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Sammanfattning 
 
Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka vilka föreställningar som 
universitetsstudenter som läser samhällsorienterade program har kring ålderspensionärers roll 
i samhället. Till grund för denna uppsats genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer som 
analyserats med hjälp av kvalitativ konventionell innehållsanalys och teorierna politisk 
ekonomi, ålderism och rollteori. Studiens material bygger på de diskussioner som fördes i 
fokusgrupperna. Urvalet utgörs av 16 personer som studerar på samhällsorienterade program. 
Resultatet visar att bilden av pensionärer skiljer sig beroende på om man ser till grupp- eller 
individnivå, där diskussionen kring grupp tar mer negativa uttryck och diskussionen kring 
individer är mer positiv. Sett till vad tidigare forskning kommit fram till, så stämmer vårt 
resultat till viss del, men indikerar på att vidare forskning behövs. 
 
 
 
 
Nyckelord: samhälle, pensionär, ålderism, unga vuxna, föreställningar, betydelse och funktion 



 

Förord  
 
Vi vill inleda med att tacka alla er som delgett era tankar och resonemang i våra fokusgrupper 
och för er medverkan i vår uppsats. Ett stort tack riktar vi också till vår handledare Cristine 
Isaksson, som genomgående för hela uppsatsskrivanadet varit vår hårdaste kritiker och som 
har utmanat oss till bristningsgränsen. Tack för bra och gedigen feedback och stöttning under 
hela processen. 
 
 
Emma Johansson och Daniel Nordin 2016-11-22 
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1. Inledning  
 
När vi till vardags möter människor får vi oftast veta väldigt lite om dem som individer, men 
utifrån yttre attribut är vi ändå snabba på att skapa oss en bild av hur dessa människor är. 
Klädsel, frisyr, kön och ålder är exempel på fysiska attribut vi kan lägga märke till och så snart 
vi noterat detta har vi skapat oss en bild av hur personen är och vilka egenskaper hen har 
(Hinton, 2003). Ålder som attribut kan hos människor ta sig uttryck på olika sätt. Rynkor, grått 
hår, långsammare gång och hjälpmedel är alla exempel på attribut som kan visa sig hos 
pensionärer och äldre, flera utseende- och funktionsrelaterade förändringar med andra ord. I ett 
samhälle där åldersdiskriminering råder, finns det flera exempel på att äldre åsidosätts just för 
att de är just äldre. Bara för att du är äldre kan du till exempel ha en förväntan på dig att vara i 
behov av hjälpinsatser, avrådas att köra bil, andra kan anse att din förmåga att ta hand om dig 
själv minskar med åldern och det du tidigare klarade av förväntas du inte klara av i samma 
utsträckning längre (Parrish, 2012). Att äldre prioriteras bort i samhället till förmån för yngre 
generationer är inget nytt fenomen, utan sträcker sig tillbaka i tiden, så långt som till antikens 
Grekland. 
 
I gamla texter som finns från antikens Grekland och Rom går det att läsa att de under antiken 
föredrog de unga vitala och vackra, medan det i Ciceros texter går att läsa motargument till 
föraktet av äldre. Där är det upp till var och en att se det positiva med varje ålder (Parkin, 2003). 
Vidare går det att läsa att ålderdomen representerade både en tid med besvär och något som 
förde visdom med sig. Det går vidare att läsa av Odén (1996) att det inte behövs att man ser till 
antikens Grekland för att hitta negativa attityder till äldre personer. I Sverige har det i folkmun 
talats om ättestupor sedan 1600-talet. Vidare går det att läsa att ättestupor var klippavsatser där 
äldre kastades ut när de inte längre var en nytta för samhället. Om ättestupor är en myt eller ej 
tåls att tala om, skriver vidare Odén (1996). Denna motsägelsefulla syn kan även hittas i dagens 
samhälle. Sett till att många äldre i takt med deras ökande ålder blir i behov av omsorg och stöd 
för att klara av sin vardag, kan bilden av att bli äldre te sig som mörk (Abramsson & Hagberg, 
2012). Detta då det barmhärtighetstänk, att hjälpa sina medmänniskor, som bland annat 
förmedlats via Bibeln i dag har ersatts av ett mer rehabiliteringstänk, där var och en i större 
grad förväntas klara sig själv med hjälp av självhjälp (Andersson, 2013). Sett till att allt fler 
lever längre, att de äldres hälsa förbättras och att allt fler är aktiva i högre ålder, så kan bilden 
av de äldre ses som mer positiv. Vid närmare eftertanke tyckte vi det skulle vara intressant att 
undersöka en generations föreställningar om en annan. Vi har båda arbetat med både ungdomar 
och äldre, och därigenom fått en förförståelse om de båda grupperna. Våra hjärtan klappar extra 
mycket för äldre och pensionärer som grupp, och när vi inför uppsatsen skulle välja ämne 
kändes äldre och pensionärer givet. Sett till tidigare forskning går det att utläsa att det finns lite 
forskning som ser på äldre som något annat än ett samhällsproblem (Broström, 2014). Att vara 
äldre och betraktas som gammal är något som tidigare forskning visar på innefattar en hel del 
förutfattade meningar, och föreställningar om hur det är att åldras och bli pensionär (Lorge, 
Tuckham & Abrams, 1954). Dock ville vi inte undersöka den äldre generationen, utan titta på 
hur den yngre generationens föreställningar gentemot pensionärer ser ut. 
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1.1 Studiens relevans för socialt arbete 
Då socialarbetare kommer i kontakt med äldre personer, antingen när de söker bistånd, blir 
inkopplade i äldreomsorgen eller får en pensionär som klient i sin roll som kurator är det viktigt 
att vara medveten om de föreställningar som finns kring pensionärer som grupp (Parrish, 2012). 
Denna studie är relevant, då den kan öka medvetenheten kring de föreställningar som kan prägla 
vårt sätt att se på pensionärer som grupp. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att medvetandegöra och att få en ökad förståelse för föreställningar som 
universitetsstudenter har kring ålderspensionärers roll i samhället. 
 
Våra frågeställningar är: 

- Vad påverkar universitetsstudenters föreställningar om pensionärer? 
- Vad har universitetsstudenter för föreställningar om pensionärers roll i samhället? 

 
Med pensionärer menar vi människor som tar ut ålderspension. 
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2. Kunskapsöversikt 
 
De studier som nedan presenteras, har vi funnit genom att söka på universitetsbibliotekets 
sökmotor och genom att skriva in sökord såsom pensionär, samhälle, föreställningar, agism, 
adolescents och elderly i SocIndex. Vi har även läst och använt oss av för studien relevant 
referenslitteratur. 
 
2.1 Tidigare forskning 
Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2003:91) är det vanligt att livet delas in i separata 
delar - sett till skolgång, arbete och pensionering. Denna uppdelning beror på den position som 
en person har och dess ålder beroende till förvärvslivet. Broström (2014) skriver att beroende 
på var du är i livet lägger du ditt fokus på olika saker. Ungdomar och unga vuxna börjar planera 
sitt yrkesliv genom att yrkesutbilda sig och senare och stadga sig med familj. När det rör unga 
vuxna handlar planeringen om framtiden, där de har många avgörande val framför sig. Detta är 
något som även går att läsa i (Parrish, 2012) där det står att det idag tar längre tid för en ung 
vuxen att bli ekonomiskt oberoende av sina föräldrar, jämfört med förr, då det är vanligt att de 
vidareutbildar sig. Fokus ligger under denna tid för ungdomen att samla på sig teoretisk och 
praktisk kunskap som är relevant för sitt framtida yrkesliv. Vidare skriver Broström (2014) att 
det vanligt att forskning inriktar sig på ungdomar och unga vuxna, då de anses vara framtiden, 
vilket det ska fokuseras på. Han skriver vidare att sett till äldre finns det istället ett fåtal 
undersökningar som riktar sitt intresse på deras planering inför framtiden. Broström (2014) 
skriver vidare att den forskning som väl har äldre som fokus ofta fokuserar på negativa aspekter 
av att bli gammal, där äldre istället lyfts fram som ett samhällsproblem, ett problem som han 
menar att forskare ofta går in i med inställningen att de ska lösa. Vidare skriver han att fokus 
ofta handlar om att hitta lösningar till pensionärers utsatthet och beroendeställning. Parrish 
(2012) skriver att det i dagens samhälle förekommer åldersdiskriminering, där åldern delas upp 
och konstrueras socialt, vilket leder till att äldre, på grund utav sin ålder, blir utsatta för 
nyckfulla beslut från myndigheter och inom sjukvården. Parrish (2012) menar att detta blir 
intressant kontra det faktum att äldre fortfarande kan vara vitala i hög ålder, då det inte är åldern 
i sig som avgör ens mående. 
 
Broström (2014) skriver att det i dagens samhälle är ungdomen som är idealet där det ligger ett 
stort fokus på att vara självständig, produktiv och effektiv. Parrish (2012) skriver om relativ 
fattigdom, som handlar om att betraktas som fattig när det grundar sig i den norm som finns i 
samhället kring vad å andra sidan räknas som materiellt välstånd. Dessa negativa attityder 
menar Broström (2014) leder till att äldre personer inte längre anses ha möjlighet att bidra till 
samhällsutvecklingen, då de inte upplevs kunna leva upp till idealen om att vara effektiva, 
produktiva och självständiga, detta är tydliga exempel på stereotyper och fördomar som riktas 
till en viss åldersgrupp. I Statens offentliga utredningar (SOU 2003:91) går det att läsa att när 
personer kommer upp 60-65 års ålder finns det möjlighet att göra sådant som de tidigare inte 
haft råd eller möjlighet att göra, som resa eller studera på universitet. Även om detta inte är 
något som är attraktivt för alla, då vissa endast ser fram emot återhämtning efter ett långt och 
hårt arbetsliv, finns det inte heller möjlighet till självförverkligande för alla på grund av 
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betydande skillnader kring hälsa och socioekonomiska grupper, där vissa besitter ett större 
kapital än andra. Trots att det går att läsa att det finns personer, när de kommer upp i 
pensionsålder, som inte har råd att göra sådant som de alltid drömt om, går det vidare att läsa i 
utredningen att det inte är vanligt att efter pensionering fortsätta att förvärvsarbeta eller att ha 
politiska förtroendeuppdrag. Anledningen till detta är på grund av att gruppen “ung pensionär” 
har skjutits nedåt i åldrarna till följd av att många i 60 årsåldern inte upplever sig sedda och 
efterfrågade på arbetsmarknaden. Med andra ord finns det ramar i samhället som styr individers 
möjligheter till självförverkligande (SOU 2003:91). Broström (2014) skriver vidare att trots att 
pensionärer besitter en stor kunskap på grund av det långa liv de har levt, tillhör framtiden den 
yngre generationen, vilket tvingar de äldre att kliva åt sidan, de betraktas som föredettingar och 
förbrukade. Detta leder vidare till att det egentligen inte är åldern som är ett problem, skriver 
Tornstam (1985). Så länge de äldre är produktiva och självständiga, bemöts de med positiva 
attityder. Fördomar och schablonmässiga antaganden kring äldre brukar angripa deras fysiska 
och kognitiva förmågor, vilket leder till att de stämplas som odugliga och barnsliga, svaga och 
olyckliga, deprimerade och självcentrerade. Dessa stereotyper leder ofta till stigmatisering och 
en exkludering från samhället (Lagacé, Tanguay, Lavallée, Laplante & Robichaud, 2012). 
 
Lundmark (2004) skriver att antagandet om att äldre ska vara glada är vanligt förekommande, 
något som dock inte alltid överensstämmer med verkligheten. Normalt åldrande kan i många 
fall innefatta sjukdomar och förluster av nära och kära, något som Lundmark (2004) skriver, i 
många fall, kan leda till att livsglädjen byts ut mot negativa tankar. Att bli beroende av andra 
kan även det vara en anledning till att vissa tappar livsgnistan. Minichiello, Browne och Kendig 
(2000) skriver i sin artikel att när det i folkmun används ord som “gammal” antas det tala för 
sig själv, det är en förklaring till exempelvis ett beteende. Det går även att läsa att det är vanligt 
att yngre förutsätter att äldre måste känna sig gamla, medan respondenterna i studien istället 
menade att de inte beskrev sig som gamla då de inte kände sig som det. Vidare skriver 
Minichiello et al. (2000) att en äldre person bemöts positivt så länge som denne inte uppfattar 
sig själv som gammal, något som förklaras med att denne ”fortfarande försöker”. Så fort den 
äldre personen börjar bete sig som gamla förväntas bete sig, alltså personen har ”slutat försöka”, 
går dock personen från ett positivt till ett negativt åldrande (Minichiello et al., 2000). Bengtson, 
Burgess, Parrot och Mabry (2013) menar även att äldres position i samhället begränsas genom 
reducering av inflytande och självbestämmanderätt, med andra ord deras autonomitet. 
 
Om de som är födda på fyrtiotalet brukar det sägas att de är den första generationen som fick 
möjlighet att vara det som idag betraktas som ungdomar, vilket har att göra med att 
ungdomskulturens födelse, i Sverige, ofta förknippas med nya kulturella stilar, inspirerade av 
en rad faktorer såsom film och musik som var populär på 1950-talet (Lindgren, 2015). Vidare 
skriver Lindgren (2015) att media bidrog med att sprida uttrycket “tonåring” och till 
benämningen av ungdomar kom också en rad föreställningar om vad en tonåring skulle ha för 
egenskaper och intressen. Att sammanfatta och reflektera över livet har, inom forskningen om 
äldre, visat sig vara en viktig aspekt i åldrandet. Behovet av att reflektera och sammanfatta finns 
också hos unga människor, men då är det mer kopplat till livsloppet som sådant. (Kåks, 2015). 
Ordet ålderism förekommer i litteratur från bland annat USA och syftar på en stereotyp och 
nedvärderande bild av äldre, vilka ses som improduktiva, oengagerade och att de bemöter olika 
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omställningar med bristande motivation. Att den här bilden finns hos yngre människor anses 
bero på bristfällig kunskap om äldre och mindre tillfredsställande kontakt med äldre människor. 
Yngre människors stora rädsla för att åldras har också angetts som en anledning (Dehlin, 
Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000). 
 
Lane (1964) skriver att hon i den omfattande studie hon gjort kunde utläsa några negativa 
attityder kring äldre hos skolungdomarna, men att det till största del var en neutral bild som 
framkom. Lorge et al. (1954) skriver å andra sidan att det inte går att utläsa vid vilken ålder 
som ungdomar först skapar sig negativa bilder av äldre, men att de redan vid 12–13 års ålder 
har skapat sig en negativ bild av att åldras. Kogan och Shelton (1962) skriver att de i deras 
studie kunde utläsa att de unga baktalade de äldres utseende, att de unga menade att det 
egentligen var de äldre som ogillade de unga och ungdomarna sa att de aktivt valde att undvika 
kontakt med äldre personer. I en studie gjord av Kastenbaum och Durkee (1964) framkom det 
att det å ena sidan gick att se att dåtidens ungdomar tog liten hänsyn till de äldre och på grund 
utav att ungdomarna hade en stark nutidsorientering därför valde att ignorera äldres existens. 
Detta går att koppla till nedanstående citat som visar på att det är svårt att tänka för långt in i 
framtiden utan att det blir abstrakt. Ungdomen fokuserar på nuet och levernet, istället för 
ålderdomen och döendet (Nord, 2009). 
 
I Åldrande, Åldersordning, ålderism Sid. 238 (Nord, 2009) går att läsa: 
“Varje människa har en kärna av jag inom sig. De flesta kan nog känna att jag var jag för tio, 
tjugo och fyrtio år sedan. En liten flicka, en ung man. I det omvända perspektivet, om tio år, 
kan jag föreställa mig att jag sannolikt kommer att uppleva samma förtätning inom mig som 
jag kalla jag. Men i ett perspektiv på tjugo år, för att inte tala om trettio, fyrtio år börjar känslan 
av mitt jag upplösas i abstrakt åldrande. Det behöver inte bero på vår tids fixering vid 
ungdomlighet att detta bereder en svårigheter. Livets mening är helt enkelt att leva. Att 
föreställa sig att man närmar sig sitt eget slut låter sig inte göras utan motstånd. Man kan nog 
sluta sig till att en gammal människa är, liksom jag yngre, alla sina åldrar. Men inte för att 
trösta mig. För en gammal människa är framförallt gammal. Och det kommer jag också att bli 
om jag har tur.” 
 
2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
Åsikterna kring äldre och åldrande har sedan lång tid tillbaka varit tudelade. I texter som skrevs 
under romartiden utläsa att människor redan på den tiden föredrog unga, vitala och vackra 
personer framför äldre (Parkin, 2003). Liksom då, representerar ålderdomen fortfarande idag 
motsägelsefullt nog en tid av både besvär och visdom. Det råder fördomar och generella 
förutfattade meningar kring äldre gällande deras fysiska och kognitiva förmågor, något som gör 
att de ses som odugliga, självcentrerade, barnsliga, svaga och olyckliga (Lagacé et al. 2012). 
Trots att allt fler lever längre och längre idag, att äldres hälsa förbättras och allt fler är aktiva i 
hög ålder finns det trots det lite forskning som ser på äldre som något annat än ett 
samhällsproblem. Att se produktivitet och självständighet som norm leder till att äldre endast 
bemöts med positiva attityder om de är just produktiva och självständiga (Broström, 2014). Att 
vara äldre och betraktas som gammal är något som tidigare forskning visar på innefattar en hel 
del förutfattade meningar och föreställningar om hur det är att åldras och bli pensionär. Därför 
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har vi som mål att ta reda på vad universitetsstudenter har för tankar om pensionärer. Sett till 
en del tidigare forskning har tankar och fördomar varit oförändrade under de senaste 50 åren, 
där ungdomar redan i tidig ålder har en negativ syn på äldre och åldrande (Lorge et al., 1954). 
Mot bakgrund av den redovisade forskningsgenomgången kommer vår studie, som undersöker 
universitetsstudenters bild på ålderspensionärer, att bidra med forskning kring föreställningar 
som finns hos universitetsstudenter om ålderspensionärer. 
  



 7 

3. Teori 
 
De teorier som har valts är politisk ekonomi, ålderism och rollteori. Anledningen till att vi valt 
de teorier vi har beror dels på att de kompletterar varandra, dels angriper problemet ur olika 
perspektiv och därmed ger olika förklaringar på hur och varför problemet kring fördomar och 
föreställningar uppstår. Teorierna är relevanta för studiens syfte och frågeställningar för att de 
diskuterar på både mikro- och makronivå hur ålderspensionärer påverkas av föreställningar och 
normer som finns hos universitetsstudenter. 
 
3.1 Politisk ekonomi och åldrande 
Denna teori har som syfte att lyfta hur resurser fördelas i samhället. Teorin bygger på antagandet 
om att äldres roll i samhället formas av politiska och socioekonomiska faktorer som leder till 
att äldres inflytande och autonomi minskar (Bengtson et al., 2013). Äldre ses som nödställda, 
vanmäktiga och undanskuffade. Vidare går det att läsa att teorin lyfter den sociala 
konstruktionen av åldrandet och hur det är att bli gammal, samt hur äldre personer borde 
uppleva detta. Överdrivna strukturer, exempelvis bilden av pensionärer som multisjuka, 
överskuggar de verkliga orsakerna till att denna grupp har en lägre social och politisk status i 
samhället, men att det egentligen är äldre som grupp som ses som ett problem. Denna teori är 
starkt sammankopplad med ålderism och är användbar när synen på äldres pensionering 
studeras, hälsa, omsorg och samhällsservice (Bengtson et al., 2013). Andersson (2013) skriver 
om livsloppsperspektivet. Detta perspektiv ser på åldern utifrån livsloppet - från vaggan till 
graven - och betonar att olika faktorer som spelar in sett till individens åldrande, exempelvis 
tid, historia och samhälle. Genom detta perspektiv lyfts blicken från individen - pensionären - 
och ser till samhället och dess inverkan på och samverkan med individen. Perspektivet pekar 
på att dessa inte är oberoende av varandra, utan syftar istället till att se till hela livet som varit 
för att studera individen. Ingen ålder är viktigare än någon annan (Andersson, 2013). 
 
Tornstam (2010) skriver att ett sätt att motverka beroendeställning är att inte ta emot de medel 
som erbjuds, som pensionsförmåner, bostadstillägg och kommunal hemtjänst, utan istället 
vända sig till en konkurrerande utbytespart för att förbättra sina villkor. Detta är dock något 
som varit ett bekymmer för äldre då det ända fram tills för bara några år sedan inte funnits några 
alternativ för äldre gällande exempelvis hemtjänst, som endast tidigare givits av kommunen. 
Dock är det fortfarande så att pensionärer i mångt och mycket inte kan påverka sin 
beroendeställning då staten har monopol på de resurser som kan vara aktuella för äldre, såsom 
exempelvis ekonomiskt och socialt bistånd. Detta leder till att ett maktförhållande uppstår 
(Tornstam, 2010). Vidare skriver han att ett annat sätt att undvika beroendeställning är att 
besitta en politisk makt, något som äldre som grupp inte har. Ett exempel på att äldre som grupp 
inte har någon politisk makt är att det är lagstadgat att rätten till arbete upphör vid en viss ålder. 
Andersson (2008) skriver att efter en viss ålder upphör man att prioriteras. Tornstam (2010) 
skriver vidare om konflikter som uppstår mellan grupper där gruppen pensionärer är undergiven 
yrkesverksamma och skulle upphöra att vara detta om de hade fler resurser. Han menar att det 
finns en resurskonflikt gällande fördelningen av samhällets resurser mellan yrkesaktiva och 
pensionärer. Detta framkommer i uttryck som att “köttberg” ska försörjas (Tornstam, 2010). 
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Det är dock något som Andersson (2013) skriver är en vanlig fördom kring äldre. Att 
pensionärer är fattiga stämmer inte då det är en låg andel pensionärer i Sverige som ligger under 
fattigdomsstrecket. 
 
3.2 Ålderism 
Ålderism syftas det till de fördomar, stereotypa bilder och föreställningar som utgår från en 
människas ålder och kan leda till diskriminering. Det finns flera sätt att åldras på - biologiskt, 
funktionellt, psykologiskt och socialt - där det biologiska och funktionella är synligt för 
omgivningen, något som medför att människor redan där börjar skapa sig en bild av äldre 
personer. Själva åldern behöver nödvändigtvis inte ha något med ålderism att göra; en person 
som är 75 år kan “fungera” som om de vore 65 och tvärtom (Malmberg & Ågren, 2013). Ålder 
har vidare inte heller något med livskvalitet att göra. Det finns fraser som folk slänger sig med 
i dagligt tal likt “man är inte äldre än man känner sig” eller “ålder är bara en siffra”, men sett 
till hur samhället ser på äldre framstår det som att de citaten främst används av yngre personer 
och personer i medelåldern; det blir som ett försök att försvara sig mot en i andras ögon stor 
åldersskillnad i en relation eller en annalkande åldersnoja. Däremot hörs det sällan komma från 
en person som åldersmässigt är äldre (Malmberg & Ågren, 2013). 
Att bli betraktad som äldre, att uppfylla kriterierna för att inte fungera kognitivt fullt ut eller att 
den biologiska och funktionella åldern börjar ta sig uttryck på olika sätt, är ålderism. Detta kan 
beskrivas av det sociala sammanbrottssyndromet, vilket handlar om att en individ påverkas 
negativt av den sociala omgivningen hen befinner sig i. Den nedåtgående spiralen aktiveras och 
försvagar självkänslan hos den äldre, om hen upplever negativa förväntningar på sin förmåga. 
I samband med en stor mottaglighet för det sociala sammanbrottet ökar risken för stämpling 
som otillräcklig eller inkompetent. En internalisering av rollen som sjuk och/eller beroende av 
hjälpinsatser tar vid och påverkar avtrubbning av kunskaper och färdigheter. Till slut 
identifierar individen sig själv som sjuk eller otillräcklig. En nedsatt kognitiv förmåga påverkar 
så till vida att det försämrar hela livssituationen och individen riskerar att bli föremål för och 
beroende av hjälpinsatser. Kognition är det som kan förklara hur vi uppfattar och bearbetar 
saker och ting, organiserar, lagrar och hämtar information samt intelligens och minne 
(Malmberg & Ågren, 2013). 
 
3.3 Rollteori 
Människor styrs av en rad olika roller som ändras beroende på socialt sammanhang. Dessa styrs 
av både egna och andras uppfattningar och förväntningar (Nationalencyklopedin, hämtad 2016-
10-21). Det går att läsa att så fort det stiftas bekantskap med en ny människa sker det genast 
antaganden om vem denna person är. Man söker efter ledtrådar i det som sägs och andra 
sinnesintryck för att kunna placera in denna person i ett fack. Med andra ord förutsätter man att 
en person verkligen ska besitta de egenskaper som den har blivit tillskriven under första mötet. 
Ett exempel på det är att en pensionär förväntas vara och bete sig som gammal därför att denne 
inte längre är yrkesverksam (Goffman, 2009). 
Omgivningen påverkar beteendet genom att den har förväntningar på den roll som en person 
som ingår i en grupp antas ha, exempelvis pensionärer. Denna form av roll kallas förvärvad och 
tillkommer på grund av något som gjorts, som att bli gammal och inte längre är yrkesverksam 
(Payne, 2008). Andersson (2013) skriver vidare att det finns tre olika stereotyper när det 
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kommer till äldre; “mormors-typen” som är snäll och pålitlig, “statsmanna-typen” som står för 
intelligens, aggressivitet och intolerans och slutligen “pensionärs-typen” som är ensam, sjuk 
och ängslig. Vidare skriver Payne (2008) att roller skapar en föreställning av identitet som visar 
på hur andra uppfattar oss och hur vi själva anser oss vara. Rollteorin ger en förståelse för hur 
strukturer som finns i samhället skapar mönster gällande beteende och förväntningar och hur 
dessa bidrar till att man blir tilldelad en status i sociala situationer. Payne (2008) skriver att 
roller innehar olika grad av godkännande och acceptans. 
 
Omgivningens påverkan av beteendet kan också härröras till Thomas-teoremet, vilket handlar 
om att de situationer människor definierar som verkliga, kommer att få verkliga konsekvenser 
(Tornstam, 2010). Ett exempel som Tornstam (2010) skriver om är att om någon definierar alla 
utlänningar som icke-effektiva, att de inte talar sanning eller att de inte arbetar i den 
utsträckning de kan, finner man till slut argument som styrker det synsättet. Detta går också att 
applicera på omgivningens uppfattning av äldre och pensionärer, även om egenskaperna kan 
vara andra. Människor tenderar, som vi skrivit tidigare, att ta efter det beteende som 
omgivningen förväntas av dem. En term inom rollteorin är den självuppfyllande profetian, 
något som i gerontologiska sammanhang som bygger på att pensionärer tillskrivs egenskaper 
som orkeslösa eller att de innehar en mindre handlingskraft. Enbart uttalandet av dessa 
egenskaper ökar sannolikheten för att det ska uppfyllas (Tornstam, 2010). 
 
Inom rollteorin används begreppet rollkonflikt (Tornstam, 2010). Det är något som uppstår när 
andra tillskriver en förväntningar som motsätter varandra. Exempel på detta är om personal i 
hemtjänsten förväntar sig att pensionären klarar av att städa själv, men barnet till pensionären 
är av en annan åsikt och börjar städa varje gång denne kommer hem till sin förälder. Det är 
något som kan leda till att en annan form av rollkonflikt uppstår, till exempel att pensionären 
själv anser att städningen kan upprätthållas på egen hand och därigenom blir förnärmad när 
dennes barn kommer hem till hen och gör det. Detta menar Tornstam (2010) beror på att 
förväntningarna som föreligger inte beskrivits tillräckligt tydligt, vilket leder till missförstånd. 
Barnet till pensionären kanske endast har som mål att vara snäll mot sin sjuka förälder, och 
förstår inte alls varför denne blir irriterad när barnet sätter igång med städningen. Vidare skriver 
han om ombytta roller, vilket exempelvis kan ske när pensionären går från att varit den 
ansvarsfulla och auktoritära föräldern till att barnet växer upp och själv tar på sig rollen som 
“förälder” för pensionären. Det är något som kan upplevas frustrerande för den äldre då hen 
måste medge att den får ge upp auktoritetsrollen till sitt barn (Tornstam, 2010). 
 
3.4 Teoretisk sammanfattning 
De teorier som valts går att koppla till åldrande och eventuella föreställningar som finns om 
pensionärer. Politisk ekonomi, ålderism och rollteori går dessutom att koppla samman för att 
skapa en stadig grund vid analys av empiri då de belyser föreställningar om äldre på både mikro- 
och makronivå. Samtliga teorier belyser hur det sker en konstruktion av åldrande och hur det 
är att vara pensionär, genom att visa på antaganden och förväntningar som finns kring 
pensionärer i olika sammanhang, oavsett det gäller arbetslivet, det offentliga rummet eller 
privat. Ålderism handlar om fördomar eller stereotypa bilder och föreställningar som utgår från 
en människas ålder (Malmberg & Ågren, 2013). Rollteori handlar om vilka roller människor 
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intar och tillskrivs i olika sammanhang är det lätt att se kopplingen mellan de båda teorierna. 
Rollteorin menar bland annat att en människa tenderar att ta efter de egenskaper som förväntas 
av en, och i kombination med ålderism kan det få negativa konsekvenser för pensionären 
(Tornstam, 2010). Omgivningens förväntningar på och fördomar kring pensionärer kan tänkas 
bli självuppfyllande profetior, då pensionärer i större utsträckning beter sig som de själva 
upplever sig förväntas göra. Politisk ekonomi visar på hur pensionärer marginaliseras i 
samhället på flera sätt, bland annat genom att lagstadga att rätten till arbete upphör vid en viss 
ålder (Bengtson et al., 2013).  
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4. Metod och material 
 
Vår studie är kvalitativ. Bryman (2011) skriver att tonvikten ligger på ord, språk och 
formuleringar för att göra datainsamling och datans djupare sammanhang begriplig. Inom den 
kvalitativa forskningen finns det en strävan efter att som forskare tolka och förstå hur 
fokusgruppsdeltagarna upplever ämnet som forskningen handlar om. Bryman (2011) menar att 
detta sätt att se världen på är beroende av sammanhang. Vi skapar alla en egen innebörd av den 
sociala kontext som berörs; världen är subjektiv. Den datainsamlingsmetod som använts är 
fokusgrupper. Fokusgrupper är en form av gruppintervju, där gruppen diskuterar om ett ämne 
utifrån ett eller flera givna teman, förutbestämda av forskarna (Wibeck, 2010). Fokusgrupp som 
metod används med fördel då forskaren vill ha flera deltagares tankar och åsikter om ett givet 
ämne. Målet med fokusgrupper är att skapa utrymme för eventuella nödvändiga följdfrågor som 
kan uppkomma under intervjun, men framförallt för att ge fokusgruppsdeltagarna stor frihet när 
de diskuterar temana (Wibeck, 2010). 
 
4.1 Urval 
Vårt urval är studenter på ett universitet i Sverige, som läser termin ett eller två på 
samhällsorienterade program. Vi anser det vara av vikt för studien att det är program där 
studenterna i sina framtida professioner kommer ha en relevant koppling till människor. 
För att få en variation i urvalet har fokusgrupperna bestått av olika kön, ålder och kommer från 
olika delar av landet. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi på ett icke slumpmässigt 
sätt tagit kontakt med tillgängliga studenter som kan tänka sig att delta (Bryman, 2011). 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes klassvis, detta för att fokusgruppsdeltagarna skulle ingå 
i grupper där de känner varandra med förhoppning att de kan prata fritt med varandra. 
 
4.2 Tillvägagångssätt 
För att få tag på fokusgrupper tog vi kontakt med studenter vid olika samhällsorienterade 
program på Umeå universitet. Kontakten togs initialt via mail med de som var kursansvariga 
för de kurser studenterna läste vid det aktuella tillfället för att nå ut till studenter som skulle 
kunna tänkas vara aktuella för vår studie. Dock upptäckte vi att responsen tog för lång tid varpå 
en uppsökandeverksamhet i universitetsbiblioteket påbörjades, där vi muntligt tog kontakt med 
studenter för att få tag på fokusgruppsdeltagare till vår studie (Bryman, 2011). 
Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med tre till fem deltagare och intervjuerna varade 
mellan 45 och 90 minuter. 
 
Istället för att låta fokusgrupperna diskutera på förhand utvalda teman inledde vi med att låta 
fokusgruppsdeltagarna skriva ner fem positiva och fem negativa saker de kommer att tänka på 
när de hör ordet “pensionär”. Var och en i fokusgrupperna fick presentera sina ord i turordning 
och de skrevs allt eftersom upp på en whiteboard-tavla, där de positiva och negativa orden 
särskildes. När alla ord var uppskrivna bad vi fokusgrupperna att diskutera vilka positiva 
respektive negativa ord som hörde samman med varandra och de orden skapade sedan 
tillsammans positiva och negativa diskussionsteman (se bilaga 2). När samtliga ord var indelade 
i teman fick fokusgrupperna fritt diskutera sina tankar och funderingar kring dessa teman. Vi 
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som forskare höll oss passiva under diskussionerna, men styrde tiden för varje tema. När alla 
teman diskuterats lyfte vi fram det som tidigare sagts och som eventuellt behövde en vidare 
utveckling eller förtydligas. Meningen med detta var att se om det fanns en samstämmighet 
eller inte i de tankar och attityder som yttras. 
 
4.3 Analysmetod 
Med konventionell innehållsanalys analyserar forskaren resultatet med hjälp av 
meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman. Koderna är ett slags etikett till den 
meningsbärande enheten (Granheim & Lundman, 2004). När allt datamaterial var transkriberat 
läste vi igenom allt för att skapa oss en förståelse av det som sägs i den insamlade datan. När 
vi transkriberat två intervjuer var, plockade vi på varsitt håll ut meningsbärande enheter, 
meningar eller fraser med för studien värdefull och relevant information, vilka vi sedan skapade 
koder av. Vissa koder hade vi båda använt oss av för att beskriva de meningsbärande enheter 
vi ansåg vara relevanta, medan de koder som var unika, men hade samma innebörd och där de 
meningsbärande enheterna hade samma innehåll, sammanfogades till en gemensamt 
överenskommen kod. Eftersom vi kodade var för sig fick vi ut ett större antal koder och en 
bredare bild av ämnet. Dessa koder utformade sedan ett kodningsschema (bilaga 3), där de 
koder som uttrycker samma andemening tillsammans skapar kategorier, som uttrycker det 
manifesta med datamaterialet. Därefter satte vi oss tillsammans och gick igenom alla koder och 
skrev upp dessa för att skapa kategorier. Genom kategorierna analyserades datamaterialet på en 
latent nivå där våra teman framkom – pensionärer i olika kontexter, den mångfacetterade bilden 
och den schabloniserade bilden av pensionärer. Temana diskuterades sedan med hjälp av 
teorierna - politisk ekonomi, rollteori och ålderism (Hsieh & Shannon, 2005). 
 
4.4 Etiska överväganden 
Ett informationsbrev utformades (se bilaga 1) innehållande den information som för deltagare 
i en forskningsundersökning är relevant (SFS 2003:460). Informationskravet gentemot 
fokusgruppsdeltagarna tillgodosågs genom att skicka informationsbrevet via mail eller mms, 
där det framgick vad studien handlar om och vilka rättigheter de som fokusgruppsdeltagare har. 
I brevet framkom också det faktum att de, genom sitt deltagande, gett sitt samtycke till att deras 
svar får användas i studien. Konfidentialitetskravet kommer att tillvaratas genom att de olika 
fokusgrupperna benämns vid gruppnummer istället för programtillhörighet i studien. Därav 
finns det inget som gör det möjligt att olika svar kan härledas till någon specifik grupp eller 
något specifikt program. Då fokusgruppsintervjuer är en social sammankomst bör det läggas 
extra stor vikt vid att informera och påminna fokusgruppsdeltagarna om den konfidentialitet 
som gäller (Trost, 2010). I samband med att fokusgruppsdeltagarna kommer till intervjutillfället 
ska de återigen informeras om samtycket, frivilligheten att delta samt den konfidentialitet som 
råder, både för fokusgruppsdeltagare och oss som forskare (Vetenskapsrådet, 2011). 
Nyttjandekravet kommer vi informera om under inledningen av fokusgruppsintervjun. Då 
kommer vi också återigen påminna om konfidentialiteten. Samtliga ljudinspelningar kommer, 
efter resultatets sammanställning, att raderas. 
 
Initialt i vår studie kunde vi inte se att det fanns någon risk med vår datainsamlingsmetod. 
Däremot såg vi en risk med att ämnet kunde komma att upplevas som känsligt då 
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fokusgruppsdeltagarna skulle bli varse om och medvetandegöra sina tankar om livet som 
pensionär. Efter varje fokusgruppsintervju kommer vi att påtala möjligheten att de även efter 
fokusgruppsintervjuerna kan höra av sig om de har några frågor, funderingar eller tankar kring 
ämnet som diskuterats.  
 
Studien kan komma att ge en informativ grund till vidare forskning inom ämnet (Bryman, 
2011). 
 
4.5 Arbetsfördelning 
Vår forskargrupp består av två personer, vilket medfört att arbetet varit lätt att antingen dela 
upp eller genomföra tillsammans. Inledningsvis arbetade vi tillsammans med att formulera syfte 
och frågeställningar och med att söka och samla referenser som för vår studie ansågs vara 
relevanta. Ingen har på egen hand fattat ett beslut gällande struktur, upplägg eller innehåll, utan 
arbetet har genomsyrats av en ständigt närvarande och öppen kommunikation och dialog oss 
emellan, allt för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt och ingen ska känna sig 
förbisedd. När referenserna var insamlade påbörjades ett uppsökandearbete efter 
fokusgruppsdeltagare. För att ta tillvara på varandras fulla kompetens delades arbetet upp 
mellan oss gällande de nödvändiga kontakter som var tvungna att tas, både mail- och 
telefonledes med kursansvariga adjunkter samt fysiskt uppsökande av studenter på 
universitetsbiblioteket. 
 
De olika delarna i uppsatsen - bakgrund, teoriavsnitt, metodavsnitt etc. - skrevs tillsammans, 
precis som intervjuerna genomfördes tillsammans. För att effektivisera transkriberingen 
delades arbetet upp och vi transkriberade och kodade två intervjuer var, något som visade sig 
vara givande när kategoriseringen senare gjordes. Efter att delarna resultat, analys och 
diskussion var färdigskrivna korrekturläste vi hela arbetet tillsammans för att se över eventuella 
språkliga brister och att hela arbetet genomgående har ett flytande språk. Hela studien 
representeras därför helt och hållet av båda författarna. 
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5. Resultat 
 
Här presenteras resultatet av det datamaterial som samlats in genom fyra fokusgruppsintervjuer. 
Resultatet har delats upp i tre teman - pensionärer i olika kontexter, den mångfacetterade bilden 
av pensionärer samt schabloniserade bilder av pensionärer. 
 
5.1 Pensionärer i olika kontexter 
I alla fokusgrupper pratades det om var deras erfarenheter av pensionärer kommer ifrån, i vilka 
sammanhang de interagerar med pensionärer och hur deras bild av denna grupp skapas. Alla 
fokusgruppsdeltagare hade erfarenhet av pensionärer i olika kontexter, såsom arbetssituationer, 
privatlivet och i det offentliga rummet. I fokusgrupp 4 diskuterades det om hur de hade 
erfarenheter av att pensionärer visade på missnöje över livet som varit, men även riktat mot 
yngre generationer. Fokusgruppen pratade om att det upplevs som om pensionärer beklagar sig 
över de yngre generationerna. Fokusgrupperna uttryckte att detta oftast skedde i det offentliga 
rummet, såsom i en insändare i en tidning. 
 

Jag hör ofta tycker jag att äldre människor 70+ klagar på hur yngre 
pratar och skriver och så, senast igår läste jag en insändare i tidningen 
där en äldre klagade på att yngre personer inte kunde skilja på de och 
dem och de tyckte att det var ju helt sjukt, lär sig barn ingenting i skolan 
nu för tiden. – (Fokusgrupp 4) 

 
Dock blev det tydligt i fokusgrupp 2 under deras diskussion kring det missnöje som de upplevt 
finns bland pensionärer i det offentliga rummet, att det faktiskt går åt båda håll. De diskuterade 
att det finns ett missnöje mot pensionärer också från yngres sida som exempelvis kan visa sig i 
affären när det bildas en lång kö efter pensionären för att den tar lång tid på sig i kassan. 
Fokusgrupp 2 pratade om att de ofta kunnat höra någon sucka åt pensionärer för att de inte är 
så snabba eller står i vägen, vilket kan vara en anledning till att pensionärer i sin tur kan uppleva 
missnöje mot de unga tillbaka. I fokusgrupp 4 pratade de även om att detta missnöje som 
upplevs hos pensionärer även kan ta sig i uttryck i att de lägger vikt vid, vad andra kan se som, 
petitesser.  
 

När jag jobbade på Coop i kassan var det generellt sett alltid 
pensionärerna som tog sig tiden att klaga över priser och om det var 
två kronor fel i kassan var det väldigt viktigt att få tillbaka dem och det 
hänger väl lite ihop med den här negativa bestämdheten, tänker jag, att 
rätt ska vara rätt. Man ser ofta någon stå längst ner vid bandet och 
kolla kvittot. Jag kopplar det till ensamhet, att de har för mkt tid över, 
så de måste börja överanalysera allt, allt är jätteviktigt. – (Fokusgrupp 
4) 
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Fokusgrupperna 2, 3 och 4 pratade även om att detta missnöje kunde bero på livet i stort. Att 
pensionärer inte längre känner någon lust till att leva på grund av att ålderdomen tagit ut sin 
rätt. I fokusgrupp 2 hade vissa deltagare arbetat inom äldreomsorgen. Där har de stött på 
pensionärer som uttryckt att det inte längre finns någon mening med att leva om man inte kan 
klara sig själv. Även fanns det de pensionärer som sagt att man skulle försöka att dö innan man 
blir för gammal. Pensionärerna upplevde ingen kvalité i att bli beroende av andra. Denna 
diskussion utvecklades i fokusgrupp 2, där en deltagare pratade om sina mor- och farföräldrar. 
Han kunde se en tydlig koppling mellan att de tidigare mått bra och att de cyklade och varit 
aktiva. Han ansåg att sedan de slutat cykla blivit grinigare och mer förvirrade och att det i deras 
fall var ålderdomen som tagit ut sin rätt.  
 
Alla fokusgruppsdeltagare diskuterade kring att det finns två sidor av samma mynt – den dystra 
sidan av att bli pensionär som kunde innebära att de blev missnöjda med livet, men de kunde 
även se positiva saker med att bli äldre. Vad alla fokusgrupperna hade överensstämmande 
tankar om är att med ett långt liv bakom sig har haft lång tid på sig att lära sig ett och annat. 
Kunskap värderas olika högt, beroende på vem som lyssnar och i vilken kontext kunskapen 
delas - föreläsningar på universitetet, i arbetslivet eller att få råd och tips kring hur man kan 
resonera kring olika frågor och se på saker ur olika perspektiv, alltifrån småsaker till livet i 
stort. Pensionärer är en kunskapskälla och det ska tas i beaktning, för man kan får ut väldigt 
mycket matnyttigt genom samtal med dem. Fokusgrupp tre tog en pensionerad gästföreläsare 
som exempel. 
 

Vi hade ju en föreläsare som gått i pension, som har kommit in och 
berättat om sina arbeten med bl.a. etnicitet. När man sitter och lyssnar 
på honom tänker man ‘vad fan, ska han gå i pension?’ Det var ju sjukt 
intressant! Och där var det ju så, han har hållit på i 30 år. /.../ De är en 
kunskapskälla, de har mycket att ge och du kan få ut mycket av att prata 
med dem. Om de har jobbat i 50 år har de ju samlat på sig erfarenhet 
och kan dela med sig av den också. Det behöver inte bara ha med jobbet 
att göra. Det kan ju också handla om andra aspekter i livet också, såsom 
tankesätt, förhållningssätt och andra saker. – (Fokusgrupp 3) 

 
Att pensionärer är en kunskapskälla var även något som diskuterades i fokusgrupp 4, där det 
fanns deltagare som arbetat på skola och där märkt av att pensionärer ofta är familjens 
överhuvud - det är mor- och farföräldrarna som sätter ordningen i familjen. Detta kan vidare 
kopplas till att de i fokusgrupp 1, 2 och 3 diskuterade att mor- och farföräldrar tenderar att leva 
kvar i gamla mönster, där kärnfamiljen är norm och respekt för gamla människor ska råda, att 
de vet bäst och styr därigenom både barnbarnen och deras föräldrar och att de då blir blir något 
av släktens överhuvud. Fokusgrupp 4 pratade om att detta fenomen uppstår främst om mor- 
eller farföräldrar, barn och barnbarn exempelvis bor på en släktgård tillsammans. I alla 
fokusgrupper pratades det vidare om livserfarenhet som är en följd det långa liv pensionärer 
har levt och som har lett till att de är en kunskapskälla. Fokusgrupperna ansåg att livserfarenhet 
inte är något som går att läsa sig till, utan är något fås med tiden. Fokusgrupp 4 ansåg dock att 
denna livserfarenhet kan slå över till att mor- och farföräldrar ofta kan anse sig veta bäst. Något 
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som de tyckte kunde innebära att mor- och farföräldrar ibland har en översittarattityd. Detta var 
även något som framgick i fokusgrupp 3, där en av fokusgruppsdeltagarna pratade om att 
mormodern ansåg sig veta bäst kring vad för typ av kvinna som han skulle träffa. Deltagaren 
ansåg att mormodern levde kvar i gamla könsroller där kvinnans plats var i köket. 
 

Hon säger till varje barnbarn att om de ska ta hem en kvinna då ska 
hon kunna koka potatis. Det är hennes krav. Det är vad hon ser att 
kvinnan ska göra, koka potatis. – (Fokusgrupp 3) 

 
Trots den livserfarenhet som fokusgrupperna ansåg att pensionärer besitter, fanns det en 
samstämmighet i alla fokusgrupper att samhället har förändrats mycket under pensionärernas 
liv och det pratades om en rädsla för teknik som enligt fokusgruppsdeltagarna så många 
pensionärer ofta visar prov på. De ansåg att det inte är konstigt att pensionärer känner en olust 
till att lära sig allt som sker digitalt, då allting har gått så fort med tekniken och att de som är 
70+ är vana vid att göra saker på ett annat sätt. Samtidigt som fokusgrupp 1 även ifrågasatte 
hur svårt det kan vara att bara lära sig att öppna ett sms på mobilen eller att skicka iväg en 
blankett till försäkringskassan på datorn. 
 

När jag har hjälpt henne ‘Kommer du ihåg det här nu’ ‘nä, jag är inte 
intresserad, vill inte lära mig orkar inte’ och då ringer hon varje gång 
istället vill bara få det gjort. Finns ett visst motstånd till att lära sig att 
använda datorer och sånt. Allt mer och mer sker ju digitalt. ska man 
höra av sig till skatteverket, försäkringskassan så vill ju de fylla i 
blanketter och då blir de ju också i en beroendeställning att det är nån 
som måste hjälpa dem med det. Det är inte som det var på deras tid. – 
(Fokusgrupp 1) 

 
Detta var något som även diskuterades i fokusgrupp 2 där deltagarna pratade om att mor- och 
farföräldrar blir glada när de unga tar sig tid att hälsa på dem. En deltagare i fokusgrupp 1 
berättade om när hon ringt sin gammelfarmor och sagt att hon kanske skulle komma och hälsa 
på om en veckas tid och att det då kändes som om hennes gammelfarmor upplevde det som att 
det var “the next big thing”. Fokusgrupp 3 ansåg dock att det knappt är roligt att hälsa på hos 
mor- och farföräldrarna längre, då de upplevde det omständigt på grund utav att de äldre mer 
och mer upplevs som en belastning. Fokusgrupp 3 resonerade att detta kanske var en anledning 
till att mor- och farföräldrar lägger stor vikt vid att de kommer och hälsa på, att man som 
barnbarn tar sig tid. 
 
Alla fokusgrupper ansåg att mor- och farföräldrar är familjära och hjälpsamma. Många 
fokusgrupper pratade om att de äldre ägnar delar av sin tid till att ta hand om barnbarn, barnens 
och barnbarnens husdjur, hämta på dagis och vid skolan. Fokusgrupperna pratade om att det 
råder en skillnad i omhändertagandet, mellan föräldrar och mor- och farföräldrar. Fokusgrupp 
1, 2 och 4 tyckte att föräldrar är mänskliga, men också gränssättande på ett sätt som inte finns 
i lika stor utsträckning hos mor- och farföräldrar. De pratade om att mor- och farföräldrar visar 
omtänksamhet på ett annat sätt och vill verkligen ta hand om- och skämma bort en. 
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Föräldrar kan också vara väldigt humanitära, men när de har fullt upp 
med jobb och sånt då kan man alltid vara med en mormor eller någon 
äldre och prata med dem och de bryr sig mycket och vill att man ska 
må bra och vill ta hand om än. De blir bara glada om man vill komma 
dit och äta upp all deras mat. /.../ De behöver ju inte vara lika hårda 
med sina barnbarn har jag upplevt. Föräldrarna får vara hårda och så 
skämmer de äldre bort dem. Vilket det ofta gör att de är de snälla och 
där det inte finns några tyglar som hemma hos mamma och pappa. – 
(Fokusgrupp 1) 

 
5.1.1 Sammanfattning av tema 1 
Fokusgrupperna talade om de olika sammanhang där de interagerar med pensionärer och hur 
bilden av pensionärer kan te sig annorlunda, beroende på om det är av gruppen pensionär i det 
offentliga rummet såsom i affären, eller om det är av individerna; mor- och farföräldrar i 
hemmet. 
 
5.2 Den mångfacetterade bilden 
I flera av fokusgrupperna diskuterades det om att många pensionärer ofta hade lust att 
konversera på offentliga platser, de upplevdes ha mera tid för småprat utan stress, en lust att 
dela med sig av berättelser. I alla fokusgrupper diskuterades det dock att all den tid som 
pensionärer har att småprata på offentliga platser kunde slå över till något negativt, där de i 
fokusgrupp 4 lyfte faktorer, exempelvis att pensionärer ofta klagar på priser i affärer och 
kommenterar om det drogs två kronor för mycket i kassan. De ansåg att detta var ett tecken på 
ensamhet, att ha för mycket tid över leder till att många pensionärer börjar överanalysera allt. I 
fokusgrupp 1 framkom det flera gånger att vissa pensionärer framstår som “rättspoliser”. De 
diskuterade kring att det händer att pensionärer ringer och klagar till Securitas om någon har 
parkerat fel eller klagar till hyresvärden om det är någon som har en fest i lägenhetshuset. 
Fokusgrupp 1 ansåg att detta kunde ha med utanförskap att göra och att det är därför de blir 
irriterade och därför känner behov av att klaga. Alla fokusgrupper pratade om att den lediga 
tiden de som pensionärer har i kombination med sjukdom kan leda till att det slår över till ett 
negativt åldrande. De menade att sjukdomen kunde leda till att pensionärer kunde bli väldigt 
isolerade då deras möjligheter att ta sig ut och socialisera då begränsades, något som i sin tur 
resulterade i utanförskap. I fokusgrupp 3 antydde de att har man väl hamnat i en isolering är det 
svårt att bryta den. 
 

Ju mer isolerad du blir desto svårare blir det att ta sig från 
kriminaliteten. Det kan man ju sätta i kontexten pensionärer också - ju 
mer isolerad du blir, desto svårare är det att ta sig ur det. – 
(Fokusgrupp 3) 

 
Fokusgrupperna uttryckte att all den tid man har blir till något dåligt om den inte kan spenderas 
med nära eller kära. Detta då det kunde leda till utanförskap i samhället. Fokusgrupp 1 
diskuterade kring att man behöver något att engagera sig i för att fördriva sin tid då det annars 
bara blir ensamt. I alla fokusgrupper pratade de om att det gällde att leva ordentligt innan livet 
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tog slut och att göra det bästa av all den tid som finns kvar, att som pensionär har möjligheten 
att leva fullt ut innan de blir sjuka och “gamla”. I fokusgrupp 1 diskuterades pensionärernas 
utsatthet, framför allt deras dåliga ekonomi. 
 

Jag tänkte väl på att det är att man har mycket fritid. Att man kan göra 
vad man vill, livet tar ju ändå slut så att man kan börja röka eller resa 
och så. Folk är vänliga mot än, öppnar dörren åt dem och så. Negativa 
är att man är sjuk mycket när man blir gammal, dålig ekonomi. Man är 
utsatt för bedrägeri och sådana saker. Man hamnar mycket utanför i 
samhället. – (Fokusgrupp 1) 

 
Fokusgrupperna ansåg att detta är sammankopplat med att pensionärer inte har något arbete och 
därför är beroende av att få pengar från staten. Dock diskuterades det i fokusgrupp 4 att 
pensionärer är den rikaste gruppen, men att det finns stora skillnader i det ekonomiska kapitalet 
bland pensionärerna, som beror på klass. Vissa far- och morföräldrar har arbetat inom industrin 
och varit hemmafruar och inte haft en alltför hög inkomst. Andra har varit akademiker och 
tjänat bra med pengar. De pratade i fokusgrupp 4 om “superpensionärerna” som under sina 
yrkesverksamma år arbetat som läkare och som nu under deras pension bor i Spanien under 
vinterhalvåret och åker lyxresor resten av året. Fokusgrupperna talade om den bild som finns 
av pensionärer som fattiga. Att de är utsatta i samhället och därför lätt kan utnyttjas. Det 
framkom att fokusgrupp 3 och 4 hade upplevt att politiker målar upp pensionärer som fattiga 
för att ställa dem mot en annan samhällsgrupp för att peka på pensionärers utsatthet. 
 

De äldre och pensionärer används ofta som en politisk slagklubba, 
varför tar vi emot invandrare när de inte får äta lingonsylt. När det är 
någon typ av spendering som man inte tycker om så säger man 
pensionärerna då /.../ De säger att invandrarna tar pengar från de som 
byggt upp vårt land, det ser man hela tiden på sociala medier - Greta 
får en potatis medan Ahmed får tio. – (Fokusgrupp 3) 

 
Sjukdom var ett ämne som kom upp i alla fokusgrupper, där det i fokusgrupperna 1 och 2 
pratades mycket om att det tillhör vanligheten att människor som är 70 år eller äldre är 
multisjuka. I fokusgrupperna 3 och 4 resonerade de att pensionärens mående kan delas upp i 
två delar där de tio första åren är den positiva delen för att de då fortfarande kan hålla igång och 
göra saker, medan de negativa faktorerna tillkommer under den senare fasen, när åldern börjar 
ta ut sin rätt. De ansåg att det är när man börjar närma sig 80 eller 90 år som det kanske börjar 
att bli jobbigt att gå till affären, att kanske inte komma ihåg sina barnbarn eller att en tid börjar 
då det åks ut och in på sjukhus. Fokusgrupper 3 och 4 menade att det är i denna ålder som 
pensionärer blir svagare fysiskt, men även psykiskt. Samtidigt var det tal om i fokusgrupper 2, 
3 och 4 att det kunde se olika ut individer emellan hur deras mående såg ut. I fokusgrupp 2 
pratade de om att det är individuellt hur pensionären mår, en 85- åring kan vara jättepigg eller 
vara jättesjuk. Flera av fokusgrupperna kom under diskussionerna att prata om att pensionärer 
är precis som människor i andra generationer, det vill säga, egna individer. Precis som 
pensionärers mående varierar från individ till individ, är det inte givet att alla passar in i rådande 
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samhällsnorm. Att vara pensionär innebär inte självklart att de ska förhålla sig till de 
samhällsnormer som finns, utan de kan vara på precis samma sätt som vem som helst. 
Fokusgrupp 4 samtalade om att det finns motsatta föreställningar kring pensionärer, där man å 
ena sidan tänker sig den glada och pigga pensionären, som har en massa engagemang och som 
pratar med människor. Å andra sidan har vi den bittra pensionären, som aldrig är glad och som 
bara vill sitta inne och inte vill göra nåt. Samtidigt som denna bild framkom diskuterade även 
fokusgrupperna kring att de upplever att pensionärer som grupp har en lugn och en icke-stressad 
tillvaro, att det också finns en uppskattning över och en förmåga att ta tillvara på det som händer 
nu. Alla fokusgrupper diskuterade att den ambitionsnivå pensionärer har i kombination med 
mer tid gör, till skillnad från yngre personer, att de kan ta sig tid och njuta av det de upplever 
istället för att stressa vidare till nästa att-göra-punkt i livspusslet. I fokusgrupp 3 pratade de om 
följande. 
 

Jag läste en undersökning om att pensionärer är den lyckligaste 
åldersgruppen, därför att de inte har så stora förväntningar på saker 
och ting. Om en dag går som den ska så är de jävligt glada för det. – 
(Fokusgrupp 3) 

 
Trots att alla fokusgrupper uttryckte att pensionärer är ensamma och utsatta i samhället, ansåg 
fokusgrupperna att pensionärerna kunde bli glada för det lilla i vardagen. I fokusgrupp 3 pratade 
de om att pensionärers prestationsnivå sjunker i och med att de blir äldre och att de därför inte 
längre behöver fylla sin tid med så mycket. Fokusgrupp 3 diskuterade om att lite konversation 
med andra människor var det som behövdes för att pensionärer ska bli glada. Till skillnad från 
andra generationsgrupper kan de njuta mer av det händer här och nu, istället för att rusa vidare 
till nästa sak. Fokusgrupp 3 upplevde att pensionärer inte känner att allt måste ske här och nu, 
utan att saker och ting har sin tid. Fokusgrupp 3 upplevde att pensionärer har en grundtrygghet 
i och med att de levt under så lång tid. 
 

I och med att de inte har något bekräftelsebehov längre, det leder ju till 
att de blir mindre stressade. Då blir man också mer avslappnad. När 
man är 70 kanske man tänker att ‘om de inte gillar hur jag är nu så är 
det så. Jag har inte så mycket tid att förändra mig. Jag har levt tills jag 
är 70, så det funkar några år till.’ /.../ De äldre känns väldigt trygga i 
sig själva och säkra på vilka de är. – (Fokusgrupp 3) 

  
I alla fokusgrupper pratades det om att det verkade skönt med all ledig tid som man får vid 
pension. Diskussionerna berörde att det måste vara skönt med all den tid som nu är fri, som 
tidigare lagts på att arbeta, hämta barn från skolan och allt annat som gör att det inte finns tid 
att fokusera på sig själv och sin partner. De samtalade om att det ändå måste vara ett mål med 
livet att uppnå någon form av livsnjutning. Att känna att man har en god livskvalité. 
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Det är verkligen något som man vill. Resa mycket och hitta på saker, 
det kan man ju se som jättehärligt. Jag tyckte inte att lugn hängde ihop 
med det, men nu tycker jag det; att man hittar ett lugn i sitt liv. Det är 
klart man kan göra det innan man blir pensionär också, men om man 
ser till alla de här orden - livsnjutare, livskvalitet, fritid och frihet - då 
har man ju hittat ett lugn, där man trivs i sin vardag. Det tycker jag mer 
är det man strävar efter i livet än erfarenhet, faktiskt. Att man hittar 
lugnet i sig själv /.../ Min mormor vill fortfarande jobba, så för henne 
är det livskvalitet att fortfarande få gå till jobbet och känna sig viktig, 
så jag tror det är olika för alla människor, men att man har friheten att 
kunna göra de valen som ger livskvalitet. – (Fokusgrupp 2) 

 
Förmågan att befinna sig i nuet, ha en lugn tillvaro samt tid och energi att engagera sig i det 
man tycker är viktigt menade fokusgrupp 3 och 4 var kännetecknande för pensionärer. Under 
livets gång har det funnits möjlighet att upptäcka vad som är viktigt för en själv, och den 
drivkraft de hade i yngre dagar tar sig uttryck på andra sätt. Fokusgrupp 2, 3 och 4 pratade om 
att pensionärer är engagerade i föreningar eller hjälporganisationer, dels för det sociala, dels av 
omtänksamhet och för att de faktiskt har tid för det. Fokusgrupp 3 samtalade om att de 
pensionärer som arbetar på röda korset eller liknande organisationer, inte gör det för att tjäna 
pengar. Fokusgruppen hade upplevelsen av att de inte längre har det behovet, för trots att de 
kan vara fattiga, är det andra drivkrafter som styr. Den ambition som man haft som yngre 
försvinner i och med ålderdomen och man är glad så länge du har boende, kan köpa mat och 
ens barnbarn kommer på besök och hälsar på. I fokusgrupperna framträdde en bild av att 
pensionärer - som många gånger refererades till mor- och farföräldrar - uppskattar det familjära, 
att familj och släkt är viktigt för dem. Enligt alla fokusgrupper kunde det ta sig uttryck på olika 
sätt, men något som framkom många gånger var kärleken till barnbarnen och nyfikenheten på 
hur de har det. Fokusgrupp 3 och 4 ansåg att vikten av familj och vänner beror på att man med 
åren förstår och inser vad som verkligen spelar någon roll för en, att familjen är en av få saker 
man har kvar. 
 

Det hänger ihop mycket med erfarenhet, att de har levt ett helt liv och 
varit med om så mycket saker så jag tänker att det som kanske verkligen 
spelar någon roll är familjen och nära och kära och att det är viktigt 
att ta hand om varann. Det är det man har kvar. /.../ När man var mellan 
10 och 15 år och började kunna föra en konversation på riktigt, det är 
ju oftast pensionärerna som sitter och pratar med barnbarnen. De är 
sociala på så sätt också, och genuint intresserade också. – (Fokusgrupp 
3) 

 
5.2.1 Sammanfattning av tema 2 
Under diskussionerna framträdde en allt mer nyanserad bild av hur pensionärer är, vad de 
uppskattar och vad de lägger sin tid på. Oavsett om pensionärer ägnar sin tid åt att engagera sig 
i olika saker, socialisera eller sitta hemma är samtliga fokusgrupper eniga om att pensionärer är 
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icke-stressade, lugna och avslappnade människor, något som, enligt fokusgruppsdeltagarna, 
beror på att de är trygga i sig själva och inte har något bekräftelsebehov. 
 
5.3 Schabloniserade bilder av pensionärer 
I alla fokusgrupper diskuterades det om vilka typer av föreställningar som finns kring 
pensionärer. Fokusgrupperna diskuterade att pensionärer kommer från en annan tid där de 
levde, resonerade och prioriterade annorlunda än vad som görs idag. Samtliga fokusgrupper 
pratade om att familjen är viktig för pensionärer och om den roll som mor- och farföräldrar har. 
 

Det känns också som att det på deras tid var väldigt viktigt med 
kärnfamilj, alltså alla behövde hjälpas åt för att det var svårare tider. 
/.../ För dem var det ju då att hjälpa varandra för att få mat för dagen 
att man skulle jobba för familjen och så där. Det kanske också bidrar 
till att man bryr sig så mycket om sin familj och sin omgivning. – 
(Fokusgrupp 4) 

 
Dock råder det en skillnad i synen på vilken betydelse mor- och farföräldrar spelar i uppfostran 
av barnbarnen. Alla fokusgrupper pratade om att man i Sverige idag har fullt upp med sitt eget. 
När de som idag är pensionärer var unga tog de hand om familjen och den närmsta släkten, 
medan man idag är upptagen med sitt arbete, sin familj, resor m.m., vilket gör att de äldre måste 
kunna klara sig själva, om de inte bor på något äldreboende. Fokusgrupp 3 resonerade att man 
i dagens Sverige är mer individcentrerad, vilket leder till att man besöker mor- och 
farföräldrarna över jul och någon gång under sommaren i sommarstugan, till skillnad från förr 
då de äldre bodde hemma hos sitt barn. Fokusgrupp 3 diskuterade att familjen idag inte har 
möjlighet att flytta in en extra person i sitt hem. I alla fokusgrupper fanns det föreställningar 
kring förväntade egenskaper för hur pensionärer i grupp ska vara och vilken roll de spelar i 
familjen. Dock framkom det i fokusgrupperna att pensionärer blir av med sin identitet när de 
blir äldre. Fokusgrupp 2 ansåg att pensionärer ytterst sällan benämns som något annat än gamla. 
Fokusgrupp 2 diskuterade kring att andra grupper i samhället såsom barn, ungdomar, studenter 
eller människor i medelåldern, har uttalat olika kön, etnicitet, sexualitet eller 
yrkesgrupptillhörigheter. Gruppen pensionärer identifieras oftast enbart med just det faktum att 
de är äldre, vilket gör de mer identitetslösa än andra samhällsgrupper. Fokusgrupp 1 och 4 
pratade också om att bristen på generationsöverskridande umgänge gör i förlängningen att 
pensionärer mest umgås med andra pensionärer och värnar om de sina. 
 

När man är äldre så värnar man om andra äldre. De tänker att "vi har 
gått igenom lika mycket". /.../ Det är den funktionen du har i ditt liv, att 
du är äldre. /.../ Jag upplever det som att det är en av de grupperna i 
samhället som är mest förenklade, deras identitet är att de är äldre. 
Bland studenter finns det skilda etniciteter, kön, man kan jobba med 
olika saker, man tillskriver sig många andra identiteter i de andra 
samhällsgrupperna till skillnad från äldre. De är bara äldre, där inget 
annat blir särskilt betydelsefullt. – (Fokusgrupp 2) 
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Detta är något som även går att härleda till att alla fokusgrupper pratade om att det var 
annorlunda förr. De hade ett annat synsätt och andra värderingar, något som många menade 
resulterar i att pensionärer inte resonerar som alla andra gör för att de inte har anpassat sig till 
hur samhället ser ut idag. Fokusgrupp 1 ansåg att det råder en kommunikationsbrist mellan 
pensionärer och samhället kring det som händer. Fokusgrupperna diskuterade att 
kommunikationsbristen beror på att pensionärer inte kommer i kontakt med de unga i samhället, 
vilket gör att de blir ännu mer konservativa i sitt sätt att vara, leva och resonera. Detta tog sig, 
enligt fokusgrupperna 1 och 3, uttryck i att äldre ofta är homofobiska och rasfientliga. 
Fokusgrupp 3 ansåg att de resonemang som många pensionärer har beror på att de växte upp i 
en tid då homosexuallitet först var olagligt och sen gick till att vara en sjukdom. Med detta i 
åtanke tyckte fokusgrupp 3 att många trots allt har anpassat sig till den samhällssyn som råder 
idag, men att det också är många som lever kvar i gamla mönster. Fokusgrupp 4 samtalade om 
att detta kan vara en anledning till att pensionärer fortfarande är fördomsfulla mot avvikande 
grupper i samhället, som invandrare och homosexuella. 
  

Man visste så lite på nåt sätt, allt nytt var främmande och man var 
fientlig mot det. Så i dagens samhälle blir de kanske lite tvärtemot, att 
man ser på det som man gjorde förr. Homosexualitet finns inte och såna 
där saker och det är kanske därför som de blir lite sura och tjuriga för 
att de har en annan syn på det än vad man har idag. Sedan är de ju 
uppväxt med att man skrev böcker eller gjorde filmer om rasismen. Då 
var det ju verkligen så att i tecknade böcker och filmer utsatte en 
mörkhyad person för konstiga situationer och att det var den som var 
dum i huvudet. Det stod ju typ i nationalencyklopedin att en neger är en 
människoliknande apa som sitter i ett träd och spelar på bongotrumma. 
Det är ju det som de är uppväxta med och därför nu när vi inte ser på 
det så kan de fortfarande ha kvar det där, att vissa människor är på ett 
visst sätt. Man hade inte samma kunskap förr tänker jag. Man visste så 
lite. – (Fokusgrupp 4) 

 
Vidare pratade fokusgrupperna även om motviljan till att lära sig nya vägar att få information 
på och att detta kan leda till att äldre ofta inte är källkritiska. Fokusgrupp 1 pratade om att 
pensionärer kanske läser en tidning och tror på det som står där i, utan att jämföra det med 
annan information såsom artiklar på internet. Detta såg fokusgrupp 1 och såg en koppling med 
den rasism som de pratade om är vanlig bland pensionärer. 
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Jag antar att det blir svårt för dem att analysera och tänka åt andra 
hållet. /.../ De ser ju inte baksidan av myntet, de ser det som står i 
tidningen eller sägs på radion. Vi kan ju läsa om hur det faktiskt gick 
till från olika källor och sånt där. /.../ Det finns tidningar som är mer 
vinklade åt ett håll, det finns kanske inte så många andra tidningar att 
läsa det blir en mer ensidig bild. /.../ Det är också det med att många är 
fördomsfulla och rasistiska för att de ser exempelvis så här många 
siffror av så här många flyktingar har kommit in. ‘Då ställer det till 
problem för då kommer inte vi få pengar’ och så ser de inte varför de 
har flytt och vad de har kämpat sig igenom. De ser det bara från det 
här lilla perspektivet. – (Fokusgrupp 1) 

 
Trots att dessa tankar om 70+ som motvilliga till att lära sig nya saker, som framkom i alla 
fokusgrupper, ställde sig fokusgrupp 4 sig frågande till att det egentligen inte borde skilja sig 
så mycket i deras vilja att ta till sig ny kunskap bara för att de blir pensionärer. 
Fokusgruppsdeltagarna ansåg på att livet inte stannar av bara för att man blir pensionär, att man 
som 70+ inte slutar att utvecklas. Fokusgrupp 4 ifrågasatte varför pensionärer inte ska kunna 
ändra sina värderingar eller lära sig nya saker, exempelvis teknik, när alla andra i samhället 
hela tiden utvecklas. De jämförde det med ordspråket “Man kan inte lära gamla hundar att sitta”, 
något som de inte alls ansåg stämma då det hela tiden, i oss alla, sker en utvecklingsprocess och 
att den inte upphör bara för att de är 70 år. Fokusgrupperna diskuterade mycket kring att 
pensionärer är mer än bara gamla och kan vara på lite olika sätt. Trots det pratade fokusgrupp 
4 på att pensionärer ofta framställs på ett generaliserande sätt. 
 

Jag tycker att det finns mycket fördomar kring hur gamla är. När man 
ska gestalta en gammal på teater så får alla en bild utav att man går 
med en rollator, hur är man farmor hur är man gammal. Det är en 
väldigt enkelspårig bild. – (Fokusgrupp 4) 

 
Att pensionärer i allmänhet - och mor- och farföräldrar i synnerhet - ska ta hand om sina 
barnbarn tyckte fokusgrupp fyra kändes som en samhällsnorm. Detta var något det även 
pratades om i fokusgrupp 1 och 2, som sa att de har tiden, är familjekära och tycker det är kul 
att umgås med sina barnbarn. Fokusgrupperna samtalade om att de har mycket tid att lägga på 
familjen, som är en viktig ingrediens för dem i livet, men i fokusgrupp 1, 2 och 4 rådde det 
också andra föreställningar kring vad pensionärer faktiskt vill göra med sina liv. När arbetslivet 
är över och pensioneringen är ett faktum finns tiden att göra det man under sitt liv velat göra, 
men kanske inte haft tid för. 
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Ja, men då är det ju så att det finns normer för hur man ska vara som 
pensionär och som mor- och farföräldrar. /.../ Det känns som att det 
ibland finns en förväntan på äldre, de som blir mor- och farföräldrar, 
att de ska ställa upp och ta hand om sina barnbarn och ha jättemycket 
tid för det. Medan vissa kanske bara vill resa, eller hålla på med en 
universitetskurs eller ägna tid åt sig själva när de äntligen har tid. – 
(Fokusgrupp 4) 

 
5.3.1 Sammanfattning av tema 3 
I fokusgrupperna pratades det om hur pensionärers uppväxt och deras bakgrund idag påverkar 
den kommunikationsbrist som råder mellan generationer. De ifrågasatte dock den 
schabloniserade bild som finns av pensionärer, och diskuterade att även de är olika individer 
och inte kan sättas in i en och samma mall för vad en pensionär är. 
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6. Analys och diskussion 
 
Här presenteras den analys och diskussion som vi med hjälp av resultat, tidigare forskning och 
de teorier som är aktuella i vår studie, har kommit fram till. I detta kapitel besvaras de 
frågeställningar som uppsatsen bygger på; vad påverkar universitetsstudenters föreställningar 
om pensionärer och vad har universitetsstudenter för föreställningar om pensionärers roll i 
samhället. Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnts att medvetandegöra och att få en 
ökad förståelse för föreställningar som universitetsstudenter har kring ålderspensioneringens 
roll i samhället. 
 
Under uppsatsens gång har det blivit tydligt att pensionärer ofta målas upp som multisjuka för 
att påvisa att det är pensionärer som grupp som är ett problem för samhället och inte tvärtom, 
att det är resursfördelningen som är ojämnt fördelad. Det sker genom en social konstruktion av 
hur en pensionär är eller ska vara, för att rättfärdiga att de inte har en hög status i samhället 
(Bengtson et al., 2013). Pensionärer benämns sällan som något annat än att de är gamla, då de 
ses som en grupp som är mer identitetslös än andra grupper. Ungdomar eller medelålders 
beskrivs i termer av etnicitet, sexualitet, yrkesgruppstillhörighet för att ge några exempel, 
medan äldre oftast beskrivs som det de är - äldre. Problematiken går att koppla samman med 
ålderism, att man endast blir sin ålder och i och med det förlorar sin identitet. Detta kan förklaras 
med att pensionärer kommer från en annan tid som kan vara svår att relatera till för yngre 
generationer (Malmberg & Ågren, 2013).  
 
Vad vi tycker oss kunna se i både tidigare forskning och i vårt eget resultat är att “vi och dem”-
tänk tydligt genomlyser sättet att tänka. Ungdomen är idealet och medelåldern är samhällets 
norm, den ålder då du är produktiv och effektiv, är yrkesverksam och har familj. Detta gör att 
pensionärer, som inte befinner sig i normgruppen, blir utanför och avvikande - och målas många 
gånger upp som ett samhällsproblem (Broström, 2014). På ena sidan av medelåldern finns 
ungdomen och unga vuxna, två grupper som är i början av att planera sitt yrkesliv genom att 
yrkesutbilda och senare stadga sig med familj. På andra sidan av medelåldern finns 
pensionärerna, de som arbetat och bidragit, men efter en lagstadgad uppnådd ålder inte längre 
får arbeta i samma utsträckning och därför inte kan bidra eller producera på samma sätt längre. 
Sett till politisk ekonomi målas pensionärer upp som undanskuffade, vanmäktiga och nödställda 
och teorin lyfter den sociala konstruktionen av åldrandet och hur det är att bli gammal 
(Bengtson et al., 2013). Vi tycker oss kunna se att politisk ekonomi är som en grund, som 
ålderism och rollteori vilar på. I grunden politisk ekonomi råder ett synsätt på äldre och 
pensionärer som är mindre fördelaktigt och som överskuggar de verkliga faktorerna till att äldre 
och pensionärer marginaliseras i samhället. De ses som mindre produktiva och anses ha mindre 
social och politisk status. Politisk ekonomi går också att koppla till ålderism, som menar att 
omgivningen och samhället har fördomar och förväntningar av dig som person, enbart på grund 
av din ålder (Ernsth Bravell, 2013). Med den högre åldern kommer också ett flertal andra 
bekymmer. För nästan alla innebär åldrande och ålderspensionering en försämrad ekonomi, 
något som kan ta sig uttryck i hur stor beroendeställning gentemot staten man hamnar i (SOU 
2003:91). Det uppstår en maktförskjutning genom att pensionärer blir de som endast kan ta 
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emot resurser och inte längre bidrar till samhället. Har man gott om pengar är inte risken lika 
stor att man hamnar i en beroendeställning och blir därmed inte lika utsatt i samhället 
(Tornstam, 2010). Den beroendeställning pensionärer lätt hamnar i riskerar att göra att de endast 
ses som en belastning. Under våra intervjuer användes termer som rättspoliser om pensionärer, 
vilket vi tolkar som att pensionärer kan upplevas som jobbiga när de börjar ställa krav och yttra 
sina åsikter därför att normen i samhället är att pensionärer ska vara tacksamma (Bengtson et 
al., 2013). Istället för att som Andersson (2013) skriver, se det ur ett livsloppsperspektiv där 
individen påverkas av samhället, historia och tid, ser man endast individen och kopplar bort allt 
annat som har inverkan och påverkan på hur denne agerar, exempelvis hur de blir bemötta. Att 
pensionären beter sig som rättspolis kan till exempel bero på att denne har arbetat inom 
rättsväsendet som exempelvis polis, där ett sådant beteende förväntas. Istället fördes det 
diskussioner kring att pensionärer har mycket tid som de måste fylla med något, vilket, enligt 
fokusgrupperna, leder till att de börjar överanalysera allting för att de egentligen inte har så 
mycket att säga till om och därför lägger vikt vid petitesser. 
 
Samtliga fokusgrupper pratade mycket och återkommande om olika egenskaper - roller - som 
pensionärer anses ha, exempelvis hjälpsamma och avslappnade, men också egocentriska och 
gnälliga. Att en person beter sig på ett visst sätt är beroende på kontext och position - alla 
människor beter sig olika beroende på vilket sammanhang de befinner sig i 
(Nationalencyklopedin, 2016-10-21). Fokusgrupperna har bland annat pratat om att pensionärer 
innehar särskilda egenskaper, något som går att koppla till Thomas-teoremet som handlar om 
att man söker argument som stärker den bild eller föreställning man har om en viss sak 
(Tornstam, 2010). Att fokusgrupperna diskuterade att pensionärer är snälla, omtänksamma, 
lugna och avslappnade kan naturligtvis ha att göra med att det pratades mycket om mor- och 
farföräldrar, att det är den relationen de först kommit att tänka på när ordet pensionär 
presenterats för dem. Vänder man däremot på det och ser på det utifrån ett rollteoretiskt 
perspektiv kan det istället vara så att studenterna kommit att vistas i sammanhang där 
pensionärer - eller människor de trott varit pensionärer - betett sig på ett visst sätt och att 
studenterna därigenom skapat sig en bild av hur pensionärer faktiskt är (Tornstam, 2010).  
 
6.1 Slutsats 
Resultatet tyder på att pensionärer som grupp, i det offentliga rummet, blir tilldelade flera olika 
roller. Föreställningen om pensionärer varierar beroende på om man ser till individ- eller 
gruppnivå. De föreställningar som finns om pensionärer som grupp kan ses som förvärvade 
roller, där man blir tilldelad egenskaper utifrån förväntningar som finns hos omgivningen 
(Payne, 2008). Det råder föreställningar om pensionärer som kan vara schabloniserade och de 
bygger i mångt och mycket på fördomar. Sett till individnivå får man istället en bild av att 
pensionärer är hjälpsamma, snälla och givmilda. Detta visar på att bilden man har av 
pensionärer både är kontextuellt och relationellt beroende, där pensionärer som grupp ofta 
beskrivs i negativa termer. Ser man däremot till individnivå används mer positivt laddade ord 
(Nationalencyklopedin, 2016-10-21). På individnivå tenderar man att se på pensionärer ur ett 
livsloppsperspektiv, där individen påverkas av samhälle, historia och tid och kopplar bort allt 
annat som har inverkan och påverkan på hur denne agerar, exempelvis hur de blir bemötta 
(Andersson, 2013). Samtidigt skriver Tornstam (2010) att det här kan uppstå en rollkonflikt. 
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Bara för att omgivningen förväntar sig att gruppen eller individen ska bete sig på ett visst sätt 
behöver inte detta överensstämma med pensionärens uppfattning om sig själv. 
 
6.2 Avslutande reflektion 
Ganska tidigt under studiens gång bestämde vi oss för att vi ville utföra fokusgruppsintervjuer 
för att vi ville komma åt kärnan i vad studenterna hade för föreställningar kring pensionärer, 
utan att författarnas förförståelse skulle styra dem under fokusgruppsintervjuerna. Vi hade även 
en önskan om att fokusgruppsdeltagarna skulle gå från intervjun och känna att de tog med sig 
något av relevans, tankar eller känslor. Detta fick oss att börja spåna på en form av 
datainsamlingsmetod som skulle göra det möjligt att det var fokusgrupperna själva som drev 
samtalet framåt och la grunden för det som diskuterades - inte vi som forskare. 
 
Våra modifierade fokusgruppsintervjuer har bidragit till att öka studiens tillförlitlighet ändock 
mer ökar tillförlitligheten genom att vi i metodkapitlet genomgående redogör vårt 
tillvägagångssätt. Allt som blivit sagt under fokusgrupperna var fokusgruppsdeltagarnas tankar 
och föreställningar, vilket gjorde att vi som forskare inte drog intervjun åt ett sedan tidigare 
bestämt håll. För att ytterligare öka trovärdigheten och tillförlitligheten i vår uppsats läste en 
student från samma handledningsgrupp igenom våra kodningar och kategoriseringar samt 
resultatet från alla fokusgruppsintervjuer Detta för att förvissa oss om att vi inte har dragit för 
stora växlar i tolkning och analys av resultatet, att resultatet överensstämmer med det som blev 
sagt under intervjuerna. Detta är en form av forskningssamverkan, så kallad triangulering. Dock 
kan vi inte säga att resultaten i denna studie är generaliserbara då vi inte kan uttala oss om hela 
målgruppen; universitetsstudenter som läser samhällsorienterade program, men vi tror ändå att 
variationen kan öka överförbarheten av vårt resultat (Bryman, 2011). 
 
6.3 Kunskapslucka och förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie har en nyfikenhet väckts hos oss kring de föreställningar 
som finns kring pensionärer. Då det var tydligt att vissa tankar var vanligt förekommande i alla 
fokusgrupper hade det varit intressant att göra en vidare studie för att se hur detta kommer sig. 
Att ta reda på varför gemene man hade liknande föreställningar om pensionärer som grupp. 
Efter att ha pratat med studenterna och även bläddrat igenom ett fåtal läromedel samt läst 
läroplanen för gymnasiet har vi märkt att äldre som grupp inte är något som pratas så mycket 
om i yngre ålder. Därav tänker vi att en litteraturstudie av läromedel 50 år tillbaka hade varit 
intressant att genomföra för att undersöka om synen på och kunskapen om äldre har förändrats 
och i sådana fall på vilket sätt. Eller om så inte är fallet, hur kommer det sig då att samma 
föreställningar är liknande som de som fanns hos ungdomar för 60 år sedan. 
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Bilaga 1 
 

 
Informationsbrev gällande forskningsstudie 

 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Umeå universitet och som under 
hösten 2016 skriver vår C-uppsats. Syftet med vår forskningsstudie är att undersöka 
studenters föreställningar om pensionärers roll i samhället, och vi skulle vilja prata med 
studenter som läser termin ett eller två på Umeå universitet. 
Intervjun kommer att genomföras i en så kallad fokusgrupp, ett slags intervjuform som 
innebär att man samtalar och diskuterar i grupp om ett specifikt ämne utifrån olika teman. 
Samtalet kommer att genomföras program- och terminsvis, för att du som intervjudeltagare 
ska känna dig bekväm i situationen. Intervjun kommer att pågå i ungefär en timme 
tillsammans med mellan tre och sju av dina klasskamrater. Dina svar kommer inte kunna 
spåras tillbaka till dig då vi varken kommer att nämna namn, varifrån du kommer eller annan 
känslig information i studien. Intervjun kommer att spelas in digitalt för att sedan användas 
som underlag i studien. De enda som kommer ha tillgång till det inspelade ljudmaterialet är vi 
två som genomför studien och ljudupptagningen kommer att raderas vid undersökningens 
slut. Om du väljer att vara med ger du oss därigenom ditt samtycke till att dina svar får 
användas som underlag i studien. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan, när som 
helst under tiden studien pågår, välja att hoppa av. De svar du givit i en eventuell intervju 
kommer då att raderas. 
Om du skulle ha några frågor eller funderingar, innan, under eller efter undersökningen får du 
gärna ta kontakt med någon av oss som genomför studien: 
 
 
 

Daniel Nordin  Emma Johansson 
Telefonnummer  Telefonnummer 
Mailadress   Mailadress 

 
 
 
Väl mött! 
 
 
Daniel Nordin och Emma Johansson 
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Bilaga 2 
 
Diskussionsteman 
 
Grupp 1 
Positiva: Erfarenhet, bryr sig om människan, mycket tid 
Negativa: Konservativa, beroendeställning och segregering 
 
Grupp 2 
Positiva: Livserfarenhet, livskvalitet, familjefokuserade, bestämda, gemenskap och storyteller 
Negativa: Åldrande och missnöje 
 
Grupp 3:  
Positiva: Erfarenhet, filantrop, positiva, sociala och avslappnade 
Negativa: Svaga, fördomsfulla, socioekonomisk status 
 
Grupp 4:  
Positiva: Livserfarenhet, egenskaper, fritid och socialt liv 
Negativa: Klass, åldersdiskriminering och ohälsa 
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Bilaga 3 
 
Exempel på kodningsschema 
 
Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

Att man är missnöjd med livet kan 
ha att göra med att alla ens vänner 
är döda, ens partner är död. 

Ensamhet Social 
utsatthet 

Pensionärer i olika 
kontexter 

Tyvärr är det många som använder 
de som ett verktyg när det gäller 
rasism och såna saker. De säger att 
invandrarna tar pengar från de som 
byggt upp vårt land, det ser 
man hela tiden på sociala medier - 
Greta får en potatis medan Ahmed 
får tio... 

Verktyg i 
debatten 

  

 
 


