforskningen delar in den senare delen av livet i två faser och skiljer mellan 

”yngre äldre” och ”äldre äldre”. Andra mer populära begrepp för samma gränsdragning är 

tredje respektive fjärde åldern. Den tredje åldern är med detta synsätt perioden från 

pensionering fram till dess att förutsättningarna för en aktiv livsstil minskar. Den fjärde åldern 

är perioden därefter och förstås framförallt som präglad av beroende och sjuklighet (Nilsson 

2008:17, jfr Torres och Hammarström 2007:68). I den här delen behandlas den tredje åldern, 

det vill säga den fas av livet som informanterna upplever sig vara i Nu. Här diskuteras 

föreställningen om det goda livet i förhållande till studiens huvudbegrepp frisk, aktiv och 

välbärgad. 

Magnus Nilsson visar hur kopplingen mellan äldre/gamla/pensionärer och 

sjukdom görs helt oproblematiskt, närmast automatiskt. Han tolkar detta som att synen på 

äldre som detsamma som sjuka är ett samband som inte behöver förklaras närmare utan 

uppfattas som självklart (Nilsson 2008:88). I den här förståelsen är kategorin äldre en 

avvikelse från den normativa kategorin vuxna och som konstitueras av egenskaper som 

aktivitet, funktionalitet och produktivitet. Till äldre knyts egenskaper såsom sjukdom, 

beroende, förfall, inkompetens, hjälplöshet, stagnation, traditionalism, nostalgi, rädsla, 

inflexibilitet, rigiditet och avsaknad av subjektsstatus (Nilsson 2008:27). Informanterna är 

medvetna om den diskursiva kopplingen mellan äldre och sjuka och förhåller sig till den 

genom att beskriva sig som privilegierade så länge de har hälsan. 

 

Vi tycker att vi är otroligt privilegierade som får lov att ha denna tid tillsammans när vi, som 

vi brukar säga, tror oss vara friska. Därför att i och med att man har arbetat i hälso- och 
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sjukvården, och jag då inom äldreomsorgen, så har jag liksom sett att plötsligt kan ens 

tillvaro slås sönder. Man kan få en stroke och tappa talförmåga och det ena med det andra. 

Därför är det så fantastiskt att känna sig frisk, ha krafter och få lova att lägga upp sin vardag 

som man vill. Det är jättehärligt! (skratt). Verkligen (Inger).  

 

Som motpol till detta har ett alternativt synsätt gjort sig gällande, i synnerhet inom 

gerontologin, där de äldres erfarenheter, kompetens och framförallt aktivitet framhållits. Den 

danska folkloristen Anne Leonora Blaakilde beskriver dessa två parallella vetenskapliga 

perspektiv som en biomedikalisering respektive en gerontologisering av åldrandet (Blaakilde 

2007:33ff). Nilsson påpekar att även om perspektivförskjutningen mot en gerontologisering 

av åldrandet anses vara uppvärderande så innebär själva det faktum att det går att frammana 

bilden av äldre som kategori (positiv eller negativ), att gruppen fortfarande uppfattas som 

avvikande. I själva verket fungerar den uppvärderande kategoriseringen bara genom ett 

avståndstagande från det svaga och sjuka (Nilsson 2008:19). Den tredje åldern är bara möjlig i 

kontrast till den fjärde åldern. Nilsson ser beskrivningen av äldres aktivitet som en besvärjelse 

för att undvika den traditionella sjukdomsförståelsen. Men samtidigt som man överskrider 

kategorin skrivs man in i den genom att förmågan sätts i relation till åldern. Man är aktiv trots 

sin ålder (Nilsson 2008:96ff). Även Blaakilde är kritisk och menar att aktivitetsparadigmet 

totalt kommit att dominera vår tids kulturella landskap. Det har blivit äldre människors plikt 

att uppvisa en hög grad av aktivitet både för att uppnå hög kulturell status och för att indikera 

att man inte är en börda för samhället (Blaakilde 2007:40). Samhällsansvaret är emellertid 

ingenting nytt utan har ingått i disciplineringen av pensionärerna sedan ATP-systemet drevs 

igenom 1960. Bara för att man kunde leva på pensionen skulle man inte slå sig till ro, tvärtom 

gjordes ansvaret för det egna livet, hälsan och oberoendet till en dygd (Mannerfelt 1999:29).  

 

Frisk 

En förutsättning för att kunna leva ett pensionärsliv i enlighet med idealet är att man är frisk. 

Det är enbart så man kan hålla åldrandet ifrån sig. Av intervjuerna framgår att 

upprätthållandet av en god hälsa betraktas som ett jobb. 

 

Jag tror liksom att man har ett eget ansvar. Viss sjukdom kan man aldrig komma ifrån, det 

kan man drabbas av, men man kan ju faktiskt klara sig rätt bra om man själv jobbar med det 

faktiskt. Jobbar med sin hälsa alltså (Inger).  
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Citatet ligger helt i linje med den kritiska syn på inaktivitet som präglat självhjälpslitteraturen 

sedan 1960-talet. Sysslolöshet ansågs leda till ett snabbt åldrande och en för tidig död. 

Stillasittande gav inte bara övervikt, orörlighet och apati utan ökade dessutom 

samhällskostnaderna i form av sjukvård. Om pensionärerna lärde sig hålla sig friska, starka 

och oberoende var det gynnsamt för hela samhället (Mannerfelt 1999:51ff). Mannerfelt har 

noterat en skiljelinje mellan vad som uppfattats som äkta respektive oäkta åldrande. Det äkta 

åldrandet är en del av vårt biologiska öde; en naturlig nedbrytning som drabbar oss alla förr 

eller senare och som inte skuldbelägger individen. Det oäkta, förtida åldrandet har däremot en 

tung moralisk belastning men är möjligt att hejda genom att leva på rätt sätt (Mannerfelt 

1999:63f). Det är ett dylikt synsätt som ger åtskillnaden mellan den tredje och den fjärde 

åldern sin förklaring.  

För fyra av de fem informanterna är det en självklarhet att ta detta ansvar, att agera 

för att motverka det ”oäkta” åldrandets negativa effekter. Det görs framförallt genom fysisk 

träning och den stora träningsformen framför andra är golfen. Tre av informanterna viker vår, 

sommar och höst åt golfspelande flera gånger i veckan. Även styrketräning på gym och 

friluftsliv lyfts fram som hälsofrämjande aktiviteter. Rolf framhåller även vikten av att hålla 

sig à jour med den tekniska utvecklingen som ett sätt att hålla hjärnan i trim. Utöver den 

fysiska träningen framställs maten som ett viktigt verktyg för att uppnå en god hälsa. Bra 

matvanor är en självklarhet.  

 

Vi äter ju vettigt tycker jag. Vi undviker mat som inte är lämplig, fet mat. Vi, eller jag, har 

en ambition att gå ner i vikt lite, så vi undviker sånt som inte är positivt på det sättet. Vi 

håller på nu och släpper smör och Bregott och går över på sån här jox som Becel och sånt 

som ska vara positivt, och som dom säger är, liksom, vetenskapligt bevisat, positivt och 

sänker kolesterolvärdet och sånt. Jag vill gå ner i vikt. Jag väger 90, 91 och jag har gett mig 

fan på att jag ska ner till 85 och det är trögt. Jag är alldeles för förtjust i godsaker, bullar och 

wienerbröd och sånt. Det är smaskigt, men man får försaka en del (Erik).  

 

I citatet framgår en tydlig ambivalens inför de nya matvanorna, vilket inte minst framgår av 

hur Erik blandar användandet av vi och jag. Det är Vi som äter vettigt och Jag som är förtjust 

i godsaker. Han säger sig vilja undvika mat som inte är lämplig samtidigt som han beskriver 

det hälsosammare smöret som ett ”jox” som enligt vetenskapen ”ska vara positivt”. 

Ambivalensen till trots uttrycker han inga tankar om att det skulle kunna vara annorlunda – att 
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han som pensionär skulle ha rätt att unna sig saker. Han är helt inskolad i tanken att ett friskt 

liv kräver försakelser av sådant som är smaskigt på samma sätt som livsstilen krävde att han 

flyttade från barn och barnbarn. Det är ett nödvändigt ont. Eriks ansvarstagande står i bjärt 

kontrast till Lennarts förhållande till sin egen hälsa. Lennart är den enda som drabbats av 

livshotande hälsoproblem, ändå säger han sig sköta sin hälsa ”ytterst bedrövligt”.  

 

Man måste leva livet levande och jag tycker om rätt mycket av det som är njutbart i livet: 

mat, dryck, vällevnad. Jag byter inte några extra år på slutet mot ett asketiskt liv och gå och 

lägga mig tidigt och allt det där, du kan gissa vad (skratt). Mat och dryck och sena nätter. 

[…] Så är det. Medvetna beslut. Medvetna om hälsoriskerna och medvetna om hotbilden, 

medvetna om det egentligen rätt osunda i både tankesättet och levnadssättet. Men vi har 

väldigt trevligt på resan (Lennart).  

 

Förklaringen ligger i synen på vad som konstituerar ett gott liv. Att leva länge och att leva 

gott är enligt Lennarts synsätt inte nödvändigtvis samma sak. Ett gott liv omöjliggörs snarare 

av alltför stora försakelser. Möjligen förklaras detta av Lennarts konkreta upplevelse av att 

vara ”dödlig”, men förhållningssättet framstår som mycket osvenskt. Sociologen Torbjörn 

Bildtgård beskriver i sin avhandling att hälsoaspekten har knutits till svensk matkultur sedan 

början av 1900-talet (Bildtgård 2002). Etnologen Fredrik Nilsson har i en artikel om 

överviktiga män beskrivit hur starkt måttlighets- och försakelseidealet är både i samhället i 

stort och i enskilda individers medvetande. Frosseri och livsnjutande upplevs som omoraliskt 

(Nilsson 2007, jfr Burstedt kommande). Individen bör själv ta ansvar för sin hälsa för att inte 

bli en börda. Erik och Lennart representerar två olika sätt att förhålla sig till detta krav. Ska 

”livet levas levande” eller bör man ”försaka en del” för att behålla hälsan? Är ett så långt liv 

som möjligt alltid det bästa eller kan vällevnad vara viktigare än ”några extra år på slutet”? I 

förhållande till den pensionärsrepertoar som förskriver en aktiv och hälsosam livsstil framstår 

Rolf, Kristina, Inger och Erik vid första anblicken vara de som bäst motsvarar idealbilden. 

Lennart beskriver emellertid livsnjutandet som ett aktivt, medvetet val – inte som ett uttryck 

för lättja och förslappning – vilket kanske gör att även detta motsvarar idealet? Lennarts val 

framstår möjligen som omoraliskt men mot bakgrund av hans tidiga hjärtinfarkt kanske även 

som ett djärvt och ungdomligt risktagande?  
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Aktiv 

I föregående avsnitt har jag behandlat fysisk aktivitet och träning som ett sätt att upprätthålla 

god hälsa. Här kommer jag in på en annan aspekt av aktivitetsbegreppet som handlar mer om 

sysselsättning än om rörelse. Livscykeln gestaltas ofta som en ålderstrappa där toppen uppnås 

vid 50 års ålder, varefter det går utför och avslutas med döden (jfr Trossholmen 2000). Utifrån 

ett samhällsekonomiskt perspektiv kan livscykeln även beskrivas med de engelska begreppen 

becoming, being och has been. Barn behandlas som blivande människor (becoming). De ska 

uppfostras och utbildas för att generera ett värde i framtiden. Vuxnas värde ligger i nuet 

genom deras bidrag till produktionen, de betraktas som varande människor (being). 

Pensionärens värde är i denna modell enbart historiskt, det är passerat. Äldre har varit (has 

been). Att tillhöra den grupp som har varit men inte längre är medför i en västerländsk 

kontext självklara status- och maktförluster. Hög status tillskrivs dem som kan bidra mest i ett 

samhälle i produktivitet mätt (Krekula, Nervänen och Näsman 2005:85). Ålderdomen 

betraktas som en negativ fas med smittoeffekter på människorna som anses ha inträtt i den. 

Ingen vill hamna där och drabbas av dess negativa konnotationer (Blaakilde 2007:39). Mot 

bakgrund av detta är det helt logiskt att försöka undvika att kategoriseras som äldre, 

exempelvis genom att vara fortsatt aktiv (Lövgren 2009:46ff). Att hålla sig sysselsatt kan 

tolkas som ett försök att stanna kvar på det övre trappsteget. Aktivitet i bemärkelsen 

meningsfull sysselsättning har sedan länge framställts som ett sätt att hålla humöret uppe och 

mota åldrandet i grind (Mannerfelt 1999:20). I intervjuerna uppvärderas den egna livsstilen 

genom att den jämförs med vad informanterna ser som aktivitetens motsats – stillasittandet.  

 

[Det är viktigt] att fylla sin vardag med någonting i stället för att sätta sig ner och inte göra 

något (Inger). 

 

Jag säger som så att den dagen jag sitter i rullstolen och ruskar vill jag inte ångra att jag inte 

gjorde det och det. Att jag inte reste dit och dit. Utan jag vill försöka göra det jag vill göra 

nu. Och vi har väl planer på olika resmål vi vill vara med om inom ett par år, som vi har sagt 

att vi ska göra. Så att vi gör det innan vi sitter still här (Erik).  

 

För informanterna symboliserar sittandet stagnation. Det förefaller otänkbart att göra något 

sittande. I citaten framträder två former av sittande: det frivilliga ”att sätta sig ner” och det 

ofrivilliga ”att bli sittande”. Skiljelinjen häremellan korresponderar med den mellan oäkta och 

äkta åldrande som diskuterats ovan (jfr Mannerfelt 1999). Det frivilliga sittandet kan 
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informanterna själv motverka genom att helt enkelt inte sätta sig, dvs. inte vara sysslolösa. 

Det ofrivilliga, påtvingade sittandet framstår däremot som oundvikligt. Det gäller inte om de 

hamnar i rullstol utan när. Tids nog blir de sittande, beroende av andra och utan möjlighet att 

påverka sin egen vardag. Fram till dess gäller det göra det mesta av livet för att slippa ångra 

det som inte blev gjort (jfr Trossholmen 2000:123). Ansvaret för att aktivera sig är individens. 

Sysslolöshet är med det här synsättet inte en följd av bristande förmåga utan av bristande 

företagsamhet och lättja (Nilsson 2008:109f). Lennart tillåter sig att fantisera om ett mer 

stillsamt liv.  

 

Jag hade tänkt mig golf, böcker, bilar och inte minst laga mat. Jag tänkte härligt, gott om tid, 

promenera nere i hamnen och köpa lite fisk, laga en god middag till min fru när hon kommer 

hem på kvällen och sliter och kämpar. Hon jobbar mycket. Ägna lite tid åt att hitta bra 

råvaror, göra det med lite kvalitet utav saker och ting. […] Det hade blivit för stillasittande 

att bara funderar över om alla ekerfälgarna är putsade ordentligt, skulle jag kunna slå ett 

bättre golfslag eller varför har jag inte läst den boken. Jag hade ju en bild av hur livet skulle 

bli men det blev ju inte alls så (Lennart).  

 

Lennart ger uttryck för en romantiserad bild av hur ett stillsamt liv skulle kunna te sig, men 

avbryter sig själv med att rationellt konstatera att detta inte hade varit något för honom. 

Bilden är en fantasi, ingenting han själv vare sig skulle kunna eller vilja hamna i. Att frivilligt 

gå sysslolös är inte ett legitim beteende. Fortfarande idag uppmuntras ett aktivt pensionärsliv 

både för individens och för samhällets bästa (Nilsson 2008:12). Att medvetet spjärna emot 

stillasittandet är ett åldersadekvat beteende både enligt den traditionella pensionärsrepertoaren 

och i dagens mediediskurs. För Inger som tror att hon utan det aktiva livet hade varit ”rätt 

melankolisk” blir livsstilen en form av självmedicinering som ligger helt i linje med 

samhällets ordination (jfr Mannerfelt 1999). För att undkomma sysslolösheten gäller det att 

tvinga sig till aktivitet. Flytten till Simrishamn har på ett konkret sätt underlättat detta. 

 

Jag tror att det har blivit bättre för oss. Ett aktivare liv som pensionär. Dels för att vi har ett 

hus naturligtvis, men du måste ju vara mer aktiv för att skapa nya bekanta än att man går 

kvar i sina gamla vanor och bara umgås med sina gamla vänner. Man får ju inte nya impulser 

på samma sätt då. Du söker dig ju inte ut i din gamla invanda miljö … Vi hade nog haft 

mycket mer tid, inaktiv tid, tror jag. I och med att vi kan spela golf året runt här nere […]. 

Plus att det kanske finns … fler möjligheter att spela bridge här. Vi skulle ju kunna spela 
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bridge varje dag om vi iddes och önskade det […] Så för mig känns det som om det har blivit 

ett aktivare liv, faktiskt. Almanackan är rätt full (Kristina).  

 

Är det inte golfdag så kan det vara trädgårdsarbete som tar ett antal timmar på dagen. Det är 

egentligen sällan som vi sitter och läser böcker och sånt på dagarna. Jag säger ofta till 

Kristina att nu är klockan fem och jag har inte suttit i gungstolen eller i soffan och läst en 

stund på hela dagen, utan trädgårdsarbete, bilvård eller någonting. Husvård så att säga. 

Sedan, ett par dagar i veckan så är det bridge på eftermiddagarna (Erik). 

 

Att berätta att han inte suttit på hela dagen blir ett sätt för Erik att stolt visa att han tar sitt 

ansvar. Samma betydelse får Kristinas fulltecknade almanacka. För flera av informanterna 

fungerar hunden som ett vaccin mot stillasittandet. Hunden blir ett verktyg som tvingar fram 

aktivitet om den egna moralen inte skulle räcka. 

 

Den där hunden tyckte min hustru att jag skulle ha när jag blev pensionär. Hon tyckte att jag 

skulle komma ut och ha någonting att göra. Då läste jag om den här sorten att det är en 

väldigt bra hund för pensionärer, stod det. Jag trodde att det skulle vara en rätt bekväm hund, 

men hon är väldigt livlig. Hon kräver väldigt mycket, så på det sättet är det bra, man kommer 

ut (Rolf).  

 

Den aktiva livsstilen är inte bara en strategi för att bevara sitt existensberättigande och mota 

åldrandet i grind. Den är även grunden för formandet av en gemenskap. De aktiva 

pensionärernas Vi positioneras i förhållande till dem som knyter en annan repertoar till 

pensionärslivet, till dem som blir sittande.  

 

Kanske att vi är lite mer aktiva än en ordinär pensionär, eller också är det mina fördomar, 

men det tror jag … och kanske också att vi engagerar oss i olika saker. Min man har också 

olika åtaganden, inte inom politiken utan ideella saker. Och där kan man väl säga att vi 

kanske är lite mer engagerade än genomsnittet […] Jag tror det har att göra med 

personlighet. Har man haft yrken som har varit väldigt inspirerande och roliga så har man 

liksom haft den där drivkraften att vara med i saker och engagera sig. Att tro att man kan 

påverka, eller ja, det tror man kanske inte längre, men i alla falla att engagera sig i något som 

man tror kan vara utvecklande (Inger).  
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Inger tror sig vara ”mer aktiv” än andra pensionärer, vilket blir en positiv förstärkning av den 

egna livsstilen. Hon beskriver dessutom denna livsstil som grundad redan i yrkeslivet – att det 

är de som haft ett visst yrke som fortsätter att vara aktiva som pensionärer. I Trossholmens 

avhandling om äldre kvinnor är klassaspekten en central utgångspunkt. Hon visar där att 

”aktiv” är ett honnörsord oavsett klassbakgrund. Skiljelinjen mellan arbetarkvinnorna och de 

borgerliga kvinnorna i hennes studie går snarare vid vad som upplevs vara aktivitet och inte. 

För arbetarkvinnorna är aktivitet synonymt med fysisk aktivitet (idrott, gymnastik eller 

utevistelser i naturen) och hantverk. För de borgerliga kvinnorna är det i stället synonymt med 

engagemang och en viktig del i den egna självbilden (Trossholmen 2000:186ff). Mot 

bakgrund av detta blir Ingers tal om drivkraft, engagemang, åtaganden och påverkan inte bara 

ett sätt att beskriva livet som pensionär utan även ett tydligt uttryck för klass. Detta 

återkommer även i Kristinas beskrivning av vad som konstituerar en meningsfull 

sysselsättning. Kristina framhåller vikten av aktiviteter, men inte vilka aktiviteter som helst. 

Hon vill inte bli serverad ett pensionärsutbud utan vill kunna välja bland det utbud av musik 

och föredrag som riktar sig till vem som helst. Däremot tror hon att det finns andra grupper av 

pensionärer än den kategori hon själv tillhör som behöver bli serverade en sysselsättning för 

att inte bli sittande. 

 

SPF och PRO gör ju jätteinsatser men ibland då blir jag lite tveksam till deras programutbud. 

Att det är lite för … gammalt, om du förstår hur jag menar. Dagens pensionär är ju mycket 

mer aktiv, mycket friskare, än om man bara går femton tjugo år tillbaka. PRO riktar sig ju 

mera till … jag är emot det här att säga arbetare, men … Nej, jag lockas inte av deras utbud. 

[…] Kanske är det så att de som inte känner att [pensionärsföreningarnas aktiviteter] lockar 

inte behöver dem. De går på föredrag eller musik som de hittar, här nere är det ju inga 

problem att hitta både det ena och det andra, och därför kanske det är så att man vänder sig 

till den kategorin som inte lockas av allt det här andra utbudet och finner en gemenskap där 

då. Många går ju dit för att, om man blir ensamstående så, för att få en gemenskap. För att 

skapa nya bekanta. Och det kanske beror på att man har inte då det här som vi har, bridge 

och golf och musik. Så att man hittar sina kontakter på andra sätt. Jag kan inte svara på det” 

(Kristina).  

 

Det framgår att Kristina är tveksam till hur hon ska benämna dessa andra pensionärer. Hon 

vill inte gärna kalla dem arbetare men kanske tillhör de en annan samhällsklass än hon själv, 

kanske är de ensamstående. Oaktat vilket finns en skiljelinje mellan pensionärer som har ”det 

här som vi har” (enligt Kristina golf, bridge och musik) och sådana som inte har det. Kristinas 
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resonemang påminner om Trossholmens resultat. Arbetarkvinnorna i hennes studie hade inte 

planerat sina aktiviteter före pensioneringen utan deras fritidssysselsättning inleddes först när 

PRO erbjöd den. De borgerliga kvinnorna hade däremot påbörjat odlandet av ett intresse 

redan innan pensioneringen och planerat för tiden som pensionär (Trossholmen 2000:131). 

Valet av aktivitet är även en ekonomisk fråga, vilket jag återkommer till i avsnittet 

Välbärgad. 

Informanterna talar återkommande om vikten av att vara aktiv men samtidigt 

framträder en viss ambivalens. Visst är det roligt att ha saker att göra men den stora fördelen 

med att vara pensionär är att slipps jäkta.  

 

Skillnaden är väl kanske när man har blivit äldre att jag tar mera tid med saker. Jag kan alltså 

åka ut och träffa någon och sitta och prata i en eller två timmar, det gör mig ingenting. Jag 

känner mig inte stressad inför att jag har bråttom. Jag fulltecknar ju ogärna min almanacka så 

att jag inte har tid över (Rolf).  

 

Vi är ju ordentligt flexibla, tycker jag. Ingen stress i väg. Men när vi tittade i almanackan den 

här veckan såg vi att vi inte har en ledig kväll på åtta dagar (skratt). Varje dag, och dessutom 

på kvällen, så är det inbokade aktiviteter. Det är roligt att det finns saker vi kan göra och 

samtidigt får det inte bli för mycket heller, man ska kunna ha tid som inte är låst på det sättet 

(Erik).  

 

Att vara aktiv pensionär är alltså inte detsamma som att vara en stressad yrkesverksam. Den 

aktiva pensionären är flexibel och fri att välja vad, när och hur länge något ska göras. Den 

aktiva pensionären har ”tid över”.  

 

Att ha en ”jobby” 
 

Ett sätt att förbli aktiv är att inte sluta arbeta. Lennart räknar upp allt det han förknippar med 

ett gott pensionärsliv och väger detta mot lusten att fortsätta arbeta: 

 

Jag hade möjligheten att ägna mig åt några trevliga bilar, spelar lite golf, läser gärna, skulle 

gärna hinna laga lite mera mat, har fått ett barnbarn och har två härliga barn själv som jag har 

bra kontakt med. Jag tänkte, allt detta ska jag hinna med i livet och så valde jag ju någonting 
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annat. Jag hör ju till de privilegierade i samhället som har fått välja att göra det som var ännu 

mer attraktivt för mig (Lennart).  

 

Här framgår att valet krävt en rad försakelser, ändå definierar sig Lennart som privilegierad. 

Jobbet var mer attraktivt än allt det han drömt om att göra som pensionär. Argumentet för att 

fortsätta jobba är viljan att ha någonting intressant att göra, det är inte en fråga om ekonomi 

för de individer jag intervjuat. För Rolf och Lennart är det ingen skillnad mellan fritid och 

arbete, det är ”jobby”.  

 

Jag vill ha en intressant sysselsättning, jag vill inte bara jobba. I och med att jag sålde 

företaget och vi sålde villan där uppe så har vi en någorlunda skaplig pension. Vi behöver 

inte jobba utan vi räknar med att kunna leva ganska drägligt med det vi har. […] Jag är road 

av olika former av affärer, det är jag ju. Det är min hobby, har det blivit, mer eller mindre 

(Rolf). 

 

Det är ’jobby’, det är det. Det kan ju vara en hobby att vara med om olika projekt. Det kan ju 

faktiskt vara så, det låter lite patetiskt, men det kan ju faktiskt vara så att man kommer till en 

insikt i livet att det var såhär det blev, ungefär (Lennart). 

 

Både Rolf och Lennart beskriver jobbet som en intressant sysselsättning – att det roar dem att 

hålla på med affärer och vara involverade i olika projekt – men antyder samtidigt att detta 

kanske kan uppfattas som lite konstigt, att det kanske ”låter lite patetiskt”. Rolf utvecklar 

detta och berättar att han egentligen anser att pensionärslivets sysselsättning borde vara 

någonting annat än yrkeslivets.  

 

Jag har alltid haft sjö och hav och båtintresse. Det var ju det som gjorde att vi valde att flytta 

ner mot havet här. Kanske skaffa sig en fiskebåt och bli ’den gamle och havet’ och ge sig ut 

och fiska här sedan. Fiske roar mig, det gör det, men jag har inte utnyttjat det så mycket här 

än. […] Jag tror det är nyttigt att ha någonting annat än jobbet att syssla med. Jag tror inte att 

det är bra att man har arbetet som hobby, vilket det gärna blir som egen företagare.  

Gabriella: Men om du tycker det är roligt att jobba, varför kan du inte ha arbetet som hobby 

då?  

Rolf: Jo, det är klart man kan. Det har ju jag haft och det har ju gett bra resultat, men jag 

känner ju ändå att det skulle ha varit roligt om jag haft någon mer intensiv hobby av något 
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slag. Studera gamla kyrkor eller vad du vill (skratt). Livet är för kort, det är väl slutsatsen av 

det hela (Rolf).  

 

Rolfs föreställning om livet som pensionär förefaller på samma sätt som Lennarts vara mycket 

romantiserad. Hans tänkta pensionärstillvaro är inspirerad av Hemingways Den gamle och 

havet och syftet med att flytta till Simrishamn var delvis att komma närmare havet. Rolf har 

emellertid inte utnyttjat detta så mycket ännu, varför den verkliga livssituationen inte till fullo 

motsvarar idealbilden. Framförallt uttrycker citatet en längtan efter att få göra något annat – 

att ha någon slags intensiv hobby. Vilken det skulle vara är han ännu inte klar över. För att 

återknyta till resonemanget ovan om sysselsättningen som klassbunden, skulle Rolfs 

beskvikelse över att inte ha en hobby kunna tolkas som att han misslyckats göra den 

pensionärsposition som klasstillhörigheten, enligt Trossholmen, föreskriver åtminstone för 

kvinnor – att själv ta ansvar för att skapa sig en meningsfull sysselsättning som engagerar 

honom. En annan tolkning är att det här handlar om kön snarare än om klass. Att sakna 

fritidsintressen och därför hemfalla åt intensivt arbete framstår som typiskt manligt, oavsett 

ålder. 

Både Lennart och Rolf uttrycker olika grad av skepsis i förhållande till det myckna 

jobbandet, men valet att fortsätta arbeta måste ändå betraktas mot bakgrund av att det inte är 

vem som helst förunnat att vara kvar efter 65 respektive 67 år. Trossholmen menar att så 

länge arbete värderas så högt i vår kultur kommer det att vara svårt för individen att förhålla 

sig till att ställas utanför produktionen (Trossholmen 2000:113). Så länge man själv kan bidra 

till samhället betraktas man som vuxen (Krekula, Nervänen och Näsman 2005:85). Att 

fortsätta arbeta kan tolkas som ett sätt att göra motstånd mot åldrandet, att hänga kvar vid den 

produktiva vuxenpositionen, men det kan även vara ett sätt att göra såväl klass som kön. 

Lennart beskriver sig som privilegierad eftersom han har getts möjlighet att jobba kvar, ett val 

många förvägras. Att fortfarande efterfrågas på arbetsmarknaden blir ett mått på den egna 

karriärmässiga framgången. Av mina informanter är det bara männen som fortsatt jobba efter 

pensioneringen. Begreppstrion barndom, mandom och ålderdom knyter mellankategorin 

vuxen, produktiv, individ till mannen. Det blir härmed både vuxet och manligt att jobba. Så 

länge man på detta sätt är manlig är man inte gammal. Lennart inser att även han en dag 

kommer att hamna i det läget att han inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Han beskriver det 

som viktigt att vara lyhörd för sin egen funktion på en arbetsplats för att kunna känna när 

företaget behöver förnyelse.  
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Någonstans går ens bäst-före-datum även i en annan bemärkelse än att livet tar slut, det gör 

faktiskt det och det ska man ha respekt för. […] Förhoppningsvis så känner man det, om man 

vågar ha en nära kontakt med sitt eget inre och sitt eget känsloliv och vågar titta utifrån. Men 

jag är inte övertygad om att omdömet följer med i den omfattningen, det är nog mer en 

idealbild. […] Nej, jag tror det är jättesvårt att veta. Egentligen tror jag det är omöjligt. Det 

är väl att måla upp en idealbild, att: Jag känner ju mitt inre. Jag har en förmåga att läsa av om 

människor faktiskt tycker att jag tillför något eller om de bara: ’Suck, inte nu igen, nu ska 

han runt det varvet, det har vi hört hundra gånger förut’. Men man får hoppas (Lennart). 

 

Lennart är inte ensam om att tala i termer av bäst-före-datum på arbetsmarknaden. 

Kopplingen mellan att vara ung, rörlig och radikal respektive gammal, stel och konservativ 

förefaller upplevas som självklar både bland informanterna och i samhället i stort (jfr Lövgren 

2009:126). I själva generationsbegreppet ingår tanken att när en ny generation tar över blir 

den föregående automatiskt passé. Jernelöv beskriver hur företagsledare som tidigare i sin 

karriär varit pionjärer och legat i framkanten av utvecklingen övergår till att bli stoppklossar i 

företaget som alla väntar på att bli av med (Jernelöv 2006:6). Informanterna försöker hitta en 

lösning på detta dilemma genom att föreslå att äldre skulle kunna behålla sin legitima plats 

genom att anta nya roller; genom att vara den som på ett ödmjukt sätt framförallt bidrar med 

erfarenhet, inte nytänkande. Men är det verkligen så att människor stelnar vid en viss ålder 

eller är det bara ett uttryck för åldersdiskriminerande fördomar?  

 

Huset 
 

Den som kan ta hand om sig själv kategoriseras som vuxen medan äldre förstås som en 

kategori som behöver tas omhand av andra (Nilsson 2008:101). Ett helt logiskt mål för många 

pensionärer är därför att så länge som möjligt klara sig själva. Ovan har jag beskrivit 

yrkesarbetet som ett sätt att behålla sin position som vuxen individ till skillnad från en vars 

värde har passerat. Ett annat viktigt verktyg för att hålla sig kvar på toppen av ålderstrappan 

förefaller vara boendet. Boendet är en starkt symbolladdad fråga genom kopplingar till 

övergripande frågor rörande valfrihet, oberoende, rättvisa och det betydelsefulla hemmet 

(Mannerfelt 1999:68). Bostaden är något mer än bara en bostad – den är ett instrument för att 

förverkliga en personlig ideologi (Trossholmen 2000:124). Samtliga informanter bor i eget 

hus och betydelsen av detta hus återkommer gång på gång i intervjuerna. Huset fyller många 
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funktioner, både av symbolisk och mer konkret karaktär. Först och främst beskrivs huset vara 

ett sätt att hålla sig fysiskt aktiv. 

 

Hus och skötsel av det tar ju lite tid och än så länge har jag inget emot det. Det är ju en hel 

del saker, man ska måla om då och då och utveckla det. Garagetaket har jag lagt på asfalttak 

för att det ska hålla och uterummet ska vi göra om, vi ska sätta in fönster där så vi får bättre 

insyn. Vi har bytt ut några fönster som varit dåliga och det har varit en rolig sysselsättning 

att engagera sig i tillsammans med en duktig snickare som vi lärt känna. Så det tar tid och än 

så länge är det bara positivt (Erik).  

 

En annan återkommande förklaring till valet att bo i hus är att det symboliserar både trygghet 

och frihet.  

 

Ja det är att … vi har en frihet, vi har en trädgård. Visserligen tycker jag inte det är så särskilt 

roligt med trädgårdsarbete men alltså, det är väldigt skönt och vi kan vara där och det är 

ingen insyn. Sen att kunna ta emot barn och barnbarn när de kommer hem. Att ha plats för 

dem. Nej, boendet är viktigt tycker jag. Det är trivseln i det. […] Jag kan egentligen inte 

svara på det. Men det är väl det där det dagliga, att man … ja … att vi tycker, dels vi har rätt 

gott om plats att kunna röra sig och inte gå på varandra. […] Men att det är skönt … Sen är 

det ju också detta att det håller oss igång. Vi har fullt upp med att sköta vårt hus. Men det är 

väl mest det att vi trivs. […] Det är svårt att förklara, jag kan bara säga det att det är en form 

av trygghet. Om andra saker förändras så har vi det i alla fall (Inger).  

 

Vid första anblicken förefaller synen på huset som en symbol både för frihet och för trygghet 

som motsägelsefull. Huset låser det ekonomiska kapitalet och minskar möjligheten till 

resande och andra aktiviteter än att sköta huset, vilket snarast konnoterar ofrihet. Vad 

informanterna avser med begreppet frihet är i det här fallet emellertid något annat. Det 

förefaller snarare handla om att möjliggöra autonomi på längre sikt; om frihet till 

självbestämmande. Torres och Hammarström beskriver att det mest hotfulla med åldrandet 

inte upplevs vara själva hälsoproblemet utan begränsningar i den egna integriteten, 

inskränkningar i det personliga utrymmet, intrång i hemmet och att inte kunna bestämma själv 

(Torres och Hammarström 2007:63). Att på egen hand kunna ta sig ut i en egen trädgård är en 

central beståndsdel i informanternas syn på ett självständigt och värdigt liv. Samtidigt inser de 

det opraktiska med att ha kvar huset.  
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Egentligen är huset för stort för oss. Vi skaffade det när vi hade tre barn boende hemma. 

Samtidigt trivs vi väldigt bra i det (Inger).  

 

Blaakilde beskriver hur det fram till en viss punkt i livet handlar det om att skapa, skaffa och 

utveckla för att därefter mer handla om att behålla det man åstadkommit (Blaakilde 2007:46). 

Som jag ser det är detta vad beskrivningen av huset som en trygghet handlar om. Huset 

symboliserar kontinuitet och bevisar att man inte förändrats som människa bara för att man 

blivit pensionär. Om man alltid har haft hus, varför skulle man då inte ha det som pensionär? 

Att överge huset vore att frivilligt försätta sig i positionen ”före detta husägare” på ett 

liknande sätt som pensionen betyder före detta yrkesverksam. Huset i Simrishamn kan tolkas 

som ett sätt att göra motstånd mot det mer åldersadekvata beteendet att flytta till något 

mindre. För att legitimera valet att bo kvar framhåller informanterna alla sätt på vilka de 

anpassat huset efter tänkta framtida behov.  

 

Vi skulle ha ett enplanshus. […] Nu har det här huset ett rum en trappa upp, men vi har sagt 

att vi inte behöver gå dit. Det är som ett gästrum. Även om vi blir gamla och knalliga i knäna 

så kanske vi behöver gå dit upp någon gång varannan vecka eller så, och då kan man väl 

släpa sig upp (skratt). Nej, enplanshus (Kristina).  

 

Vi har låtit bygga det här så att vi två kan leva helt här nere, även om vi blir handikappade, 

eller rättare sagt när vi blir det. Lever vi vidare så vet vi ju det, man får vara så pass realistisk 

att någon utav oss kan få svårt att gå eller så, eller drabbas av någonting som gör att vi blir 

handikappade, och då kan vi leva här nere och så har vi våra gäster där uppe. Lätt att ta sig 

ut, här är inga trösklar eller någonting. Lite arbete med trädgården. Så det är tänkt att vi ska 

kunna bo här är ganska länge (Rolf).  

 

När vi gjorde om vårt badrum för ett tiotal år sedan, så gjorde vi så att man kan komma in 

med rullstol där. Och vi har vårt sovrum på nedre botten. Vi har liksom gjort så att det ska 

fungera om en av oss skulle behöva, ja, får en stroke eller liknande. Samtidigt är vi medvetna 

om att, jag menar, när vi blir äldre så orkar vi inte hålla det i ordning utan då måste vi skaffa 

något annat boende (Inger).  

 

Enplanshus, avsaknad av trösklar och stora toalettutrymmen beskrivs som ett sätt att kunna 

förbli husägare långt upp i åldrarna. Det är åtminstone vad informanterna hoppas. Samtidigt 
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vet de att detta är omöjligt på längre sikt, vilket jag återkommer till i del tre och Huset i 

framtiden. 

 

Välbärgad 
 

Samtliga informanter beskriver sig tillhöra en ekonomiskt privilegierad grupp i jämförelse 

med pensionärskollektivet som helhet. De upplever att pengar förenklar livet som pensionär. 

Det är lättare att leva som frisk, aktiv och välbärgad än bara frisk och aktiv. 

 

Ja, oh ja, naturligtvis (skratt). Du slipper ju alla ekonomiska bekymmer, i stort sett. Du kan 

välja att bo där du vill. Du kan unna dig en hel del, naturligtvis, om du vill (Rolf).  

 

Ja, vi har inte behövt vända på pengarna, på kronorna, utan vi kan spontanresa när vi vill det. 

Men vi har ju inga vidlyftiga tankar om livet på det sättet. Visst finns det bromsar i pengar. 

Vi har ju inte miljoner att skicka iväg på olika saker, men för det dagliga livet och för de 

resor vi vill göra, på olika sätt, det kan vi kosta på oss. Och det är naturligtvis väldigt 

positivt. Vi äter gott, vi dricker gott. Vi kan bjuda hem folk och ha trivsamt ihop, så det är … 

(Erik).  

 

Det betyder relativt mycket faktiskt. Vi kan ju i stort sett resa när vi vill och behöver inte 

fundera så mycket vad vi handlar för mat och kläder och så, utan … ja, visst påverkas det att 

man har en god ekonomi, det gör det ju faktiskt. Behöver du vända på slantarna så har du ju 

inte samma utrymme att göra saker. Det har man ju inte. Nej. Det går ju inte att spara på 

samma sätt och lägga undan och resa (Kristina).  

 

Pengarna är till för att användas. Informanterna framhåller i synnerhet resor, mat och dryck 

som viktiga ingredienser i ett gott liv. Ingen av dem ser någon anledning att lägga på hög eller 

skänka bort pengarna till barnen. 

 

Men vi bränner omsorgsfullt varje krona vi kommer över! Vi har inga stora besparingar och 

det har vi ingen målsättning eller ambition att ha. Det är ett helt gemensamt beslut. […] Vi 

vill leva livet här och nu, för vi vet inte när det tar slut. Den som har mest pengar på banken 

när man dör är inte den som vinner. […] Barnen är ju vuxna och lever sina liv. De har ett 

ansvar för sina liv. Vi har inte ett ansvar för att göra våra barn välbeställda. Det har de via 

sina egna arbeten och sina egna … ansvarstaganden. Vi har varit väldigt generösa mot våra 
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barn. De har kunnat gå genom livet utan studielån till exempel, det är inte många som har det 

privilegiet (Lennart).  

 

Lövgren beskriver hur ålder på senare år används i marknadsföring som ett sätt att omskriva 

köpkraft (Lövgren 2009:12). Man talar om en helt ny tillväxtbransch – tillväxtmodell Ä, 

Äldrelivsbranschen (KK-bladet nr 2 2007). Att äga ett hus, spela golf och resa världen runt 

beskrivs som typiskt för dagens pensionärer, men är det inte snarare ett traditionellt sätt att 

göra överklass? För Erik har det varit viktigt att skapa sig bättre ekonomiska förutsättningar 

än sina egna föräldrar som enligt honom hade ett tråkigt liv som pensionärer.  

 

Jag har sagt att jag inte vill ha det riktigt så, men dom hade en ekonomi som inte riktigt tillät 

så mycket på den tiden, det var det inte. Så att visst har jag väl sett hur dom hade det och ska 

försöka undvika att ha det riktigt så tråkigt och dåligt, och det behöver jag nog inte ha (Erik).  

 

Även om informanterna i jämförelse med andra pensionärer tillhör en ekonomiskt 

privilegierad grupp så är skillnaderna dem emellan stora. De av informanterna som har det 

riktigt gott ställt har skapat ett kapital som yrkesverksamma – genom försäljning av företag 

eller stora avgångsvederlag. Ekonomin har mycket lite med pensionen att göra. Lennart säger 

sig ha råd med det mesta. Det finns ingenting ekonomin hindrar honom från att göra i livet 

men detta är inte en erfarenhet som Inger känner igen. Hennes bild av sig själv som 

tillhörande gruppen välbärgade pensionärer förefaller inte överensstämma med den faktiska 

ekonomiska verkligheten. 

 

Det kan jag väl säga att jag trodde inte att vi skulle ha det som vi har det, utan jag trodde att 

det skulle ligga på en annan materiell standard, det trodde jag. […] För oss har det blivit ett 

väldigt steg ner. Vi har inte varit kloka, vi har alltså inte förberett ekonomiskt för det. Vi har 

en trygghet i vårt hus och vi vet att den dagen vi säljer det så kan vi få kontanter, men det 

blir ju i stället att man får anpassa tillvaron till vad man har. Så får man vara nöjd med det 

(Inger).  

 

Inger är besviken över hur livet som pensionär blev rent ekonomiskt. Hon hade inte förväntat 

sig en så drastisk standardsänkning och anklagar sig själv och maken för att ha varit blåögda 

och försatt sig i en svår ekonomiska situation. Samtidigt försöker hon vara nöjd med det hon 

faktiskt har. Att visa sig positiv och dölja eventuellt missnöje är ett starkt ideal som förefaller 

omfatta även Inger (jfr Mannerfelt 1999:59). Lövgren tolkar bristen på tvivel och besvikelser i 
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sitt material med att informanterna är medvetna om hur de bör tala om vissa frågor för att inte 

framstå som bittra (Lövgren 2009:64). När Inger talar om sina resdrömmar framgår en tydlig 

ambivalens kring hur hon ska beskriva längtan efter att resa och besvikelsen över att det inte 

blivit fallet. 

 

Vi tänker ju mycket mer ekonomiskt nu, det gör vi ju. Men det är inget som vi lider av. Men, 

ja, när vi hör hur andra människor kanske reser. Vi reser ju ner och hälsar på vår dotter, men 

det är liksom våra enda utlandssemestrar. Visst, där är jag väl den som kanske lite granna 

hade trott att vi skulle resa mycket och skulle se mycket av världen när vi blev pensionärer. 

Det har inte blivit så, men, nej då kommer man tillbaka till detta med att bara man får vara 

frisk och ha en bra vardag så gör det inte så mycket om man inte precis kan köpa eller göra 

… Vi har det bra, det är inte det ... […] Jag skulle ju ha rest! Det skulle jag (skratt). Jag sitter 

och läser reseannonser. Men det går bra att titta på TV också. Och vi har alltså tidigare rest 

en hel del. Och de minnena har man ju. Men där är en förändring, absolut. Och det var vi inte 

förberedda på, att det skulle bli så pass stor skillnad mot att arbeta och sen att vara pensionär 

(Inger).  

 

På ett sätt som påminner om Kristinas förhållningssätt ovan till att bo så långt ifrån barn och 

barnbarn, kan Ingers utsaga betraktas som en reflexiv retorik i förhållande till mig som 

intervjuare, men även inför sig själv. Hon är nöjd och besviken om vartannat. Ingers strategi 

för att slippa känslor av missnöje är att försöka förlika sig med situationen. 

 

Man har ju själv ett val att göra, antingen så klagar man och tycker att det här är förfärligt 

eller också så ser man på det positiva, ser: Vad har vi? Och när man då ser att man har ett bra 

liv så behöver man inte längta så väldigt mycket, för det blir bara, ja, man gör sig själv bara 

ont med att försöka få saker som man vet inte är möjliga. Som sagt var, det är helt och hållet 

en anpassning hur man själv liksom vill se på tillvaron (Inger). 

 

Den här delen har handlat om den tredje åldern och det goda livet. Lövgren beskriver hur man 

kan åldras mer eller mindre lyckat beroende på om man uppnått en viss karriär, en viss 

ekonomi och om man lyckats hålla kroppen välbevarad och ungdomlig (Lövgren 2009:142). 

Tydligt är att ett pensionärsliv enligt idealet kräver en rad grundförutsättningar (god hälsa, 

ekonomi, tvåsamhet) men även en rad försakelser (av barn och barnbarn, av viss mat och av 

lugn och ro). Pensionärssamhället Simrishamn har underlättat detta liv. Epitetet frisk, aktiv 

och välbärgad är sammanvävda så till vida att det ena förutsätter det andra för att ett lyckat 
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pensionärsliv ska kunna uppnås. För att vara frisk måste man vara aktiv och välbärgad. För att 

vara aktiv är det en förutsättning att man är frisk men det underlättar om man även är 

välbärgad. Central för hela förståelsen av den friska, aktiva och välbärgade pensionären är 

kategorin klass, som återkommer gång på gång i intervjuerna i mer eller mindre omskriven 

form. I rapportens sista del vänder jag blicken mot framtiden och låter informanterna resonera 

kring vad som kommer efter livet som frisk, aktiv och välbärgad. 

39 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

”Framtiden” 
 
I föregående del framgick hur det både inom äldreforskningen och i informanternas 

berättelser går en skiljelinje mellan nuet och framtiden; mellan den tredje och den fjärde 

åldern (jfr Nilsson 2008:17, Torres och Hammarström 2007:68). Under den tredje åldern är 

det individernas ansvar att hålla åldrandet ifrån sig med hjälp av olika strategier. När de väl 

tagit steget in i den fjärde åldern finns ingen återvändo och möjligheten att själv påverka sitt 

liv antas upphöra. Informanterna placerar sig själva i den tredje åldern och skjuter det 

avgörande steget in i ålderdomen framför sig genom att helt enkelt likställa åldrandet med 

framtiden. Åldrandet är genom den tankeoperationen alltid något de har framför sig. Enligt 

Lövgren är det en delikat balansgång mellan att vara ungdomlig och att förefalla desperat och 

förneka sitt åldrande (Lövgren 2009:143), men Torres och Hammarström visar i sin studie av 

mycket gamla människor att även de distanserar sig från åldrandet genom att placera det i 

framtiden (Torres och Hammarström 2007:62, jfr Alftberg och Lundin, kommande). För mina 

informanter förefaller framtiden emellertid komma allt närmare. De laborerar med olika 

tidsplaner när de berättar om livet som pensionär; ju äldre de är desto kortare. Flera av 

informanterna refererar till åldern 80 som en gräns när de bör omvärdera sitt livskoncept. 

 

Det som har förändrat mina tankar om livet är väl det att man är lite mera kortsiktig i sina 

planeringar. Förut tänkte jag alltid åtminstone i tioårsperioder, men nu är jag nere i 

treårsperioder (skratt). […] När det gäller att sätta igång några projekt eller affärer eller sånt 

så är man ju mycket mera kortsiktig. Nu har jag ju bara sagt att det här projektet jag håller på 

med nu, det håller jag på med i tre år, sen får jag se vad det blir av det. […] Jag blir ju alltså 

73 år i år, så jag håller på till jag blir 75 tycker jag, sen får jag se (Rolf).  
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Det informanterna tidigare såg i tioårsplaner ser de med stigande ålder i femårs- eller 

treårsplaner. Begreppet framtiden är något abstrakt och flytande, men för informanterna 

samtidigt något mycket konkret. Det är ett tillstånd av sjuklighet, stillasittande och beroende. 

De fruktar den dag då de oundvikligen är framme. I den här delen diskuteras informanternas 

tankar inför framtiden. Tre teman återkommer när de beskriver vad som kommer att 

förändras: boendet, hälsan och förhållandet till barnen. 

 

Huset och framtiden 
 

I föregående del diskuterades huset som ett verktyg för att hålla sig aktiv och mota åldrandet i 

grind. På längre sikt inser informanterna att det blir svårt att bo kvar trots de anpassningar 

som gjorts. På den direkta frågan hur frisk man måste vara för att klara av att ha hus svarar 

Kristina att det beror på.  

 

Ja men, ja frisk, det är ju en fråga om styrka i kroppen alltså för att orka med. Men har man 

ekonomi så kan man ju köpa sig städningen och du kan köpa skötseln av trädgården. Då 

behöver du inte vara så frisk. Det tunga arbetet i trädgården kan man ju köpa sig då och sen 

pysslar man bara lite med att klippa av vissna rosor (skratt) … […] Nej men det går ju. Det 

är ju ingen som säger att du måste göra allting själv. Gudskelov även i Sverige nu (Kristina).  

 

Ett möjligt alternativ till att sälja huset är att köpa städhjälp och trädgårdsskötsel. Att Kristina 

skrattar när hon talar om att själv enbart klippa av vissna rosor antyder dock att hon inte 

upplever detta som riktigt legitimt. I realiteten tänker sig även hon vara tvungen att flytta. För 

både henne och Erik framstår ytterligare en femårsperiod av husägande som realistisk.  

 

Får vi vara friska och då gemensamt, om vi hjälps åt både att städa och i trädgården, så tror 

vi väl att vi ändå orkar med. Vi hoppas ju kunna bo kvar så länge som möjligt, men vi 

kanske har ett femårsperspektiv framför oss som vi ser. Om vi säger fem år till, sen får vi se 

vad som händer (Kristina).  

 

Vi har sagt att troligen bor vi inte kvar här till dom bär ut oss i en kista. Utan kanske fem år 

till. Har det gått så lång tid så är jag 80 och då kanske man börjar bli lite väl trött på att jobba 

i trädgården, så att vi får se om det håller att vi har den tidshorisonten. Men vi har inget 

fastställt, att det måste ske på ett visst sätt (Erik). 
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Vad som ska hända efter denna femårsperiod är mer oklart. Rolf vill inte planera för 

framtiden alls. Han säger sig ha planerat tillräckligt mycket i samband med flytten till 

Simrishamn. Inger inser att hon borde tänka framåt vad beträffar boendet, men skjuter det på 

framtiden. Den dagen, den sorgen. Både Lennart, Erik och Kristina kan tänka sig någon form 

av äldreboende. Lennart påpekar att boendet inte får bli för segregerat, att det bara är väl 

bemedlade som bor tillsammans med andra väl bemedlad. För Kristina är det tvärtom viktigt 

att de som bor tillsammans i ett seniorboende har något gemensamt. På samma sätt som 

gemenskap i tankar och intressen är viktigt för gemenskapen i pensionärssamhället 

Simrishamn är det viktigt på seniorboendet. 

 

Det kan väl vara lockande att flytta in någonstans där merparten är likasinnade om vi säger 

så. […] Det är viktigt att man har ganska gemensamma intressen för när man blir äldre så 

dör man ju successivt undan. Det är ju bara på det sättet. Då är det trevligt om det är så att 

det är relativt gemensamma intressen så att man, även när man blir ensam har gemensamma 

intressen och tankegångar (Kristina).  

 

Åldrande, hälsa och rörlighet 
 

Åldrande är inte nödvändigtvis detsamma som att vara gammal. En gammal människa kan 

fortfarande vara frisk medan en åldrande människa per definition drabbats av sjukdom eller 

olika krämpor (Torres och Hammarström 2007:66). För att inte åldras gäller det att hålla sig 

frisk. När krämporna trots den aktiva livsstilen ger sig till känna leder det till irritation och 

frustration.  

 

Jag har ju haft förmånen att vara oerhört frisk genom hela livet, jag har inte haft tio 

sjukdomar på hela yrkeslivet kanske, men nu kommer en och annan sån här… åldershistoria. 

Lite hög kolesterolhalt och, tja, stundtals hade jag väl, tja vad ska man kalla det, en mycket, 

mycket lätt stroke, kanske. Sådana där saker det dyker upp va, och man får börja äta 

blodförtunnande medel, som dom flesta äldre i och för sig måste göra, men sånt där är en 

nackdel som kommer. Men det är ju ingenting att göra åt för det drabbar ju alla, begriper jag 

ju. […] Det är inga stora problem. Det är bara liksom … Det irriterar mig för jag är inte van 

vid det. Jag har aldrig ätit medicin, aldrig någonsin. Jag har knappt käkat Albyl i hela livet 

och sen nu plötsligt så blir det några piller. Läkaren säger att du bör äta kolesterolsänkande 

och blodförtunnande medel. Det är normalt, menar dom på. Gör det! Det är bara att 
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acceptera. Jag lider inte av det, men … tja, det är ett litet irritationsmoment. Man ser att det 

kan komma mera (Erik).  

 

Erik är här mycket försiktig med att placera in sig själv i en sjukposition. Han säger sig inte ha 

haft en stroke utan ”en mycket, mycket lätt stroke, kanske”. De mediciner han tvingas ta gör 

han till en normalitet som hör åldern till, inte sjukdomen. Det är ”dom flesta äldre” som äter 

blodförtunnande, inte sjuka äldre. Samtidigt är Erik medveten om vad dessa ”åldershistorier” 

innebär. De ger en inblick i vad som komma skall – ”att det kan komma mera”. Han arbetar 

fortfarande aktivt för att upprätthålla en god hälsa men krämporna tvingar honom på ett 

påtagligt sätt att förhålla sig till diskursen om åldrande som detsamma som sjukdom. Från och 

med nu kommer han aldrig att bli friskare, bara sjukare. De ger även en inblick i den 

minskade subjektsstatus som följer med ökad sjuklighet och i förlängningen ökat beroende. 

Plötsligt vet andra bättre än Erik själv. ”Gör det!”, uppmanas han av läkaren. Han som aldrig 

varit sjuk under sitt yrkesliv håller nu på att glida in i en livsfas där successivt ökande 

sjuklighet och beroende är förväntat och accepterat.  

I nuet antas det egna agerandet hjälpa till att bibehålla en god hälsa men i framtiden 

får informanterna förtrösta sig på sina gener. För Kristina är vetskapen om moderns goda 

hälsa in i det sista en källa till trygghet.  

 

Nej, i någon enfald så tror jag att jag ska vara frisk och kry… Nej om man tittar så är jag 

oerhört lik min mamma i utseende och kroppsform. Och bortsett från sin demens så var hon 

ju väldigt rörlig och frisk på det viset. Hon blev benskör, men det är inte jag. […] Det var så 

himla skönt att få veta [att jag inte var benskör]. Så på det sättet vet jag att jag har en bra 

grundkondition, jag har ett bra skelett så jag tror att jag fysiskt, om jag inte råkar ut för 

någon olycka, kommer att ha full rörlighet till jag en bra bit över 80, det tror jag (Kristina). 

 

Kristina känner sig relativt lugn inför framtiden på grund av sin goda grundkondition, sitt 

starka skelett och arvet från modern. Generellt beskriver informanterna emellertid framtiden 

som skrämmande på många sätt.  

 

Visst, jag kan också ha mina negativa tankar. Då kommer detta med att, jaha, vad händer om 

tio år? Hur mycket har min livssituation förändrats om tio år? Det är skrämmande. Det är 

sådana tankar man gärna vill slå undan och försöka leva i nuet i stället. Där kan jag ibland 

känna, jag vill inte säga att det är ångest, men alltså åt det hållet. Just att livet går så fort och 
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jag vet att det tar slut en dag. […] Det kanske är det som gör att sömnen inte är så bra alltid 

(Inger).  

 

Lövgren menar att oron för kroppens förfall handlar mer om dess utseende än om dess 

praktiska funktioner såsom rörlighet (Lövgren 2009:204f). Detta är inte något som jag känner 

igen i mina intervjuer. Tvärtom är oron i allra högsta grad kopplad till oförmågan att röra sig.5 

Så länge informanterna är rörliga kan de röra sig. Så länge de rör sig blir de inte sittande. Så 

länge de inte blir sittande är de fria att leva ett värdigt liv. Det är inte sjukdom i sig som oroar 

utan resultatet av den. 

 

Ja, ja, det … resultatet av sjukdomen, om jag blir handikappad, ja. Inte sjukdomen i sig utan 

det är ju vad den kan ge för någonting. […] Jag vill inte gärna hamna på en sån där 

vårdinrättning som ett paket där man inte kan ta hand om sig själv längre. Det är 

skrämmande. Det är ovärdigt tycker jag också, så det hoppas jag att jag slipper (Rolf).   

 

”Det är väl det som är det verkligt trista med att bli äldre, att se en framtid där man möjligen 

sitter som ett kolli, i en rullstol, att få hjälp med saker och ting och inte kunna sköta sig själv, 

det skulle jag inte vilja vara med om. Men det kan man inte göra någonting åt, än så länge. 

[…] Jag hatar den dagen jag sitter som ett kolli i en rullstol eller ligger i en säng” (Erik) 

 

Torres och Hammarström använder begreppet vardagskompetens för förmågan att utföra de 

aktiviteter som är väsentliga för självständighet. Rädslan för hög ålder hänger samman med 

rädslan för minskad vardagskompetens och kontroll över det egna välbefinnandet (Torres och 

Hammarström 2007:58). Den konkreta rörligheten – den fysiska kroppsliga funktionen – 

verkar förstås som en symbol för liv. Tappar man rörligheten har man tagit det oåterkalleliga 

steget in i den fjärde åldern.  

 

                                                 
5 Kanske har detta att göra med att Lövgrens informanter är yngre än mina så att bristande rörlighet ännu ligger 
för långt in i framtiden för att upplevas som ett direkt hot. Detsamma skulle kunna förklara varför mina 
informanter inte i någon större utsträckning uttrycker en rädsla för att drabbas av demens. Kanske ligger detta 
ännu för långt in i framtiden för att vara påtagligt? 

44 
 



Barnen på ålderns höst 

Barnbarnen beskrivs återkommande som något mycket viktigt men de placeras in i framtiden. 

När informanterna väl nått den fjärde åldern tänker de sig att barn och barnbarn blir viktigare i 

livet igen.  

 

Vi har ett barnbarn nu men jag kan väl ha förhoppningar om att ha lite fler och då vill jag 

nog hinna ha lite mer ograverad tid för det också. Det går jäkligt fort. När man sätter det i 

perspektiv till den här lille mycket lycklige krabaten, att jag inser att jag med lite tur, eller 

med mycket tur, kan få uppleva hans student kanske då. Men med största sannolikhet så 

kommer jag inte att komma på något barnbarnsbröllop. Det är inte helt realistiskt. Då vill jag 

åtminstone kunna följa dem lite, det är klart att det är jättekul när man skrattar mest hela 

tiden och är ett år, det är jättehärligt, men när du kan börja få en kommunikation med 

honom, när du kanske kan låna honom på ett sätt där du kan hjälpa till i hans utveckling med 

saker … kommunikation omkring hans utveckling, då tycker jag det känns ännu mer 

fascinerande. Då vill jag nog ha den tiden. Inte nog, då vill jag ha den tiden (Lennart). 

 

Lennart placerar den traditionella morfarspositionen i framtiden. Om några år, när barnbarnen 

är lite större, då ska han ha mer tid tillsammans med dem, inte nu. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att kravet på ett liv fyllt av aktiviteter minskar med stigande ålder; att det 

efter hand upplevs bli mer legitimt att träda tillbaka och sätta sig ner. Flera av informanterna 

öppnar för möjligheten att flytta från Simrishamn på längre sikt för att komma närmare sina 

barn. En anledning är att de tror sig kunna behöva hjälp, något som dock präglas av stor 

ambivalens. De vill vara nära barnen i det utsatta läge som de tror åldrandet kommer att 

innebär, men samtidigt vill de inte vara en belastning. 

 

Vi tycker att vi är närmare barn och barnbarn, om det har någon betydelse vid den åldern. 

Det kanske har mer betydelse för dom, om man måste ha hjälp, om man har behov av att 

dom är närmare. […] Men jag vill ju heller inte ha det så att jag flyttar någonstans där mina 

barn ska ha ett krav på sig att sköta om mig. Det ligger i linje med vad jag sa förut. Jag hatar 

den dagen jag sitter som ett kolli i en rullstol eller ligger i en säng (Erik).  

 

Nej, nej, den persen har jag gått igenom med min syster och min mamma! […] I och med att 

min syster bodde [i samma stad] som mamma, som blev […] rätt dement de sista åren, [så] 

kunde hon ju ringa till min syster femton gånger på en dag. Hon kom alltså inte ihåg att hon 

hade ringt för tio minuter sedan och liksom klagade över att hon aldrig kom dit. Och hon var 
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ju där i stort sett varenda dag, nästintill. Vi hade en konflikt att hon tyckte att jag var nere för 

lite och hälsade på, men sitta varenda helg dra ner där för att sitta hos mamma när man 

jobbar heltid, det var … Jag försökte väl åka ner en gång i månaden i alla fall men det var för 

lite, tyckte då hon som var den som drabbades. Så nej, (skratt) det ska jag inte utsätta min 

dotter för, att behöva ha det (Kristina).  

 

Barnen i nuet kontra barnen i framtiden är två motsägelsefulla perspektiv. Barnen antas fylla 

olika funktion beroende på om informanterna befinner sig i en fas där de bejakar en aktiv 

livsstil eller i framtiden när åldrandet förväntas präglat av sjukdom och beroende. I den tredje 

åldern är barnen något de har tvingats frigöra sig ifrån för att kunna leva det pensionärsliv de 

drömt om, i det fjärde blir barnen däremot en trygghet. Ambivalensen kring hur informanterna 

ska förhålla sig till det framtida trygghets- och hjälpbehovet kan tänkas ha att göra med 

skuldkänslor över att de flyttade när barnen behövde som mest hjälp med barnpassning. 

 Den här delen har handlat om synen på framtiden. Det framgår tydligt att 

informanterna ser på åldrandet som uppdelat i en tredje respektive fjärde ålder och att 

skiljelinjen häremellan är viktig att upprätthålla. Det verkliga åldrandet, det som kännetecknas 

av sjukdom och beroende, skjuts på framtiden. Tecken på att de börjar närma sig gränsen, 

såsom smärre hälsoproblem, upplevs hotfulla och irriterande. Samtidigt är det tydligt hur 

informanterna tänker i allt kortare tidsperspektiv, framtiden och åldrandet kommer allt 

närmare. När de väl är där anser de att livet måste förändras. Förr eller senare måste de sälja 

huset och flytta till ett äldreboende. De är inte främmande för att flytta ”hem” igen för att vara 

närmare barn och barnbarn för den händelse att de behöver hjälp på ålderns höst. 
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Avslutande sammanfattning 
 

I den här studien har jag undersökt hur några pensionärer i Simrishamns kommun förhåller sig 

till diskursen om den friska, aktiva och välbärgade pensionären. Syftet har varit att studera hur 

friska, aktiva och välbärgade pensionärer gör ålder genom olika val och praktiker. Vilka är de 

centrala beståndsdelarna när beskriver sin tillvaro? Vilka val har de gjort och hur har de 

motiverats? Hur hanterade de mellanrummet mellan diskurs och verklighet? Informanterna 

förefaller väl medvetna om både den traditionella bilden av pensionären och den samtida 

mediediskursens definition av vad som skiljer ”dagens pensionär” från gårdagens. De två 

konkurrerande pensionärspositionerna har framträtt som paradoxer och ambivalenser i 

intervjuerna. Det faktum att informanterna kategoriserar sig själva som friska, aktiva och 

välbärgade och följaktligen har valt en livsstil som påminner om det diskursiva idealet, 

innebär inte att valet har gjorts med lätthet. Det har krävt omfattande eftergifter på en rad 

områden och har ibland framstått som svårt att legitimera, i synnerhet när valet krockat med 

vad som uppfattas som adekvat beteende för andra kategorier än ålder, såsom kön och klass. 

 I rapportens första del har fokus legat på pensionärsvardandet. ”Pensionär” är 

inte något som informanterna blivit över dagen, det är snarare en frigörelseprocess som pågått 

successivt under flera år. För några av dem har flytten till Simrishamn blivit ett verktyg i 

denna frigörelse – ett sätt att försätta sig i rörelse för att motverka stagnation – men som krävt 

att de flyttat från barn och barnbarn. I sitt nya liv har de valt frihet och parförhållande framför 

trygghet och familj; ett aktivt pensionärsliv framför ett traditionellt bullbakande med 

barnbarnen. Avståndstagandet från den traditionella mormor- eller morfarspositionen är ett 

sätt att legitimera valet att flytta men även en uppvärdering av den egna aktiva livsstilen. 

Simrishamn framstår för informanterna som ett pensionärssamhälle, men symboliserar 

samtidigt rörlighet genom att de inflyttade pensionärernas gemenskap positioneras i 

förhållande till de inföddas föreställt mer stagnerade livsstil. 

 Del två har handlat om individens ansvar för att med olika verktyg och strategier 

bygga upp och bibehålla en god hälsa, en meningsfull fritid och en solid ekonomi – om att 

göra positionen frisk, aktiv och välbärgad. En god hälsa upprätthålls med fysisk träning och 

sunda matvanor – den kräver arbete och försakelser. Huset och hunden fungerar som verktyg 

för att tvinga fram rörlighet om den egna moralen skulle svikta. Aktivitet i bemärkelsen en 

meningsfull sysselsättning är central för att mota åldrandet i grind, men inte vilken aktivitet 

som helst utan rätt aktivitet, såsom resor, golf och bridge. Ett annat alternativ är att fortsätta 
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arbeta. Motsatsen till den meningsfulla sysselsättningen – frivilligt och ofrivilligt stillasittande 

– uppfattas både som moraliskt förkastligt och hälsovådligt. Ett stillsamt liv är något att 

fantisera kring, inte en reell möjlighet. Den aktiva livsstilen underlättas av det ekonomiska 

kapital som byggts upp under yrkesverksamheten. Pengar är till för att användas för livets 

goda, inte för att sparas eller ges till barnen. 

 I rapportens tredje del har informanterna fått blicka framåt, mot framtiden. Det 

framgår att de ser på åldrandet som uppdelat i en tredje respektive fjärde ålder och att 

skiljelinjen häremellan är viktig att upprätthålla. Det verkliga åldrandet, det som kännetecknas 

av sjukdom och beroende, skjuts på framtiden. Tecken på att de börjar närma sig gränsen, 

såsom smärre hälsoproblem, upplevs hotfulla och irriterande. Samtidigt är det tydligt hur 

informanterna tänker i allt kortare tidsperspektiv, framtiden och åldrandet kommer allt 

närmare. När de väl är där anser de att livet måste förändras. De måste förr eller senare sälja 

huset och flytta till ett äldreboende. De är inte främmande för att flytta ”hem” igen för att vara 

närmare barn och barnbarn för den händelse att de själva behöver hjälp på ålderns höst. 
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