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Titel  

”Jag förlitar mig inte alls på pensionssystemet, när man blir gammal får man försörja sig själv!” 
- En intervjustudie om människors upplevelser av det nya pensionssystemet 
” I don’t rely on the pensions system to support me, when I grow old I will have to support my self!” 
- An interview study on how people reflects on the new pension system 
 
Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer ta del av hur individer i åldrarna 20-29, 30-39,40-49 och 50-59 år 
resonerar om pensionsåldern och pensionssystemet som infördes 1/1-1999. Hos mina informanter är missnöjet stort 
mot pensionssystemet som de menar inte är rättvist. De menar också att pensionsåldern borde vara mer flexibel 
utifrån vad för slags arbete individen har haft, men att 65 år är ett bra riktmärke för pensionering. Vidare menar mina 
informanter att den form av deltidpension som fanns på 1980-talet borde införas igen, då det skulle gynna dem som 
snart skall gå i pension och de som är arbetslösa. Men det skall inte vara tvång att ta deltidspension utan helt frivilligt 
och det skall ske i samförstånd med arbetsgivaren. Att som ung också börja pensionsspara är något som 
informanterna anser är viktigt. Det för att den dagen man blir pensionär så tror inte informanterna att det finns 
tillräckligt med pengar i pensionssystemet. Därför menar de att det är viktigt att ha ett eget pensionssparande så att 
man får en värdig livsföring som pensionär.  
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Inledning  

Då samhällets invånare blir allt äldre och de ekonomiska resurserna i samhället växlar mellan hög- 

och lågkonjunktur, är det av vikt att se över hur de ekonomiska resurserna skall räcka åt alla. En 

stor omställning av de ekonomiska resurserna var att ändra på det svenska pensionssystemet. 

Från att ha haft ett pensionssystem som enbart grundade sig på folkpension och allmän 

tilläggspension blev istället det nya pensionssystemet uppdelat i tre delar. De tre delarna är 

inkomstpension, premiepension och garantipension. Garantipensionen är till för dem som haft 

en väldigt låg inkomst under sitt arbetsliv. Allt för att pensionen skall bli mer rättvis för 

individerna i samhället och för att de ekonomiska resurserna skall räcka även under en 

lågkonjunktur. För alla individer i samhället som är födda 1938 eller senare gäller det att en viss 

del av skatten som avsätts till pensionen skall sparas i en premiefond. Det är upp till individerna 

själva att placera pengarna eller låta en statlig myndighet placera pengarna åt en.1  

 

När det gäller pensionsåldern är den 65 år men den kan variera beroende på vad för slags arbete 

individen har. Här har även hälsan en viktig del då alla inte klarar av att arbeta till dess att de är 65 

år. Politikerna i det borgerliga blocket samt Socialdemokraterna för resonemang om att höja 

pensionsåldern till 67 år eller ännu högre.2  Det beror på att individerna i samhället blir allt äldre 

och att staten behöver få skatteintäkter för att klara av pensionsutbetalningarna. För många skulle 

deltidspension vara en lösning då de arbetar ett par dagar i veckan och de dagar de är pensionärer 

arbetar en yngre person. På så sätt slussas många yngre in i arbetsmarkanden och staten får 

skatteintäkter och klarar av pensionsutbetalningarna.3  

 

Företrädare för olika partier har inte samma syn på kvalitén när det gäller hur informationen till 

svenska folket gått till vid bytet av pensionssystemet. Det gäller även vid vilken ålder individen 

själv skall börja tänka på att spara till sin pension. Så när Göran Persson (dåvarande statsminister) 

Socialdemokraterna och Bo Könberg (dåvarande ekonomisk talesperson) för Folkpartiet var i 

Australien år 2005, så framkom det under en intervju att Göran Persson inte tror att det svenska 

folket förstått innebörden av förändringen i pensionssystemet. Vidare menar Persson att 

informationen från alla inblandade partier varit dålig till svenska folket, om hur den ekonomiska 

inflationen och hur stora åldersgrupperna är påverkar pensionen för pensionärerna. Är det 

lågkonjunktur och många pensionärer i åldersgrupperna över 65 år så påverkar det 
                                                 
1 http://www.forsakringskassan.se/pdf-broschyr/faktablad/Sv_ap38_senare.pdf Hämtat 2009-05-10 
2 www.ptk.se Hämtat 2009-11-23 
3 Eklund Klas, Vår ekonomi, (Nordstedts Akademiska förlag, Stockholm, 2007), s. 451 
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pensionsutbetalningarna. Det här är något som Bo Könberg inte håller med om. Istället tycker 

han att informationen till svenska folket har varit mycket bra när det gäller bytet av 

pensionssystemet. Han fortsätter sitt resonemang med att säga att det är ett mycket bra system 

som har fått tagit tid att växa fram, och som alla inblandade politiker skapat, samt att det följer 

den ekonomiska konjunkturen.4 När det gäller att börja tänka på hur man skall välja i 

premiepensionsvalet kan åldern och hur långt man har kvar till pension vara av betydelse. Här 

menar Gudrun Schyman (som år 2000 var partiledare för Vänsterpartiet) och Ulla Hoffmann, 

Vänsterpartiet att din ålder inte är av avgörande betydelse för hur du skall spara, samt att om du 

inte vet hur du skall välja så avvakta till dess att du känner dig mer säker på vilka val du vill göra. 

Vidare menar de att sjunde AP-fonden som riksdagen instiftat är minst lika bra att placera sina 

premiefonder i som de privata fondbolagen.5 Därför är det av vikt att belysa hur individer i olika 

åldrar uppfattar betydelsen av att pensionsspara men även hur de tror att det nya 

pensionssystemet påverkar deras liv. 

Syfte  

Mitt syfte är att belysa hur individer i åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49 och 50-59 år resonerar 

kring ekonomi och livsplanering inför deras framtida pensionering, och hur de ser på 

pensionsåldern och den debatt som har förts hos politikerna om att höja pensionsåldern.  

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är:  

• Är det någon skillnad i åldersgrupperna när det är fråga om tankar kring pension och 

pensionssparande? 

• Hur resoneras det i åldersgrupperna inför pensioneringen och pensionsåldern?  

Bakgrund 

Nedan kommer en kort förklaring till hur pensionssystemen i Sverige har ändrats genom åren 

och varför de har ändrats. Det går även att följa hur samhällsutvecklingen har påverkat 

förändringen av pensionssystemet.  

 

Ulf Bergqvist förklarar i Pensionshandboken på följande sätt bakgrunden och uppkomsten till det 

som kom att bli ATP- pensionssystemet: I slutet av 1950-talet kom riksdagspartierna med tre 

olika linjer för hur det nya pensionssystemet skulle utformas. Det krävdes en folkomröstning år 
                                                 
4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=561720 Hämtat 2011-02-03 
5 http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article3260.ab Hämtat 2011-02-03 
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1957 för att utse vilken av linjerna som skulle få representera det nya pensionssystemet. Den 

första linjen var Socialdemokraternas, Kommunisternas och LO:s. De menade att en obligatorisk 

tilläggspension för alla löntagare skulle baseras på den inkomst man haft under arbetsåren och 

finansieringen av den här pensionen skulle täckas av arbetsgivaravgifter. Linje två var 

Centerpartiets som endast ville ha en höjd pension och eget pensionssparande. Den tredje linjen 

var Folkpartiet och dåvarande Högerpartiet som menade att en lösning på pensionen kunde ske 

mellan arbetsmarknadens parter. De var helt emot Socialdemokraternas linje, då de menade att 

den linjen försvagade lönehöjningar på sikt. Bakgrunden till de här tre linjerna var att Sveriges 

ekonomi hade haft en gynnsam utveckling efter andra världskriget och med den nya starka 

ekonomin var tanken att skapa ett pensionssystem så att individerna i samhället skulle få en bra 

och trygg ålderdom. Det nya pensionssystemet kom att heta ATP och det byggde på att arbetarna 

betalade in skatt till ett gemensamt pensionskonto. Pengarna kom sedan att betalas ut på en 

beräkning av hur mycket individen tjänat som mest under femton av trettio yrkesverksamma år. 

Eftersom livslängden hos Sveriges befolkning har ökat sedan 1800-talet i och med 

välfärdsutvecklingen och de skiftningar som konjunkturen medför, kommer inte det här 

pensionssystemet att klara alla pensioner utan systemet skulle kollapsa.6 

 

Redan under 1980-talet började riksdagspartierna att resonera om ett nytt pensionssystem. Dels 

för att lönerna ökade och kvinnorna kom ut i arbetslivet men även på grund av att tillväxten hade 

försvagats och att individerna i samhället blev allt äldre. Pensionssystemet som var i bruk 

uppkom redan tjugo år tidigare och var baserat på en del som var folkpension och en del som var 

allmän tilläggspension. År 1984 tillsattes en arbetsgrupp vars huvuduppgift var att se över 

pensionssystemet. Efter sex år (1990) var analysen klar och nu tillsattes en annan utredningsgrupp 

vars uppgift var att komma fram till hur det nya pensionssystemet skulle utformas. Efter fyra år 

fick den borgerliga regeringen med sig socialdemokraterna som då satt i opposition och det nya 

pensionssystemet kunde presenteras i propositionen 1993/1994:250.7 Det nya pensionssystemet 

antogs av riskdagen 1998 och redan 1/1-1999 började det gälla. Det innebär att den gamla ATP- 

pensionen ändrades helt och är istället uppdelat i två olika inkomstdelar. Den ena delen är en ren 

garantipension som ligger till grund för arbetslängd och inkomst och den andra delen är en 

                                                 
6 Bergqvist Ulf, På väg mot ett nytt pensionssystem, i Fornell Dorothea, Pensionshandboken – om att planera sin framtida 

inkomst, (Stockholm, Informationsförlaget, 2006), s. 17f 
7 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GH03250 Hämtat 2009-05-11 
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premiepensionsdel där det är upp till löntagaren själv att placera sina pengar. Tanken med det nya 

pensionssystemet är att få en mer balanserad ålderspension än det tidigare systemet gav.8   

 

Propositionen 1993/1994:250 tar upp riktlinjer för den nya ålderspensioneringen. Det nya 

pensionssystemet skall vara mer inriktat efter olika samhällsförändringar och andra demografiska 

förändringar som sker inom samhällsutvecklingen. Tanken med det nya pensionssystemet är att 

öka det ekonomiska sparandet i samhället och att det även skall leda till att arbetsutbudet ökas. 

Av det som betalas in till pensionssystemet skall två procentenheter gå till den individuella 

premiereserven, det som individen själv bestämmer över. Det kan vara att aktivt själv placera 

pengarna hos olika kapitalförvaltare som blivit godkända för förvaltning av pensionsfonder, eller 

att låta en statlig förvaltare placera pengarna. Det nya pensionssystemet kan ge underskott i 

resultaträkningen och då innebär det att prognosen skrivs ner och att balanseringen tar vid. 

Balanseringen är till för att pensionssystemet skall vara hållbart under lång sikt, då det medför att 

pensionerna inte kan räknas upp med inkomstvecklingen som följer konjunkturen. Både inkomst- 

och tilläggspensionerna påverkas av konjunkturprognosen men garantipensionen blir inte 

påverkad av hur konjunkturen ändras i samhället.9 Nationalencyklopedin beskriver den 

ekonomiska balanseringen så här ”Balanseringsprincipen innebär att man genom ett interaktivt förfarande 

försöker samordna olika sektorers åtgång av och tillgång till olika resurser så att balans erhålls mellan tillgång och 

åtgång eller "behov".” 10  Konjunkturen påverkas av de faser som samhällsekonomin går igenom. I 

en högkonjunktur är det brist på resurser och det kan leda till en överhettning av produktionen, 

som i sin tur kan falla tillbaka. När det är lågkonjunktur är det gott om lediga resurser och 

produktionsnivån är under den tänkbara.11  

 

Det finns dock vissa regler gällande det nya pensionssystemet och de har sin grund i när 

individen är född. För individer som är födda år 1937 och tidigare ser pensionssystemet ut som så 

att de får en allmän pension från försäkringskassan men även en tjänstepension från sin 

arbetsgivare. Den allmänna pensionen utgår från en garantipension och en tilläggspension som är 

baserad på de poäng individen har arbetat ihop under sitt yrkesverksamma liv. För individer som 

är födda mellan åren 1938-1953 finns det två variabler. Den ena är för dem som redan är 

pensionärer och den andra variabeln för de som tjänar in till sin pension. För de som redan är 

                                                 
8http://www.ptk.se/Detta-ar-PTK/Pensioner-och-forsakringar/Historik/Nytt-millennium-nytt-pensionssystem/ 

Hämtat 2009-03-12 
9 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pension/index.php?nyhetsid=1160 Hämtat 2009-03-18 
10 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/balanseringsprincipen Hämtat 2009-05-11 
11 Eklund, s. 253 
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pensionärer innebär det att de får pension från försäkringskassan och 

premiepensionsmyndigheten men även en tjänstepension från arbetsgivaren. Tjänstepensionen 

kan uppgå till cirka tio procent av den lön som individen hade innan den gick i pension. De 

individer som fortfarande arbetar kommer när de tar ut sin pension att få en allmän pension som 

består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och en garantipension. För de som 

ingår i denna variabel gäller samma regler som för de i den första variabeln. De individer som är 

födda efter år 1954 får som i de andra åldersgrupperna en allmän pension från försäkringskassan 

och premiepensionsmyndigheten. De får även upprätta ett pensionsavtal med sin arbetsgivare för 

att på så sätt få sin tjänstepension. Till skillnad mot de andra så baseras inte denna tjänstepension 

procentmässigt på individens slutlön.12 

Fenomenologi 

Jag kommer att använda mig av fenomenologin som är både teori och metod, då jag lättare kan ta 

del av andra människors tankar och diskussioner som förs om framtiden. Då det är individers 

tankar och resonemang som ligger till grund för den här studien så underlättar fenomenologin 

analysarbetet. Denna teori och metod bygger på riktningar som har en ansenlig betydelse för det 

samhällsvetenskapliga tänkandet. Jag kommer att beskriva hur jag använt mig av teori och metod 

i arbetet med analysen under respektive rubrik. Teoretikerna som jag använder mig av är 

sociologerna Antony Giddens och Talcott Parsons.  

Teori  

Grundare för den fenomenologiska teorin var Edmund Husserl (1859-1938) som genom sin 

forskning om det mänskliga medvetandet utvecklade fenomenologin. Margareta Bäck-Wiklund 

skildrar Husserls teori på följande sätt: 

 

De tidiga fenomenologerna sökte kunskapens ursprung i den rena opåverkade 

erfarenheten. Från början var fenomenologin en metod för att studera hur kunskap 

skapas som en sammansmältning mellan det universella igenkännandet och det 

specifika genom interaktion i givna situationer.13  

 

När Husserl utvecklade fenomenologin var det främst för att man i sin forskning skall ”gå tillbaka 

till sakerna själva” som han uttrycker det. För att kunna göra det skall man som forskare inte ha 

några som helst givna åsikter eller egna teorier om de objekt man forskar om. Istället skall man 

                                                 
12 www.forsakringskassan.se Hämtat 2009-03-22 
13 Bäck –Wiklund Margareta, Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap, i Månsson Per, Moderna samhällsteorier, (Prisma, 

Stockholm, 2004), s. 70  
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inta en naturlig inställning och reflektera över sitt fenomen som forskningsfråga oavsett om det 

har matematiska inslag eller är logiska objekt alltså objekt som har med individens egen livsvärld 

att göra. Med livsvärlden menar Husserl att det är individens uppfattning om sin verklighet som är 

den verklighet av hur vi dagligen lever våra liv. För Husserl blir det här resonemanget, att det finns 

förutsättningar för all form av kunskap utifrån individens uppfattning om sin verklighet, som 

sedan ligger till grund för det erfarenhetsmaterial som forskaren använder sig utav.14 I livsvärlden 

vill Husserl att den psykologiska delen av fenomenologin skall få sin uppmärksamhet i och med att 

det är här man möter andra individer och individen rör sig inom rummet. Till skillnad från de 

matematiker och fysiologer som använder sig av rummet som objekt vill Husserl att vi ska se 

individens upplevelse av rummet. Han tar även upp att relationer mellan individer är viktigt inom 

fenomenologin. 15 Det Husserl menade med det är att varje individ har sin egen uppfattning om 

sitt eget välbefinnande och det är det som fenomenologerna är intresserade av att utforska. 

Husserl kallade det här för ”medvetandeakternas intentioner” som kan delges på olika sätt till forskaren. 

Det vanligaste är dock individers egna berättelser.16   

 

Det var Alfred Schutz (1899-1959) som utvecklade fenomenologin till att bli en teori inom 

sociologin där han riktade in sig på grunden kring känsla och vetande.17 Ofta var det, det 

vardagliga språket och det vardagliga livet som Schutz genom sin teori ville komma åt och på så 

sätt bringa kunskap om vårt sociala arv.18 Kunskapen skaffade sig individen genom erfarenheter i 

det levda livet, dessa kunskaper ger individen ett sätt att kunna tolka och förstå det som händer i 

omvärlden. Han talade även om en vardagsvärld som är rumsligt strukturerad och en medvärld. I 

den rumsligt strukturerade vardagsvärlden möts individer ansikte mot ansikte, individerna har en 

direkt relation till varandra. I medvärlden är individerna bara bekanta med varandra och då i form 

av en skepnad. Denna skepnad går att förklara som en roll individen har i olika situationer. Det 

kan vara en roll som familjemedlem, turist eller som arbetstagare.19    

 

Fenomenologin är ingen vanlig metod och teori då den går ut på att låta ämnet som skall 

undersökas föra forskningen åt det hållet som ämnet påvisar. Inga vetenskapliga teorier eller 

andra uppfattningar kan tas förgivna. Det är ämnet självt och tillgången vi har till det som är 

själva erfarenheten. Det är utifrån erfarenheten som ämnet kan tydliggöras.20 För att komma fram 

                                                 
14 Bengtsson Jan, Sammanflätningar, (Daidalos, Göteborg, 2001), s. 26 
15 Stensmo Christer, Pedagogisk filosofi,( Studentlitteratur, Lund, 1994), s. 105 
16 Stensmo s.104  
17 Bäck – Wiklund Margareta, Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap, i Månsson Per, Moderna samhällsteorier, (Prisma, 

Stockholm 2003), s. 74ff 
18 Schutz Alfred, Den sociala världens fenomenologi, (Daidalos, Göteborg, 2002), s. 39  
19 Bengtsson Jan, Fenomenologiska utflykter, (Daidalos, Göteborg, 1998), s. 34f 
20 Bengtsson, s. 26f  
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till det centrala i ämnet skalar man av det till dess att det inte går att skalas av länge.21 Det här görs 

i sju steg. I det första steget vill man komma fram till det som är konkret och naturligt i de 

fenomen man studerar. Här får uppfattningsförmågan en stor betydelse då det gäller att se och 

tänka på ett intuitivt sätt. I det andra steget är det abstrakta sättet att se på fenomenet som 

utvecklas. Här analyserar man fenomenet utifrån fenomenets väsen. Man går alltså till dess minsta 

beståndsdel, eller den minsta gemensamma nämnaren. Det är det här som är det speciella för 

fenomenologin, att tankesättet är abstrakt och intuitivt. Det tredje steget innebär att man 

utvecklar det abstrakta från steg två, till att få tankarna om fenomenen att gå i riktning mot det 

som är gemensamt för flera av fenomenen. I det fjärde steget gäller det att se fenomenen ur olika 

synvinklar. Det är nyanserna av fenomenet man söker efter. Det gör att man som forskare får ett 

bredare perspektiv på det fenomen man undersöker. Det femte steget innebär att man blir 

medveten i sitt tänkande om hur man tar till sig de fenomen som studeras och det kan innebära 

ett strukturerat tänkande. I det sjätte steget sker reduktionen av fenomenet. Här är det 

självkritiska tänkandet som skall få fenomenet att bli verkligare och sannare för forskaren. I det 

sjunde och sista steget är det de dolda meningarna och avsikterna hos fenomenet som skall 

tolkas. Alltså det som finns under ytan hos fenomenet.22 Det är de här sju stegen jag har använt 

mig utav på intervjuerna efter att jag först kodade och kategoriserade dem. I den del som har 

rubriken metod utvecklar jag hur kodning och kategorisering har utförts på mina intervjuer.  

Metod  

Det finns två huvudsakliga metodologiska inriktningar, den ena är kvantitativ och den andra är 

kvalitativ. Skillnaden mellan dessa metoder är att, den kvantitativa metoden kan ses som en 

forskningsstrategi där tonvikten ligger på kvantifiering(en av hur insamlingen och analysen av 

data går till). Den är även deduktiv när det gäller hur förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning sker, där tyngdpunkten hos forskaren ligger i att testa olika teorier. Samt så är 

uppfattningen om den sociala verkligheten den att det finns en yttre och en objektiv verklighet. I 

den kvalitativa metoden lägger forskaren stor vikt vid ord. Den är induktiv när det gäller 

förhållandet mellan teori och forskning, där tyngdpunkten ligger i generering av teorier. 

Uppfattningen om den sociala verkligheten är den att det är individernas uppfattning och 

tolkning av sin sociala verklighet som forskaren fokuserar på.23  

 

Inom den fenomenologiska forskningen vill forskaren studera och ta del av individers tankar och 

känslor om framtiden. Det görs främst genom intervjuer där individer får svara på frågor som 

fokuserar på deras upplevelse av livsvärlden. Forskarens intresse är att genom fenomenologin 

                                                 
21 Stensmo, s. 104 
22 Bjurwill Christer, Fenomenologi, (Studentlitteratur, Lund 1995), s. 8f  
23 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga teorier, (Liber, Malmö, 2002), s. 35 
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försöka förklara i detalj innebörden av individernas upplevelse av livsvärlden och göra den 

betydelsefull och tydlig. Det är det som inom fenomenologin menas med att: ”låta sakerna gå till 

saken själv”. 24 Det finns olika nivåer som bestämmer när forskaren skall ta ett steg tillbaka och 

dessa nivåer kallas ”fenomenologiska reduktioner”. 25  

 

Don Ihde som är professor i filosofi och har skrivit boken Experimentell fenomenologi, tar upp tre 

regler för att beskriva hur en fenomenologisk undersökning går till. Dessa regler lyder: ”A, 

uppmärksamma fenomenen såsom, och på det sätt, de visar sig självt), B, beskriv fenomenen 

(förklara dem inte), C, gör alla fenomen horisontella som ett första steg.” Vidare förklarar han de 

här reglerna genom att jämföra fenomenologin med en av hermeneutikens regler som är: ”Leta 

reda på fenomenens strukturella eller invarianta drag”.  Inom all fenomenologisk undersökning 

arbetar forskaren på ett strategiskt sätt för att få fram olika variationer. Det är viktigt att 

variationerna hör ihop och varje steg i processen måste slutföras innan nästa kan påbörjas. Det 

svåra är att veta när man har fått ihop tillräckligt många variationer. Syftet med att använda sig 

utav variationsmetoden är att kunna uppnå horisontaliseringen av fenomenen. 

Horisontaliseringen innebär att man vid observationen av fenomenen letar efter upprepade 

mönster, variationer som är av betydelse för fenomenet man intresserar sig för. Det är med andra 

ord variationerna som möjliggör fenomenens gränser.26  

 

För att komma till innebörden av mina informanters upplevelse av sin livsvärld började jag med 

att koda och kategorisera intervjuerna utefter de tre stegen som är observation, analys och till sist 

beskrivning av fenomenet. Men då det inom fenomenologin inte finns några klara mönster som 

får styra observationen, analysen och beskrivningen av de fenomen som man som forskare 

analyserar arbetar man istället med att fenomenet skall komma tillrätta i sitt ursprung genom att 

låta det vara baserad på den egna erfarenheten. Den skall också belysas i de egna tankarna samt 

återberättas med de egna orden. Det är de här tre delarna som innefattar upplevelsen av 

fenomenet och allt har sin början i observationen.27 Efter att ha gjort de tre stegen fortsatte jag 

mitt analysarbete med att göra de sju stegen som beskrevs i teoridelen. Allt för att ”låta sakerna gå 

till sakerna själv”, som är grunden inom fenomenologin. Rent konkret innebar det här att jag 

först som observation läste igenom de transkriberande intervjuerna innan jag började med att 

koda dem. Kodningen gick till så att jag tog vissa ord, begrepp eller meningar som fick bilda en 

                                                 
24 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Studentlitteratur, Lund, 1997), s. 54f 
25 Ihde Don, Experimentell fenomenologi. En introduktion, (Daidalos, Göteborg, 2001), s. 27f.  
26 Ihde, s. 34ff 
27 Bjurwill, s. 87 
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kategori. Jag fortsatte med kodningen på det här sättet till dess att jag fått så många kategorier att 

jag kände att det inte gick att få fram fler kategorier ifrån mina intervjuer. I nästa steg tittade jag 

efter om det fanns någon gemensam nämnare i de olika kategorierna för att på så sätt se om det 

gick att bilda nya kategorier av dem som redan fanns. Det här gällde framför allt de kategorier 

som inte var så stora och som hade vissa likheter med varandra. På så sätt fick jag fram ett antal 

underkategorier till de stora kategorierna. Jag namngav sedan kategorierna utifrån vad själva 

kärnämnet inom kategorin handlade om. Hela tiden var jag mycket noga med att låta de ord, 

begrepp och meningar som bildat de olika kategorierna vara i sitt ursprung eftersom det inom 

fenomenologin kallas för ”att låta sakerna gå tillbaka till sakerna själv”. Då jag var helt klar med 

kodning och kategorisering påbörjade jag själva analysskrivandet. Precis som i kodning och 

kategorisering var jag mycket noga med att låta ämnet få vara kärnan i analysen.  

Teorier om ekonomi, samhälle och livsvärld 

Teoretikerna som jag kommer att använda mig av är sociologerna Talcott Parsons (1902-1979) 

och Anthony Giddens (f. 1938). Dels för att de har studerat och utvecklat den sociologiska frågan 

om hur människor handlar i olika sociala sammanhang, dels för att de i sina teoretiska 

utgångspunkter problematiserat fenomen såsom ekonomi, livsförlopp, reflexivitet men framför 

allt livsvärlden som även kännetecknar fenomenologin som forskningsmetod.28  

 

Anders Boglid klargör i boken Moderna samhällsteorier om hur Parsons i sina teorier tar upp 

förhållandet mellan ekonomi och samhälle samt hur de sociala handlingarna påverkar individen i 

sin livsvärld. Parsons teori går ut på att ekonomin är ett viktigt system i samhället. Han talar om 

ett adaptivt system utifrån ett ekonomiskt perspektiv.29 Adaptiv innebär att den ekonomiska 

resursfördelningen i samhället styrs av de fysiska behoven individen har för sin levnad. Vidare 

fortsätter han att tala om risken med moderniseringen av samhället när det gäller den politiska 

och ekonomiska integreringen som sker inom samhällssystemen. I den sociala integrationen möts 

individer och de kan på så sätt ta del av varandras livsvärld då de delar upplevelser och normer 

sinsemellan.30  

 

I boken Moderna samhällsteorier förklarar Thomas Johansson hur Giddens i sina teorier tar upp 

förhållandet mellan reflexivitet och livsförlopp. Hans struktureringsteori har utvecklats från olika 

                                                 
28 Månsson Per, Båten i parken – Introduktion till samhällsstudier, (Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2000), s. 

24ff 
29 Boglind Anders, Teoretiska traditioner, i Månsson Per, Moderna samhällsteorier, (Prisma, Stockholm, 2003), s. 42ff 
30 Boglind, s. 58 
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teoritraditioner och begrepp ifrån andra teoretiska skolor har använts. Med struktureringsteorin 

ville Giddens skapa en ny innebörd för klassiska samhällsbegrepp såsom struktur, subjekt och 

medvetande. Den här teorin tar sin utgångspunkt i individens förmåga att reflextera över de 

handlingar som den utför, samt i individens sociala interaktion med andra individer. De sociala 

handlingar som individen gör i interaktion med andra är ofta reflexiva och rutiniserade och leder 

sedan till kopplingen mellan sociala möten och det rutiniserade vardagslivet.31  

 

Genom att utveckla olika sociala institutioner i den moderna världen har individer fått en 

betydligt bättre möjlighet att leva tryggare, men den moderna världen har även en motsatt sida 

som visat sig genom olika konjunktursvängningar i samhället.32 Det går att säga att den moderna 

samhällsutvecklingen är kapitalistisk när det gäller olika ekonomiska system eftersom systemen 

breder ut sig och vinsten/profiten väntas leda till nya investeringar.33 Giddens menar att det är 

viktigt att se hur olika övergångar inom ett samhälle kan ses som episoder. I en episod går det att 

urskilja var den började och var den slutade, med andra ord kan en episod identifiera förändringar 

som sker inom institutionerna i samhället eller en övergång mellan en samhällstyp till en annan.34 

Vidare beskriver han hur ekonomiska aktiviteter kan ske på skilda platser och att företag kan 

specialisera sig inom vissa områden så att en marknad uppstår. Dessa marknader kan sedan 

betraktas som sociala relationer eller så kan de omstruktureras till tid och rum. Med tid och rum 

menas att aktörer som har stora avstånd mellan varandra ändå kan genomföra olika former av 

transaktioner. Den nya sortens marknad kan även ha med transaktioner att göra och då kan 

marknaden delas upp i tid och rum. Giddens förklarar det här genom att påvisa en skillnad mellan 

kapitalism och ett kapitalistiskt samhälle. Han menar att kapitalism går ut på att det sker en 

ekonomisk aktivitet som kan innefatta varor. Den här marknaden utvecklar han i två kategorier: 

en produktmarknad och en arbetsmarknad. Vidare innebär den kapitalistiska teorin att det är 

tillåtet med privata kapital (kapital som inte ägs av staten). När det gäller det kapitalistiska 

samhället har det ett politiskt och ett ekonomiskt område där staten är beroende av de privata 

företagens investeringsaktiviteter. Det kapitalistiska samhället liknar Giddens vid ett klassamhälle 

där privatägt kapital och lönearbete existerar.35  

 

                                                 
31 Johansson Thomas, Anthony Giddens och det senmoderna, i Månsson Per, Moderna samhällsteorier, (Prisma, Stockholm, 

2003), s. 415-427 
32 Giddens Anthony, Modernitetens följder,( Studentlitteratur, Lund, 2006), s. 17 
33 Giddens, s. 21 
34 Sellstedt Bo, Samhällsteorier Vad har Giddens, Habermas M.fl. att säga ekonomer?, ( Studentlitteratur, Lund, 1992), s. 52 
35 Sellstedt s. 54f 
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I sina teorier tar Giddens upp att individen har en diskursiv och en praktisk medvetenhet. Han 

menar att i den praktiska medvetenheten vet individen hur den skall bete sig i samhället och i 

vissa situationer. Det är en form av underförstådd kunskap medan i den diskursiva 

medvetenheten får individen förklara sina handlingar.36 Individen kan genom olika livsstilar men 

framförallt i den vardagliga interaktionen med andra individer visa upp sin självidentitet. I det 

samhälle vi numera lever i blir det nödvändigt för individen att själv planera sitt liv.37 I många 

olika system är ekonomin inblandad både som nationell men även som global i och med att olika 

företag kan finnas både nationellt och i andra länder. Det är utbytet mellan det nationella och det 

globala som styr det ekonomiska systemet. Den ekonomi individen har att röra sig med påverkas 

av den globala ekonomin som inte kan påverkas av den nationella ekonomin.38 Heidengren menar 

att ekonomin påverkar individen att modernisera sin livsstil vilket sker då graden av pengar i 

omlopp ökar samtidigt som andra sätt att använda pengar förändras. Pengar är något som inte 

skall vara vilande utan i rörelse då de i omsättningen har ett högre värde.39 Giddens tar upp denna 

problematik då han talar om att den ”elektroniska ekonomin” också påverkar den globala ekonomin. 

Numera går det att förflytta ekonomiska medel genom några enkla knapptryckningar på en dator 

och som följd kan det leda till att stora kapital flyttas mellan olika länder och på så sätt skapar en 

bristande jämvikt i den nationella ekonomin. Det här kan leda till att en ekonomisk kollaps i en 

del av världen påverkar ekonomin i resterade delar av världen.40  

 

Talcott Parsons tar i boken On economy and society upp att det finns två ekonomiska strukturer. Den 

ena formen är ett monopol eller en monopolliknande struktur. I den andra formen finns ett 

flertal aktörer med olika valmöjligheter. Han menar att vid monopolliknande former är det 

slumpen eller andra yttre faktorer som påverkar utkomsten av valet. Vid de olika valmöjligheterna 

påverkar personliga preferenser och möjlighet till bra erbjudanden från de olika aktörerna till det 

individuella beslutsfattandet.41 Med det här menar Parsons att det är individers egna handlingar 

som styrs av de regler och normer som samhället satt upp och som medför att individer handlar 

som de gör utifrån de förutsättningar de har.42 

 

I början av 1980-talet fanns hos Karl Martin Bolte en ambition att utveckla den sociologiska 

forskningen vilket var att utveckla en subjekorienterad inriktning och kom genom den att 

utveckla begreppet livsföring.  Med denna forskning ville de komma åt individen som en kreativ 

                                                 
36 Sellstedt s. 151f  
37 Johansson Thomas, Rutinisering och reflexivitet: en introduktion till Anthony Giddens, (Studentlitteratur, Lund, 1995), s. 

86f 
38 Giddens Anthony, Modernitet och självidentitet, (Daidalos, Göteborg, 1997), s. 162f  
39 Heidengren Carl-Göran, Livsförsäkringsforskning, i Heidengren Carl-Göran Carleheden Mikael Isenberg Bo, Livsföring 

– ett sociologiskt grundbegrepp, (Liber, Malmö, 2007), s.33 
40 Giddens Anthony, Sociologi, (Studentlitteratur, Lund, 2007), s. 65 
41 Parsons Talcott, On economy and society, (Routledge & Keagan Paul plc, London, 1986), s. 33 
42 Månsson s. 61 
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aktör som aktivt medverkar till att levandegöra sitt liv. Deras syfte var att komma åt hur 

förändringar i samhället påverkade individens tankar och handlingar, men även hur individers 

tankar och handlingar påverkar samhället. De utvecklade sedan begreppet livsföring till vardaglig 

livsföring för att på så sätt kunna ta del av hur individen levde sitt liv dag ut och dag in. 

Individerna fick berätta om hur de fördelade vissa aktiviteter under en dag som innehöll olika 

former av arbete. Exempelvis kunde det röra sig om ”förvärvs-, hem-, eller uppfostringsarbete” 43 sidnr. 

122. Begreppet vardaglig livsföring fick en sjugradig skala som anger följande: 1, tar upp 

individens aktiviteter inom olika livssammanhang. 2, syftar till individens aktiva liv, som 

exempelvis dagliga rutiner. 3, hur individer samordnar och strukturerar olika aktiviteter så att de i 

den vardagliga livsföringen åstadkommer ett handlingssystem. 4, att kunna leva sitt liv utifrån 

olika förutsättningar och att det är individen själv som väljer hur den vill leva sitt liv. 5, att som 

individ veta hur den skall förhålla sig i relationer till andra individer. 6, hjälpa individen till att 

fatta beslut om hur denna skall leva sitt liv. 7, uppnå egna målsättningar.44 Det här begreppet går 

att sammankoppla med fenomenologin då fenomenologin går ut på att forskaren får ta del av 

individers tankar och känslor när det gäller begreppet livsföring. 

 

Då mina informanters livsberättelse handlar om hur de ser på de ekonomiska förändringar som 

sker i samhället och hur det i sin tur påverkar dem, är både Giddens och Parsons teorier om 

ekonomi, reflexivitet samt livförlopp av intresse för denna studie.  

Livsförlopp 

Då Giddens i sina ekonomiska teorier talar om livsförlopp har jag valt att ta med det perspektivet 

i denna studie. Det gör jag eftersom mina informanter är i olika åldrar samt så skiljer sig deras syn 

på ekonomi och livsförlopp åt och det i sin tur påverkar hur deras syn på pensionsålder och 

pensionssystemet ser ut. 

 

Enligt etnologen Ninni Trossholmen kategoriserar vi ofta människor utifrån ålder, klass, kön och 

etnicitet. Den syn som finns av äldre är ofta förknippad med upplevelsen av mor och farföräldrar, 

eller äldre släktingar. Som yngre finns en ångest för att bli äldre och det handlar inte om hur de 

äldres verklighet ser ut, snarare om hur den ser ut då den är ogynnsam. Istället borde vi se den 

äldre som den individ den är, en som levt och genom livet skaffat sig många erfarenheter.45 Den 

sociala interaktionen hos individer ändras beroende på i vilket sammanhang de befinner sig.  Här 

spelar åldern en viktig roll då specifika identiteter utvecklar identiteten hos individen.46 En av 

dessa identiteter är starkt förknippad med arbete och när pensioneringen inträder så upphör det 

                                                 
43 Heidengren, s. 122ff 
44 Heidengren, s. 122ff 
45 Trossholmen Ninni, Tid till eftertanke: Kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv, (Etnologiska föreningen i 

Västsverige, Göteborg, 2000), s. 14ff  
46 Johansson, s. 46 
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vardagliga levnadssättet vilket går att se på exempelvis pensionsutbetalningen. Har en individ 

aldrig haft ett arbete så betalas bara en grundpension ut. Har individen däremot haft ett arbete så 

får den utöver grundpensionen en tjänstepension. Det är inte säkert att inkomsten är så hög att 

individen klarar sig på den, så bidrag som exempelvis bostadsbidrag eller socialbidrag kan bli 

nödvändigt.47   

  

Samhälls- och kulturanalytikerna Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman tar i arbetsrapporten 

Challenging postmodern life courses? upp, hur olika livsförlopp påverkar individen i samhället. De 

kulturella och sociala livsfaserna tar sig uttryck i olika åldrar såsom barndom, ungdom och 

vuxenålder. Det är betydelsen av individens sociala livsförlopp som ändras i de olika åldrarna. 

Sociala förändringar i samhället och välfärden påverkar livsförloppet och kan även påverka 

familjens sociala betydelse vid identifiering.48 Författarna tar även upp vad sociologen Zygmunt 

Bauman menar med livsplanering och det är relationen mellan dåtid, nutid och framtid, men även 

hur det påverkar individens identitet genom de olika tidsåldrarna.49 Att ha postmoderna idéer 

brukar innebära att individen i olika processer gör olika former av livsplanering. De här formerna 

av livsplanering är individuella men sociala referenser kan påverka utgången för individen i valet 

av livsplanering. Livsstil och identitet ändras hos individen under individens livsförlopp då de 

påverkas av individens sociala struktur.50  

  

I sin avhandling Tid till eftertanke: kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv 

vidareutvecklar Trossholmen resonemanget om livsförlopp. Hon tar upp hur den negativa synen 

på åldrandet är i bland annat reklam som vänder sig till ungdomar med budskapet om hur 

ungdom är detsamma som att vara ”stark, oberoende och sexig”. För ungdomar blir det här 

budskapet en signal om att det är nu livet är som bäst, och för åldrandet ses mer som något 

negativt som hör samman med döden. Trossholmen menar att vi istället skall se de äldre som 

något positivt då de har skaffat sig erfarenheter genom ett långt livsförlopp.51 

Intervjuer 

I denna studie har jag gjort intervjuer då jag använt mig utav en kvalitativ metod, men man kan 

även göra intervjuer i en kvantitativmetod. I en kvalitativ metod fokuserar forskaren mer på ord 

än på exempelvis siffror. Här har forskaren ett induktivt synsätt på hur teori och praktik förhåller 

sig till varandra. Det är teorin som sedan ligger till grund för hur de praktiska forskningsresultaten 

                                                 
47 Trossholmen, s. 37 
48 Närvänen Anna-Liisa, Näsman Elisabeth, Challenging postmodern life courses?, (Linköpings Universitet, Tema äldre och 

åldrande, 2006:2), s. 1f  
49 Närvänen, Näsman, s. 5 
50Närvänen, Näsman, s. 10f 
51 Trossholmen, s. 17 
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blir. Det betyder att det är mina informanters berättelser om sin uppfattning om livsvärlden som 

ligger till grund för min analys av intervjuerna.52  

 

För att jag lättare skall kunna ta del av informanternas tankar och funderingar om framtida 

pensionering och ekonomi, valde jag att fokusera mina frågor i intervjuguiden kring 

pensionssystemet och pensionsåldern. På så sätt kunde jag få ta del av informanternas egna 

berättelser när det gällde deras livsvärld.  

 

Intervjufrågorna jag använde mig utav var semistrukturerade vilket innebar att jag riktade fokus 

på mina informanters synpunkter då det gällde deras tankar och funderingar om framtiden, alltså 

sin egen livsvärld. I en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna komma i den följd som de 

står i den intervjuguide som jag använde mig utav. På så sätt var det lättare att för mig som 

intervjuare att ställa följdfrågor till det som informanten har sagt men det gör även att jag som 

intervjuare har lättare för att vara flexibel och följsam till det som informanten har sagt och att 

intervjusvaren kan bli både fylliga och detaljerade.53 Mina informanter svarade både fylligt och 

detaljerat på både frågor och följdfrågor som ställdes, vilket gjorde att jag fick ett bra 

arbetsmaterial till min analys. 

 

Jag valde ut mina informanter utifrån ett åldersperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. I 

åldersperspektivet var informanterna i ålderspannet där den yngste var 19 år (skulle fylla 20 år om 

två veckor) och den äldsta 58 år. För det ekonomiska perspektivet var valet det att jag ville få 

med både studenter, arbetslösa, egenföretagare samt de som var anställda både i den offentliga 

sektorn och i den privata sektorn, allt för att jag skulle få fram hur synen på pensionering och 

pensionssystem är inom de olika åldersgrupperna. De här valen gjorde jag utifrån mitt perspektiv 

att använda mig utav fenomenologin som teori och metod eftersom en av fenomenologins 

teorier handlar om livsvärlden. Genom att göra de här valen blev det lättare för mig att ta del av 

informanternas tankar och känslor om framtiden samt deras syn på livsförlopp. 

 

Från början var det tänkt att mina intervjuer skulle baseras på enskilda informanters berättelser. 

Men vid minst tre intervjutillfällen blev det istället en form av fokusgruppsintervju, då 

informanterna själva valde att bli intervjuade tillsammans och inte var för sig, som det var tänkt 

från början.  

                                                 
52 Bryman, s. 249f 
53 Bryman, s. 300f 
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Syftet med en fokusgruppsintervju är att som forskare ta del av hur informanter diskuterar ett 

visst ämne i grupp men även hur de reagerar på vad de andra i gruppen har för åsikter om det 

ämne som diskuteras.54 Något som var intressant under två av fokusgruppsintervjuerna var när 

yngre och äldre personer resonerade kring pension och sitt förhållande till det nya 

pensionssystemet. Den tredje fokusgruppsintervjun utgjordes av ett gift par. De andra 

intervjuerna utgjordes av enskilda individer. Sammanlagt blev det sju intervjuer.  Det var mina 

informanter som själva fick välja var de ville bli intervjuade. Det var alltifrån ett grupprum på en 

skola till intervjuer i hemmet.  

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon och efter det transkriberades de. Det innebär att jag 

ordagrant skriver av det som informanterna har berättat om under intervjun.55  Det görs för att 

jag som forskare skall kunna bevara informanternas egna ord och uttryck, men även för att på ett 

tidigt stadium kunna analysera den mängd textmassa som blir. Jag kan även gå in på olika teman 

som har uppkommit i andra intervjuer när jag fortsätter att göra intervjuer. 56  

Avgränsningar 

I den här studien har jag valt att fokusera på hur individer i åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49 

samt 50-59 år resonerar kring pensionsålder och pensionssystem. Då den här studien är mer en 

exempelstudie kunde jag endast använda mig utav 10 informanter.  Jag valde också att inte 

intervjua individer som genom sitt arbete eller på annat sätt arbetar med ekonomi och 

ekonomiska frågor, något som kanske hade gett en helt annan bild av hur synen är på 

pensionsålder och pensionssystemet.  

Forskningsetik 

Min ambition var att innan intervjuerna skicka Vetenskapsrådets etiska riktlinjer till alla mina tio 

informanter så att de i lugn och ro kunde ta del av dem och mitt syfte med studien. När jag 

frågade om de ville ställa upp som informanter och även berättade syftet med studien, blev de så 

intresserade att de bokade in intervjutid med en gång. På grund av det här blev det så att 

informationsbrevet delades ut i samband med intervjun. I informationsbrevet finns även mina 
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kontaktuppgifter med ifall det är något som verkar oklart samt andra funderingar de kan tänkas 

ha inför intervjuerna. Riktlinjerna som Vetenskapsrådet satt upp är:57  

 

• Informationskravet tar upp syftet med studie och vilka tillvägagångssätt som kommer att 

användas, samt att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien. Vidare tar det här kravet upp att de uppgifter som kommer in till 

forskningen endast får användas för den aktuella studien.  

• Samtyckeskravet innebär att de som deltar som informanter själva har rätt att besluta över 

sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som informanterna lämnar om sig själva 

förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem samt att de personer 

som ingår i studien kan känna sig konfidentiella i studien.  

• Nyttjandekravet tar upp hur uppgifter som informanterna lämnar inte används i andra 

sammanhang utan endast får användas i den aktuella studien.  

 

Innan intervjuerna gick jag återigen igenom syftet med min studie och så frågade jag återigen om 

de ville vara med i studien samt berättade att de när så helst de ville kunde avbryta intervjun och 

avsluta sin medverkan. Sedan berättade jag att jag skulle radera intervjuerna ifrån diktafonen och 

även de transkriberingsdokument jag hade, så att ingen obehörig skulle kunna höra eller läsa dem, 

men även för att intervjuerna inte skall kunnas användas i något annat sammanhang. Allt enligt 

Vetenskapsrådets etiska regler. 

Tidigare forskning 

Då jag inte hittat någon tidigare forskning om pensionssystemet och pensionsåldern har jag valt 

att hämta in underlag från avhandlingar som tar upp förhållandet mellan individ/familj och 

ekonomi samt hur arbetsmarknaden kan påverka individens ekonomiska förhållanden. De här 

valen gjorde jag med utgångspunkt i förhållandet mellan livsvärld, livsförlopp och reflexivitet.  

I sin avhandling Till studiet av relationer mellan familj, ekonomi och stat, diskuterar sociologen Lotta 

Coniavitis Gellerstedt förhållandet mellan familj och ekonomi. Hon gör jämförelser mellan 

Sverige och Grekland när det gäller synen på arbetsmarknad och informell/formell 

ekonomi/sektor. Hon menar att i den informella ekonomiska sektorn kan ekonomiska 

ersättningar få en väsentlig betydelse för individer som förekommer inom den här sektorn. 

Vidare menar hon att individerna som rör sig inom den här sektorn är hänvisad hit av just 
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ekonomiska skäl, då det gäller val av lönsamt arbete. Även statliga verksamheter får betydelse 

inom den här sektorn. Då främst genom olika skattesystem eller andra sociala avgiftssystem som 

reglerar bland annat ekonomi och arbetsmarknad. Ofta är det kvinnorna som arbetar inom den 

informella ekonomiska sektorn, och arbetena de utför bedrivs ofta inom hushållssektorn och kan 

vara knutet till det egna hemmet eller andras hem. Det är inte ovanligt att det är kvinnan som är 

hänvisad till den här sektorn för att kunna klara försörjningen av sig själv och sin familj.58 Inom 

välfärdssamhället är arbete eller en formell anställning detsamma som relationen mellan individ 

och ekonomi. Sedan är förhållandet mellan kvinnor och mäns vana av den informella ekonomin 

den att den går skiljda vägar. För familjen får det här en innebörd av att den informella ekonomin 

kan vara basen för hur deras ekonomi påverkas.59  

  

Malin Löfstedt fortsätter diskussionen mellan människa och ekonomi i sin avhandling Modell, 

människa eller människosyn?  Hon tar upp att inom den feministiska ekonomin finns intressen av att 

tillvarata kvinnors ekonomiska erfarenheter, för att ett nytänkande inom nationalekonomin och 

den vetenskapliga ekonomin skall utvecklas samt att könen har ett ojämlikt förhållande till 

ekonomi i samhället och mannen generellt tjänar mer än kvinnan.60 Vidare tar hon upp teorin om 

människan i den neoklassiska ekonomin och människan som en ekonomisk modell. Här menar 

hon ”att ekonomisk terminologi är interpersonella välfärdsjämförelser (jämförelser mellan personer) inte 

möjliga”.61 Då ekonomin blivit en större del av människans liv går det inte att använda sig utav 

denna snäva modell.62 Det här resonemanget har hon vidareutvecklat från sin avhandling En 

ekonomisk människa? Där för hon diskussioner kring fyra olika ekonomers syn på människors 

förhållande till ekonomi. Den första ekonomen Michael Parkin tar upp att det inte finns någon 

speciell ekonomisk modellmänniska utan att den istället bygger på speciella hypoteser. Denna 

teori bygger han på hur individer hanterar sin ekonomi då den är begränsad men individen har 

ändå ett behov av varor och tjänster vilket leder till olika ekonomiska val och prioriteringar. 

Vidare fortsätter han att individer hela tiden gör rationaliserade val då de försöker tjäna så mycket 

som möjligt på att använda sina resurser. Den andra ekonomen Joyce P. Jacobsen tar sin 

utgångspunkt i den feministiska neoklassiska ekonomin. Hon håller med Parkin när det gäller 

synen på den ekonomiska modellmänniskan. Den tredje ekonomen är Klas Eklund som menar 

att ekonomin är vetenskapen om knappa resurser. Resurserna skall sedan ge individen 

tillfredställelse i val av varor och tjänster på marknaden men även att de gör kalkyler över sina 

ekonomiska val. Den fjärde ekonomen Gary Becker fick år 1992 nobelpriset i ekonomi för sitt 

arbete om mänskligt beteende i neoklassisk ekonomi. Han har inte bara beskrivit hur människor 
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förhåller sig till ekonomi men även hur ekonomiskt handlingsmönster påverkar människor i sina 

val.63 Det här går att koppla ihop med begreppen livsförlopp, livsvärld och reflexivitet i och med 

att det är individens egna upplevelser av hur dennes ekonomi påverkas av individens livsvärld och 

livsförlopp.  

   

Urval och beskrivning av informanterna 

Då jag ville få ett brett urval av informanter valde jag att hålla mig till urvalskriterierna som jag 

bestämt mig för. Jag valde också att ta hänsyn till deras livssituation för att på så sätt kunna ta del 

av tankar och funderingar kring pensionssystemet och pensionsåldern.  Det är därför mina 

informanter är i olika åldrar och har olika bakgrunder. Informanternas namn är fingerade för att 

de inte skall känna sig utpekade eller att någon skall kunna känna igen dem. De bor alla i en 

medelstor stad i Sverige.  

 

• Kajsa är 22 år och arbetar som receptionist hos Anders.  

• Anders är 54 år och egen företagare. Han har läst på universitet.  

• Clara är 42 år och arbetslös. Hon har läst 7 år på universitet och högskola. Arbetar några 

timmar i veckan som städerska.  

• Jacob är 28 år och arbetslös. Tidigare har han läst på en folkhögskola.  

• Lisa som är 57 år och arbetslös. Nu har hon praktik i en kiosk men hon vet inte om hon 

får någon anställning efter praktiken.  

• Pelle är 58 år och arbetar som verkstadsarbetare. Hans huvudsakliga uppgifter där är: 

pressning och borrning men även svetsning förekommer.  

• Mats 37 år, är ensamstående med en son som är 8 år, arbetslös men kommer inom kort 

att bli egen företagare. Han har tidigare arbetat som tjänsteman, administratör men även 

på det så kallade ”golvet”.  

• Kristin är 46 år och arbetar inom vården.  

• Jenny är 21 år och arbetar extra inom vården.  

• Bob är 19 snart 20 år. Han läser på universitet.  

Analys 

Det var under arbetet med kodningen som kategorierna växte fram. Det jag också har tagit 

hänsyn till under kodningsarbetet var kopplingen mellan fenomenologin och 

livsloppsperspektivet. I rubriksättningen för de olika kategorierna har jag använt mig utav 

fenomenologins synsätt när det gäller tankar och funderingar runt det ämne som informanterna 

talar om. Analysen är upplagd så att den börjar med kategorin Byte av pensionssystem. I den här 
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kategorin presenterar jag vad mina informanter tycker om bytet av pensionssystem. Sedan 

kommer underkategorin Deltidspensionen på 1980-talet. Här tar jag upp informanternas syn på 

deltidspension.  Efter det kommer Synen på pensionsåldern. I den här kategorin presenterar jag vad 

ett bra riktmärke för pensionsålder kan vara enligt mina informanter men även vad som kan 

påverka pensionsåldern. Vem skall se till så att pensionen räcker? I den här kategorin belyser jag 

ansvaret hos staten, kommunen och den enskilda individen för att pensionen skall räcka till. 

Tankar kring pensionssparande. I den här kategorin tar jag upp informanternas råd om 

pensionssparande och även vikten av att pensionsspara. Sedan kommer underkategorin Rådgivning 

och ekonomiska tankar. Här tar jag upp lite om ekonomisk rådgivning som inte bara behöver ske 

inne på ett bankkontor utan det kan även ske hos ett försäkringsbolag etc.  Jag tar även upp 

vikten av en oberoende rådgivare.  

Byte av pensionssystem 

När Sverige bytte pensionssystem 1/1-1999 från att ha haft en ATP- pension som grundade sig 

på enbart folkpension och allmän tilläggspension, blev det nya pensionssystemet istället uppdelat 

i en garantipension, en inkomstpension och en premiepension. Den här ändringen gör att 

individen själv måste sätta sig in i ekonomin som berör pensionen på ett sätt som inte behövdes 

förut.64 När det var klart med ett byte av pensionssystemet upplevde många av de informanter 

som är i åldersgrupperna 30-39, 40-49 samt 50-59 att informationen var bristfällig. Det förklarar 

37- åriga Mats under intervjun så här med ”att informationen om pensionssystemsbytet var dålig från både 

regering och riksdagens håll”. Och så fortsätter han med att berätta om vad Göran Persson som då 

var Socialdemokraternas partiledare sa när han var i Australien; ”Svenska folket har ingen aning om 

vad vi har gjort! Det kommer de aldrig att förstå, så sa han! Vilken tabbe de har gjort, det är ett väldigt 

våghalsigt spel, det är det! Som politikerna har satt svenska folket i för det är ändå ett spel med pengar”. Med 

det här menar Mats att det är svårt att sätta sig in i det ”spel med pengar”, som det nya 

pensionssystemet är, för en individ som inte har kunskapen om hur fonder och aktier påverkas av 

marknaden. Marknaden är det som bestäms av hur efterfrågan på varor och tjänster är, vilket 

också kan leda till konjunktursvängningar.65 Marknaden kan även vara självreglerad inom olika 

områden då resurserna antingen berör marknaden eller så påverkar de dem negativt, vilket kan få 

globala följder.66 Det här går att koppla samman med det som Anders Boglid tar upp i boken 

Moderna samhällsteorier vad Parsons menar med ett adaptivt system, nämligen att det är det 

ekonomiska systemet som påverkas av hur bra eller dåligt det går för företag runt om i världen.67 
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54-åriga Anders som är egen företagare försöker förklara på vilket sätt det nya pensionssystemet 

skulle vara mer flexibelt än det gamla, och det gör han på följande sätt:  

 

Samtidigt så är det ju så att den vanlige arbetaren med en normal inkomst och som har 
jobbat i hela sitt liv betalar in cirka 50 % i skatt och man får tillbaka kanske 2 %. Det 
gamla systemet är ju inte så flexibelt, men det nya systemet gör att du kanske får 
tillbaka 3 %, men i det gamla systemet finns det inga möjligheter att betala tillbaka 
mer. 

 

Som Anders säger så var det nödvändigt med ett nytt byte av pensionssystem. Det har att göra 

med att individerna i samhället blir allt äldre, de ekonomiska resurserna inte räcker till eftersom 

skatteintäkterna ifrån arbetsinsatsen inte klarar av att finansiera välfärdssystemen, 68  som också 

går att koppla samman med varför en förändring behövdes i pensionssystemet. Fast nästan alla (8 

av 10) informanter är också självkritiska när det gäller att ta reda på mer information om vad det 

nya pensionssystemet kommer att innebära för dem när de bli pensionärer. De känner inte att de 

har tid, ork eller lust till det. På ett sätt kan det få ekonomiska konsekvenser, eftersom det är ett 

individuellt ställningstagande, samtidigt som det finns kollektiva drivkrafter bakom de 

ekonomiska handlingarna.69 Den enda informanten som är positiv till det nya pensionssystemet är 

19-åriga Bob som studerar och är den som är yngst av informanterna. Han menar att det går att 

tjäna bra till pensionen i det nya pensionssystemet, vilket går att utläsa i följande citat:  

 

Jag tror definitivt att det här är ett system som gör att man kan dra nytta av ekonomin 
på ett helt annat sätt, o om man är insatt så tror jag att man kan tjäna väldigt mycket 
på det, vilket jag tror är väldigt bra med tanke på att pensionärer inte ska det så bra om 
man jämför med annat. Jag tror nog att det här nya systemet kan hjälpa till att göra det 
hela lite lättare för folk, om de får chansen att påverka själva, så tror jag nog att det 
kan hjälpa lite att lyfta på bördan från staten också. Att man trots allt har chansen att 
kunna ta tag i saken o ha en vettig pension. Du har en chans att kunna påverka din 
framtid här på ett helt annat sätt o det tycker jag är väldigt, väldigt rätt!   

 

Men 28-åriga Jacob som är arbetslös är av en annan åsikt. Han menar att det inte alls går att lita 

på att det skall finnas tillräckligt med pengar på pensionskontot den dagen han blir pensionär. 

Istället tror han på att individerna i samhället kommer att bli mer självförsörjande, som han 

redogör för på följande sätt:  
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Jag förlitar mig inte alls på pensionssystemet i sig som så. Utan jag känner det att man 
när man blir gammal så får man nog försörja sig själv, bäst man vill, eller så gott det 
går, för egen kraft. Och då tänker jag i linje med att skaffa stuga och odla så mycket 
mat man kan själv å så där. Utan då är det bättre att ha egen gård o då har man ganska 
låga utgifter som man kan ta hand om då. Och så kan man klara sig fullgott på det 
man har på gården så att säga.  

 

Som Jacob säger så är oron stor bland informanterna om att det inte skall finnas några pengar 

kvar i pensionssystemet den dagen de blir pensionärer. 57-åriga Lisa som är arbetslös 

vidareutvecklar resonemanget då hon tar upp att ”vi som inte har arbetat hela vårt liv utan varit 

arbetslösa eller mammalediga får ju knappt något att leva på”. 21-åriga Jenny som arbetar extra inom 

vården, vidareutvecklar Lisas resonemang genom att förtydliga hur hela samhället är 

sammankopplat vad gäller lågkonjunktur, arbetslöshet och pengar. Hon menar att hela 

välfärdssystemet borde ses över så att resurserna blir mer jämt fördelade så att de räcker till. Om 

inte resurserna omfördelas uppstår det som enligt Bo Sellstedt menar att Giddens kallar 

klassamhälle. I ett klassamhälle menar Giddens att det uppstår en konflikt mellan de olika 

klasserna som påverkas av hur resursfördelningen av lönearbete och det privatägda kapitalet hos 

företagen fördelas.70 För att klara av de grundläggande behoven som även finns efter 

pensioneringen menar Klas Eklund i boken Vår ekonomi att resurserna i form av varor och 

tjänster skall finnas i den mån att de tillfredsställer grundbehoven hos individen, som är mat, 

kläder och husrum och för att klara grundbehoven behöver individen även en trygghet i sin 

ekonomi.71 Informanterna är dock inte kritiska till premiepensionsmyndighetens utskick av de 

oranga kuverten. De menar att förståelsen av vad som står däri skulle vara bättre om de var mer 

insatta i pensionssystemet. De vill även framhålla att det kanske inte går att skriva på ett annat 

sätt men är det något som verkar oklart finns ju alltid möjligheten att ringa 

premiepensionsmyndigheten eller gå ner till sin bank och fråga dem.  

Deltidspensionen på 1980-talet 

Under 1980-talet kunde de individer som närmade sig pensionsåldern trappa ner i arbetstid och 

på så sätt ta något som kallades för deltidspension. De kunde vara pensionärer två eller tre dagar i 

veckan och arbeta resterande dagar. På så sätt slussades ungdomar in i arbetslivet samtidigt som 

de blev upplärda av den som snart skulle gå i pension, enligt Pelle. Det här är något som Parsons 

enligt Anders Boglid tar upp i sin moderniseringsteori där han menar att systemen i den 

ekonomiska samordningen fungerar på ett bra sätt, då den sociala samordningen mellan individer 
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som kan lära (ta del) av varandras upplevelser lättare anpassar sig i arbetet.72 Det här går även att 

koppla samman med det Coniavitis Gellerstedt menar att om det istället var en mer ömsesidig 

relation (om deltidspensionen) mellan arbetsmarknadens alla parter, kommunen och staten inom 

den formella och informella ekonomiska sektorn, skulle relationen kunna leda till att enskilda 

individer och familjer som lever på den ekonomiska marginalen ges en möjlighet till att ekonomin 

inte marginaliseras.73  58-åriga Pelle och 57-åriga Lisa som är gifta med varandra ger sin syn på 

hur deltidspensionen såg ut:  

 

P Det vart en övergång, jobba två-tre dagar i veckan o resten ha pension då, då fick du 
ju en 75-80% å då fick du ju en hyfsad…   

L Ska alla jobba längre, det är svårt som det är redan nu,  

P Å så snackar dem om att 40-talisterna är så viktiga, många är dem ju men viktiga det 
är ju bättre att yngre får slussas in undan för undan liksom på deltidspension å så tar 
de in gubbar hela tiden o lär dem upp   

L Det vore mera idealiskt! Att ha det så som det var då, O sen som han sa att man 
kunde trappa ner å så finns det plats för nya, Det borde alla tjäna på  

P Ungdomen är ju viktigt!!! 

L Å då måste ju även staten som är så noga med att de ska tjäna på det tjänar ju dem 
också på… 

 

De flesta av mina informanter är dock ense om att den här formen av deltidpension är bra för 

både ungdomarna som vill in på arbetsmarknaden och de äldre som börjar komma upp i 

pensionsåldern. Clara som är 42 år och arbetslös trots högskoleutbildning är noga med att 

poängtera att det är upp till den enskilda individen och det enskilda företaget att komma överens 

om hur en sådan här deltidspensionering skall utformas. Det som också kommer upp under 

intervjuerna är att rent ekonomiskt så borde det bli bättre för både staten, företagen och den 

enskilda individen. Enligt Thomas Johanssons tolkning av Giddens så är det viktigt med rutiner 

för den enskilda individen i sitt arbete. Det gynnar både företaget, staten och den enskilda 

individen genom att strukturerna kan vara som ett slags skydd mot ohälsa.74 Löfstedt 

vidareutvecklar Johanssons tolkning av Giddens resonemang då hon tar upp att det ekonomiska 

beteendet inte bara existerar hos individen utan även hos stat, kommun och enskilda företag.75 
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För Eklund så innefattar det ekonomiska beteendet även en omfördelning av de ekonomiska 

resurserna, så att enskilda individer i arbetsför ålder och pensionärerna kan få det bättre 

ekonomiskt vilket också i sin tur kan leda till att individerna kan öka konsumtionen.76  

 

Som det är nu så arbetar många till dess att de är 65 år eller äldre för att få en bättre 

inkomstpension att leva på. Men även rädslan att en dag inte vara behövd är något som påverkar 

många individer till att arbeta längre än till 65 år. 46-åriga Kristin som arbetar inom vården 

berättar om hur hon har en arbetskamrat som är fyllda 65 år men som inte vill gå i pension just 

för att ekonomin blir så dålig. Om systemet med deltidspension fanns kvar skulle det underlätta 

för många säger Kristin.  För många individer kan en pensionering innebära att de förlorar en del 

av sin självidentitet. De vet inte vad de skall göra om dagarna då de inte har ett arbete att gå till. 

Därför menar Giddens att något som också skulle kunna bli stabilare är den egna bilden av 

självkänslan och att känna ett accepterande av sin självidentitet på exempelvis sitt arbete, men 

även att orka med de förändringarna som sker inom den sociala miljön som en arbetsplats är.77 

58-åriga Pelle arbetar som verkstadsarbetare och lägger till att pensionärerna inte har samma 

skatteavdrag som en vanlig löntagare och han menar att det skulle de få i den här formen av 

pensionssystem.  

19-årige Bob som studerar har följande tankar om det här deltidspensionssystemet som är: 

 

Min första tanke var ju att hur ska vi kunna ge jobb åt dem som kommer in på 
marknaden å är nya? Men å andra sidan så tror jag att den idén inte är dum skulle jag 
säga, vilja påstå. För att som det ser ut nu så har vi det här i Per Nuders väldigt vackra 
termer köttberget, som vi inte riktigt vet hur vi ska klara. Å om de som faktiskt är 
arbetsföra kommer att kunna jobba lite grann, samtidigt som man lär i, de kan ta 
ungdomarna under sina vingar å lära dem lite arbetsknep å så vidare, jag tror att det 
vore en väldigt optimal lösning.  

 

I stort sett alla (7 av 10) informanter menar att den här formen av deltidspensionssystem borde 

vara det optimala istället för det system som infördes 1/1-1999. I det här systemet så blir 

fördomarna mot de arbetande medelåldersindividerna betydelselösa, nu tar man istället vara på 

deras kunskap på ett bättre sätt, menar sociologen Richard Sennett.78 Giddens utvecklar Sennetts 

resonemang då han talar om vikten av självidentiteten (som ett arbete kan ge individen). 

Självidentiteten hos individen skapas av de förutsättningar som uppstår i vardagslivet samt av de 
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erfarenheter som individen har med sig sedan tidigare. Erfarenheterna kan vara baserade på 

tidigare arbete eller från kriser som påverkat individens livsförlopp.79   

Synen på pensionsåldern 

Att få bestämma själv när det är dags att gå i pension är viktigt för i stort sett alla informanter. De 

är skeptiska till att höja pensionsåldern då allt fler ungdomar får allt svårare att komma in på 

arbetsmarknaden och de som redan arbetar får allt mer att göra. Enligt Thomas Johanssons 

tolkning av Giddens så menar Giddens att individen själv reflekterar över sitt liv och sina 

levnadsvillkor, vilket ger dem olika former av strukturer till att fatta beslut i olika sociala 

handlingar.80 För informanterna är 65 år ett bra riktmärke beroende på vad för slags arbete man 

har haft men att ha en bra hälsa efter pensioneringen är också viktigt. Därför menar de på att en 

bra pensionsålder är flexibelt utifrån arbete och hälsa. 42-åriga Clara beskriver det i följande citat:  

 

Det är bra om det är lite flexibelt! För det är ju olika för vad man har för yrke, och det 
är olika hur man mår o det hur man trivs på jobbet så, vill man ta ut pension tidigare 
så är det bra om man kan göra det. 

 

57-åriga Lisa och 58-åriga Pelle som är gifta med varandra vidareutvecklar i sin intervju Claras 

resonemang på följande sätt: 

 

L Det är inte säkert man orkar så länge, det orkar ju bara dem som har ett ja 
kontorsjobb de som nöter byxbaken,  

P Det skulle vara individuellt beroende på vad man jobbar med inom vilka områden, 
både lägre o högre till vissa grupper   

L Både lägre o högre, frihet att man hade då en intervall där och det är det ju på en del 
ställen att de får gå tidigare om de vill, Det är det ju naturligtvis men då har man ju en 
valfrihet, som en vanlig jobbare har ju ingen valfrihet överhuvudtaget i det fallet, det 
har man väl kanske till viss del i och för sig men går man tillexempel vid 61 så går ju 
inte de pengarna att leva på, så är det ju om man inte haft en väldigt hög inkomst, men 
det har man ju inte som vanlig människa, då måste man ju ha ett bättre jobb om man 
nu ska uttrycka sig så, för en vanlig jobbare har ju en vanlig lön å då är det som det är, 

 

Det som också påverkar synen på pensioneringen är ekonomin. För många är drömmen att 

kunna gå i pension när de själva känner att de har råd men även för att kunna njuta av livet som 

pensionär. Många är dessvärre tvungna att arbeta till dess att de är 65 år eller äldre för att klara sig 
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rent ekonomiskt. Trossholmen menar att synen på pensioneringen har ändrats genom åren och 

då inom generationerna. För många äldre är arbetet en stor social del och bara tanken på att inte 

ha ett arbete att gå till är skrämmande och gör att många vill arbeta längre. I yngre generationer är 

synen på arbete något som behövs för att kunna klara sin vardagsekonomi men fritiden är den 

som värderas högt.81  

37-åriga Mats som är arbetslös ger på följande sätt sin syn på detta:  

 

Kanske om jag vore äldre så tror jag att jag skulle ha en annan syn, för jag tror det har 
mycket med generation att göra, vilken generation man är uppväxt i, mycket influenser 
o så där, det har vi diskuterat många gånger, ju yngre man är när man kan gå i pension 
desto bättre är det ju för jag tror att vi värderar fritiden på ett annorlunda sätt än vad 
äldre gör. Äldre tycker att en arbetsplats är en stor del av det sociala livet o det håller 
jag ju med om att det är, men vi yngre ser arbetet mer som ett medel till att ha ett bra 
socialt liv, vi ser skillnad på arbete o fritid! Som inte den äldre generationen gör. 

 

Precis som Mats säger så fasar många äldre för att bli pensionärer och att då inte vara behövda. 

Att känna sig utanför och obrukbar när det gäller arbetslivets sociala del är inte ovanligt. Under 

intervjun delger 46-åriga Kristin som arbetar inom vården, mig sina tankar när det gäller synen på 

pensioneringen och ensamheten. Hon säger: ”Sen finns det ju då många som tycker att det är jättetråkigt 

att gå i pension, man mister alla sina arbetskamrater o det här då, å det blir ett väldigt avbräck o man blir inlåst 

o instängd där man är o bor o är o ingen ringer o frågar en hur det är. Det kan bli den delen med”. 

 

Men för Kristin och de andra informanterna så är inte det här ett skäl till att tidigarelägga 

pensionsålder utan de menar att hälsan är viktigast. I tidigare generationer var synen på 

pensionären helt annorlunda främst då synen på bra hälsa var en signal till omgivningen om 

vilken status individen hade.82 Som alla informanter sa under intervjuerna så är det viktigt att 

lyssna på vad kroppen säger samt att beroende på vilket arbete man har, det kan vara tungt både 

fysiskt och psykiskt kan det vara en avgörande faktor när det gäller pensionsåldern. För 

informanterna så är drömmen att få gå i pension redan vid 55 år om så bara ekonomin skulle 

tillåta det. De säger att som pensionär skall man ha det lite sämre än när man arbetar men det får 

inte vara så dåligt att man blir en belastning för samhället genom att behöva bostadsbidrag eller 

socialbidrag.  
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Vem ska se till så pensionen räcker? 

I det ekonomiska läget som nu råder med lågkonjunktur (2009) är informanterna tveksamma till 

att deras pension kommer att räcka. De menar att trycket på staten och kommunerna kommer att 

öka och då i form av att allt fler individer behöver försörjningsstöd, bostadsbidrag eller annan 

ekonomisk hjälp. Det de är rädda för är att många individer kommer att slås ut om inte staten 

och kommunen gör en gemensam planering för att de ekonomiska resurserna som finns i 

samhället skall räcka. Gellerstedt menar att om de ekonomiska resurserna i samhället skall räcka 

måste både den formella (staten) och den informella (privata) ekonomiska sektorn se över 

skattesystemet och andra avgiftssystem. Hon vidareutvecklar resonemanget då hon tar upp att de 

formella (statliga) verksamheterna kan få betydelse om de övergår till att bli informella (privata) 

verksamheter och på så sätt kan de öka sin marknad och de kan även påverka hur staten kan 

mista skatteintäkter. Det här kan bero på hur företagen sköter redovisningen av sina intäkter.83 

46- åriga Kristin som arbetar inom vården säger så här under intervjun; ”Och socialbidrag, det tror jag 

det kommer stiga enormt, trycker är redan uppe, det hörde jag igår, det ser ju jag inom mitt arbete alltså, det är ju 

förskräckligt med människor och socialbidrag o allt som ska betalas av socialen det är ju hemskt!!!” Men de 

menar även att individen måste spara så gott den kan från sin lön eller den inkomst den har för 

att klara sin pension. 19-åriga Bob som studerar vidareutvecklar sin syn på samhällets ekonomiska 

ansvar gentemot individerna så här:  

 

Vi måste ju ta hand om dem som är svaga. Vi har inget val i den frågan egentligen, om 
staten inte tar hand om dem vem ska göra det då? Ska vi gå tillbaka där barn måste ta 
hand om sina föräldrar o spendera halva sin månadslön på att hjälpa dem om dem har 
gjort några misstag här i livet? Det funkar ju inte, det är inte rättvist på något sätt. Det 
tycker jag definitivt inte, men jag vet inte om man kan göra så mycket för dem…  

 

Just att individer skall slås ut ur samhället som Bob beskriver i detta citat är något som 

informanterna är oroliga över när det gäller ekonomin. För dem så är en höjning av pensionen 

med ett par procent ett måste om de skall klara sig rent ekonomiskt. Men 21-åriga Jenny som 

arbetar extra inom vården, har även en annan infallsvinkel och den är att pensionärerna redan har 

betalat skatt på sin lön, så hon frågar sig varför de ändå skall betala skatt på sin pension? Det här 

är något som Klas Eklund skriver om i boken Ekonomisk tillväxt, att för att klara av att vi individer 

lever allt längre och kostnaderna för framförallt sjukvård ökar behövs det mer skatteintäkter. För 

att staten skall få in mer skattepengar skulle allt fler arbetsföra individer behöva arbeta, men som 
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det är nu så skall allt färre arbetare försörja allt fler.84 Men som informanterna menar så är det 

staten som skall se till så att pensionerna räcker att leva på. De menar även att det är upp till 

individen själv att se över sitt sparande så att den slipper leva på exempelvis marginalen.  

Tankar kring pensionssparandet 

Många som är i åldern 18-25 år tänker inte på att pensionsspara redan nu utan de förlägger det på 

framtiden. 42-åriga Clara som är arbetslös, berättar att hon inte hade en tanke på det när hon var i 

tjugoårsåldern. Även 54-åriga Anders som är egen företagare säger att han blev övertalad till att 

pensionsspara när han var runt tjugofem år. Just att börja pensionsspara i unga år är något som 

de äldre informanterna framhåller. Det behöver inte vara så stora summor i månaden utan som 

de säger: ”en hundring räcker!” För 22-åriga Kajsa som inte är så insatt i det här med 

pensionssparande blev dialogen med 54-åriga Anders som hon är receptionist hos en vunnen 

kunskap, vilket går att utläsa i citatet:  

K När ska man börja spara då?  

A Det kan du börja med nu,  

K Hur mycket behöver man spara då?  

A Det räcker om du sätter in 100 kr i månaden,  

K Bara 100 kr i månaden?  

A Ju tidigare man sparar för det är ju så att fondförvaltarna tar ju betalt för sitt jobb o de första 
året/åren är ju nästan bara kostnader. Sen kommer ju utvecklingen, det är bättre att göra det nu 
än när du är 45. Ju längre du sparar ju mer pengar får du ju.  

 

 

Som Anders säger så är det inte hur mycket man pensionssparar utan när man börjar 

pensionsspara som är det viktiga. För man måste räkna med att en del av pensionssparandet går 

till dem som förvaltar pensionssparandet. 46-åriga Kristin som arbetar inom vården, berättar att 

hennes mamma placerade sina pensionssparpengar på ett bankkonto som heter kapital Invest. 

Det här kontot skulle vara bättre att placera sina pensionssparpengar på än i pensionssystemet för 

dem som är äldre var rådet mamman hade fått. Hon fortsätter sitt resonemang om privat 

pensionssparande och tycker att det är viktigt att se över vad det finns för olika konton att spara i. 

Det behöver inte vara något speciellt pensionssparkonto utan det bästa är att ta ett konto som har 

bra ränta och som sen ger hög avkastning. Vill man inte spara varje månad utan sätta in en 

klumpsumma så är det också en bra idé säger Kristin. 19-åriga Bob som studerar är av den 
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åsikten att unga hellre lägger sina pengar på nöjen än att pensionsspara. 21-åriga Jenny som 

arbetar extra inom vården fyller i att många som är arbetslösa också tänker att de skall börja så 

fort de har ett fast arbete trots att de inte vet när det blir. Det här menar Närvänen och Näsman 

går att koppla samman med de sociala förändringar som sker i det postmoderna samhället som 

också påverkar individens livsplaner trots att samhällsförändringarna är en del i själva 

samhällsutvecklingen.85 Giddens menar att vi lever i en värld där varje förändring påverkar valet 

av livsstil och då är det av vikt att se över vilka konsekvenser det kan få om vi inte har kapital till 

att leva som vi själva vill.86 

Rådgivning och ekonomiska tankar 

Som det är nu finns det i stort sett bara ekonomisk rådgivning hos banken och hos olika 

fondbolag. Informanterna eftersträvar en mer oberoende rådgivare som är objektiv i sina 

bedömningar när det gäller val av fonder eller annat pensionssparande. Giddens menar att tilliten 

till de här rådgivarna kan vara rätt begränsad om de inte har tillräckligt med kunskap om 

systemen (pensionssystemet eller pensionssparandet) i sig.87 37-åriga Mats som är arbetslös, tycker 

att det skulle vara bra om det fanns en ekonomisk rådgivare hos kommunen men han poängterar 

att det inte är samma sak som skuldsanering eller försörjningsstöd. Han fortsätter sitt resonemang 

så här:  

 

Jag vet inte om staten har det, de borde de ju egentligen ha?! För det borde ju 
egentligen staten o kommunen tänka på att ha, det borde vara en självklarhet eftersom 
vi har det pensionssystemet vi har idag. Det vore det enda rätta att göra faktiskt, det 
låter inte så otroligt att det inte finns. Det borde ju egentligen finnas de skulle man ju 
ha börjat med, med en gång så att säga, när de kom å hela det här systemet. 

 

Att få prata med någon som inte är styrd av bank eller fondbolag värderas högt av informanterna. 

Framför allt skulle det ha funnits ekonomiska rådgivare när det nya pensionssystemet skulle 

införas, så att de som ville kunde få bra råd. 54-åriga Anders som är egen företagare, menar att 

rådgivningen på banken är bra men att de skulle vara lite mer proffsiga och inte låta den osäkre 

individen själv behöva ta ställning. Han skulle vilja se att de istället säger; ”det här tror jag på, då kör 

vi på det här”.  Det här är något som 46-åriga Kristin och hennes 21-åriga dotter Jenny menar 

redan finns hos premiepensionsmyndigheten. Under intervjun berättade de: 
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J De ser till att förvalta runt till olika, om man då väljer fondsystemet då Så att man 
ska få ut så mycket som möjligt när man se går i pension. De är ju de statliga pengarna 
o så man kan förvalta eller sätta i olika fondsystem. 

K De sköter allting! Vad man är har valt så kan man ha dem här som sköter det åt en 
ändå. Men det sa ju han, ungdomar under 25 får den här servicen gratis. Om man går 
till banken å gör avtal eller försäkringsbolag. Du kan görat på telefon mä, om dom 
ringer o frågar o det är gratis upp till 25 år säger han till dig, men jag får betala 500 kr 
per år så sköter de hela alltet. Då kör de ett år i taget o du behöver inte binda dig mer 
än ett år i taget. Å se gav det här mig nån effekt? Eller inte då struntar jag i det där i ett 
år o sköter det där på egen hand, så går det till då. Jag funderar på det där med nu att 
de får gå in o göra, de får ta hand om min del. De skickar ut papper hela tiden o då 
står det hur mycket allt är uppe i, de sköter det här alltihopa vilka man ska satsa på, 
vilket som går upp o vilket som går ner, de söker det bästa hela tiden, varje månad. 

 

Det här var något som ingen annan informant tog upp under deras intervjuer de pratade istället 

om rådgivning hos banker och att själva styra över sitt pensionssparande, vilket man i och för sig 

kan göra här.  Informanterna tar även upp att det är viktigt att få prata med en rådgivare så att 

som de säger; ”man får mer kött på benen”. 19-åriga Bob som studerar, berättade om att en av de 

stora bankerna hade organiserat någon informationsträff för att få ungdomarna till att bli mer 

intresserade av pensionssparande och vad det nya pensionssystemet innebär för dem.  

 

Informanterna framhåller hur viktigt det är att som ung ändå tänka framåt och försöka att spara 

något litet varje månad så att när väl pensionsdagen kommer finns det något som sätter guldkant 

på tillvaron. 54-åriga Anders som är egen företagare, menar att man även ska kalkylera in skatten 

när man räknar på pension och pratar med en rådgivare. Man skall inte tro att så här mycket får 

jag ut, för skatten kan göra så att det blir mindre än vad tanken var från början. De andra 

informanterna är även eniga om att procentsatsen på både garantipension och tjänstepension 

borde höjas så att pensionen inte blir alltför liten.  
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Slutdiskussion 

Till denna studie så valde jag ett fåtal informanter som är i ålderskategorierna, 20-29, 30-39, 40-49 

och slutligen 50-59 år för att på så sätt få en så bred spridning av deras erfarenhet, tankar och 

känslor när det gäller pensionssystem och pensionsåldern. Och när det gäller pensionssystemet 

som byttes 1/1 – 1999 anser de yngre informanterna att de inte har tillräckligt med insikt i varför 

ett byte var nödvändigt och de tar även upp att de är för unga för att förstå innebörden av byte av 

pensionssystem. Men i stort sett alla äldre informanter är eniga om att informationen om hur 

pensionssystemet skulle utformas inte var bra. De menar att de blivit förda bakom ljuset av 

politikerna som fattade beslutet.  Även hos politikerna råder det delade meningar om svenska 

folket verkligen förstått innebörden när det gäller bytet av pensionssystem. Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Göran Persson var tveksam till att svenska folket förstått innebörden av 

byte av pensionssystem, medan Folkpartiets dåvarande ekonomiske talesperson Bo Köhnberg var 

av en helt annan åsikt då han menade att svenska folket visst förstått innebörden av byte av 

pensionssystem.88 Det som också framkom under intervjuerna var att politikerna faktiskt inte tog 

någon hänsyn till de klagomål som en del medborgare framförde, utan de menade att det här 

förslaget till byte var det klart bästa av alla förslag som lades fram. En annan intressant aspekt 

som syns klart och tydligt är att många (8 av 10 informanter) berättar under intervjuerna att 

ekonomin blir väldigt dålig och att det är de sista fem åren som räknas. De är också kritiska till att 

pensionsåldern är avgörande för hur stor pensionen blir. De tror inte att pensionspengarna 

kommer att räcka till åt alla samtidigt som allt fler går arbetslösa istället för att arbeta. Som de 

också påpekar så är det marknaden som styr den ekonomiska utvecklingen och den påverkas av 

konjunktursvängningarna i samhället. Enligt Per Månssons tolkning av Parsons menar Parsons 

att både marknaden och konjunktursvängningarna som sker inom samhället styrs av människors 

handlingar.89 Men även Anders Boglid tar upp hur Parsons vill påvisa hur de ekonomiska 

relationerna i samhället möjliggörs av aktörer som gör olika handlingsval inom sina ramar för ett 

värdesystem.90 Vad Parsons vill säga med det här är att det finns en risk med att modernisera 

både det politiska och det ekonomiska systemet i samhället, eftersom det ekonomiska 

resursföredelningssystemet skall se till så att alla människor klarar av sin levnad. Även Giddens 

tar upp problematiken med att den ekonomiska resursfördelningen i samhället inte är fördelat på 

ett rättvist sätt. I och med modernitetens abstrakta system så har vi människor fått börja tänka i 

benämningar av risker när vi pratar om framtiden, vilket beror på den allt snabbare 

förändringstakt som sker i samhället. Och när det gäller ekonomin så skall den reglera de dagliga 

behoven som individen har.91 Men av mina informanter är 9 av 10 tveksamma till att deras 

ekonomi skall räcka till deras dagliga behov och de är även självkritiska till att de inte har tagit 
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reda på mer om det här pensionssystemet då de säger att de kan få bra information hos sin 

bankrådgivare.  

 

Jag valde att ha en bred åldersspridning för att på så sätt kunna koppla samman det med synen på 

livsförlopp och åldrande. Det här är något som både Ninni Trossholmen, Anna-Liisa Närvänen 

och Elisabet Näsman skriver om. Trossholmen tar upp att äldre människor ses som något 

negativt istället för att se vilket liv de levt och vilken erfarenhet de har fått med sig under åren. 

Hon fortsätter också sitt resonemang om livsförloppet och menar att alla äldre inte är gamla och 

skröpliga utan det finns dem som är vitala och lever ett rikt liv fram till sin död.92 Närvänen och 

Näsman skriver om hur välfärdsstaten delar in människor i olika åldersgrupperingar, beroende på 

ålder kan välfärsstaten ge ekonomiska bidrag eller aktivitetsmöjligheter. Till exempel obligatorisk 

skolgång samt tillgång till aktiviteter som är relaterade till den ålder individen har. Så utifrån de 

här resonemangen anser alla mina informanter att när det gäller pensionsåldern vill de ha en mer 

flexibel pensionsålder beroende på vad man har haft för arbete men även att deltidspension 

återinförs. De tycker dock att 65 år är ett bra riktmärke för pensionsålder, men även så har hälsan 

en viktig del i när det är dags att gå i pension. Deras teori är att i en deltidspension kan fler 

ungdomar slussas in i arbete samtidigt som de äldre på arbetsplatsen kan lära upp den yngre 

personen på ett bra sätt. De poängterar att ingen person skall tvingas till deltidspension utan att 

det skall vara frivilligt och ihop med arbetsplatsen. Vidare tar de upp att många individer 

engagerar sig i olika intressegrupper när de blir pensionärer, men det finns också dem som helt 

tappar sin självidentitet. Här menar Giddens att det är viktigt att behålla sin självidentitet, och att 

behålla den psykiska hälsan genom sociala aktiviteter. Men när det blir förändring i den sociala 

aktiviteten ändras också den personliga reflexiviteten och självidentiteten.93 Därför är det viktigt 

att man tar tillvara på den kunskap som finns hos de äldre och att man låter dem få trappa ner 

inför pensioneringen, och att låta dem själva få bestämma när de vill gå i pension. Samtidigt så 

kan de också lära upp yngre personer som sen kan fortsätta med arbetet när den äldre individen 

väl har gått i pension. Och på så sätt gynnas staten då det kommer in mer skatt då fler arbetar och 

att skatteavdraget som görs på deklarationen även skulle gynna pensionärerna, som om de tar 

deltidspension får rätt till ett sådant avdrag. Coniavitis Gellerstedt framhåller att det är av vikt att 

den informella sektorn (staten) är beroende av den formella sektorns arbetstagare, då det är de 

som påverkar utvecklingen i den informella sektorn genom att de genererar skatter.94 Precis som 

mina informanter framhåller så ju fler personer som arbetar desto mer får staten in i form av 

skatter och att många unga som går arbetslösa skulle få nytta av det här förslaget menar mina 

informanter bara är bra.  
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Att inte pensionspengarna skall räcka ser faktiskt alla informanter som något oroväckande och de 

menar att här får staten och kommunen ta ett större ansvar, då i form av ökade socialbidrag eller 

bostadsbidrag. Coniavitis Gellerstedt tar upp att både den informella och den formella sektorn 

behöver se över de ekonomiska systemen, så att inte den informella ekonomiska sektorn måste ge 

ekonomiska bidrag till den pensionerade individen för att den skall kunna slippa leva på 

marginalen.95 Här vill informanterna se en höjning av grundpensionen och tjänstepensionen för 

att inte allt fler pensionärer skall behöva söka socialbidrag eller bostadsbidrag. För att komma 

tillrätta med att pensionen skall räcka till är deras råd att börja pensionsspara i unga år. De är 

medvetna om att många unga inte har en tanke på framtiden och då pensionen utan de skjuter 

sparandet på framtiden, eller som 21- åriga Jenny som arbetar extra inom vården, uttryckte sig: 

”De säger att de skall börja spara när de har ett fast jobb, men ingen vet när det blir!”  Enligt Boglids 

tolkning av Parsons är det för Parsons del ekonomin som är en viktig del i samhällsstrukturen 

och det är den som både påverkar och framställer det som individen behöver för sin försörjning. 

Han menar att här måste individen ändra sin livsstil så att den anpassar sig efter hur dennes 

ekonomi är.96 Och när det gäller Giddens så menar även han att vi lever i ett samhälle som 

ständigt förändras och det i sin tur påverkar oss individer i vårt sätt att leva. Han anser att om vi 

inte ändrar vår livsstil så att vi lever utifrån de ekonomiska medel vi har så att på sikt kommer den 

här livsstilen få kännbara konsekvenser för oss.97 De konsekvenser han talar om kan vara att när 

man är pensionär så kan man inte konsumera lika mycket som när man arbetar eftersom 

inkomsten minskar vid pensioneringen. Löfstedt vidareutvecklar Giddens resonemang då hon tar 

upp att det är den enskilda individen som handlar rationellt i sina ekonomiska val. Individen gör 

de val som ger den största möjliga tillfredsställelse utifrån de ekonomiska resurser som den har 

att rätta sig efter oavsett i vilken livsfas den är i.98 

 

 En oberoende ekonomisk rådgivare är något som eftersträvas av både de äldre och yngre 

informanterna och den skall inte ha någon anknytning till bank, fondbolag eller försäkringsbolag. 

Att få staten eller kommunerna att anställa en sådan rådgivare är nog inte speciellt troligt då deras 

ekonomi i dagsläget visar på underskott, samtidigt som en sådan rådgivare säkert kostar en hel 

del. Sedan så har bankerna vissa kampanjer där de vänder sig till de yngre generationerna och tar 

upp vikten av att börja pensionsspara. Att i tidig ålder börja pensionsspara gör att när individen 

sedan bli äldre behöver den inte spara så mycket varje månad. Det här är något som 

informanterna också påtalar samtidigt som de även säger att ju äldre man är när man börjar 

pensionsspara desto mer i månaden behöver sparas. För som informanterna säger det går inte att 

lita på att det finns tillräckligt med pengar på pensionskontot den dagen det är dags för 
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pensionering. Giddens menar att det är viktigt att individen själv får hämta information från en 

rad olika rådgivare där erfarenheterna av tidigare handlingar kopplas samman med tankar om 

framtida samhällsförändringar.99 Alltså att den ekonomiske rådgivaren vågar säga till individen att 

satsa på den här aktien/fonden för att den ekonomiska samhällsutvecklingen är och kommer att 

bli så här.  

Avslutande reflektioner 

Hos politikerna råder det delade meningar om informationen vid bytet av pensionssystem varit 

bra eller bristfälligt. Det de har varit överens om är att ett byte behövdes med tanke på de 

ekonomiska förändringar som sker i samhället, samt de stora pensionsavgångar som kommer när 

alla födda på 1940- och 1950-talet går i pension. Mina informanter är helt eniga om att 

informationen om byte av pensionssystem varit bristfällig, men att ett byte behövdes då 

förhoppningsvis pensionen kan bli högre än i ATP systemet. Jag kan se både för- och nackdelar 

med byte av pensionssystem. Fördelarna är att individen själv måste ta ett större ansvar när det 

gäller att påverka hur stor pension blir, samtidigt som nackdelarna är att det inte är så lätt att 

förstå hur olika aktier och fonder påverkas av de ekonomiska konjunktursvängningar som hela 

tiden sker inom samhället. Men man måste även ta med i beräkningen att om en individ varit 

föräldraledig eller arbetslös periodvis och på så sätt inte kunnat arbeta fullt ut så påverkar även 

det pensionen. Löfstedt tar upp att det är upp till individen själv att se över sina resurser för att 

på så sätt kunna göra rationella val som också kan påverka hur mycket de tjänar på de val de 

gjort.100 För en individ som inte är så insatt i det här med fonder och aktier kan det vara svårt att 

göra rationella val men som Gudrun Schyman och Ulla Hoffman menar, så är det bättre att vänta 

med de rationella valen och låta sjunde AP-fonden ta hand om det, fram till dess att man har 

kunnat sätta sig in i vilka aktier eller fonder man tror passar en själv. Vidare menar de att vill man 

kan man ju alltid gå in på banken eller uppsöka andra ekonomiska rådgivare. 101  Här måste man 

vara införstådd med att det de vill är att tjäna pengar på de placeringsval man gör utefter de aktier 

och fonder som blir rekommenderade. Giddens tar upp att det är viktigt att vara medveten om 

att värdet av de medel man placerar i aktier eller fonder påverkas av växlingarna som sker inom 

den ekonomiska samhällsutvecklingen.102 Här kan åldern vara av avgörande betydelse när man 

börjar pensionsspara. Schyman och Hoffman menar att åldern inte skall vara av avgörande 

betydelse medan mina informanter menar att det visst är av avgörande betydelse. För börjar du 

pensionsspara i unga år kan du som pensionär unna dig det där lilla extra som sätter guldkant på 

tillvaron.  
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För många individer är det jobbigt att tänka på att de en dag skall gå i pension. Det här har att 

göra med att de då inte kommer känna sig behövda av arbetslivet längre, samt att de inte vet vad 

de skall göra om dagarna. Mina informanter tar i sina intervjuer upp att för att en individ inte 

skall känna sig allt för obehövd av arbetslivet kan deltidspension vara en bra början att ta innan 

man helt blir pensionär. Här menar de att det även skulle gynna de som är arbetslösa eftersom de 

då skulle få arbeta de dagar som utnyttjas till deltidspensionen. Man måste här tänka på att det är 

bra för de individer som har några år kvar innan de går in pension. Som mina informanter säger 

så är det bättre att ha kvar pensionsåldern som den nu är på 65 år, istället för att höja den. Det 

här är något som Coniavitis Gellerstedt menar kommer att påverka individens men även 

familjens ekonomi eftersom individens inkomst i första hand kommer från arbetslivet.103 Vidare 

menar hon att staten borde tjäna på ett sådant här system då det skulle generera mer 

skatteintäkter som sen kan generera i en ännu bättre välfärd.104 För mig verkar den här formen av 

pensionssystem nästan vara helt optimalt, då kraven på de arbetslösa inte blir lika stora med att 

söka arbete, samtidigt som de som är på väg att bli pensionärer kan få en nedtrappning från 

arbetslivet på ett mer naturligt sätt. Jag tror precis som Coniavitis Gellerstedt att staten skulle 

tjäna på det här pensionssystemet då skatteintäkterna skulle öka samtidigt som utgifterna för olika 

former av bidrag skulle minska.  
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