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Abstract 
 
Thelin, Angelika (2013). Äldrefattigdom: Ekonomisk utsatthet i yngre 
ålderspensionärers vardag (Elderly poverty: Economic hardship in young 
pensioners’ everyday lives), Linnaeus University Dissertations No 154/2013. 
ISBN: 978-91-87427-61-9. Written in Swedish with a summary in English. 
 
During the first decade of the 21st century in Sweden, inequality and risk rates of 
poverty have increased among young pensioners (between 65–74 years of age). A 
new public pension system, combined with demographic and economic 
developments, is expected to add further to these trends. Following this context, 
the aim of the present dissertation is to survey and understand patterns of 
economic hardship and its meaning in young pensioners’ everyday lives.  
 
The study design is qualitative and takes “subtle realism” as its philosophical 
theoretical starting point. Economic hardship represents the economic conditions 
faced by young pensioners who receive the housing supplement for pensioners. It 
is examined through a relative perspective on poverty. The empirical data 
primarily consists of interviews with 30 people who live with economic hardship 
and 17 people who live with comparatively better economic conditions. The 
theoretical framework consists of theories of social exclusion, coping and life 
course.  
 
The participants’ life histories show four paths to economic hardship – continuity, 
slope, fall and roller coaster. The last three have not been explicitly described in 
research before. In elderly life, young pensioners describe experiences of exclusion 
from the possibility to achieve healthy aging, independence, freedom of choice and 
meaningfulness, due to their economic hardship. When combined with 
psychological illness, social isolation, alcohol misuse, and restricted mobility, this 
exclusion becomes more severe. By focusing on favourable aspects of life and 
adjusting preferences to fit what has been achieved, young pensioners manage to 
feel satisfaction with their lives despite consequences of economic hardship. 
 
In conclusion, it was primarily situational factors earlier in life that explained 
economic hardship among young pensioners. In contrast, the findings indicate 
that it is the present and future – not the past – which for the most part shape 
young pensioners’ coping with economic hardship. This last finding is at odds 
with previous assumptions. Finally, as private consumption becomes increasingly 
central in young pensioners’ everyday lives in general, the consequences of 
economic hardship become more striking within the age group.  
 
Keywords: poverty, economic hardship, everyday life, young old, elderly, social 
exclusion, coping, life course 



 



 

Förord 
 
Min väg in i doktorandstudier tog sin början i Stockholm. Efter så där åtta års 
yrkesarbete näst intill utan kontakt med akademin kände jag att det var något 
som skavde. Jag ville lära mig mer. Det var så många frågor som jag 
fortfarande brottades med och sökte svar på, men tiden på jobbet ville aldrig 
räcka till fördjupning. Jag började fundera på att söka till 
doktorandutbildningen i socialt arbete, men visste inte i vilket sammanhang 
eller utifrån vilken idé på forskningsprojekt. I detta skede tog sig Erik 
Blennberger och Joakim Palme tid att svara på frågor och ge feedback på en 
skiss till ett forskningsprojekt. Tack för att ni gjorde det, trots att jag befann 
mig utanför era forskningsmiljöer.     
 
Med skissen sökte jag till doktorandutbildningen i socialt arbete vid Växjö 
universitet och blev antagen. Här mötte jag flera av de lärare som jag hade haft 
tidigare, när jag läste till socionom i Lund. Jag fick frågan om jag kunde tänka 
mig att fördjupa mig i den socialvetenskapliga äldreforskningen i socialt 
arbete. Jag svarade ja och det har jag inte ångrat sedan dess. Mitt intresse för 
äldre personers livsvillkor och åldrande har växt sig starkare för varje år som 
gått. Jag har också fått förmånen att genomföra forskarutbildningen i nära 
samarbete med doktorandkollegan Magdalena Elmersjö – tack Mea för dina 
många skratt och våra samtal om forskningen och livet.  
 
Valet att forska om äldre personers livsvillkor och åldrande bidrog också till att 
Kerstin Gynnerstedt blev min huvudhandledare och Maria Wolmesjö min 
biträdande handledare. Kerstin och Maria introducerade mig till akademin 
som arbetsplats. Kerstin deltog inledningsvis i många diskussioner om 
avhandlingens syfte. När det stod klart att avhandlingen skulle få en 
socialpolitisk inriktning och handla om ekonomisk utsatthet tog Tapio 
Salonen över som huvudhandledare. Hans kunskaper om ekonomisk utsatthet 
och förmåga att kombinera öppenhet för mina idéer med kritisk granskning 
bidrog positivt till avhandlingsarbetet. Maria gav noggranna kommentarer på 
alla versioner av avhandlingstext och fanns alltid tillgänglig när jag behövde 
bolla idéer. I avhandlingens slutskede gav Kerstin återigen många konstruktiva 
synpunkter på texten. Tack för det arbete ni alla tre har lagt ned på mitt 
avhandlingsprojekt. Det har sammantaget gjort det möjligt för mig att skriva 
en avhandling i vilken jag kombinerar mitt långvariga intresse för ekonomisk 
utsatthet och mitt nyvunna intresse för socialvetenskaplig äldreforskning. 
 
Så vill jag givetvis tacka alla intervjupersoner. Utan er hade avhandlingen inte 
kunnat skrivas. Ni har lärt mig mycket om ekonomisk utsatthet, äldre 
personers livsvillkor och åldrande. Vidare bidrog Shari Granlöf, Helene Lahti 
Edmark, Anna-Lena Strid, Roberto och Gabriella Scaramuzzino på olika sätt 
till att jag hade någonstans att vara när intervjuer inte kunde genomföras i 



 

intervjupersonernas hem i Malmö och Helsingborg. Roddy Nilssons 
granskning av min text vid mittseminariet fick stor betydelse för hur 
avhandlingsprojektet utvecklades vidare. Björn Gustafsson mötte upp för ett 
utbyte om ekonomisk utsatthet bland äldre personer. Evy Gunnarsson gav 
många värdefulla synpunkter vid slutseminariet. I slutskedet av 
avhandlingsarbetet läste och kommenterade Iver Hornemann Möller, Ulla 
Melin Emilsson och Verner Denvall manuset. Dessutom bidrog Maria 
Lindgren med synpunkter på språket. Utan alla era synpunkter hade jag inte 
förmått bearbeta texten och mina tankar ända in i slutspurten på det sätt som 
nu har gjorts.   
 
Genom hela doktorandutbildningen har särskilt doktoranderna men också 
annan personal i socialt arbete först vid Växjö universitet och senare vid 
Linnéuniversitetet varit en tillgång i samtal om forskningen, utbildningen och 
livet. Ni är så många att jag inte kan räkna upp er alla, men ni har betytt 
mycket för mig under de år som gått. För mig innebar doktorandutbildningen 
att jag flyttade med familjen från Stockholm till Växjö, med allt vad det 
innebär. Denna omställning hade varit svårare utan er.  
 
Utöver det vill jag rikta ett särskilt tack till Sara Hultqvist, Lottie Giertz, Sofia 
Enell, Cecilia Jonsson, Lisbeth Sandvall och Esther Friedman för att ni har 
gett mig extra synpunkter och tips i avhandlingsarbetet. Tack också Marie 
Albertsson, Ann-Sofie Bergman och Marion Johansson för att ni erbjöd er att 
läsa och kommentera i slutfasen. Bortom institutionen har Emina Hadziabdic 
och Siv-Britt Björketomta berikat min tid i doktorandutbildningen. Dessutom 
har personalen vid universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet i Växjö gett 
snabba svar och trevligt bemötande när jag har behövt hjälp.  
 
Så slutligen tack till mina syskon Anette, Frida och Henrik med familjer, 
svärföräldrar Martin och Bibbi, svåger Henric och svägerska Maria för att ni 
hjälpte oss med flytten till Växjö. Mamma och pappa hjälpte inte bara till med 
flytten, utan också med återkommande praktiska ting som följde med den. 
Tack också mamma och pappa för att ni flyttade till stugan och lånade ut 
huset när jag ville ha skrivveckor med kollegor i Varberg. Det har både jag och 
mina kollegor uppskattat. Med mig från Stockholm till Växjö flyttade Jonas 
och Lukas. Tack Jonas för det utrymme och stöd du gett mig under 
avhandlingsskrivandet. Tack till er båda för att ni finns och berikar mitt liv – 
oavsett hur yrkeslivet ser ut!  
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1 INLEDNING 

Men som jag sa, många pensionärer, de är sådana som har pengar, som 
kan ägna sig åt sådant. De gör mycket, de reser ut. Det kan jag inte 
tillåta mig ...  (Kerstin, mottagare av bostadstillägg). 
 

Citatet ovan kommer från en intervju med 74-åriga Kerstin om ekonomisk 
utsatthet efter ålderspensioneringen. Hon har slutat att yrkesarbeta och gått i 
ålderspension vid 65 års ålder. Vid intervjutillfället har hon bostadstillägg, 
vilket är ett inkomstprövat ekonomiskt grundtrygghetssystem inom det 
offentliga försäkringssystemets ram. Kerstin är arg för att hon inte har råd med 
inträde till teatern eller att resa med vänner, nu när hon har tid för det och 
dessutom hälsan i behåll. Hon betonar samtidigt att det är viktigt att fokusera 
på det positiva i livet och att inte fastna i missnöje med det som inte går att 
uppnå. Hon talar också om flera knep för att få pengarna att räcka längre. 
Kerstin är bra på att leta upp gratis konserter. Ibland får hon lite mat av vänner 
som hon hjälper i vardagen. En gång har hon till och med fått följa med en 
vän på en resa utomlands, i utbyte mot att hon har hjälpt henne.  
 
Kerstin är också arg över att hennes arbetsinsatser genom livet inte har 
resulterat i bättre ekonomi efter ålderspensionen. Hon berättar om långa 
perioder av yrkesarbete som vårdbiträde och undersköterska inom den 
offentliga sektorn, åren hemma med barnen, byte av bostäder och separationer 
från män som hon har levt med. Hennes livsberättelse är ett exempel på att 
livet handlar om mer än de ekonomiska villkoren, men också på att ekonomin 
spelar en central roll för vardagslivets utformning – både före och efter 
ålderspensioneringen. Intervjun med Kerstin illustrerar vidare vad som har 
visat sig vara en social problematik bland flera och vad denna avhandling 
handlar om – hur det är att leva med ekonomisk utsatthet inom ramen för ett 
välfärdssamhälle. Sådana erfarenheter bland äldre personer utgör en del av en 
större socialpolitisk fråga om äldrefattigdom.  
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Socialpolitisk diskussion om äldrefattigdom  
Begreppet äldrefattigdom har nyligen börjat användas i forskning och politiska 
dokument i Sverige (se exempelvis Morel 2008; S-kvinnors 
framtidskommission 2011). Det används även i den svenska versionen av ”Den 
europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning” från 2010, där 
följande står att läsa: 
 

Att pensionssystemen är tillräckliga och hållbara på lång sikt har 
avgörande betydelse för att förebygga och hantera äldrefattigdom. 
Europas snabba åldrande får dock omfattande följder för alla slags 
pensionssystem och gör att det är mer bråttom än någonsin med 
reformer, eftersom en vansklig avvägning måste göras mellan 
rättvisa, effektivitet och uthållighet. Avgörande för tillräckliga och 
uthålliga pensioner är ett aktivt åldrande, vilket bl.a. innebär att 
förutsättningar måste skapas för att äldre arbetstagare ska kunna 
vara kvar på arbetsmarknaden längre. Pensionsreformerna måste 
utformas med ett öga på socialskyddets övergripande konstruktion. 
Som tendenserna ser ut nu i pensionssystemen är det sannolikt att 
utsatta grupper och arbetstagare med korta och avbrutna karriärer 
kommer att bli allt mer beroende av minimipensioner och system 
med minimiinkomster för äldre (Europeiska kommissionen 2010, 
s. 7). 

 
Europeiska kommissionen menar att den demografiska utvecklingen runt om i 
EU kräver reformerade pensionssystem, höjd pensionsålder och särskild 
politisk omsorg om äldre personers ekonomiska grundtrygghet. I Sverige 
definieras vanligtvis äldre personer som personer över 65 år1. Här har andelen 
äldre personer i befolkningen ökat från omkring 12 till 19 procent mellan 
1960 och 2012 (SCB 2013b). Under samma period ökade folkmängden från 
knappa 7,5 till något över 9, 5 miljoner personer (ibid.). Det innebär att 
antalet äldre personer har ökat mer än vad utvecklingen av andelen äldre 
personer i befolkningen visar. 2060 prognostiseras vidare andelen äldre 
personer i befolkningen ha stigit till 25 procent och folkmängden till dryga 
11,5 miljoner personer (SCB 2012d). 2006 gick det 70 personer mellan 0–19 
år och över 65 år på 100 personer i den så kallade yrkesverksamma åldern 

                                                        
1 I avhandlingen definieras äldre personer som personer över 65 år.  Denna och andra kategoriserar av 
människor utifrån kronologisk ålder används pragmatiskt. Samtidigt problematiseras sådana 
kategoriseringar av människor i forskning. För fördjupad kunskap om konstruktioner av och problem 
med kategoriseringar av människor utifrån kronologisk ålder, se exempelvis avhandlingarna ”Våra 
äldre. Om konstruktioner av äldre i offentligheten” (Nilsson 2008) och ”Kvinna i ålderskodad värld. 
Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar” (Krekula 2006). Se också exempelvis 
läroboken ”Ålderism” (Andersson 2008) och artikeln ”We will be different! Ageism and the Temporal 
Construction of Old Age” (Jönson 2012). 
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däremellan (SCB 2006a). År 2050 beräknas den siffran ha ökat till 80 
personer (ibid.). Det innebär att 100 personer i yrkesverksam ålder beräknas 
ha att försörja 80 barn och äldre personer. Denna demografiska utveckling 
ledde fram till att Sveriges riksdag 1994 tog beslut om en reformering av det 
offentliga ålderspensionssystemet (Proposition 1993/1994:250). Det nya 
pensionssystemet infördes därefter fram till 2003 och fasar i sin tur successivt 
ut det tidigare ålderspensionssystemet till dess att personer födda 1955 går i 
ålderspension (Werner 2012).  
 
Det nya systemet brukar vanligtvis kallas för just ”det nya pensionssystemet”. 
Men med tanke på att det finns nya pensionssystem i andra länder, att det 
tidigare ålderspensionssystemet i Sverige en gång i tiden var nytt och att det 
kan tänkas komma nya pensionssystem i Sverige i framtiden ser jag ett behov 
av att ge det nuvarande offentliga ålderspensionssystemet i Sverige ett mer 
karakteristiskt namn. Jag väljer därför att benämna det för den balanserade 
allmänna pensionen och förkorta denna term BAP. Den balanserade allmänna 
pensionen syftar på hela det offentliga pensionssystemet utanför statsbudgeten 
och utgörs därmed av inkomstpension, premiepension och tilläggspension för 
personer födda innan 1938. Jag väljer denna term på grund av att systemet har 
det uttalade syftet att balansera mellan olika politiska intressen för att 
möjliggöra en bred politisk uppslutning bakom systemet (Kruse 2003, 2010; 
Lundberg 2012). Inom systemet balanseras dessutom inkomster och utgifter 
automatiskt och utan politisk inverkan. Att beskriva systemet som balanserat 
är dessutom lämpligt eftersom forskare varnar för att pensionssystemets 
konstruktion kan leda till mer balanserade – i betydelsen lägre – 
kompensationsnivåer för medel- och höginkomsttagare (Flood, et al. 2006; 
Klevmarken 2012).  

 
Den sänkta kompensationsgraden för medel- och höginkomsttagare inom 
BAP förväntas leda till att kapitalinkomster, avtalspensioner och privat 
pensionssparande blir allt viktigare i äldre personers privatekonomi (Flood, et 
al. 2006; Klevmarken 2012). Parallellt förväntas även fler äldre personer 
komma bli i behov av det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet 
eftersom hela livets, och inte som tidigare de 15 bästa årens yrkesinkomst, 
ligger till grund för den offentliga inkomstrelaterade pensionen (Klevmarken 
2012). Personer med lägre yrkesinkomster går vidare vanligtvis i ålderspension 
tidigare än personer med högre yrkesinkomster, samtidigt som senare 
ålderspensionering bidrar till högre offentliga pensionsinkomster. 
Sammantaget kan det leda till ökad ojämlikhet bland äldre personer (ibid).  

 
Denna situation har fått socialpolitiska debattörer under 2000-talets första del 
att hävda att fattigpensionären är på väg tillbaka i Sverige. Den 17 januari 
2006 varnade exempelvis Håkan Danielsson (VD för Länsförsäkringar Liv), 
Ann Lindgren (ordförande i Sveriges pensionärsförbund) och Göran 
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Normann (docent i nationalekonomi och representant för Grufman Reje 
Management) i en debattartikel i DN med titeln ”Sjuksköterska får inte ens 
halva slutlönen i pension” för att samtidens låg- och medelinkomsttagare 
riskerar att bli framtidens ”nya fattigpensionärer” (Danielsson, et al. 2006). Sex 
år senare publicerades boken ”Pensionsbluffen. Tryggheten som gick upp i 
rök”, i vilken ekonomijournalisten Joel Dahlberg upprörs över den låga 
kompensationsgrad som BAP förefaller kunna erbjuda äldre personer under 
kommande decennier (Dahlberg 2012). Den 1 april 2012 skriver författaren 
och frilansskribenten Per Wirtén i Dagens Arena:  
 

När riksdagen efter en dramatisk omröstning våren 1959 antog 
ATP-reformen började människors rädsla för livet som pensionär 
klinga av. Många fortsatte ha ångest för själva slutet, men de 
behövde inte längre oroa sig för ett åldrande i fattigdom. På 2010-
talet är rädslan för den egna pensionen tillbaka. Utvecklingen har 
inte gått framåt. Den har retirerat (Wirtén 2012). 

 
Statistiken ger samtidigt olika svar på frågan om äldrefattigdom faktiskt 
kommer i retur eller inte. SCB:s inkomstfördelningsundersökning från 2013 
visar att andelen äldre personer med låg inkomst i början av ålderdomen2 
ökade vid 2000-talets inledning i Sverige. Låg inkomst definieras då som en 
disponibel inkomst per konsumtionsenhet3 under 60 procent av medianvärdet 
för samtliga i befolkningen. Detta mått motsvarar EU:s indikator på risk för 
äldrefattigdom. Av diagrammet nedan framgår hur andelen personer mellan 
65 och 74 år med låg inkomstnivå har förändrats över tid sedan 2003, då BAP 
sjösattes fullt ut. 

 

 

                                                        
2 Ålderdomen definieras i avhandlingen som en social livsfas som börjar med ålderspensioneringen och 
sedan pågår resten av en människas liv. 
3 Disponibel inkomst är inkomst av yrkesarbete, plus bidrag och försäkringar, minus skatt.  
Konsumtionsenhet förkortas k.e. Den disponibla inkomsten justeras per konsumtionsenhet för att 
möjliggöra jämförelser av köpkraft mellan individer i olika typer av hushåll. Hur det görs i praktiken 
beskrivs bland annat i SCB:s information om hur de genomför inkomstfördelningsundersökningarna 
(SCB 2011). 
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Diagram 1. Andelen personer 65–74 år med en disponibel inkomst per 

konsumtionsenhet under 60 procent av medianen för samtliga i befolkningen 2003–2011 

(SCB 2013a) 

 
Andelen ensamboende äldre personer med låg inkomst i början av ålderdomen 
ökade markant 2006 till 2007 för att sedan ligga kvar på en relativt hög nivå. 
2011 hade omkring 10 procent av alla yngre ålderspensionärer mellan 65 och 
74 år en låg inkomst. Det motsvarade i sin tur strax under 100 000 personer 
(SCB 2013d). Bland ensamboende hade nästan 20 procent en inkomst under 
60-procentstrecket och bland dem var fler kvinnor än män (SCB 2012c, 
2013a).  
 
Andelen yngre ålderspensionärer med låg inkomst har ökat under 2000-talets 
inledning trots att det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet har 
förstärkts flera gånger (se exempelvis Ds 2006:13; Ds 2011:42; 
Försäkringskassan 2011). Av ”Ds 2011:42 Efter 65 – inte bara pension. En 
analys av de äldres ekonomiska situation” framkommer vidare att andelen äldre 
personer med vad som definieras som absolut låg inkomst sjönk från cirka 12 
till 3 procent mellan åren 2002 och 2011. Den absoluta gränsen för låg 
inkomst definierades mer precist till den beloppsmässiga gränsen för låg 
inkomst 2002 justerad för inflationen över tid. Äldrefattigdomen har därmed 
inte ökat på grund av att äldre personer med låg inkomst har fått sämre 
köpkraft över tid, utan istället på grund av att köpkraften i befolkningen har 
förbättrats generellt sett (Gustafsson, et al. 2009; SCB 2004; Sjögren 
Lindquist & Wadensjö 2012).   

 
Äldrefattigdom är en socialpolitisk fråga som handlar om vad olika aktörer 
betraktar som så pass dåliga privatekonomiska förutsättningar i äldre personers 
vardag att det motiverar omfördelning av resurser från dem som har som har 
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mer till dem som har mindre. Äldrefattigdom handlar också om hur 
ekonomisk utsatta människor har det och hur de själva ser på sin situation.  
 

Absolut och relativ ekonomisk utsatthet  
På individnivå intresserade sig Seebohm B. Rowntree (1902) redan vid 1900-
talets början för äldre personers ekonomiska utsatthet när han kartlade 
fattigdomens livscykel i länder som genomgick industrialiseringen. Det gjorde 
han utifrån en empirisk studie i England och med intresset riktat mot absolut 
fattigdom. Absolut fattigdom definierades som att inte få pengarna att räcka 
till grundläggande utgifter för mat, kläder och husrum. Det var med andra ord 
en fattigdom som hotade människors överlevnad och grundläggande 
utveckling. Fattigdomens livscykel handlade om hur risken för fattigdom i 
industrialiserade länder följde människors möjlighet att försörja sig själva 
genom lönearbete. Barn och äldre personer visade sig löpa en högre risk för 
fattigdom på grund av ett relativt stort omsorgsbehov och en relativt liten 
arbetsförmåga jämfört med personer i medelåldern (ibid.). Dessutom var 
tillgången till arbete mer begränsad för barn och äldre än för personer i 
medelåldern. Samtidigt var även människor i medelåldern, som var ansvariga 
för hemmavarande barns försörjning, särskilt utsatta för fattigdom. Äldre 
personer utgjorde därmed en av flera grupper som pekades ut som särskilt 
ekonomiskt utsatta i industrialiserade länder.  

 
I slutet av 1970-talet argumenterade Peter Townsend (1979) därefter istället 
för att det var relativ och inte absolut fattigdom som borde uppmärksammas i 
forskning om människors vardag. Han ifrågasatte möjligheten att empiriskt 
avgränsa den absoluta fattigdomen och menade att människors behov alltid är 
kontextberoende. De varierar med klimatet mellan olika platser. Dessutom är 
människan en social varelse, vilket innebär att hennes behov varierar med ideal 
och normalitet i samhället. Townsend studerade därför relativ deprivation, 
som han definierade som en oacceptabelt låg materiell och social 
levnadsstandard inom ramen för en specifik tidpunkt och ett specifikt 
samhälle. Det relativa perspektivet på fattigdom har därefter fått stort 
genomslag i den socialvetenskapliga fattigdomsforskningen i västerländska 
industrialiserade länder. Det beror bland annat på att ojämlikhet och relativ 
fattigdom har visat sig leda till ohälsa och otrygghet i befolkningen generellt 
sett i dessa samhällen (Marmot 2006; Walker 2012; Wilkinson & Picket 
2009).  
 
Samtidigt har det relativa perspektivet kritiserats för att det för 
uppmärksamheten bort från den mer angelägna absoluta fattigdomen. 
Dessutom betraktas ojämlikhet, som lägger grunden för relativ fattigdom, 
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ibland som nödvändig för att generera mer resurser i samhället och som rättvis 
om den utvecklats ur lika möjligheter (Walker 2012). Relativ fattigdom 
uppfattas därför inte alltid som ett socialt problem. Olika mått på relativ 
fattigdom har vidare visat sig ha låg överlappning (Halleröd 2000; Salonen 
2002) och ger därför olika svar på hur många som är fattiga i en befolkning 
och hur fattigdomen utvecklas (Nyman & Sköld 2010). Samma mått ger 
dessutom utrymme för att människor som definieras som relativt fattiga kan 
leva under olika ekonomiska villkor i olika länder (Zaidi 2010).  
 
Kritiken mot relativ fattigdom har lett till att begreppet fattigdom ibland har 
ersatts med begreppet ekonomisk utsatthet i forskning (se exempelvis Bonke 
2005; Nyman & Sköld 2010; Salonen 2013). Ekonomisk utsatthet är ett 
övergripande begrepp som inkluderar alla former av och mått på absolut till 
relativ fattigdom på individnivå. De olika perspektiven och måtten på 
ekonomisk utsatthet betraktas inte som konkurrerande utan istället som 
komplementära. Det innebär att det i studier om ekonomisk utsatthet krävs en 
precisering av vilka ekonomiska förutsättningar det är som står i forskningens 
fokus.  

 
Med utgångspunkt i ett relativt perspektiv har den ekonomiska utsatthetens 
betydelse i människors vardag tidigare kartlagts och analyserats utifrån 
normalitet eller majoritetens bedömningar om vad en lägsta skälig levnadsnivå 
motsvarar i landet (Swärd 2012). I en bok om heterogenitet i ålderdomen 
uppmanar Toni M. Calasantis och Kathleen F. Slevins (2001) forskare att 
istället först undersöka människors erfarenheter i underordnade positioner på 
deras egna villkor. Därefter är det dags att studera människors erfarenheter i 
överordnade positioner. Slutligen jämförs människors erfarenheter utifrån 
olika positioner i samhället för att fördjupa kunskapen om basen för skillnader 
mellan dem: 
 

It requires, first, that we understand the particular experiences of 
groups, by studying them on their own terms. Second, it leads us, 
through comparison of experiences of various groups, to explore the 
bases [författarnas betoning] of different situations (Calasanti & 
Slevin 2001, s. 39–40).   

 
Det är en metodologisk utgångspunkt som stämmer väl överens med en 
vetenskapsfilosofisk utgångspunkt som benämns ”subtle realism” (Hammersley 
2002; Seale 1999). Utifrån denna utgångspunkt förutsätts människor ha 
kunskap om sociala processer som formar deras vardag. Utöver det antas också 
sociala processer kunna forma människors vardag utan att de själva är 
medvetna om det. Sociala processer är föränderliga och inkluderar 
individuella, kulturella och materiella faktorer. Det är en utmaning för 
människor att greppa över denna komplexitet. Kunskap om sociala processer 
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är dessutom alltid beroende av människors tolkningar av situationer och 
människor kan dra felaktiga slutsatser om hur sociala processer påverkar dem 
själva och andra i vardagen. Allt detta bidrar sammantaget till att kunskap om 
människors vardag alltid betraktas som tentativ. Trots det ses det som 
forskningens uppgift att bidra med kumulativ kunskap om hur sociala 
processer formar människors vardag. Sådan kunskap kan uppnås genom att 
forskarens intresse riktas mot mönster i människors livshistorier och ny 
forskning baseras på tidigare forskning (jämför Bertaux 2003; Hammersley 
2002; Seale 1999).  
 

Syfte och frågeställningar 
Denna avhandling bidrar med ett perspektiv som tidigare har saknats i den 
socialpolitiska diskussionen om äldrefattigdom. Hittills har forskare, politiker 
och debattörer diskuterat äldrefattigdomens återkomst utan tillgång till 
specifik forskning om yngre ålderspensionärers egna erfarenheter av och 
förväntningar på ekonomisk utsatthet vid 2000-talets inledning i Sverige. 
Denna avhandling utgör därmed ett första forskningsbidrag till diskussionen 
om äldrefattigdom med utgångspunkt i yngre ålderspensionärers 
aktörsperspektiv på ekonomiska utsatthet. Med yngre ålderspensionärer avses i 
avhandlingen personer mellan 65 och 74 år. Erfarenheter definieras som 
människors förståelse av sin dåtid, i kontrast till upplevelser som utgörs av 
sinnesintryck, känslor och tankar i nutiden. Förväntningar definieras som 
människors idéer om framtiden. Aktörsperspektivet markerar att människor 
inte är determinerade av sina livsvillkor, utan istället navigerar inom ramen för 
vad deras livsvillkor möjliggör och hindrar. 

 
Avhandlingens syfte är att kartlägga och förstå mönster i ekonomisk utsatthet 
och dess betydelse i yngre ålderspensionärers vardag. Följande frågeställningar 
är centrala i avhandlingen:  

 
• Under vilka ekonomiska förutsättningar lever yngre ålderspensionärer 

med ekonomisk utsatthet? 
• Hur ser yngre ålderspensionärers vägar fram till ekonomisk utsatthet 

ut? 
• Hur hanterar yngre ålderspensionärer ekonomisk utsatthet? 
• Vilka konsekvenser får ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers 

vardagsliv?  
• Hur inverkar yngre ålderspensionärers livshistorier på den 

ekonomiska utsatthetens betydelse?   
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Den ekonomiska utsatthetens betydelse motsvarar den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser och hantering av ekonomisk utsatthet. 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i Calasantis och Slevins (2001) 
metodologi i studier av heterogenitet i ålderdomen och den 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkten ”subtle realism” (Hammersley 2002; Seale 
1999). Mönster i ekonomisk utsatthet och dess betydelse undersöks med hjälp 
av jämförelser mellan yngre ålderspensionärers berättelser om sina livshistorier 
fram till ekonomisk utsatthet och ekonomisk trygghet och deras förväntningar 
på framtiden. Ekonomisk utsatthet undersöks därmed utifrån ett relativt 
perspektiv.  
 
Ekonomisk utsatthet preciseras till att motsvara ekonomiska förutsättningar 
som återfinns bland yngre ålderspensionärer med bostadstillägg – ett 
inkomstprövat offentligt ekonomiskt trygghetssystem för äldre personer. 
Ekonomisk trygghet definieras som ekonomiska förutsättningar som placerar 
äldre personer i ett bättre ekonomiskt läge än äldre personer med 
bostadstillägg. Avhandlingens fokus gör att yngre ålderspensionärers vardag 
med ekonomisk trygghet inte undersöks på sina egna villkor, utan istället 
utifrån målsättningen att öka kunskapen om ekonomisk utsatthet och dess 
betydelse i yngre ålderspensionärers vardag. 
 
Slutligen baseras undersökningen på livsloppsteori, som menar att det är viktigt 
att ta hänsyn till människors hela sociala livshistorier när deras nuvarande 
vardagsliv studeras (Elder, et al. 2004). Av den anledningen analyseras yngre 
ålderspensionärers vägar fram till ekonomisk utsatthet och hur deras 
livshistorier inverkar på den ekonomiska utsatthetens betydelse. 
Livsloppsteorin poängterar också att det är viktigt att ta hänsyn till hur den 
omgivande historiska kontexten formar människors liv över tid (ibid.). Utifrån 
denna utgångspunkt och Karl Mannheims (1952/1997) teori om generationer 
diskuteras hur generationsspecifika livsvillkor återspeglas i den ekonomiska 
utsattheten och dess betydelse i yngre ålderspensionärers vardagsliv.  
 
Begreppet generation kan användas på flera olika sätt (Marshall & Mueller 
2003). Det finns därför anledning att specificera hur begreppet används i 
denna avhandling. Jag ansluter mig här till Mannheims (1952/1997) definition 
av generation. Det innebär att jag utgår från att en kohort utgörs av människor 
som är födda samma år och därmed är tonåringar, medelålders och äldre 
personer under samma period i historien. Kohorten motsvarar därmed en 
födelsekohort och den utgör i sin tur basen för en generation. Mannheim 
skriver att en kohort, i sin mest basala form, förvandlas till en generation 
genom att den befinner sig inom ett avgränsat geografiskt område vid samma 
tidpunkt i livshistorien. Genom denna gemensamma historiska och 
geografiska position omges människor i en generation av samma intellektuella, 
sociala och politiska livsvillkor genom de olika livsfaserna i deras liv.  
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Avhandlingen baseras på intervjuer med yngre ålderspensionärer som är födda 
mellan 1935 och 1944. De är antingen födda i Sverige eller så har de bott i 
landet under en längre period före ålderspensioneringen. Urvalet motiveras av 
att dessa äldre personer har omgetts av en likartad samhällsutveckling genom 
livet. De präglades av en utbredd ekonomisk utsatthet i befolkningen och en 
framväxande välfärdsstat under barndomen. Därefter präglades de av en 
expanderande välfärdsstat och en god välfärdsutveckling i befolkningen under 
medelåldern. Denna kohort äldre personer etablerade sig alltså i vuxenlivet 
under en tid då välfärdsstaten och välståndet växte sig starkt i Sverige. Jag 
väljer därför fortsättningsvis att benämna denna kohort yngre 
ålderspensionärer för brytningsgenerationen.  

 

En avhandling i socialt arbete 
Avhandlingen skrivs inom forsknings- och huvudområdet socialt arbete. Inom 
detta område har äldre personers ekonomiska utsatthet och vardag undersökts 
under längre tid i Sverige (Eliasson 1996; Sunesson 2000). Forskning om 
ekonomisk trygghet bland äldre personer har handlat om utsatthetens 
omfattning, fördelning och orsaker (se exempelvis Gunnarsson 2002; 
Gustafsson, et al. 2009). Dessutom har utvecklingen av de offentliga 
ekonomiska trygghetssystemen för äldre personer studerats (se exempelvis 
Edebalk 1972, 1996, 2008). Ytterligare andra gånger har forskningen i socialt 
arbete handlat om människors ekonomiska och sociala förberedelser inför 
ålderdomen (Werner 2012). Forskning om äldre människors vardag har i hög 
grad fokuserat på äldreomsorgsarbetet och dess villkor (se exempelvis Eliasson 
1995; Gunnarsson & Szebehely 2009; Johansson 2007, 2010). Andra gånger 
har äldre personers upplevelser och erfarenheter stått i forskningens fokus (se 
exempelvis Gunnarsson 2011; Jeppsson Grassman 2008; Olaison & 
Cedersund 2009; Snellman 2009; Söderberg, et al. 2012). Äldre personer har i 
denna forskning levt såväl med som utan offentligt beviljad äldreomsorg och 
vissa har levt med funktionsnedsättningar under längre perioder före 
ålderspensioneringen. Avhandlingen placerar sig i denna sistnämnda forskning 
i socialt arbete som undersöker äldre personers vardag med utgångspunkt i 
äldre personers aktörsperspektiv.  

 

Disposition 
Avhandlingen består av tio kapitel. I detta första inledningskapitel ges en 
bakgrund till undersökningens ämne och centrala begrepp definieras. 
Dessutom preciseras och motiveras syfte och frågeställningar. I det andra 
kapitlet presenteras och diskuteras tidigare socialvetenskaplig fattigdoms- och 
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äldreforskning som är relevant för syfte och frågeställningar. Det tredje kapitlet 
ger en fördjupad beskrivning av yttre faktorer som kan tänkas spela roll för 
intervjupersonernas erfarenheter av och förväntningar på ekonomisk utsatthet i 
ålderdomen. I kapitel fyra placeras undersökningen in i sitt större teoretiska 
sammanhang, varefter teoriernas betydelse i denna avhandling preciseras. I 
kapitel fem går jag slutligen över till avhandlingens metod. Här behandlas i tur 
och ordning insamlings- och analysmetod, etiska överväganden och validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en presentation av 
intervjupersonerna.   
 
I kapitel sex till nio presenteras avhandlingens resultat. I kapitel sex blir de 
ekonomiska förutsättningar som yngre ålderspensionärer med ekonomisk 
utsatthet lever under belysta. Intervjupersonernas ekonomiska förutsättningar 
delas in i kategorierna knapp, begränsad och trygg ekonomi. Dessa kategorier 
ligger sedan till grund för jämförelser i kommande kapitel mellan 
intervjupersonernas erfarenheter av och förväntningar på ekonomisk utsatthet. 
I kapitel sju studeras yngre ålderspensionärers livshistorier och deras vägar 
fram till ekonomisk utsatthet. I det åttonde kapitlet undersöks vilka 
konsekvenser ekonomisk utsatthet får i yngre ålderspensionärers vardagsliv och 
livshistoriernas inverkan på dem. I kapitel nio studeras hur yngre 
ålderspensionärer hanterar ekonomisk utsatthet och hur livshistorierna 
inverkar på hanteringen.   

 
Det tionde kapitlet utgör avhandlingens slutdiskussion. Här sammanfattas och 
sammanförs resultaten som svarar mot avhandlingens frågeställningar. 
Därefter diskuteras dessa sammantagna resultat utifrån standardhistorier om 
livet bland människor med ekonomisk utsatthet och yngre ålderspensionärers 
generationstillhörighet. Sist diskuteras de sammantagna resultaten och 
återgärder mot äldrefattigdom.  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras och diskuteras först kunskapsläget om vad som leder 
fram till ekonomisk utsatthet bland äldre personer. Därefter följer tidigare 
forskning om den ekonomiska utsatthetens konsekvenser och äldre personers 
hantering av ekonomisk utsatthet i vardagen. I dessa avsnitt behandlas även 
hur äldre personers livshistorier inverkar på den ekonomiska utsatthetens 
betydelse. I kapitlets första och tredje avsnitt behandlas även frågan om vilka 
ekonomiska förutsättningar äldre personer med ekonomisk utsatthet lever 
under. Avslutningsvis sammanfattas kapitlets innehåll. 
    

Orsaker till ekonomisk utsatthet 
Forskare som studerar orsaker till ojämlikhet och ekonomisk utsatthet bland 
äldre personer tar ofta sin utgångspunkt i Robert K. Mertons (1968, 1973) 
teori om Mattheweffekten inom akademin. Baserat på denna utgångspunkt 
har Dale Dannefers (1987, 2003) utvecklat teorin om kumulativa fördelar och 
nackdelar som förklarar ökad heterogenitet bland människor efterhand som de 
åldras (O'Rand 1996; Walker 2012). Denna teori riktar intresset mot 
institutionella faktorer som bidrar till äldre personers heterogenitet. Allan 
Walker (2012) poängterar att sådana yttre sociala faktorer samverkar med 
genetiska faktorer och individens aktörskap i formandet av kumulativa fördelar 
och nackdelar i människors liv. Trots det har den socialvetenskapliga 
forskningen hittills företrädesvis intresserat sig för de yttre sociala faktorerna 
(ibid.).  
 
Forskning om kumulativa fördelar och nackdelar visar att föräldrars 
samhällsklass, inkomst, förmögenhet och utbildningsnivå inverkar på barns 
fysiska utveckling och hur väl de lyckas i skolan (Walker 2012). Redan i 
barndomen läggs därmed grund för kumulativa positiva eller negativa 
socioekonomiska händelseförlopp genom livet, men det är framför allt 
utvecklingen i medelåldern som bestämmer de ekonomiska villkoren i 
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ålderdomen. Arbetsförmågan, tillgången till och formen av yrkesarbete och 
civilstånd under medelåldern förklarar i hög utsträckning den offentliga och 
privata pensionens och tillgångarnas storlek efter ålderspensioneringen (ibid.). 
  
Kvinnor lever med särskilt stor ekonomisk utsatthet i ålderdomen (Arber 
2006; Arber & Ginn 1991; Gunnarsson 2002; Walker 2012). De tilldelas och 
tar i högre utsträckning än män huvudansvaret för vård och omsorg om andra 
genom livet – både i hemmet och i yrkeslivet. Detta arbete ger vanligtvis låg 
eller ingen yrkesinkomst, vilket bidrar till kvinnors låga offentliga 
inkomstrelaterade pensioner samt en begränsad tillgång till privata 
pensionsförsäkringar och förmögenhet i ålderdomen. Denna ekonomiska 
utsatthet i ålderdomen kompenseras ibland av att kvinnor lever eller har levt 
tillsammans med män med bättre ekonomiska förutsättningar (Arber 2006; 
Gillen & Kim 2009; Price & Ginn 2003). I enlighet med det lever kvinnor 
som har levt ensamma, skiljt sig, separerat eller blivit änkor med mer 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen än sammanboende kvinnor. Av de äldre 
kvinnor som är ensamboende lever ofta de som har varit ensamboende genom 
hela livet med minst ekonomisk utsatthet (Arber 2006; Price & Ginn 2003). 
Hur allvarlig den ekonomiska utsattheten är bland äldre kvinnor som har skiljt 
sig, separerat och blivit änkor beror på hur de har fått ta del av partnerns 
ekonomiska tillgångar efter skilsmässa, separation och dödsfall (Price & Ginn 
2003). Det beror också på i vilken grad samhället går in och kompenserar för 
bortfall av mannens inkomst och tillgångar.  

 
Även personer som har levt med långvariga funktionsnedsättningar genom 
medelåldern är en grupp som är särskilt ekonomiskt utsatt i ålderdomen. 
Yrkesarbeten som förknippas med en låg socioekonomisk position, exempelvis 
på grund av att de inte kräver någon längre utbildning eller att de ger låga 
inkomster, är inte sällan förknippade med en problematisk arbetsmiljö (Fors & 
Lennartsson 2012; Walker 2012; Vogel 2006a). Det bidrar i sin tur till att en 
låg socioekonomisk position ger förhöjd risk för ohälsa och 
funktionsnedsättningar under medelåldern. Parallellt ger ohälsa och 
funktionsnedsättningar förhöjd risk för avbrutna yrkeskarriärer och lågbetalda 
yrken, vilka är faktorer som bidrar till ekonomisk utsatthet i ålderdomen 
(ibid.). Avbrutna yrkeskarriärer och lågbetalda yrken är också vanligt bland 
personer som lever med social problematik som våld i familjen eller missbruk. 
Eftersom personer med funktionsnedsättningar och social problematik lever 
allt längre i Sverige (Gunnarsson 2008; Jeppsson Grassman 2008), ökar risken 
för ekonomisk utsatthet i ålderdomen inom dessa grupper. 
 
Utöver kvinnor och personer med hälsoproblematik, funktionsnedsättningar 
och social problematik är egna företagare som inte planerar för den egna 
ålderspensionen en riskgrupp för ekonomisk utsatthet i ålderdomen 
(Klevmarken 2012).  
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Ekonomisk utsatthet i ålderdomen beror inte bara på vad som har hänt i 
människors liv innan ålderspensioneringen. Under ålderdomen är det framför 
allt äldre personer med god hälsa, högre utbildningsnivå och lön som har 
förutsättningar att yrkesarbeta och som efterfrågas på arbetsmarknaden (Fors 
2012; Klevmarken 2012). Det bidrar till fortsatta kumulativa socioekonomiska 
fördelar för denna grupp, men också fortsatta kumulativa socioekonomiska 
nackdelar för äldre personer med ekonomisk utsatthet. Dessutom medför 
åldrandet ekonomiska risker för alla äldre personer (Zaidi & Gustafsson 
2007). Inkomsten sänks ofta vid inträde i ålderspensionssystem och allt 
eftersom privata pensioner och avtalspensioner försvinner. Risken för ökade 
utgifter till följd av ohälsa och funktionsnedsättningar ökar med stigande 
ålder. Även risken för att bli ensamboende ökar med stigande ålder, vilket i sin 
tur ökar risken för sänkt disponibel inkomst (ibid). I ålderdomen kan 
dessutom skulder bidra till ekonomiska svårigheter (Gunnarsson 1999). 
 
Förutom denna forskning om riskfaktorer för ekonomisk utsatthet i 
ålderdomen finns det också historisk forskning som ger ledtrådar till vad som 
har bidragit till ekonomisk utsatthet bland just äldre personer i 
brytningsgenerationen. Som framgår av föregående kapitel omgavs 
brytningsgenerationen av en positiv ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling i 
samhället under medelåldern. Mitt i den allmänna utvecklingsoptimismen och 
förbättrade levnadsstandarden i Sverige under 1950- till 1970-talet stannade 
politiker, offentliga utredare och forskare upp vid frågan om det fanns en 
kvardröjande nöd och grupper som inte fick sina behov tillgodosedda i landet 
(Andersson 2003; Arbetsgruppen för låginkomstfrågor 1973; Inghe & Inghe 
1968). Svaret som gavs var att det fanns det. De grupper som pekades ut som 
fortsatt ekonomiskt utsatta var kvinnor, äldre personer och lågbetalda 
yrkesarbetare, men också så kallade handikappade och asociala personer. 
Enligt den dåvarande styrande socialdemokratin skulle en aktiv socialpolitik 
förbättra dessa gruppers situation, genom att i första hand erbjuda ytterligare 
vägar in till arbetsmarknaden och när det inte var en framkomlig väg 
förbättrade omsorgsinsatser (Andersson 2003).  
 
Under slutet av 60-talet lyfte representanter för den fackliga 
sammanslutningen LO (Landsorganisationen) och Sveriges socialchefer fram 
svårigheter med socialdemokratins förhållningssätt (Andersson 2003). De 
menade att grupper i befolkningen inte i första hand var socioekonomiskt 
utsatta på grund av att de ännu inte hade integrerats i välfärdsutvecklingen i 
samhället. Istället menade de att dessa grupper var socialt utsatta på grund av 
att välfärdsutvecklingen i samhället hade ett pris – i form av att den slog ut 
vissa grupper från arbetsmarknaden och därmed också ifrån den 
standardtrygghet som välfärdssystemen erbjöd yrkesarbetande personer. 
Välfärdsutvecklingen baserades på effektiviseringar, teknikutveckling och 
produktivitetsökningar inom yrkeslivet, vilket minskade arbetsgivares behov av 
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och intresse för arbetstagare med låg utbildning och nedsatt 
yrkesarbetsförmåga. Det medförde att inte ens den goda ekonomiska tillväxten 
eller välfärdsstatliga expansionen i Sverige under 1950- och 1960-talet 
lyckades undanröja den ekonomiska utsattheten i befolkningen.  
    

Social exklusion från tredje åldern 
Vad gäller frågan om vad ekonomisk utsatthet får för konsekvenser i yngre 
ålderspensionärers vardag, menar Chris Gilleard och Paul Higgs (2005) att 
ekonomisk utsatthet leder till att äldre personer exkluderas från en ny form av 
livsstil som håller på att bli norm i tredje åldern. Tredje åldern definieras som 
en relativt ny social livsfas som börjar med ålderspensionering och slutar med 
att människor tar emot äldreomsorg för att klara vardagen. Livsfasen har växt 
fram sedan 1950-talet i västerländska industrialiserade länder, genom 
pensionssystemens utveckling och den förbättrade levnadsstandarden i 
befolkningen generellt sett (Gilleard & Higgs 2005; Laslett 1991). Denna 
utveckling har sammantaget resulterat i att allt fler äldre personer lever med 
allt bättre ekonomi, hälsa och funktionalitet allt senare i livet. 
 
Bland yngre ålderspensionärer visar vidare internationell och nationell 
forskning på en trend av ökad användning av teknik och media, vård av 
kroppen genom träning, ökat resande och fler besök på kulturevenemang 
(Agahi 2010; Bolin 2008; Gilleard & Higgs 2005; Häll 2006b; Wadbring & 
Bergström 2010). Dessa äldre personers sociala nätverk har också blivit allt 
större, mer geografiskt utspridda och mer inriktade på vänner (Amcoff 2003; 
Gilleard & Higgs 2005; Gustafson 2008; Nilsson 2010). Utifrån sådana 
forskningsresultat, men också genom en genomgång av hur historien har 
format dagens nytillkomna och framtidens äldre personer till en ny generation 
äldre personer, drar forskare slutsatsen att en ny form av livsstil håller på att 
etablera sig som norm i tredje åldern (Gilleard & Higgs 2005; Öberg 2005). 
De menar vidare att denna livsstil baseras på värden som självförverkligande, 
valfrihet, konsumtion, mobilitet, oberoende och ungdomlighet. Det är från 
denna framväxande norm som Gilleard och Higgs (2005) menar att äldre 
personers exkluderas på grund av ekonomisk utsatthet. 

 
Inom forskning om tredje åldern argumenterar samtidigt exempelvis Calasanti 
och Kings (2011) för att det snarare är den aktuella åldersordningen i 
samhället, marknadens intressen och äldrepolitikens målsättningar än 
historiens formande av en ny generation äldre personer som förklarar den 
förändrade normaliteten i tredje åldern. De och andra forskare problematiserar 
även att kunskap om olika ålderskategorier och livsfaser i ålderdomen 
företrädesvis baseras på forskning om majoritetens eller vita heterosexuella 
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mäns förutsättningar och vardagsliv (Calasanti & King 2011; Calasanti & 
Slevin 2001; Dannefer 1987). När sådan ensidig kunskap tillämpas på 
heterogena kollektiv äldre personer leder det till ålderism – det vill säga till 
stereotypa föreställningar om och bemötande av äldre personer (se exempelvis 
Andersson 2008; Damberg 2010; Jönson 2013).   
 
Slutsatsen om att en ny livsstil håller på att etablera sig som norm i tredje 
åldern kan även problematiseras med hjälp av forskningsresultat som visar att 
äldre personers vardag i början av ålderdomen innehåller betydligt fler aspekter 
än vad forskning om den nya normaliteten i tredje åldern lyfter fram. I Sverige 
engagerar sig exempelvis yngre ålderspensionärer i civilsamhället (Jergermalm 
& Eva 2011). De ägnar sig åt ideella insatser inom frivilligorganisationer och 
informella insatser för någon inom eller utanför familjen eller släkten. Fler 
kvinnor än män ägnar sig åt informella insatser, medan fler män än kvinnor är 
aktiva i frivilligorganisationer. De vanligaste ideella organisationer som yngre 
ålderspensionärer är engagerade i är i tur och ordning pensionärs-
organisationer, kyrkliga församlingar och bostadsrättsföreningar (ibid.).  
 
Vidare betyder hemmet mycket för äldre personer generellt sett (Borgegård, et 
al. 2002; Evertsson & Johansson 2008; Söderberg, et al. 2012). Hemmet och 
närmiljön utgör en viktig del av äldre personers identitet och trygghet och här 
ägnar sig äldre personer åt flera vanliga aktiviteter i vardagen. De sköter 
hemmet, tittar på TV, läser tidningen, lyssnar på radio, läser böcker, löser 
korsord, utför trädgårdsarbete och umgås med familj, släkt och vänner (Agahi, 
et al. 2010; Häll 2006b). Hemmet utgör även den bas utifrån vilken äldre 
personer promenerar och strövar i skog och mark, vilket är andra vanliga 
aktiviteter bland dem (Häll 2006b).  
 
Familj, släkt och grannar, informella och ideella insatser i civilsamhället, 
hemmet och naturen utgör därmed centrala aspekter i yngre 
ålderspensionärers vardagsliv vid 2000-talets inledning i Sverige. När hänsyn 
tas till alla aspekter av yngre ålderspensionärers vardag blir den framväxande 
nya normaliteten i tredje åldern mindre framträdande.  
 

Erfarenheter av ekonomisk utsatthet 
Inom en svensk och skandinavisk kontext råder det brist på forskning om den 
ekonomiska utsatthetens konsekvenser i äldre personers vardag som tar sin 
utgångspunkt i äldre personers egna erfarenheter. Därmed saknas även 
forskning som undersöker äldre personers erfarenheter av och förväntningar på 
ekonomisk utsatthet utifrån deras livshistoria. Den enda forskning som jag har 
funnit som behandlar dessa frågor är Evy Gunnarssons (1999) studie från 
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senare delen av 1990-talet. Av denna studie framgår att ekonomisk utsatthet 
begränsar äldre personer från att exempelvis resa, ringa till barn som bor 
utomlands och köpa nya böcker och kläder. Ekonomisk utsatthet medför att 
äldre personer aldrig kan unna sig något utöver mat och hyra, att de tvingas 
låna av andra för att få ekonomin att gå ihop, att de känner sig ensamma, att 
de begränsas i sitt umgänge med andra och att deras rörlighet inskränks.  
 
Vad gäller forskning publicerad på engelska om den ekonomiska utsatthetens 
konsekvenser i äldre personers vardag har jag funnit fyra forskningsrapporter 
som utgår från äldre personers perspektiv. Alla dessa studier handlar om 
engelska förhållanden vid 2000-talets inledning. Möjligen beror det på att 
ojämlikheten och den ekonomiska utsattheten bland äldre personer är högre i 
England än i många andra europeiska länder, vilket bland annat förklaras av 
att det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer 
erbjuder ersättningar under nivån för landets ”socialbidrag4” (Price & Ginn 
2003; Walker 2012). Vidare har regeringen tagit initiativ till att motverka 
social exklusion bland äldre personer i början av 2000-talet (Office of the 
Deputy Prime Minister 2006). Det ger en bakgrund till de kvalitativa studier 
om äldre personers erfarenheter av ekonomisk utsatthet som har publicerats av 
Joseph Rowntree Foundation (Cook, et al. 2004), Department for Work and 
Pensions (Dominy & Kempson 2006) och av två intresseorganisationer för 
äldre personer i England (Age Concern 2006; Scharf, et al. 2006).  
 
Tillsammans baseras dessa studier på en litteraturgenomgång av medicinska 
och socialvetenskapliga studier skrivna på engelska, gruppdiskussioner med 
expertgrupper, 17 fokusgruppsintervjuer och 95 individuella intervjuer med 
personer från 50 till över 90 år i England. De äldre personer som har ingått i 
studierna har olika etnisk bakgrund, samt olika hälsorelaterade och 
ekonomiska förutsättningar. Ekonomisk utsatthet motsvaras i dessa rapporter 
av att förefalla vara berättigad eller ta emot stöd från offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystem, rapportera låg inkomst och små tillgångar eller att 
tillhöra någon särskilt ekonomiskt utsatt grupp av äldre personer (äldre 
personer över 85 år eller vissa etniska minoriteter). Rapporterna leder framför 
allt fram till diskussioner om mått på låg levnadsstandard, men också hur 
socialpolitiska insatser för äldre personer i England skulle kunna förbättras.  
 
Forskningsrapporternas resultat visar att äldre personer med ekonomisk 
utsatthet i England uppfattade att pengarna räckte till mat för att bli mätta, 
kläder för att hålla sig varma, skor till att promenera i olika väder och boende 

                                                        
4 Socialbidraget heter idag formellt ekonomiskt bistånd i Sverige, men i vardagligt tal används 
fortfarande ofta termen socialbidrag. Socialbidrag används också på Socialstyrelsens sida 
(www.socialstyrelsen.se) när information om det ekonomiska biståndet ges till allmänheten. I 
avhandlingen används genomgående termen socialbidrag istället för ekonomiskt bistånd.  
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som gav tak över huvudet och värme (Age Concern 2006; Dominy & 
Kempson 2006; Scharf, et al. 2006). Vissa av dessa äldre personer uppgav 
därför att de uppnådde en ”sufficient” eller ”acceptable” levnadsstandard (Age 
Concern 2006). De ansåg emellertid inte att de har råd med en ”decent” 
levnadsstandard (Age Concern 2006). Det berodde på att dessa äldre personer 
tvingades leva med ekonomisk oro och att de aldrig kunde unna sig något 
extra eller något som bidrog till variation i vardagen.  
 
Utöver det framkommer att äldre personer med ekonomisk utsatthet var 
tvungna att äta billig mat, genom att exempelvis hålla portionsstorleken nere 
och handla mat som passerat bäst-före-datum (Age Concern 2006; Dominy & 
Kempson 2006; Scharf, et al. 2006). Deras kläder var gamla och när de var 
tvungna att införskaffa ”nya” kläder köpte de ofta begagnat. Vissa höll 
utgifterna för telefon och uppvärmning nere till ett minimum (Age Concern 
2006; Dominy & Kempson 2006). Exempelvis använde de bara telefonen för 
att ta emot inkommande samtal, eller värmde de bara upp ett rum i boendet. 
Äldre personer med ekonomisk utsatthet hade även svårt att få pengarna att 
räcka till hemförsäkring, presenter, besök hos tandläkaren och frisören, att äta 
ute eller bjuda hem någon på mat i hemmet, ägna sig åt nöjen eller åka på 
semester (Age Concern 2006; Dominy & Kempson 2006; Scharf, et al. 2006). 
De oroade sig för att pengarna inte skulle räcka till underhåll och investeringar 
i hemmet, för att de skulle dö skuldsatta och för att pengarna inte skulle räcka 
till den egna begravningen (Age Concern 2006; Cook, et al. 2004; Dominy & 
Kempson 2006).  
 
I situationer då äldre personer med ekonomisk utsatthet hade nedsatt 
funktionalitet, men inte hade beviljats offentligt ekonomiskt stöd eller social 
service hade de svårt att ha råd med att anpassa hemmet och att köpa in 
tjänster för att möta sina särskilda behov (Age Concern 2006). Då de inte 
hade råd med egen bil, bidrog bristande tillgång till alternativa färdmedel till 
begränsad mobilitet (Age Concern 2006; Cook, et al. 2004; Dominy & 
Kempson 2006; Scharf, et al. 2006). Just bilens positiva betydelse för äldre 
personers mobilitet vid nedsatt rörlighet är ett resultat som bekräftas av flera 
studier om ekonomisk utsatthet i England (Arber 2006; Davey 2007; Patsios 
1999). Äldre personer med ekonomisk utsatthet berättade slutligen även att de 
var tvungna att ta emot omfattande ekonomisk stöd från närstående för att 
klara sig i vardagen (Dominy & Kempson 2006). De tog emot stöd i form av 
pengar, men också till exempel mat, kläder, husgeråd och heminredning, hjälp 
med transporter, städning och renovering av hemmet (ibid.). De som inte 
hade något socialt nätverk att falla tillbaka på befann sig därför i en särskilt 
problematisk situation (Dominy & Kempson 2006; Scharf, et al. 2006).  
 
Utifrån dessa resultat drar forskarna slutsatsen att ekonomisk utsatthet 
exkluderar äldre personer från att delta i olika former av konsumtion och 
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aktiviteter som är vanlig i befolkningen generellt sett vid 2000-talets inledning 
i England (Cook, et al. 2004; Scharf, et al. 2006). Utöver detta visar forskare i 
USA att många äldre personer med ekonomisk utsatthet i USA är tvungna att 
arbeta, inom den formella eller den informella sektorn, för att klara uppehället 
(Calasanti & Slevin 2001). De arbetar ofta till låga löner och under relativt 
dåliga arbetsvillkor, samtidigt som äldre personer med goda ekonomiska 
förutsättningar kan välja vad de vill ägna sig åt under ålderdomen – arbete eller 
fritidsaktiviteter (ibid.). Här framträder därmed den ekonomiska utsatthetens 
konsekvenser som social exklusion från möjligheten att ägna sig åt 
fritidsaktiviteter under ålderdomen. 

 
Även en omfattande studie om äldre personers levnadsförhållanden mellan 
1980–2003 i Sverige pekar mot att ekonomisk utsatthet exkluderar äldre 
personer från konsumtion och aktiviteter som är vanliga i befolkningen 
generellt sett i landet (SCB 2006b). Studien fördjupar sig inte i den 
ekonomiska utsatthetens konsekvenser i äldres vardag med utgångspunkt i 
äldre personers aktörsperspektiv. Däremot framkommer att risken för låg 
inkomst är högre bland ensamboende jämfört med sammanboende äldre 
personer (SCB 2013c). Ensamboende äldre personer bor vidare oftare än 
sammanboende i hyresrätt, medan sammanboende äldre personer oftare än 
ensamboende bor i eget hus eller bostadsrätt (Häll 2006a). Äldre personer som 
bor i hyresrätt betalar en högre utgift för bostaden i relation till den egna 
disponibla inkomsten än vad boende i eget hus och bostadsrätt gör (ibid.). 
Ensamboende mellan 65 och 74 år har även mer sällan tillgång till fritidshus, 
bil, båt, husvagn, dagstidning, video, diskmaskin, dator, Internet och åker mer 
sällan på en veckas semester jämfört med sammanboende (Häll 2006b; Vogel 
2006b). Ensamboende i åldersgruppen uppger också i högre grad än 
sammanboende att ekonomin utgör ett hinder för deras möjligheter att ägna 
sig åt en hobby (Häll 2006b). I studien definieras slutligen låg 
inkomststandard som att ha högst tre av följande nyttigheter i vardagen – bil, 
semesterresa senaste året, fritidshus, daglig tidning, TV, frys och diskmaskin. 
Bland samtliga personer mellan 65 och 74 år uppskattades omkring 10 procent 
ha låg levnadsstandard 2000/2003. Motsvarande siffra för ensamboende var 
omkring 25 procent. 
   
Hur stor andelen äldre personer som lever med låg levnadsstandard beror 
samtidigt i hög grad på vilket måttet på låg levnadsstandard som används. I en 
studie som jämför låg levnadsstandard bland äldre personer i olika Europeiska 
länder definieras låg levnadsstandard som att inte ha råd med minst tre av 
följande nyttigheter i vardagen: att klara oförutsedda utgifter; att ha råd med 
en veckas årlig semester utanför hemmet; att inte ha obetalda fodringar för 
exempelvis lån, hyra och andra skäliga levnadskostnader; att ha möjlighet att 
äta ett mål mat med kött, fisk eller kyckling varannan dag; att ha möjlighet att 
hålla hemmet tillräckligt varmt; och att äga en tvättmaskin; färg-TV; ha 
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telefon eller egen bil (Zaidi 2010). Utifrån denna definition uppskattas 
omkring 3 procent av alla äldre personer i Sverige leva med låg 
levnadsstandard, medan medelvärdet för alla EU:s länder var 16 procent 
(ibid.).  

 

Hantering av ekonomisk utsatthet 
Inom en svensk och skandinavisk kontext råder det även brist på forskning 
som belyser hur äldre personer hanterar ekonomisk utsatthet. I synnerhet är 
det svårt att hitta forskning som belyser äldre personers hantering av 
ekonomisk utsatthet i ljuset av deras livshistoria. Återigen har jag enbart 
funnit Evy Gunnarssons (1999) studie från senare delen av 1990-talet som 
behandlar dessa frågor. I denna studie nämns att äldre personer med 
ekonomisk utsatthet hushållar med mat och utgifter i allmänhet och köper 
lotter för att försöka öka inkomsterna.  
 
Utöver det framkommer det ovan, i avsnittet om erfarenheter av den 
ekonomiska utsatthetens konsekvenser, att äldre personer i England hushållar 
med resurserna genom att exempelvis köpa billig mat, begagnade kläder, bara 
värma upp ett rum och ta emot inkommande samtal (Age Concern 2006; 
Cook, et al. 2004; Dominy & Kempson 2006; Scharf, et al. 2006).  

 
Vad gäller äldre personers hantering av den egna ekonomin finns det vidare en 
livscykelteori om konsumtion som utgår från att personer gör rationella val om 
hur mycket de vill spendera i olika åldrar (Deaton 2005). Människor förutsätts 
uppskatta vilka inkomster och utgifter de kommer att ha genom livet. Utifrån 
sådana övervägningar förväntas de sparar i medelåldern för att säkra sin 
försörjning efter pensioneringen. Efter pensioneringen förväntas de successivt 
konsumera upp sina tillgångar. Äldre personer med ekonomisk utsatthet på 
grund av låga inkomster eller höga utgifter, men med finansiella tillgångar, 
kan därmed förväntas ta hjälp av sina tillgångar för att uppnå sina mål i 
vardagen.  

 
Livscykelteorin om konsumtion har kritiserats på några punkter som har 
relevans för denna studie. Tvärsnittsdata i Sverige under 1980- och 1990-talet 
visar att skillnader i förmögenhetens storlek mellan olika åldersgrupper i 
befolkningen är betydligt mer markant bland de mest förmögna än bland de 
minst förmögna i samhället (Klevmarken 2004). Det tyder på att 
livscykelteorin om konsumtion stämmer bättre på ekonomiskt privilegierade 
personers beteende än på beteendet bland ekonomisk utsatta personer. 
Observationer som tyder på att äldre personer inte konsumerar upp sina 
inkomster och förmögenhet i den grad som livscykelteorin om konsumtion 
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förespår har även förklarats med att äldre personer inte vet hur länge de 
kommer att leva eller hur deras framtida utgifter på grund av åldrande och 
ohälsa kommer att se ut (Banks, et al. 1998; Cook, et al. 2004; Klevmarken 
2004). Det gör det svårt för äldre personer att göra rationella val om hur 
mycket de skall spendera eller spara genom ålderdomen. Vidare har äldre 
personer med ekonomisk utsatthet i Belgien och England visat motstånd mot 
att sälja, belåna och flytta ifrån det egna boendet för att förbättra den egna 
ekonomiska situationen (Bosch 1998; Cook, et al. 2004). 

 
I relation till äldre personers hantering av ekonomisk utsatthet har tidigare 
forskning i England även lyft fram att äldre personer visar motstånd mot att 
söka behovsprövat ekonomiskt stöd för att förbättra den egna ekonomiska 
situationen (Age Concern 2006; Cook, et al. 2004; Scharf, et al. 2006). Äldre 
personer undviker behovsprövade bistånd på grund av att de vill undvika det 
stigma och de negativa föreställningar som de uppfattar är förknippade med 
denna form av ekonomiskt stöd (Cook, et al. 2004). De har också bristande 
kunskap om sociala rättigheter och vill inte ge sig in i den administration som 
systemet kräver (Age Concern 2006; Cook, et al. 2004; Scharf, et al. 2006). 
Slutligen uppges äldre personers motstånd mot att söka behovsprövat 
ekonomiskt stöd bero på komplexa och moderniserade ansökningsförfaranden, 
bristande information och avskildhet vid myndigheter som administrerar de 
dessa system (Cook, et al. 2004).  
 
I Sverige är det svårt att finna tidigare forskning som fördjupar sig i äldre 
personers motstånd mot att söka behovsprövat ekonomiskt stöd. Samtidigt 
uppskattar SCB 2008 och Pensionsmyndigheten 2010 mörkertalet5 inom 
bostadstillägget till 17 procent (Pensionsmyndigheten 2011a). En studie visar 
vidare att underutnyttjande av ekonomiskt bistånd 1985 och 1997 var särskilt 
stort bland personer över 55 år (Gustafsson 2002). I denna åldersgrupp var det 
störst andel personer som svarade att de inte hade sökt ekonomiskt bistånd, 
trots att de uppfattade sig berättigade till stödet.  
 
I den tidigare fattigdomsforskningen och den socialvetenskapliga 
äldreforskningen återfinns viss kunskap om relationen mellan äldre personers 
hantering av ekonomisk utsatthet och deras tidigare livshistoria. Forskare visar 
att äldre personer, i högre utsträckning än yngre personer, svarar att de är 
nöjda med sina liv eller levnadsstandard trots ekonomisk utsatthet (Berthoud, 
et al. 2009; Brown, et al. 2006; Halleröd 2006; Scharf, et al. 2006; Sen 2005). 
Denna förnöjsamhet förklaras med att äldre personer har anpassat sina 
preferenser efter små ekonomiska resurser över tid innan ålderdomen. I varje ny 

                                                        
5 Mörkertalet är ett mått på hur stor andel av det principiellt möjliga ekonomiska stödet som inte 
utnyttjas. Detta mått specificeras bland annat i Försäkringskassans (2005) skrift ”Försäkringskassan 
redovisar 2005:2. Uppskattning av mörkertalet i BTP”.  
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kohort äldre personer blir det samtidigt mindre vanligt med förnöjsamhet trots 
ekonomisk utsatthet, jämfört med tidigare kohorter äldre personer (Berthoud, 
et al. 2009). I ålderdomen blir det istället allt vanligare inom varje kohort med 
förnöjsamhet trots ekonomisk utsatthet över tid. Varför förnöjsamheten 
minskar för varje kohort äldre personer och ökar inom varje kohort över tid i 
ålderdomen ger den tidigare forskningen inte svar på.  

 

Sammanfattning 
Genomgången av tidigare forskning visar att det råder brist på studier om 
ekonomisk utsatthet som tar sin utgångspunkt i äldre personers 
aktörsperspektiv – särskilt inom en skandinavisk kontext. Det råder också brist 
på forskning som fördjupar sig i hur äldre personers livshistorier inverkar på 
den ekonomiska utsatthetens betydelse.   
 
Av tidigare forskning framgår det vidare att ekonomisk utsatthet i äldre 
personers liv förklaras av samverkande socioekonomiska nackdelar som har 
följt på varandra genom människors barndom och medelålder. Inte ens den 
goda ekonomiska tillväxten och den välfärdsstatliga expansionen i Sverige 
under 1950- och 1960-talet lyckades undanröja dessa negativa 
socioekonomiska spiraler bland kvinnor, låginkomsttagare och personer med 
långvarig ohälsa, funktionsnedsättningar och/eller social problematik. Under 
ålderdomen förklaras vidare ekonomisk utsatthet av låga inkomster, små eller 
ingen förmögenhet, skulder och höga utgifter för boendet och på grund av 
ensamboende, ohälsa och funktionsnedsättningar. 

 
Vad gäller den ekonomiska utsatthetens betydelse så menar vissa forskare att 
problematiken leder till att yngre ålderspensionärer exkluderas från en ny 
livsstil som håller på att etablera sig som norm i tredje åldern runt om i 
västerländska industrialiserade länder. Andra forskare landar istället i 
slutsatsen att ekonomisk utsatthet exkluderar äldre personer från möjligheten 
att delta i olika former av konsumtion och aktiviteter som är vanliga i 
befolkningen generellt sett. Även forskning om äldre personers 
levnadsförhållanden mellan 1980 och 2003 i Sverige visar att ekonomisk 
utsatthet exkluderar äldre personer från möjligheten att delta i olika former av 
konsumtion och aktiviteter som är vanliga i befolkningen generellt sett. Denna 
slutsats bekräftas även av en studie som tar sin utgångspunkt i äldre personers 
aktörsperspektiv under 1990-talets andra del. 
 
Av tidigare forskning framgår det också att äldre personer hushållar med 
resurserna för att få pengarna att räcka längre. Livscykelteori om konsumtion 
pekar dessutom på att vissa äldre personer med ekonomisk utsatthet kan 
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använda tillgångar för att uppnå sina mål i vardagen. Hypoteser och 
forskningsresultat uppehåller sig dessutom vid att äldre personer har anpassat 
sina preferenser efter små ekonomiska resurser över tid, vilket förklarar varför 
de är nöjda med livet i ålderdomen trots ekonomisk utsatthet.  
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3 BRYTNINGSGENERATIONENS 
LIVSVILLKOR 

I detta kapitel specificeras först vad som skiljer brytningsgenerationen från 
tidigare och senare generationer äldre personer. En översikt över 
välfärdsstatens framväxt i Sverige presenteras och denna exemplifieras utifrån 
hur socialpolitiska insatser för äldre personer har utvecklats över tid. 
Brytningsgenerationens specifika historiska livsvillkor inom ramen för den 
välfärdsstatliga utvecklingen beskrivs. Därefter presenteras 
brytningsgenerationens levnadsförhållanden efter ålderspensioneringen, 
grundläggande äldrepolitiska ambitioner och det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer vid 2000-talets inledning.  
 

Välfärdsstaten växer fram 
Välfärdsstatens framväxt har förklarats utifrån flera olika utgångspunkter. 
Dessa olika utgångspunkter har ibland betraktats som konkurrerande och 
andra gånger som komplementära (Palme 1990). Ibland har välfärdsstatens 
etablering och expansion setts som en naturlig följd av industrialisering, 
kapitalism och den socialpolitiska administrationens egenintresse (ibid.). 
Andra gånger har enskilda aktörers och gruppers politiska övertygelser och 
gärningar lyfts fram som förklaringar (Palme 1990; Åmark 2005). Ytterligare 
andra gånger har olika befolkningsgruppers möjligheter och svårigheter att 
själva hantera försörjningsrisker genom livet fått förklara välfärdsstatens 
utveckling (Baldwin 2003). Från 1970-talets slut har den ekonomiska och 
politiska internationaliseringen, ökad migration, täta ekonomiska kriser, ökad 
arbetslöshet, en förändrad arbetsmarknad och den demografiska utvecklingen 
pekats ut som faktorer som bidrar till välfärdsstatens reträtt eller 
omstrukturering (Pierson 1998). I detta kapitel står emellertid inte frågan om 
varför välfärdsstaten växte fram och expanderade eller vilka utmaningar den 
står inför i framtiden i fokus. Frågan är istället hur välfärdsstatens utveckling 



 

29 

har återspeglats i brytningsgenerationens vardag över tid. För att svara på den 
frågan beskrivs här först översiktligt välfärdsstatens policyutveckling i Sverige 
från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet. Det görs med hjälp av 
Christopher Piersons (1998) beskrivning av välfärdsstatens framväxt och 
etablering i demokratiska kapitalistiska samhällen.  
 
Utifrån fokus på socialförsäkringars utveckling poängterar Pierson (1998) att 
socialförsäkringssystemens komplexitet och olika länders unika historia gör det 
svårt att tala om välfärdsstatens historia i singular. Men samtidigt menar han 
att det går att finna ett gemensamt historiskt mönster. Han skriver om 
välfärdsstatens tillkomst mellan 1880 och 1920. Under dessa år introducerade 
demokratiska kapitalistiska länder offentliga socialförsäkringar för 
yrkesarbetande män. Socialförsäkringarna gav vanligtvis till en början 
ersättning vid minskade inkomster på grund av arbetsrelaterade olyckor. 
Därefter följde i tur och ordning socialförsäkringar för ohälsa, ålderdom och 
arbetslöshet.  
 
Välfärdsstaten expanderade därefter framför allt mellan 1945 och 1975 
(Pierson 1998). Till en början kom även kvinnor och barn att omfattas av 
socialförsäkringar (genom exempelvis barnbidrag och moderskapspenning). 
Dessutom ökade socialförsäkringarnas täckningsgrad, när dessa försäkringar 
gick från att vara frivilliga till att bli obligatoriska och omfatta allt fler 
yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Ersättningarna utvecklades också från att 
företrädesvis utgå som ett fast belopp som erbjöd grundtrygghet, till att bli 
inkomstrelaterade och därmed erbjuda standardtrygghet. Sammantaget bidrog 
denna utveckling till att välfärdsstatens utgifter tog en allt större andel av 
länders bruttonationalprodukt i anspråk (Pierson 1998, s. 108–109).  
 
Från 1975 uppehåller sig Pierson (1998) vid hur inifrån och utifrån 
kommande tryck har förändrat välfärdsstaten. Han konstaterar att 
välfärdsstatens andel av bruttonationalprodukten trots allt har fortsatt att öka 
även efter 1970-talet i många länder, om än i lägre grad än tidigare och i hög 
utsträckning på grund av åldrande befolkningar och ökad arbetslöshet (Pierson 
1998, s. 127, 162–163). Men samtidigt har socialförsäkringarnas 
ersättningsnivåer sänkts, så kallade aktiva socialpolitiska insatser (utbildning, 
rehabilitering och aktiveringsåtgärder) prioriterats istället för så kallade passiva 
socialpolitiska insatser (transfereringar), tidigare offentliga socialförsäkringar 
och social service privatiserats och välfärdsstaten blivit allt mer inriktad på att 
reglera och kontrollera istället för att själv producera socialpolitiska insatser.  
 
Enligt Pierson (1998) väcker den välfärdsstatliga utvecklingen sedan mitten på 
1970-talet frågan om vilka former av välfärdsstater som demokratiska 
kapitalistiska samhällen kommer att uppvisa i framtiden. Han argumenterar 
för att välfärdsstaten inte håller på att retirera utan att den istället 
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omstruktureras. Tidigare har Richard M. Titmuss (1963) kategoriserat 
välfärdsstatliga lösningar som residuala, prestationsbaserade eller institutionella. 
En residual välfärdsstatlig lösning erbjuder restriktiva behovs- och 
inkomstprövade insatser när medborgare inte lyckas tillfredsställa sina behov 
på egen hand eller med hjälp av insatser från familjen eller den privata 
marknaden. En prestationsbaserad välfärdsstatlig lösning erbjuder istället 
yrkesarbetande personer standardtrygghet baserat på deras ställning och 
prestation på arbetsmarknaden. En institutionell välfärdsstatlig lösning 
erbjuder slutligen de personer som räknas in som medborgare i landet relativt 
generösa offentliga insatser vid en rad specificerade behovssituationer och 
dessa insatser finansieras av skatter. Under 1900-talet har olika välfärdsstater 
kombinerat residuala, prestationsinriktade och institutionella inslag på olika 
sätt jämfört med varandra och över tid (Esping-Andersen 1990; Titmuss 
1963). Framför allt har prestationsinriktade och institutionella 
välfärdspolitiska insatser expanderat. Pierson (1998) frågar sig vilka nya former 
och kombinationer av välfärdspolitiska insatser som kommer att återfinnas i 
olika välfärdsstater i framtiden.   

 
Efter denna internationella översikt exemplifieras nu välfärdsstatens historia i 
Sverige med hjälp av utvecklingen av socialpolitiska insatser för äldre personer. 
Utvecklingen av socialpolitiska insatser för äldre personer ramas in och 
diskuteras utifrån tre av Birgitta Odéns (1993) fem tidsperioder över äldre 
personers samhällshistoria historia i Sverige – fattigvårdsperioden, 
välfärdsperioden och omprövningsperioden. Odén (1993) poängterar att 
övergångarna mellan dessa olika faser inte har varit abrupta, utan att de istället 
har överlappat varandra.  
 
Fattigvårdsperioden placeras in mellan 1850 till 1950 och därmed längre fram 
i historien än vad Piersons (1998) beskrivning av välfärdsstatens tillblivelse 
fram till 1920 ger vid handen. Det förklaras av att Odén låter 
fattigvårdsperioden fortsätta fram till dess att välfärdsstaten i Sverige erbjöd 
äldre personer en ekonomisk trygghet som de kunde överleva på och ett 
omsorgssystem som låg utanför fattigvården. Under senare delen av 1800-talet 
och de första decennierna under 1900-talet var äldre personer i Sverige 
tvungna att arbeta för sin försörjning (Odén, et al. 1993) – i alla fall om de inte 
kunde leva på sina tillgångar eller sin makes, makas, sina barns, andra 
släktingars, den tidigare arbetsgivarens eller frivilligorganisationers välvilja och 
omsorg (Edebalk 1996; Trydegård 2000). Barnen tog hand om sina åldrande 
föräldrar genom att exempelvis hjälpa föräldrar i eget boende, ha föräldrar 
boende hos sig i barndomshemmet med eller utan undantagskontrakt6 eller 

                                                        
6 Undantaget gav en äldre person rätt att nyttja del av fastighet under resten av dennes liv, trots att 
fastigheten hade sålts vidare. Undantagskontrakt preciserade också vilken form av personlig vård och 
omsorg som de nya ägarna skulle ge till den äldre personen under resten av dennes liv.   
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genom att låta föräldrar flytta in till sitt nybildade hem (Rosén 2004). I sista 
hand kunde äldre personer få stöd av fattigvården som först organiserades 
inom den kyrkliga sockengemenskapen och därefter av kommunerna. 
Fattigvården innefattade under slutet av 1800-talet ut- eller bortackordering, 
kringgång, bortauktionering, fattigstugor, fattighus och fattiggårdar (Rosén 
2004; Trydegård 2013). Insatser riktades mot alla åldersgrupper i 
befolkningen. På fattigvårdens institutioner blandades människor i olika åldrar 
och med olika former av utsatthet. Fattigvårdens resurser var begränsade och 
dess arbetsmoral stark, vilket resulterade i att ”fattighjon” som klarade av det 
fick arbeta och hjälpa till att sköta andra ”fattighjon” som inte kunde ta hand 
om sig själva (Trydegård 2013). Det gällde även för äldre personer.  
 
De välfärdspolitiska insatserna för äldre personer i Sverige under senare delen 
av 1800-talet och första delen av 1900-talet har betecknats som residuala 
(Blomberg & Petersson 2007). 1913 beslutade visserligen riksdagen att införa 
en nationell folkpension som utgick till arbetsoförmögna personer som fyllde 
67 år efter systemets införande (Edebalk 1996; Pierson 1998). 1918 blev 
dessutom kommunerna skyldiga att tillhandahålla särskilda hem för 
behövande åldringar. Under 1910-talet lades därmed grunden för ett 
institutionellt tvådelat äldrepolitiskt system – som fokuserar dels på ekonomisk 
trygghet och dels på omsorgsbehov. Samtidigt var grundbeloppet i 
folkpensionen så pass lågt fram till slutet av 1940-talet att det var svår att 
överleva på (Edebalk 1996). Ålderdomshemmen var dessutom ända fram till 
slutet av 1940-talet fortsatt till för äldre personer som kategoriserades som 
fattiga – dvs. utan någonstans att bo, inkomst som gick att överleva på eller 
någon annan som kunde ta hand om dem (ibid.).  

 
Enligt Odéns uppdelning av äldre personers samhällshistoria ersattes 
fattigvårdsperioden av välfärdsperioden först under 1950-talet. Övergången 
mellan fattigvårdsperioden och välfärdsperioden inkluderar därmed 1946 års 
riksdagsbeslut om att ersätta den tidigare folkpensionen med ett nytt system 
(Edebalk 1996). Till detta tillkom ett inkomstprövat bostadstillägg, 
hustrutillägg och barntillägg. I slutet av 1940-talet infördes även änkepension. 
Grundbeloppen var fortfarande låga i dessa system, men de höjdes till en nivå 
som sammantaget gick att överleva på (ibid.). 1959 förbättrades äldre 
personers ekonomiska förutsättningar ytterligare genom att grundtryggheten 
kompletterades med den allmänna tilläggspensionen (ATP) (Edebalk 2008). 
Detta system gav inkomstrelaterad ålderspension i relation till de 15 bästa 
inkomståren under en persons yrkesliv. 1947 beslutades vidare att den 
offentliga äldreomsorgen inte längre skulle ingå som en del av fattigvården 
utan istället omfatta alla äldre personer oberoende av deras ekonomiska 
förutsättningar (Edebalk 1996). Från 1950-talet vann idén om hemtjänst 
terräng gentemot idén om vård på ålderdomshem. Staten satsade resurser på 
att förbättra bostadsstandarden för att underlätta äldre personers kvarboende i 
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hemmet (Edebalk 1990). Därmed var det tvådelade institutionella 
äldrepolitiska systemet etablerat (Blomberg & Petersson 2007). Det 
sammantagna äldrepolitiska systemet inkluderade emellertid även 
prestationsbaserade inslag i form av ATP-systemet. 

 
I enligt med Piersons (1998) periodisering av välfärdsstatens expansion i 
demokratiska kapitalistiska länder ökade därefter antalet äldre personer som 
fick hemtjänst och institutionsvård fram till mitten av 1970-talet (Szebehely 
1995). Sedan dess och fram till 2000-talets inledning har den offentliga 
hemtjänsten och institutionsvården för äldre personer minskat i termer av 
antalet äldre personer inom och kostnader för verksamheterna (Szebehely 
1995; Szebehely & Trydegård 2012). Äldreomsorgens hemtjänst och 
institutionsvård har i allt högre grad kommit att riktas mot ett mindre antal 
äldre personer med ett allt större vård- och omsorgsbehov. Trots det låter 
Odén (1993) äldre personers välfärdsperiod fortsätta ända in på 1990-talet, 
innan den ersätts av omprövningsperioden. Det kan förklaras av att det var 
först på 1990-talet som den socialpolitiska lagstiftningen på äldreområdet 
förändrades på ett mer genomgripande sätt (Blomberg & Petersson 2007; 
Szebehely & Trydegård 2012).  
 
Från 1990-talet reformerades det offentliga ålderspensionssystemet, vilket 
redan har beskrivits i inledningen. Under samma årtionde decentraliserades 
offentlig vård och omsorg om äldre personer från regional till kommunal nivå. 
Riksdagen öppnade upp för att offentligt finansierad hemtjänst och 
institutionsvård skulle kunna levereras av privata aktörer. Under 2000-talets 
första decennium gav lagstiftning kommuner möjlighet att låta äldre personer 
välja vem som skulle leverera den offentligt finansierade vård och omsorg som 
de hade beviljats. Dessutom infördes ett allmänt skatteavdrag på hushållsnära 
tjänster och personlig omsorg. Efterhand som offentliga hemtjänst och 
institutionsvård har kommit att riktas mot ett mindre antal äldre personer med 
omfattande vård- och omsorgsbehov, har äldre personer i lägre 
socioekonomiska positioner (definierat som personer med lägre utbildning och 
som arbetare) i allt högre grad tagit hjälp av anhöriga (ofta vuxna döttrar) för 
att klara av vardagen (Szebehely & Trydegård 2012; Ulmanen 2009). 
Samtidigt har äldre personer i högre socioekonomiska positioner (definierat 
som personer med högre utbildning och som tjänstemän) i allt högre 
utsträckning köpt privata hushållsnära tjänster och personlig omsorg 
(Szebehely & Trydegård 2012).  
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Generationsspecifika livsvillkor 
Mannheim (1952/1997) specificerar att det framför allt är vid människors 
inträde i vuxenlivet som omgivande historiska händelser omvandlar en kohort 
till en generation. Det beror, enligt Mannheim, på att människor i denna del 
av livet tar steget ut i större sociala sammanhang med ”färska ögon” – utan att 
redan vara stöpta i någon form angående hur vuxenlivet skall levas. Enligt 
honom placerar det människor vid inträdet i vuxenlivet i en god position för 
att utveckla nya sätt att se på och agera i världen – särskilt i tider av större, 
men inte alltför frekventa sociala förändringar. Efter denna livsperiod 
beskriver Mannheim (1952/1997) människors aktörskap som företrädesvis 
kumulativt. Det innebär att människor bedömer de kommande sociala, 
intellektuella och politiska omständigheter som de möter i livet utifrån sina 
tidigare erfarenheter.   
 
Människor i brytningsgenerationen slutade oftast skolan omkring 15 års ålder, 
varefter de ägnade en stor del av sin tid åt yrkesarbete (jämför Richardson 
2010; Söderlind & Engwall 2008). De flesta hade flyttat hemifrån och bildat 
familj vid 25 års ålder (jämför Åmark 2002). Brytningsgenerationen etablerade 
sig därmed i vuxenlivet under 1950- och 1960-talet. Det är decennier som 
utmärktes av särskilt god ekonomisk tillväxt och ett gynnsamt politiskt klimat 
för socialpolitiska reformer, vilket jag redan varit inne på i föregående avsnitt 
(Andersson 2003; Odén, et al. 1993; Olofsson 2011). Det bidrog till att 
Socialdemokraterna kunde sjösätta sin breda vision om folkhemmet. Under 
denna tidsperiod gjordes exempelvis offentliga investeringar i sjukförsäkring, 
föräldraförsäkring, hälso- och sjukvård, omsorgssystem för barn och bostäders 
kvalitet (Höjer 1969; Nasenius & Ritter 1974; Nygren 1994). Under 1950-
talet inspirerades också arbetsmarknadspolitiken av Rehn-Meidner-modellen, 
vilket bidrog till att resurser satsades på en aktiv arbetsmarknadspolitik – bland 
annat i form av flyttbidrag och omskolningsprogram (Petersson 2009).  
 
Tillsammans erbjöd dessa historiska skeenden befolkningen goda 
förutsättningar för yrkesarbete och utökad fritid, förbättrad bostadsstandard 
och bostadskarriär. Arbetslösheten sjönk till några procent (Wadensjö 2013; 
Åmark 2002). Genom ökad semester, högre löner och en allt generösare 
ålderspension fick många människor mer tid och pengar över till 
fritidsaktiviteter – som resor, bio, teaterbesök och engagemang i 
idrottsföreningar (jämför Hirdman, et al. 2012; Mattsson 1986; Nasenius & 
Ritter 1974; Åmark 2002). Bostaden blev också större och dess utrustning allt 
bättre (Ahrne, et al. 2003; Rosén 1993). Fler fick tillgång till el, rinnande 
vatten och avlopp i hemmet. Förutsättningarna skiljde sig visserligen mellan 
stad och landsbygd. 1960 saknade nästan en tredjedel av hushållen på 
landsbygden indraget vatten (Rosén 1993). Trots dessa skillnader förbättrades 
ändå den materiella bostadsstandarden markant generellt sett i befolkningen.  
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Samtidigt som levnadsförhållandena förbättras radikalt i befolkningen var 
fortfarande äldre tiders ideal och värderingar starka i samhället – i alla fall fram 
till slutet av 1960-talet. På familjeområdet var kärnfamiljen och den manliga 
familjeförsörjarmodellen både norm och ideal (Hirdman 1990, 1994; Åmark 
2002). Familjen bestod framför allt av mamma, pappa och barn. Pappan var 
huvudansvarig för att försörja familjen, medan mamman var huvudansvarig för 
hushålls- och omsorgsarbetet i hemmet. Det hindrade inte kvinnor från att 
yrkesarbeta. Kvinnors rätt till yrkesarbete hade stärkts under början av 1900-
talet och flera kvinnor yrkesarbetade också för att familjens ekonomi krävde 
det (Bersbo 2011; Åmark 2002). Samtidigt gjorde idealet om den manliga 
familjeförsörjaren att yrkesarbetande kvinnor fortfarande i hög utsträckning 
ensamma bar ansvaret för hushålls- och omsorgsarbetet i hemmet.  

 
Utöver ideal om kärnfamiljen och den manliga familjeförsörjaren, var ideal om 
skötsamhet, renlighet, måttfullhet och att inte ligga andra till last starka i 
samhället (Ambjörn 1998; Hirdman 1989; Lundberg 1993; Rasmusson 1985). 
Dessa ideal handlade bland annat om hur yrkesarbetare borde bete sig, men 
också om hur hemmet skulle se ut och hur kvinnan skulle sköta hushållet och 
barnen. Idealen fick även genomslag i rådgivning inför ålderdomen. I boken 
”Den gyllene åldern. Lev lyckligare och längre”, som publicerades 1960, gavs 
exempelvis följande råd inför livet som ålderspensionär:  

 
Tre grundregler: Alltid välborstade skor – Alltid fläckfria kläder – 
Alltid hel och ren (Brunius 1960, s. 105).   
 
Intressera er för andras väsen och bekymmer så intresserar de sig för 
er värld. Bli aldrig en börda för någon utan sök alltid ge litet mer än 
det ni själv få (Kindstrand 1960, s. 88). 
                           

Brytningsgenerationen skiljer därmed ut sig från tidigare och nästkommande 
generation genom att de präglades av ideal om kärnfamiljen, den manliga 
familjeförsörjaren, skötsamhet, renlighet, måttfullhet och att inte ligga andra 
till last parallellt med en unik positiv välfärdsutveckling under sin etablering i 
vuxenlivet. Den föregående generationen hade även de präglats av samma 
ideal, men samtidigt också av en betydligt mer utbredd och djup fattigdom i 
befolkningen under motsvarande tidsperiod i livet. Den efterföljande 
generationen präglades i sin tur istället av den unika positiva 
välfärdsutvecklingen i landet parallellt med ett mer omfattande ifrågasättande 
av hierarkier, ideal och normalitet i samhället (Lundberg 1993; Rasmusson 
1985). Dessutom förlängdes yngre människors utbildning successivt från 
1950-talet, vilket innebär att generationer efter brytningsgenerationen har fått 
en allt längre barndom. Under 1950-talet infördes successivt den obligatoriska 
enhetsskolan på nio år som finns kvar i dagens samhälle (Richardson 2010). 
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Efter det har allt fler unga fortsatt även till gymnasium och högre utbildning 
(Richardson 2010; Sjöberg 2004).  
 
Längre fram i avhandlingen behandlas hur det kommer sig att människor i 
brytningsgenerationen träder in i ålderdomen med ekonomisk utsatthet, trots 
att de har omgivits av en unik välfärdsutveckling i samhället sedan 
etableringen i vuxenlivet. Dessutom återkommer jag till hur 
brytningsgenerationens historiska kännetecken återspeglas i den ekonomiska 
utsatthetens betydelse i dessa äldre personers vardagsliv i början av 
ålderdomen. Innan dess framkommer nedan vilka generella 
levnadsförhållanden brytningsgenerationens historiska kännetecken resulterar i 
vid 2000-talets inledning.  
 

Levnadsförhållanden i början av ålderdomen 
När brytningsgenerationen trädde in i ålderdomen vid 65 års ålder var den 
genomsnittliga förväntade livslängden längre än någonsin tidigare. År 1951–
1960 var den resterande medellivslängden 15 år för kvinnor och nästan 14 år 
för män (SCB 2013e). 2012 var motsvarande siffror 21 år för kvinnor och 
något över 18 år för män (ibid.). Äldre personer kunde dessutom generellt sett 
se fram emot många år med god hälsa under ålderdomen. Från 1980-talet till 
början av 2000-talet rapporterade en allt större andel äldre personer ett gott 
hälsotillstånd och frånvaro av funktionsnedsättningar (Vogel 2006a)7.  

 
Vad gäller inkomsten så blev människors utträde ur arbetslivet allt mer 
flexibelt under 2000-talets inledning. 2003 tog strax över 10 procent av alla 
61- till 64-åringar ut inkomstrelaterad pension. 2009 var motsvarande siffra 
omkring 30 procent (Ds 2011:42). Från 2003 till 2009 ökade även andelen 
personer som inte tog ut någon pension vid 66 års ålder från 4 till över 10 
procent. Under denna tidsperiod blev det också allt vanligare med inkomst 
från företag och lönearbete bland personer mellan 65 och 74 år. År 2003 till 
2009 ökade lönesumman för åldersgruppen 65–74 år med nästan 20 procent. 
Samtidigt utgjorde dessa inkomster en relativt liten andel av åldersgruppens 
totala inkomster (ibid.). Trots detta mer flexibla utträde ur arbetsmarknaden 

                                                        
7 Under samma tidsperiod ökade även andelen äldre personer som rapporterade att de hade långvariga 
sjukdomar och svåra besvär av desamma (Vogel 2006a). Denna motsättning i forskningsresultaten kan 
förklaras av att kunskapen om olika sjukdomstillstånd har blivit allt större, vilket leder till att fler 
åkommor blir diagnostiserade och behandlade. Det leder även till att äldre personer kan var mer 
medvetna om egna sjukdomstillstånd och deras symptom. Efter att hänsyn har tagits till denna 
utveckling inom sjukvården kan slutsatsen dras att äldre personers hälsoutveckling mellan 1980 och 
2000-talet har varit övervägande positiv (ibid.). 
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var det år 2009 fortsatt vanligast att gå i ålderspension vid 65 års ålder 
(Pensionsmyndigheten 2011b).  

 
Vidare har även äldre personers disponibla inkomst förbättrats sedan slutet av 
1900-talet (SCB 2004). År 2011 var den disponibla inkomsten i 
åldersgruppen 65 till 74 år ungefär lika hög som för befolkningen i sin helhet 
(SCB 2013c). Detta år låg medianvärdet för disponibel inkomst på 210 200 
kronor för samtliga i befolkningen, medan den låg på 206 600 kronor för 
människor mellan 65 och 74 år. År 2007 hade vidare 97 procent av alla 
personer mellan 65 och 74 år en nettoförmögenhet8 (SCB 2010). Bland 
kvinnorna var siffran 96 procent och bland männen 97 procent. Medelvärdet 
för kvinnorna var 1 090 tkr, medan motsvarande siffra för männen var 1 603 
tkr. Här kan dock tilläggas att spridningen av förmögenhet bland äldre 
personer är mycket stor (SCB 2004). Äldre personer med högst disponibel 
inkomst ägde 2002 den största förmögenheten. Denna grupp ägde också ca 48 
procent av den totala förmögenhetssumman (ibid.).  

 
Sammantaget återspeglar sig därmed brytningsgenerationens historiska 
kännetecken i att flertalet i generationen är ålderspensionärer utan 
äldreomsorg, med god hälsa och trygga ekonomiska förutsättningar vid 2000-
talets inledning.  
  

Värdigt liv och välbefinnande 
När brytningsgenerationen träder in i ålderdomen har Socialtjänsten en allmän 
skyldighet att verka för att äldre personer får ett värdigt liv och känner 
välbefinnande (Socialtjänstlagen 2001:453 5 kapitel § 4). Socialtjänsten har 
också i uppdrag att verka för äldre människors möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. Vidare gäller även den nationella 
utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre personer som riksdagen antog 
2006 (Proposition 2005/06:115). Enligt den är ett av utvecklingsområdena 
förebyggande arbete i syfte att hjälpa äldre kvinnor och män att motverka 
uppkomsten av skador och ohälsa. Detta förebyggande arbete omfattar 
förutom hälsoinformation till enskilda och service i hemmen för att förebygga 
fallolyckor, också insatser för att erbjuda äldre personer möjlighet till fysisk, 

                                                        
8 Nettoförmögenheten utgörs i denna statistik av reala tillgångar (till exempel småhus, bostadsrätter 
och fritidshus) plus finansiella tillgångar (banktillgångar, börsnoterade aktier, räntefonder och andra 
fonder, obligationer och andra värdepapper samt skattepliktiga försäkringar) minus skulder (SCB 
2008). Statistiken bygger på en totalundersökning. Förmögenhetsvariablerna är marknadsvärderade 
och företrädelsevis hämtade från registerdata. I den presenterade statistiken saknas lösören i form av till 
exempel båtar, bilar, konst och smycken och individers privata pensionsförsäkringar (ibid.). 
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social och meningsfull aktivitet (Proposition 2005/06:115; 
Socialdepartementet 2008, 2010).  
 
Medan fysisk och social aktivitet är mer lättdefinierat, framstår meningsfull 
aktivitet som svårare att definiera. Regeringen skriver emellertid i proposition 
2005/06:115 om den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om 
äldre att:  

 
Vikten av att kunna ägna sig åt något som ger mening i livet kan 
inte betonas tillräckligt. Oavsett vilka aktiviteter det rör sig om – 
fritids- eller föreningsaktiviteter, familjeliv eller något annat – så 
hjälper aktiviteterna individen att ta sig igenom svårigheter i livet 
såsom funktionsnedsättningar eller förlust av make/maka. Det är ett 
grundläggande mänskligt behov att känna sig behövd, att vara 
delaktig. Människor som vill engagera sig måste bjudas in av 
kommunen, föreningsliv och andra aktörer för att få möjlighet att 
göra något positivt med sitt engagemang. Det gäller inte minst äldre 
personer (Proposition 2005/06:115, s. 137). 

 
En meningsfull aktivitet handlar därmed enligt samhällets förebyggande 
hälsoverksamhet inom äldreområdet om att erbjuda äldre personer 
meningsfulla uppgifter i samvaro med andra. Som meningsfulla uppgifter 
definieras aktiviteter som bidrar till att äldre personer får känna sig behövda 
och bidra till andra människors välfärd.   
 
Utöver det har regeringen, riksdagen och statens folkhälsoinstitut lyft fram 
sociala mötesplatser som ett viktigt redskap i arbetet för sociala relationer, 
social gemenskap och hälsa bland äldre personer (Proposition 2005/06:115; 
Socialdepartementet 2008). I detta sammanhang skriver statens 
folkhälsoinstitut att:  
 

Sociala relationer och gemenskap är en kärnfråga för god hälsa och 
välbefinnande. Här har de sociala mötesplatserna en mycket central 
roll. Att bli sedd och känna sig betydelsefull är grundläggande och 
måste beaktas i verksamhetens upplägg. En mångfald av aktiviteter 
ökar chanserna att fler ska hitta något som känns meningsfullt. Det 
är en utmaning att nå dem som upplever sig ensamma och få dem 
att känna sig välkomna och efterfrågade. Samverkan, ansvar, roller 
och långsiktighet, inte minst ekonomiskt, är viktigt för att de sociala 
mötesplatserna ska vara attraktiva och ha ett bra utbud som rymmer 
allt från gympa till personliga samtal (Statens folkhälsoinstitut 2008, 
s. 4). 
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Statens folkhälsoinstitut definierar mötesplatser eller träffpunkter som miljöer 
med ett hälsofrämjande fokus (Statens folkhälsoinstitut 2008). Miljöerna kan 
vara en lokal inomhus, en samlingsplats utomhus eller så kan de vara IT-
baserade. Här läggs inte samma betoning på äldre personers möjligheter att 
bidra och vara behövda, utan istället på att ge äldre personer möjlighet till 
social samvaro och underhållning som ger meningsfullhet i livet.  
 
I propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (Proposition 2009/10:116) 
betonar slutligen regeringen att även äldre personer som är i behov av 
äldreomsorg skall ges möjlighet till ett socialt och meningsfullt liv: 

 
Det är viktigt för alla människor att uppleva en känsla av 
sammanhang och mening genom hela livet. När krafterna avtar och 
leder till ökade behov av service och omsorg måste samhällets stöd 
utformas så att ångest och oro minimeras och så att ett socialt liv 
kan upprätthållas så länge man bor kvar i sitt hem. Vid en flytt till 
ett särskilt boende måste individen fortsatt få bestämma över sitt 
eget liv i största möjliga utsträckning. Det sociala innehållet i det 
särskilda boendet kan också utvecklas och bidra till fortsatt 
sammanhang och mening också de sista åren i livet. En värdegrund 
för äldreomsorgen handlar om att äldre kvinnor och män ska få ”leva 
till man dör”, och att vardagen så länge som möjligt är begriplig, 
hanterbar och meningsfull (Proposition 2009/10:116, s. 9). 

 
Här poängteras framför allt rätten till privatliv, kroppslig integritet och 
självbestämmande även då människan blir allt mer beroende av andra för att 
klara vardagens aktiviteter på grund av ålder. Samtidigt lyfts också behovet av 
möjligheter till sociala och meningsfulla aktiviteter fram genom betoning på 
att äldreomsorg även skall inkludera ett socialt innehåll. Ett meningsfullt liv 
och socialt sammanhang förknippas med ”förutsättningar för sådant som 
livsmod, livsglädje och en känsla av sammanhang” (Proposition 2009/10:116, 
s. 30) Möjligheten att leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro, möjlighet 
att upprätthålla kontakt och gemenskap med andra i olika sammanhang och 
arbete med kultur uppges vara exempel på saker som kan bidra till 
meningsfullhet. Samtidigt slås det fast att vad som är meningsfullhet för 
människor är högst individuellt. Självbestämmande och individuell anpassning 
ses därför som viktiga värden även i utformandet av det sociala innehållet 
inom äldreomsorgen.  

 
De offentliga målsättningarna i Sverige är därmed att äldre personer, 
oberoende av deras hälsorelaterade förutsättningar, skall ges möjlighet att 
vårda den egna hälsan, delta i sociala sammanhang, uppleva meningsfullhet 
och vara aktiva. Meningsfulla aktiviteter inkluderar vidare sådant som 
individen själv uppfattar som meningsfullt och strävar efter att delta i. Dessa 
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faktorer uppges sammantaget ingå i ett värdigt liv för äldre personer, vilket 
uppges ha ett värde i sig självt. Men målsättningen är också att dessa faktorer i 
äldre personers vardagsliv skall bidra till ett hälsosamt åldrande, vilket i sin tur 
minskar belastningen på äldreomsorgen. Om dessa aktiviteter dessutom 
inkluderar frivilligt eller betalt arbete av något slag eller inhemsk konsumtion 
bland äldre personer så är det något som betraktas som extra positivt med 
tanke på den demografiska utvecklingen (jämför Agahi, et al. 2005; Daunfeldt, 
et al. 2008; Majanen, et al. 2007; SOU 2003:91; Wolmesjö 2011).  

 

Ekonomisk grundtrygghet för äldre personer 
Äldre personer, som har liten eller ingen inkomstrelaterad pension efter 
ålderspensioneringen, har rätt till ekonomiskt stöd från det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer. Detta system består av 
garantipension, bostadstillägg till pensionärer, särskilt bostadstillägg till 
pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Följande siffror visar hur vanligt det var 
för äldre personer i brytningsgenerationen att ha något av dessa stöd vid 2000-
talets början. 2008 tog omkring 290 000 personer i åldern 65 till 74 år emot 
garantipension (Pensionsmyndigheten 2013a). Samma år gick bostadstillägg 
till pensionärer till omkring 80 500 personer i åldersgruppen 
(Försäkringskassan 2009). Av dem var omkring 58 500 kvinnor och 22 000 
män (ibid.). Antalet personer i åldersgruppen som fick äldreförsörjningsstöd i 
december år 2008 var 11 200 personer och av dessa hade 8 000 även 
bostadstillägg till pensionärer (Försäkringskassan 2009). I december 2008 tog 
2 096 personer emot särskilt bostadstillägg (ibid.).  
 
Nedan redogörs övergripande för hur det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer fungerar. Först beskrivs 
garantipensionen. Reglerna i detta system ser något annorlunda ut för 
människor som är födda före och efter 1938 (SFS 2010:110). Denna ordning 
är del av den successiva övergången från ATP-systemet till BAP-systemet i 
Sverige. För att inte göra denna översikt allt för komplicerad väljer jag fortsatt 
att bara redogöra för garantipensionsreglerna för personer som är födda från 
och med 1938. Garantipension räknas av mot den inkomstrelaterade 
pensionen från BAP-systemet, som utgörs av inkomstpension och 
premiepension. En ensamboende person med garantipension har 2013 mellan 
7 899 och 11 394 kronor i månaden i inkomst från garantipension och 
inkomstrelaterade pensioner (Pensionsmyndigheten 2013b). För en gift person 
är motsvarande siffror mellan 7 045 och 10 099 kronor i månaden (ibid.). För 
full garantipension krävs att personen har bott minst 40 år i Sverige (SFS 
2010:110, 67 kapitel § 25). Tillgångar påverkar däremot inte 
garantipensionens storlek.  
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Äldre personer med låga inkomster och höga bostadskostnader kan även få 
bostadstillägg (BPT). En statlig utredning slår fast att bostadstillägget syftar till 
att skydda människor med små inkomster från att behöva flytta ifrån sina 
hyresrätter eller sälja eller belåna sina hem på grund av sänkta inkomster vid 
ålderspensioneringen (SOU 1999:52). Bostadstillägget kompenserar 2013 som 
mest strax över 93 procent av en ensamboende persons bostadskostnad på 
5 000 kronor i månaden. En äldre personer som delar bostadskostnad med en 
annan vuxen person har som mest rätt till hälften av detta belopp. 2011 kunde 
äldre personer med en bruttoinkomst på upp till omkring 16 000 kronor i 
månaden före skatt få BTP (Pensionsmyndigheten 2011a). Samma år var den 
sammanlagda genomsnittinkomsten bland äldre personer med bostadstillägg 
12 400 kronor i månaden före skatt. Den genomsnittliga boendekostnaden 
bland dessa äldre personer var omkring 4 600 kronor i månaden (ibid.). Det 
innebär att genomsnittspensionären med bostadstillägg 2011 kan sägas ha 
omkring 7 800 kronor att röra sig med efter att bostaden var betald. 
 
Bostadstilläggets storlek påverkas av bostadskostnaden, inkomster och 
tillgångar (Pensionsmyndigheten 2013c, 2013d; SFS 2010:110, 102 kapitel § 
1–25). Olika inkomster påverkar bostadstillägget i olika hög grad. Inkomster 
från det offentliga ekonomiska trygghetssystemet för äldre personer räknas till 
exempel av till 100 procent, medan förvärvsinkomst endast räknas av till 50 
procent upp till en viss inkomstnivå. Syftet bakom denna regel är att 
uppmuntra förvärvsarbete bland äldre personer. Vad gäller tillgångar kvittas de 
mot eventuella skulder innan de räknas av mot bostadstillägget, men varken 
värdet av eller skulder på det permanenta boendet tas med vid beräkningen av 
bostadstillägg (Pensionsmyndigheten 2013c, 2013d; SFS 2010:110, 102 
kapitel § 1–25). Återigen motiveras regeln av att äldre personer med små 
inkomster inte skall behöva sälja eller belåna den egna bostaden på grund av 
sänkta inkomster vid ålderspensioneringen (ibid.). 2013 får vidare 
ålderspensionärer ha 100 000 kronor i tillgångar och 25 000 kronor i kontanter 
innan deras bostadstillägg börjar minska. För sammanboende var motsvarande 
siffra sammantaget 250 000 kronor. Enligt en offentlig utredning beror denna 
rätt till tillgångar på att det finns en allmän uppfattning i samhället om att 
äldre personer bör ha rätt till ett ”fredat” sparkapital (SOU 1999:52).  

 
Särskilt bostadstillägg (SBTP) och äldreförsörjningsstöd (ÄFS) garanterar 
slutligen äldre personer med relativt höga bostadskostnader en skälig 
levnadsnivå efter att bostaden är betald (SFS 2010:110 74 kapitel § 2 och 102 
kapitel § 26). En ensamboende äldre person har 2013 rätt till minst 5 365 
kronor i månaden efter att en bostadskostnad på maximalt 6 200 kronor är 
betald. En person som är gift, sambo eller registrerad partner har rätt till 4 417 
kronor i månaden efter att en bostadskostnad på 3 1000 kronor är betalt. 
Förmögenhet behandlas i uträkningar av särskilt bostadstillägg och 
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äldreförsörjningsstöd som i uträkningar av bostadstillägget (SFS 2010:110 74 
kapitel § 10–18 och 102 kapitel § 29–30).  
 
Särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har det uttalade syftet att göra 
så att äldre personer inte behöver söka socialbidrag (Proposition 2000/01:136). 
Tillsammans kompenserar dessa system kostnader för mat, kläder, skor, fritid, 
hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 
läkemedel mer automatiskt och schablonmässigt än vad socialbidraget gör 
(Proposition 2000/01:140; Socialstyrelsen 2003). Samtidigt kan äldre 
personer, precis som människor i andra åldrar i befolkningen, ha rätt till 
socialbidrag för sådana utgifter som inte täcks av de offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemen för äldre personer.  
  
Äldre personer har slutligen även rätt till ett förbehållsbelopp inom 
äldreomsorgen (SOU 2012:2). Förbehållsbeloppet motsvarar den skäliga 
levnadsnivån inom det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet 
(Proposition 2000/01:149). Kommunerna får höja förbehållsbeloppet om äldre 
personer har särskilda varaktiga omständigheter som ökar personens utgifter 
(SOU 2012:2).  
 
Denna översiktliga genomgång av det offentliga ekonomiska 
trygghetssystemet för äldre personer visar att systemet sammantaget är 
omfattande och komplicerat. Det kompliceras dessutom ytterligare av att 
personer som omfattas av systemet, förutom inkomstrelaterade pensioner 
också kan ha handikappersättning, vårdbidrag, änkepension, 
omställningspension, avtalspension, inkomst från privat pensionsförsäkring, 
inkomst av kapital och inkomst av förvärvsarbete. Dessutom justeras reglerna 
inom de olika delarna som ingår i det ekonomiska grundtrygghetssystemet 
återkommande (Försäkringskassan 2011). Äldre personers ekonomiska 
grundtrygghet påverkas också av skattesystemets utformning och subventioner 
för exempelvis utgifter som följer av funktionsnedsättningar och ohälsa. Det 
innebär sammantaget att äldre personer erbjuds ett internationellt och 
historiskt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem (Esser & 
Palme 2010), men också ett svåröverblickbart system.   
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4 TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER OCH 
ANALYSVERKTYG 

I inledningen presenteras den vetenskapliga utgångspunkten ”subtle realism”. 
Dessutom preciseras den relativa ansatsen till ekonomisk utsatthet, samtidig 
som den placeras in i ett större teoretiskt sammanhang. Här görs nu samma 
sak med teorierna om social exklusion, coping och livslopp. Återigen placeras 
dessa begrepp in i ett större teoretiskt sammanhang, innan deras betydelse i 
denna studie preciseras.    
 

Social exklusion 
Som framgår i avsnittet om tidigare forskning har den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser i äldre personers liv analyserats i termer av social 
exklusion. Ekonomisk utsatthet har uppgivits exkludera yngre 
ålderspensionärer från en livsstil som håller på att etablera sig som norm i 
tredje åldern under 2000-talets inledning i västerländska industrialiserade 
länder (Gilleard & Higgs 2005). Ekonomisk utsatthet har också uppgivits 
exkludera äldre personer i England från möjlighet att delta i konsumtion och 
aktiviteter som är vanliga i befolkningen generellt sett (Scharf, et al. 2006). 
Båda dessa definitioner av social exklusion ligger väl i linje med följande 
definition av relativ fattigdom, som Townsend gav i slutet på 1970-talet:  

 
Individuals, families and groups in the population can be said to be 
in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, 
participate in the activities and have the living conditions and 
amenities which are customary, or are at least widely encouraged or 
approved, in the societies to which they belong. Their resources are 
so seriously below those commanded by the average individual or 
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family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns 
and activities (Townsend 1979, s. 31).  

 
Enligt denna definition handlar relativ fattigdom om att vara exkluderad från 
en levnadsstandard och aktiviteter som är vanliga eller framställs som 
eftersträvansvärda inom ett avgränsat samhälle och vid en viss tidpunkt.  
 
Social exklusion har även definierats på andra sätt. Forskning om social 
exklusion tar ibland sikte på individers situation och andra gånger på 
bostadsområdens karaktäristika (Scharf, et al. 2000). Graham Room (1995b) 
har vidare definierat social exklusion som otillräckligt deltagande, integration 
och makt i sociala sammanhang. Andra forskare betonar att social exklusion 
kan handla om exklusion från möjligheten att konsumera och spara, delta i 
produktiv och politisk verksamhet eller sociala och kulturella aktiviteter 
(Scharf, et al. 2000). Oavsett hur begreppet definieras på individnivå uppges 
teorier om social exklusion ändå alltid inkludera en agent (någon eller något 
som exkluderar en människa), vara relativa (människor är exkluderade i 
relation till andra i samhället), dynamiska (utgöra resultatet av en process som 
uppstår, upphör, men företrädesvis förvärras över tid) och multidimensionella 
(både bero på samverkande faktorer och ta sig många uttryck i vardagen) 
(Lister 2004; Scharf & Keating 2012).  
 
Social exklusion har vidare uppgivits ha beröringspunkter med klassiska 
sociologiska teorier – som Max Webers teori om social utestängning för att 
värna privilegier, Emile Durkheims och Mertons teori om social 
sammanhållning och Thomas Humphrey Marshalls teori om 
medborgarskapet (Lister 2004). Begreppet blev allt vanligare i 
socialvetenskaplig forskning efter att det hade anammats av Europeiska 
kommissionen från slutet av 1980-talet (Berghman 1995; Room 1995b; 
Svedberg & Wollter 2013). Inom den europeiska politiken har social exklusion 
rötter som går att spåra tillbaka till Frankrike i början av 1960-talet. Här växte 
begreppet fram ur en konservativ tradition, som betonade statens roll i att 
upprätthålla solidaritet mellan individen och samhället. Utifrån denna 
utgångspunkt problematiserades i slutet av 1960-talet i Frankrike att vissa 
gruppers långvariga arbetslöshet riskerade att luckra upp individers solidaritet 
med samhället.  
 
Inom EU kom begreppet social exklusion att ersätta och komplettera 
begreppet fattigdom, eftersom det gjorde det möjligt för fler länder att sluta 
upp bakom EU:s sociala agenda. En orsak till att social exklusion har blivit ett 
gångbart begrepp inom politiken är att det har kommit att inkludera en rad 
olika idéer om hur social exklusion uppstår och därmed bör åtgärdas. Hilary 
Silver (1994) presenterar tre paradigm inom vilka social exklusion ges olika 
innebörd – solidaritets-, specialiserings- och monopolparadigmet. 
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Solidaritetsparadigmet baseras på den konservativa filosofiska traditionen och 
problematiserar individens allt svagare solidaritet med samhället, samtidigt 
som staten betraktas som ytterst ansvarig för att lösa problemet. 
Specialiseringsparadigmet baseras på en liberal filosofisk tradition och 
problematiserar diskriminering, marknadsmisslyckande och sociala rättigheter 
som inte efterföljs. Lösningen på problemet söks framför allt på individnivå. 
Monopolparadigmet baseras på en socialdemokratisk filosofisk tradition och 
problematiserar vissa gruppers privilegier på bekostnad av andra gruppers 
underordnade position. Här förespråkas ett utvidgat socialt medborgarskap.  
 
Ruth Levitas (1998, 2000) presenterar vidare tre diskurser inom vilka social 
exklusion ges olika betydelser – RED (redistributive, egalitarian discourse), 
MUD (moralistic underclass discourse) och SID (social integrationist 
discourse). Enligt SID löses problemet med social exklusion genom att staten 
integrerar människor i samhället genom att se till att de kommer in på 
arbetsmarknaden. Enligt MUD behöver staten istället komma tillrätta med 
individers inlärda hjälplöshet och underklassens kulturella yttringar. Enligt 
RED är lösningen på social exklusion istället ett omfattande socialt 
medborgarskap och omfördelning. 
 
De många definitionerna av och teorierna om social exklusion har fört med sig 
kritik som går ut på att begreppet är så oprecist att det är problematiskt att 
använda i forskning. Denna form av kritik riktas ofta mot socialvetenskapliga 
begrepp. Liknande synpunkter har redan behandlats i relation till begreppen 
ekonomisk utsatthet och generation i avhandlingens inledning. Sådana 
synpunkter har även riktats mot begreppet livslopp som behandlas senare i 
detta kapitel. Kritiken påminner om att det är viktigt att klargöra hur de 
socialvetenskapliga begreppen används i en specifik studie.  
 
I denna avhandling utgår jag inte från att social exklusion förklaras och 
därmed kan åtgärdas genom den ena eller andra faktorn som tas upp i de olika 
paradigmen eller diskurserna om social exklusion som beskrivs ovan. Istället 
används teorin om social exklusion för att analysera den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser i yngre ålderspensionärers vardag som 
multidimensionell. Vid denna analys ta inte heller de olika aspekter av social 
exklusion som tidigare forskning har lyft fram som centrala i människors liv 
som utgångspunkt. Istället analyseras vilka aspekter av livet som 
intervjupersonerna själva berättar att den ekonomiska utsatthetens 
konsekvenser berör. Den ekonomiska utsatthetens konsekvenser analyseras 
också utifrån teorier om den sociala exklusionens omfattning. Social exklusion 
har ibland förbehållits situationer där personer är helt exkluderade från 
möjligheten att exempelvis spara eller delta i sociala aktiviteter (Edgren-Schori 
2000; Svedberg 1998). Begreppet marginalisering har då använts för att 
synliggöra mer begränsad exklusion. Det har resulterat i ett kontinuum från 
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social exklusion till social integrering, där marginalisering utgör en 
mittenposition. Med hjälp av detta kontinuum undersöks även grader av social 
exklusion i denna studie.  

 

Coping 
I tidigare forskning har Michael Thompsons och Aaron Wildavskys (1986) 
presenterat en kultursociologisk teori om människors hantering av fattigdom. 
Enligt denna teori förklarar olika sociala förutsättningar människors olika sätt 
att hantera egen fattigdom på. De sociala förutsättningarna varierar beroende 
på hur socialt integrerade människor är och hur formellt eller informellt 
reglerade deras sociala förutsättningar är. I denna studie har inte 
intervjupersonernas sociala förutsättningar eller sätten de hanterar ekonomisk 
utsatthet skiljt sig åt på ett sådant sätt att det har varit fruktbart att analysera 
deras hantering av ekonomisk utsatthet utifrån Thompsons och Wildavskys 
(1986) teori. Istället har Richard S. Lazarus och Susan Folkmans (Folkman & 
Lazarus 1985; 1984) processuella teori om coping visat sig vara mer fruktbar 
att använda. 
 
Coping definieras som människors handlingar och tankar i situationer då deras 
resurser inte räcker till för att nå mål eller leva upp till krav i vardagen (Lazarus 
& Folkman 1984, s. 141). Sådana situationer definieras i sin tur som 
stressorer. Coping används synonymt med begreppen strategi och anpassning 
(Gullacksen 1998). I forskning om ekonomisk utsatthet har strategier 
beskrivits som aktiva och anpassning som passiva sätt att hantera ekonomisk 
utsatthet på (Hjort 2004). I linje med denna uppdelning av aktiva strategier 
mot och passiv anpassning till ekonomisk utsatthet delas coping upp i 
problemfokuserad och känslofokuserad coping (Holm 2006; Lazarus 1993). 
Problemfokuserad coping definieras som aktiva försök att få glappet mellan 
mål, krav och resurser att upphöra. Känslofokuserad coping definieras istället 
som en passiv hantering som människor tar till när inte problemfokuserad 
coping undanröjer problemet. Denna sistnämnda form av coping är inriktade 
på att hantera negativa känslor – ilska, oro, ångest, skuld, skam, sorg, 
avundsjuka och svartsjuka – som följer av stressorer. Att söka socialt stöd kan 
därmed utgöra både en problemfokuserad och känslofokuserad form av 
coping. Om stödet söks för att öka tillgången till materiella resurser är 
handlandet uttryck för problemfokuserad copingstrategi. Om socialt stöd 
istället söks för att klara av att hantera situationen mentalt så är handlandet 
istället uttryck för känslofokuserad coping.  

 
En person kan, enligt Lazarus och Folkmans (1985; 1984) teori om coping, 
använda sig av flera och ibland motsägelsefulla former av coping vid en och 
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samma situation (Gullacksen 1998). Coping utgör vidare en process, vilket 
innebär att människor använder sig av olika former och kombinationer av 
coping över tid (Folkman & Lazarus 1985). Coping förklaras av vilken 
situation en person befinner sig i och hur personen bedömer situationen. Om 
en situation eller en persons bedömning av situationen förändras öppnar det 
upp för förändrad coping. En persons bedömning av den egna situationen 
inkluderar bedömningar av hur glappet ser ut mellan mål eller krav och 
resurser, vad detta glapp får för konsekvenser, vad personen kan göra för att 
förändra situationen och erfarenheter av tidigare coping.  
 
Lazarus och Folkmans (1985; 1984) teori om coping har vuxit fram sedan 
framför allt 1960-talet ur kognitiv psykologi (Gullacksen 1998; Lazarus 1993). 
Tidigare betraktades coping företrädesvis som uttryck för stabila egenskaper 
hos den vuxne individen, som upprepades oavsett vilka svårigheter personen 
mötte. Observationer om att vuxna människor förändrade sin coping då 
situationen de befann sig i förändrades ledde till att den processuella teorin om 
coping utvecklades.  

 
Forskning om coping baseras inte sällan på en normativ ansats (Holm 2006; 
Lazarus 1993). Syftet är då att kartlägga copingens konsekvenser och utifrån 
det bedöma den som bra eller dålig. I linje med denna normativa ansats till 
coping ägnar sig även forskare åt att bedöma människors hantering av 
ekonomisk utsatthet som rationell eller irrationell – dock utan att förhålla sig 
till litteraturen om coping i någon högre omfattning (jämför Hjort 2004; 
Thompson & Wildavsky 1986). Enligt den processuella teorin om coping får 
en och samma form av coping olika konsekvenser i olika situationer (Lazarus 
1993). En form av coping kan därför aldrig vara enbart bra eller dålig i sig 
självt. Dessutom är utgångspunkten att copingens framgång eller misslyckande 
inte kan bedömas enbart utifrån vad den får för observerbara konsekvenser i en 
persons liv, utan att hänsyn också måste tas till människans egen utvärdering 
av copingen och den situation personen befinner sig i.  
  
I denna studie används inte någon normativ ansats till coping i analysen av 
intervjupersonernas hantering av ekonomisk utsatthet. Intervjupersonernas 
berättelser om hur de hanterar ekonomisk utsatthet analyseras inte heller i 
termer av problem- och känslofokuserad coping. Det beror på det har visat sig 
vara svårt att skilja på problem- och känslofokuserad coping vid analysen av 
intervjupersonernas hantering av ekonomisk utsatthet. Intervjupersoner i 
denna studie anpassade mål efter medel efter att de hade konstaterat att den 
ekonomiska utsattheten fick negativa konsekvenser i deras vardag. Denna 
form av coping framstår därmed som inriktad mot att motverka negativa 
känslor till följd av glapp mellan mål och medel. Den framträdde därmed som 
känslofokuserad coping. Samtidigt har denna form av coping tidigare 
kategoriserats som problemfokuserad coping (Lazarus 1993). 
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Intervjupersonernas sätt att hantera ekonomisk utsatthet analyseras därför i 
termer av handlings- och tankeinriktad coping. Handlingsinriktad coping 
definieras som människors sätt att agera för att hantera ekonomisk utsatthet. 
Tankeinriktad coping definieras som människors sätt att tänka för att hantera 
ekonomisk utsatthet. Intervjupersonernas hantering av ekonomisk utsatthet 
analyseras slutligen utifrån teorier om livslopp.   

 

Livslopp 
Av avhandlingens inledning framgår att frågeställningarna har utformats 
utifrån en övergripande teori om livslopp som säger att det är viktigt att ta 
hänsyn till människors hela sociala livshistorier när deras nuvarande vardagsliv 
studeras (Elder, et al. 2004). Frågan är samtidigt hur denna övergripande teori 
konkretiseras inom detta forskningsprojekt. Begreppet livslopp har definierats 
på flera olika sätt. Det beror på att den svenska termen översätter åtminstone 
tre engelska begrepp – life span, life course och life cycle (Grosse 2012; Jeppsson 
Grassman 2003; Tornstam 2010). Life course används också synonymt med 
life history på engelska (Elder, et al. 2006). De olika definitionerna av livslopp 
förklaras av att begreppet återfinns inom olika forskningstraditioner som i 
olika hög grad fokuserar individnivån, familjen, välfärdsstatliga institutioner, 
samhällshistoriska händelser och relationer mellan olika analysnivåer (Diewald 
& Mayer 2008; Marshall & Mueller 2003; Settersten 2003). Dessa olika 
ansatser återspeglar i sin tur att teorier om livslopp har växt fram ur flera olika 
akademiska ämnen – som psykologi, sociologi, demografi och historia (Elder, 
et al. 2006; Heinz 2003; Marshall & Mueller 2003). Oavsett hur begreppet 
definieras adderar teorier om livslopp ett tids- eller så kallat dynamiskt 
perspektiv till forskningen. Teorier om livslopp har även placerats in under ett 
antal principer om människans liv som uppges förena teorierna (Elder, et al. 
2006; Marshall & Mueller 2003).  

 
En av dessa grundläggande principer är att människors utveckling är livslång 
(Elder, et al. 2006; Marshall & Mueller 2003). I teorier om livslopp betraktas 
mänsklig utveckling som något som uppstår i samverkan mellan biologiska 
faktorer, psykologiska faktorer och sociala faktorer inom olika sfärer i livet 
(som yrkesliv och utbildning). Denna samverkan resulterar i social kontinuitet 
och social förändring genom människans hela livshistoria. Denna princip har 
utvecklats i polemik mot tidigare utvecklingsteorier som huvudsakligen 
förknippar mänsklig utveckling med barndom och tillbakagång eller förlust 
med ålderdom.  
 
Den andra grundläggande principen poängterar att människors liv är 
sammanbundna (Elder, et al. 2006; Marshall & Mueller 2003). Det innebär att 
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förändringar i en människas liv kan bero på vad som har hänt i en närstående 
persons liv. Om en person blir förälder kan det innebära att en annan person 
blir mor- eller farförälder. Sådana förändringar i familjen kan i sin tur påverka 
personers förutsättningar och inställning till yrkesarbete. Utgångspunkten har 
resulterat i studier om hur relationer mellan närstående förändras över tid och 
vilka återverkningar dessa förändringar får i människors vardag.  
 
Den tredje principen lyfter fram tidens och platsens betydelse för hur människors 
livshistorier utvecklas (Elder, et al. 2006; Marshall & Mueller 2003). 
Principen om tiden och platsen handlar om att människors liv präglas av större 
historiska skeenden i samhället. Samtidigt poängteras att det är de större 
historiska skeendenas lokala uttryck som får återverkningar i människors liv. 
Principen om tidens och platsens betydelse är även nära förbunden med den 
fjärde principen om timing.  
 
Den fjärde principen om timing slår fast att en liknande social händelse i en 
människas liv påverkar henne eller honom olika beroende på när i livsloppet 
det inträffar (Elder, et al. 2006; Marshall & Mueller 2003). Livsloppet 
definieras som åldersrelaterade mönster i människors förflyttningar mellan 
olika sociala statuspositioner över tid i ett specifikt samhälle (Diewald & 
Mayer 2008; Elder, et al. 2006). Sociala statuspositioner motsvaras av sådant 
som att vara student, yrkesarbetande, gift, ålderspensionär eller 
äldreomsorgsmottagare. De åldersrelaterade mönstren skapas av institutioners 
utformning, kulturella föreställningar, individens handlingar och förmågor 
(Marshall & Mueller 2003). De tar sig uttryck som livsfaser som barndom, 
medelålder och ålderdom (Öberg 2002).  
 
En persons barndom utmärks av skolgång och att vuxna har ansvar för 
personen. Medelåldern utmärks av yrkesarbete, skapandet och förvaltandet av 
ett nytt hem och försörjnings- och omsorgsansvar om barn och äldre personer. 
Ålderdomen utmärks av utträde ur yrkeslivet, mindre ansvar för andra och så 
småningom ett ökat beroende av andra vuxna för att klara vardagen. Tidens, 
platsens och timingens betydelse i människors liv blir exempelvis tydliga då en 
nationell ekonomisk kris påverkar unga vuxna personer (som i hög grad är på 
väg in på arbetsmarknaden), medelålders personer (som i högre grad är 
etablerade på arbetsmarknaden) och äldre personer (som i hög grad har trätt ur 
arbetsmarknaden) på olika sätt. Omgivningen förhåller sig också på olika sätt 
till människor och människor upplever och agerar på olika sätt vid en nationell 
ekonomisk kris beroende på var de befinner sig i livsloppet.  
     
Den femte och sista gemensamma principen i forskning om livslopp 
poängterar att människor är aktörer (Elder, et al. 2006; Marshall & Mueller 
2003). Människan uppfattas därmed inte som determinerad av yttre faktorer. 
Istället navigerar hon inom ramen för vad livsvillkoren möjliggör och hindrar. 
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Exempelvis spelar anhörigas liv, den större historiska kontexten och vilken 
social livsfas en person befinner sig i stor roll för hur enskilda människors liv 
tar form. Samtidigt känner, tänker och agerar människor på olika sätt inom 
ramen för dessa faktorer. Människor har också viss möjlighet att påverka yttre 
faktorer genom sitt eget agerande.  

 
Samtidigt som forskare lyfter fram de ovan beskrivna fem principerna som 
grundläggande i forskning om livslopp, diskuterar också forskare att livsloppet 
har gått från att bli allt mer standardiserat till att istället bli allt mer 
destandardiserat (Moen 2004; O'Rand 2006). Den senare utvecklingen beror 
bland annat på att arbetsmarknaden har blivit allt mer flexibel och det 
socialpolitiska spelutrymme allt mer begränsat efterhand som marknaden har 
blivit allt mer internationell. Den välfärdspolitiska ambitionen om livslångt 
lärande inkluderar idéer om återkommande utbildningsperioder genom hela 
livet. På individnivå blir människor allt mer mobila och benägna att ändra sina 
sociala relationer och arbetssituationer över tid. Genom Internet och media 
nås människor av allt fler förslag på hur livet kan levas. Det utgör några 
exempel på faktorer som tillsammans uppges destabilisera livsloppet (Moen 
2004; O'Rand 2006).  
 
En fråga som har ställts är om denna destandardisering leder till att platsens, 
tidens och timingens betydelse har spelat ut sin roll i människors liv. Victor 
W. Marshall och Margaret M. Mueller (Marshall & Mueller 2003) 
argumenterar för att så inte är fallet och menar att livsloppet trots allt 
fortsätter att vara omgärdat av olika regleringar och institutioner som 
standardiserar det. Martin Diewald och Karl Ulrich Mayer (2008) menar 
istället att destandardiseringen av livsloppet innebär att människors liv har gått 
från att vara mer formellt reglerat, till att bli mer styrt av kulturella faktorer 
och diskurser. Phyllis Moen och Donna Spencer (2006) argumenterar 
slutligen för att livsloppets destandardisering ger allt större utrymme för 
aktörskap. Sammanfattningsvis förefaller därmed inte den ovan beskrivna 
utvecklingen leda till att den ena eller andra faktorn som påverkar människors 
liv upphör att spela roll. Istället visar utvecklingen att olika sociala faktorers 
roll i människors liv förändras genom historien.  
 
I denna studie leder teorin om livslopp till analyser på individnivå om hur 
yngre ålderspensionärers tidigare och förväntade livshistorier relaterar till den 
ekonomiska utsattheten och dess betydelse i vardagen. Hänsyn tas därmed till 
att människors utveckling är livslång och teorin om livslopp bidrar med ett 
dynamiskt perspektiv. För att analysera intervjupersonernas livshistorier 
används de analytiska redskapen händelser, övergångar, vändpunkter och 
levnadsbanor som återfinns i forskning om livslopp (Settersten 2003). 
Händelser inkluderar både övergångar och vändpunkter. Övergångar 
definieras som händelser som är förväntade och stämmer överens med det 
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vanliga livsloppet inom samhället – som när personer slutar yrkesarbeta och 
träder in i ålderspensionen. Vändpunkter definieras som mer eller mindre 
abrupta och omvälvande händelser i människors liv, vilka sällan är förväntade – 
som exempelvis sjukdom och skilsmässa. Levnadsbanor karaktäriserar 
händelseförlopp i människors liv över längre tid. Inom forskning om livslopp 
studeras ofta levnadsbanor inom en avgränsad sfär i livet – exempelvis studeras 
levnadsbanor inom familjelivet, yrkeslivet eller utbildningssektorn (ibid). I 
denna studie riktas analysen av händelser och levnadsbanor i 
intervjupersonernas liv inte mot någon förutbestämd faktor eller sfär. Istället 
riktas intresset mot vad som har påverkat intervjupersonernas ekonomiska 
förutsättningar och därmed socioekonomiska position över tid. 
Levnadsbanorna handlar därmed om intervjupersoners förflyttningar mellan 
olika socioekonomiska positioner genom hela livet.  
 
I avhandlingen analyseras även om äldre personer har anpassat sina preferenser 
efter små ekonomiska resurser över tid innan ålderdomen (jämför Berthoud, et 
al. 2009; Brown, et al. 2006; Halleröd 2006; Scharf, et al. 2006; Sen 2005). 
Dessutom diskuteras hur generationsspecifika livsvillkor återspeglar sig i 
ekonomisk utsatthet och dess betydelse i yngre ålderspensionärers vardag. 
Denna diskussion tar sin utgångspunkt i Mannheims (1952/1997) teori om 
generationer, vilken förhåller sig till tidens, platsens och timingens betydelse i 
människors liv (Mannheim 1952/1997; Marshall & Mueller 2003). Enligt 
Mannheims teori om generationer förvandlas en födelsekohort till en 
”generation in location” genom att den befinner sig inom ett avgränsat 
geografisk område vid en liknande tidpunkt i livsloppet (Mannheim 
1952/1997, s. 46–47,53). Denna gemensamma position medför att 
människorna i kohorten omges av samma intellektuella, sociala och politiska 
förutsättningar vid ungefär samma tid i livet. Gemensamma yttre 
förutsättningar i övergången mellan barndom och vuxenliv uppges lägga 
grunden för att en ”generation in location” skall kunna utvecklas till en 
”generation as actuality” (Mannheim 1952/1997, s. 46–47, 53). En 
”generation in actuality” uppstår då en kohort inte bara har omgetts av vissa 
gemensamma yttre förutsättningar under inträdet i vuxenlivet, utan dessa 
förutsättningar också har lett fram till att generationen har utvecklat nya 
gemensamma sätt att känna, tänka och agera i världen.  
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5 METOD OCH MATERIAL  

I detta kapitel behandlas först frågor som rör insamlingsmetoden som urval, 
accessproblem och materialinsamling. Därefter beskrivs och diskuteras i tur 
och ordning analysmetoden, etiska överväganden och validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Slutligen ges en övergripande presentation av 
intervjupersonerna.     
   

Urval, kontaktvägar och accessproblem 
I studien har ambitionen varit att intervjua personer med skilda ekonomiska 
förutsättningar som bor i landsbygd, mindre stad, medelstor stad och storstad 
för att ge en mångfasetterad bild av yngre ålderspensionärers erfarenheter av 
ekonomisk utsatthet. Av den anledningen valdes Kronbergs län bortsett från 
Växjö stad, Växjö stad, Helsingborg stad och Malmö stad ut som 
intervjuområden. För att göra urvalet av äldre personer med ekonomisk 
utsatthet användes bostadstillägget till pensionärer som urvalsram. Genom att 
vända mig till ålderspensionärer med bostadstillägg vände jag mig till personer 
som utifrån en inkomstprövning hade bedömts ha svårigheter att uppnå en 
skälig bostadsstandard utan ekonomiska stöd från samhället. De kan därmed 
kategoriseras som personer som lever med ekonomisk utsatthet. Samtidigt ger 
inkomstprövningen inom bostadstillägget utrymme för relativt skiftande 
ekonomiska förutsättningar bland de personer som får stödet.  
 
En förfrågan skickades till Försäkringskassan om utlämning av adressuppgifter 
till personer som var mellan 65 och 74 år med bostadstillägg inom de ovan 
uppräknade geografiska områdena. Efter sekretessprövning lämnade 
Försäkringskassan ut adressuppgifter till 7 061 personer. Brev med förfrågan 
om att delta i studien sändes ut till 360 av dessa personer (se bilaga 1). De 
bodde relativt jämt fördelat över de utvalda geografiska områdena och de 
valdes ut slumpmässigt med hjälp av det kvantitativa analysverktyget SPSS. 
Efter en påminnelse gav 33 personer samtycke till att delta i studien. Av dessa 
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intervjuades slutligen 30 personer. Tre personer lämnade skriftligt medgivande 
till att delta i studien, men gick sedan inte att nå trots upprepade försök. Det 
tolkades som att dessa personer valde att avbryta sin medverkan.   

 
För att nå personer med ekonomisk trygghet tog jag hjälp av taxerade utgifter. 
Urvalet gjordes bland personer mellan 65 och 74 år med en deklarerad 
inkomst för 2007 av tjänst och kapital mellan medianvärde och upp till 75te 
percentilen inom åldergruppen. Efter tillstånd från Skatteverket lämnade 
Infodata AB ut 2 000 slumpmässigt utvalda adressuppgifter inom de ovan 
uppräknade geografiska områdena ur Sparregistret. Ur dessa adressuppgifter 
valdes 80 personer ut slumpmässigt med hjälp av SPSS och kontaktades med 
förfrågan om att delta i studien (se bilaga 2). Även de bodde relativt jämt 
fördelade över de geografiska områdena. Efter en påminnelse gav 17 av dessa 
personer samtycke till att delta i studien och av dem intervjuades samtliga.  
 
Jag slutade att sända ut brev till möjliga intervjupersoner när de personer som 
hade intervjuats var relativt jämt spridda över de geografiska områdena. 
Dessutom uppfattade jag det som att jag hade lyckats fångat in en mångfald av 
ekonomiska förutsättningar. Antalet intervjuer började också bli så stort att det 
föreföll svårt att klara av att analysera fler ingående. 
  
Som framgår ovan var det många tillfrågade som avstod från att delta i 
forskningsprojektet. Av totalt 360 personer som kontaktades utifrån 
bostadstillägget intervjuades 30 personer. Av totalt 80 personer som 
kontaktades utifrån deklarerad inkomst intervjuades 17 personer. Svårigheter 
med att finna intervjupersoner som vill delta i forskningsprojekt om egna 
erfarenheter av ekonomiska svårigheter har beskrivits tidigare (Harju 2008; 
Hjort 2004). Denna svårighet har uppgivits bero på att det kan uppfattas som 
stigmatiserande och skamfyllt att förknippas med ekonomisk utsatthet. I 
denna studie var accessproblemet större bland de personer som kontaktades 
med hjälp av bostadstillägg än med hjälp av taxerad inkomst, vilket indikerar 
att stigma och skam kan ha bidragit till accessproblemet även i denna studie.  
 
Dessutom avböjde en person med bostadstillägg kontakt med hänvisning till 
att hon inte ville tala om det som var svårt i livet. Hon valde istället att 
fokusera på det positiva och såg därför inte någon anledning att ställa upp på 
en intervju om ekonomisk utsatthet. Andra personer med bostadstillägg 
avböjde att delta i studien på grund av resor, sjukdom, funktionsnedsättningar 
och omfattande omsorgsgivande till anhörig. Det finns inte någon 
intervjuperson i studien som ägnar stora delar av sin tid till att vårda anhörig. 
Eftersom bostadstillägg till pensionärer användes för att nå personer som levde 
med ekonomisk utsatthet har inte heller äldre personer med ekonomisk 
utsatthet som står utanför de offentliga ekonomiska trygghetssystemen fångats 
upp. Samtidigt indikerar tidigare forskning och offentliga utredningar att det 
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är relativt vanligt att äldre personer låter bli att söka offentligt ekonomiskt stöd 
trots att de uppfattar sig vara i behov av det och/eller troligen skulle vara 
berättigade till det (se exempelvis Gustafsson 2002; Pensionsmyndigheten 
2011a).  
 
Vidare avböjde såväl personer med bostadstillägg som personer med bättre 
ekonomiska förutsättningar deltagande i studien med hänvisning till att 
studiens ämne var ointressant, att ett deltagande från deras sida inte gav dem 
något tillbaka och att de tyckte att de blev kontaktade av för många olika 
personer som vill intervjua dem. 
 
En annan orsak till accessproblemet var att det inte gick att i förväg urskilja ur 
adresslistorna hur länge en person hade bott i Sverige. En del brev sändes 
därför ut till personer som inte föll inom ramen för vilka intervjupersoner som 
söktes. Därtill kom flera brev i retur från posten på grund av att adressen inte 
stämde eller att personen hade flyttat utan eftersändning. Något brev kom 
också i retur på grund av att personen hade avlidit. Det visar på svagheten med 
att använda registerutdrag som kontaktväg till intervjupersoner. Svagheten 
handlar om brist på precision när tänkta intervjupersoner kontaktas. I denna 
studie blev denna svaghet framför allt tydlig då personer med bostadstillägg 
kontaktades. Bristen får samtidigt vägas mot att det material som slutligen 
samlades in visade sig inkludera en mångfald av socioekonomiska 
förutsättningar över tid, vilket kan ses som resultat av att en bred urvalsram 
användes för att nå intervjupersonerna.  

 
De personer med ekonomisk utsatthet och ekonomisk trygghet som valde att 
ställa upp i studien motiverade det utifrån att de hade barn eller barnbarn som 
hade läst vid universitetet. Dessa barn och barnbarn hade ibland behövt 
komma i kontakt med personer som ställde upp på intervjuer för att klara sina 
studier. Nu ville de personer jag kom i kontakt med hjälpa mig att klara av 
mina studier. Detta skäl var vanligast bland intervjupersoner med ekonomisk 
trygghet. Dessutom uppgav intervjupersoner att de ställde upp på en intervju 
för att de ville förbättra situationen för äldre personer med ekonomisk 
utsatthet. Detta skäl var vanligast bland intervjupersonerna med ekonomisk 
utsatthet. Slutligen tyckte vissa intervjupersoner att det var spännande att se 
hur en sådan här studie gick till och de var positiva till att det hände något nytt 
i vardagen. Även detta skäl var vanligast bland intervjupersonerna med 
ekonomisk utsatthet.      
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Genomförande av intervjuer 
Intervjupersonerna fick själva välja när och var de ville genomföra intervjun. 40 
av 47 intervjuer genomfördes i intervjupersonernas hem. En intervju, som först 
började på ett bibliotek, fick avbrytas för att det var för mycket ljud och rörelse 
runt omkring. Efter en kortare promenad hittade vi tillsammans ett café där 
intervjun kunde genomföras i avskildhet. Sex intervjuer genomfördes på 
kontor på universitet. Ibland framgick det inte varför intervjupersonerna inte 
ville genomföra intervjun i hemmet. Andra gångar berättade 
intervjupersonerna att det berodde på att de inte kände sig trygga med att vara 
själva med främmande människor i hemmet eller att de tyckte det var roligt att 
komma iväg på aktiviteter utanför hemmet. Vid analysen av materialet har jag 
inte kunnat se att det spelade någon roll var intervjun genomfördes.  
 
Intervjuförfarandet har präglats av en kvalitativ ansats, i termer av att den har 
tagit sin början i yngre ålderspensionärers erfarenheter och förväntningar för 
att kartlägga och förstå mönster i ekonomisk utsatthet och den ekonomiska 
utsatthetens betydelse i vardagen. Vid intervjutillfället användes en 
intervjuguide med öppna frågor om vardagslivet över tid och strukturerade 
frågor om levnadsförhållanden (bilaga 3). De öppna frågorna formulerades 
utifrån målsättningen att svaren på dem skulle ge ett material som svarade mot 
avhandlingens syfte och frågeställningar. De formulerades också i syfte att 
användas i intervjuer där intervjupersonen behövde stöd av återkommande 
frågor för att berätta om sitt liv över tid. De strukturerade frågorna om 
levnadsförhållandena är mer eller mindre lika SCB:s frågeformulär som ligger 
till grund för ULF-undersökningen. Målsättningen med dem har varit att 
kartlägga intervjupersonernas levnadsförhållanden vid intervjutillfället.  
 
Intervjun började med att intervjupersonen ombads berätta fritt om sin 
livshistoria från barndomen och in i framtiden. Många gånger hade 
intervjupersoner själva hunnit börja berätta om sitt liv innan vi hade hunnit 
sätta oss ner och intervjun hade börjat. Det föll sig naturligt i samtalet, då vi 
hälsade på varandra i hallen och jag för första gången steg in i deras liv. Denna 
ordning, att börja med en friare livsberättelse, skapade en mer avspänd 
inramning av intervjun än vad jag tror hade blivit fallet om jag hade börjat 
med de strukturerade frågorna om nuvarande levnadsförhållandena eller följt 
intervjuguiden precist.  

 
Vid kvalitativa intervjuer med öppna frågor om människors liv måste 
intervjupersoner välja ut fragment från livet och sätta ihop dem till berättelser. 
Med tanke på det uppmuntrades intervjupersonerna att berätta om sitt liv med 
avhandlingens syfte och frågeställningar i minnet. Målet med denna 
påminnelse var att intervjupersonen därmed skulle välja ut och berätta om de 
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delar av den egna livshistorien som personen själv uppfattade hade relevans för 
avhandlingens syfte och frågeställningar.  
 
Under intervjuerna berättade vissa intervjupersoner med lätthet fritt, länge och 
med en självklar kronologi om sin livshistoria. Andra berättade kortfattat och 
enbart som svar på frågor som jag ställde. I dessa fall kom de öppna frågorna i 
intervjuguiden väl till pass. Ytterligare andra berättade fritt och länge, men 
utan någon (för mig) uppenbar röd tråd genom berättelsen. Intervjupersoner 
framstod som olika bekväma och vana vid att berätta sin livshistoria. Hur 
bekväma/obekväma eller vana/ovana de föreföll vara samvarierade inte med 
om livshistorien framför allt präglades av erfarenheter av eller förväntningar på 
svårare eller positiva händelser genom livet. Jag gick i slutet av intervjun 
igenom de öppna frågorna och de strukturerade frågorna i intervjuguiden med 
de intervjupersoner som med lätthet själva berättade fritt om det egna livet 
över tid. Det gjorde jag för att antingen konstatera att intervjufrågorna redan 
hade besvarats genom den fria livsberättelsen eller för att komplettera 
intervjun med ytterligare berättelser och uppgifter om levnadsförhållanden.  

 
Sammantaget intervjuades 47 personer som kontaktades med hjälp av 
adresslistorna från Försäkringskassan och Infodata AB. Två av dem önskade 
ha med sig var sin kontaktperson från Socialtjänsten som deltog aktivt i 
intervjuerna. En man valde att ha med sin fru och en annan sin fru och hennes 
vuxna dotter vid intervjun. Materialet omfattar därför även två 
kontaktpersoners, två makars och en vuxen dotters utsagor. Intervjuerna 
pågick mellan fyrtiofem minuter och tre och en halv timme. I genomsnitt har 
intervjuerna tagit en och en halv timme. Dessa intervjuer har gett ett material 
som både innehåller livsberättelser och intervjupersonernas uppgifter om sina 
levnadsförhållanden vid intervjutillfället. Alla intervjuer spelades in efter 
godkännande från intervjupersonerna. 

 

Analysprocess och presentation 
Analysen av materialet har riktats mot vad intervjupersonerna berättade om. 
Av den anledningen transkriberades intervjuerna ordagrant. Sådant som 
pauser, skratt och andra känslouttryck noterades bara när det ansågs 
nödvändigt för att förstå vad intervjupersonerna berättade om. Efter den första 
transkriberingen kondenserades varje intervju utifrån teman – barndomen, 
medelåldern, ålderspensioneringen, vardagen idag, framtiden, ekonomins 
konsekvenser, hantering av ekonomin och övrigt. Under temat övrigt 
placerades intervjupersonernas berättelser om hur de reagerade på brevet om 
studien och uttalanden om varför de ställde upp på intervjun. Kondenseringen 
innebar att text som inte passade in under ovan angivna teman togs bort. Det 
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som togs bort kunde handla om fika vid intervjutillfället eller kommentarer om 
någon som hade ringt på dörren. Dessutom rensades materialet från 
upprepningar. Kondenseringen innebar också att den transkriberade texten 
sorterades om utifrån ovan angivna teman. Samtidigt återgavs 
intervjupersonernas berättelser så ordagrant som möjligt. Språket redigerades 
endast när det var tvunget för att få flyt i texten. Efter att kondenseringen var 
klar jämfördes resultatet av kondenseringen med varje transkriberad intervju 
för att säkerställa att allt centralt innehåll hade kommit med. Under 
transkriberingen och kondenseringen var målet både att bli förtrogen med 
materialet och reducera det utan att något innehåll med bäring på 
avhandlingens syfte och frågeställningar gick förlorat.  
 
I det fortsatta analysarbetet har jag varit tvungen att kombinera flera olika 
analysmetoder för att belysa avhandlingens frågeställningar. Jag har låtit mig 
inspireras av Clive Seales (1999) förhållningssätt till kvalitativt 
forskningsarbete. Han skriver att:   
 

A major threat to quality is in fact the idea that research must be 
carried out under the burden of fulfilling some philosophical or 
methodological scheme (Seale 1999, s. 471). 

 
Seale argumenterar för att ett kvalitativt forskningsarbete bäst bedrivs som ett 
kreativt hantverk – det vill säga som en process under vilken arbetet får ta olika 
vägar efterhand som det utförs. Han vänder sig emot ett förhållningssätt där 
forskaren i förväg ansluter sig till utstakade precisa analytiska tillvägagångssätt 
som sedan följs. Det är en utgångspunkt som har passat väl in i detta 
forskningsprojekt, där syfte och frågeställningar inte har pekat mot en självklar 
analysmetod.  
 
Vad gäller ekonomisk utsatthet finns det inte någon tillgänglig metod för hur 
äldre personers egna uppgifter om sina disponibla inkomster, utgifter och 
nettoförmögenhet kan analyseras. I avhandlingen har jag därför prövat mig 
fram och till sist landat i att genom en tabell sätta intervjupersonernas 
uppgivna olika ekonomiska förutsättningar i relation till varandra i varje 
enskilt fall och jämföra intervjupersonernas ekonomiska förutsättningar med 
varandra. Utifrån sådana jämförelser har intervjupersonernas ekonomiska 
förutsättningar till sist placerats in längst ett kontinuum från personer med 
störst ekonomisk utsatthet till personer med störst ekonomiskt trygga. 
Intervjupersonernas livshistoria har vidare kartlagts med hjälp av 
analysverktygen händelser, vändpunkter, övergångar och levnadsbanor. Den 
ekonomiska utsatthetens konsekvenser i vardagslivet och yngre 
ålderspensionärers hantering av ekonomisk utsatthet har kartlagts utifrån en 
innehållsanalys som kodat materialet under teman, kategorier och nyckelord 
(jämför Grönmo 2004).  
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Mönstren av ekonomisk utsatthet och den ekonomiska utsatthetens betydelse i 
vardagen har analyserats med teori om social exklusion, coping och generation.  
Jag har även sökt efter fördjupad förståelse av mönstren genom att jämföra alla 
intervjupersoners olika socioekonomiska livshistorier, ekonomiska möjligheter, 
begränsningar och hantering av ekonomin. Dessutom har förbindelser mellan 
enskilda intervjupersoners socioekonomiska livshistorier, ekonomiska 
möjligheter, begränsningar och hantering av ekonomin analyserats. Jag har 
därmed sammantaget sökt fördjupad förståelse för mönstren av ekonomisk 
utsatthet och den ekonomiska utsatthetens betydelse i vardagen genom att 
analysera dem utifrån teoretiska begrepp, följt varje intervjupersons 
erfarenheter och förväntningar över tid och jämfört intervjupersonernas olika 
erfarenheter och förväntningar vid ett tillfälle och över tid.  
 
Analyserna har mer precist genomförts med hjälp av det kvalitativa 
dataanalysverktyget NVivo. Detta dataanalysverktyg har använts eftersom det 
stödjer ett flexibelt och transparant kodningsarbete. Det är relativt enkelt för 
andra att gå in och kontrollera bearbetning och kodning av materialet i NVivo. 
De koder som skapas kan döpas om, slås ihop, delas upp och flyttas i relation 
till varandra. Programmet ger en god översikt över materialet och analysen. 
Det går även lätt att sortera om det kodade materialet för att söka svar på 
frågor som ställs till materialet och kontrollera slutsatser.  
 
Samtidigt har användning av NVivo problematiserats av forskare utifrån att 
programmet medför en risk att bli ”fångad” i kodningen och sorteringen av 
materialet, vilket är ett problem om det sker på bekostnad av andra faser i 
analysprocessen (Wickham & Woods 2005). Det kan leda till att forskare blir 
alltför upptagna av detaljer i intervjupersonernas utsagor på bekostnad av 
helheten och relationen mellan material, teori, tidigare forskning och den 
sociala kontexten. Kodandet och omsorteringen kan också komma att ske på 
bekostnad av författandet av den slutgiltiga vetenskapliga publikationen. 
Dessutom befarar forskare att användningen av NVivo styr analysprocessen i 
en viss riktning, utifrån vad som är möjligt att göra i programmet.  
 
Dessa risker har varit särskilt stora i detta forskningsprojekt där syfte och 
frågeställningar inte pekar mot en självklar analysmetod, där analysfasen har 
innefattat att jag har lärt mig NVivo och där materialet är omfattande och 
analysmomenten har varit många. Jag har hanterat dessa risker genom att 
under hela forskningsprocessen varva arbete med analyser i NVivo, läsa teori 
och tidigare forskning och skriva utkast till avhandlingstext. Jag har även ställt 
frågor inom forskningsprojektet och bestämt mig för hur jag vill genomföra 
nästa steg i analysen innan jag har undersökt hur det går att göra i NVivo. Min 
utgångspunkt har varit att låta bli att använda NVivo om programmet inte 
stödjer de analysmoment jag vill genomföra. NVivo har emellertid visat sig 
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vara flexibelt nog för att anpassas till de analysmetoder som till sist har använts 
i detta forskningsprojekt.    

 
Kodningen9 i NVivo har gått till så att den kondenserade versionen av 
intervjuerna först kodades under teman: barndomen, utträde ur barndomen, 
medelåldern, ålderspensioneringen, framtiden, vardagen idag, konsekvenser 
och hantering. Dessa teman är hämtade ur avhandlingens syfte, 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Under temana vardagen idag, 
konsekvenser och hantering kodades all text först i form av nyckelord som 
återspeglade vad texten handlade om. Under temat konsekvenser blev 
nyckelorden exempelvis; ge gåvor, ta emot gåvor, låna, vårda hemmet och 
social samvaro osv. Kodningen pågick tills allt material var kodat under något 
nyckelord. Därefter grupperades dessa nyckelord i olika kategorier, utifrån vad 
de uppfattades ha gemensamt. Dessa kategorier kom till sist att handla om 
hälsa och utseende, hemmet, nära relationer och sociala fritidsaktiviteter. 
Målet med denna kodning var att åstadkomma en deskriptiv, empirinära och 
heltäckande beskrivning av mönstren i äldre personers erfarenheter. I slutet av 
forskningsprocessen har hela det kondenserade materialet lästs igenom igen 
för att se till att inte något mönster i den ekonomiska utsatthetens betydelse 
har gått förlorat genom analysprocessen.   
 
Under temana barndomen, medelåldern och ålderdomen har det kondenserade 
materialet dels kodats under kategorierna positiva och negativa 
socioekonomiska händelser och dels i sin helhet kodats som exempel på olika 
socioekonomiska positioner. I medelåldern kodades exempelvis hela det 
kondenserade materialet under de socioekonomiska positionerna besvärligast, 
någorlunda, förmånligast och varierad. Exempel på nyckelord på positiva 
socioekonomiska händelser är: bra affär, karriär och partners goda ekonomiska 
utveckling. Exempel på nyckelord på negativa socioekonomiska händelser är: 
arbetslöshet, dålig affär, efterlevande, skilsmässa eller separation och 
ensamboende större delen av livet. Inom teman utträdet ur barndomen, 
ålderspensioneringen och framtiden har intresset istället riktats mot 
övergångar mellan olika statuspositioner och den socioekonomiska 
utvecklingstrenden – som exempelvis stabilitet, förbättring eller försämring. 
Efter att intervjupersonernas hela livshistoria var kodad söktes mönster i 
intervjupersonernas förflyttningar mellan socioekonomiska positioner över tid. 
Det ledde fram till konstruktionen av levnadsbanorna; kontinuitet, sluttning, 
fall och berg- och dalbana. Rimligheten i analysen av levnadsbanorna 
kontrollerades genom att hela det kondenserade materialet lästes om igen.  

 

                                                        
9 I NVivo kallas koder för noder (Edhlund 2011). De övergripande noderna kallas parental nod och de 
underliggande child nod. Jag väljer emellertid att genomgående skriva om koder istället för noder.   
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Vad gäller kodningen kodades inledningsvis 15 intervjuer särskilt noggrant. 
Dessa intervjuer valdes ut på grund av att de uppfattades som särskilt 
innehållsrika, samtidigt som informanternas nuvarande levnadsförhållanden 
skiljde sig åt på flera punkter. Bland dessa intervjupersoner återfanns både 
kvinnor och män. De bodde i allt från stor stad till mindre orter på landsbygd. 
De hade olika ekonomiska förutsättningar. Vissa av informanterna mottog 
omsorg från kommunen medan andra inte gjorde det. Det inledande 
kodschema som skapades utifrån kodningen av dessa 15 intervjuer användes 
sedan som utgångspunkt i kodningen av resterande intervjuer. Det gjordes 
efter att rimligheten i kodningen av de första 15 intervjuerna hade diskuterats 
med handledare och två doktorander som fick ta del av bearbetningen och 
kodningen av en intervju. Denna diskussion och den fortsatta kodningen 
resulterade i att kodningsschemat omarbetades och utökades ytterligare.  
 
Kodschemat har utvecklats och kodningen av alla intervjuer fortsatt, om än i 
allt mindre utsträckning, ända fram till slutet av forskningsprocessen. Utöver 
denna kodning har levnadsförhållanden matats in i NVivo som attribut till 
intervjupersonerna. Efterhand som analysen av materialet har fortskridit har 
ytterligare attribut som utgjorde resultat av kodningsarbetet matats in. 
Exempelvis matades intervjupersonernas ekonomiska förutsättningar vid 
intervjutillfället (knapp, begränsad och trygg) och levnadsbanor (kontinuitet, 
sluttning, fall eller berg- och dalbana) in som attribut. Med hjälp av 
kodningsfrågor har materialet sorterats om så att jag har kunnat jämföra 
intervjupersonernas olika socioekonomiska livshistorier, ekonomiska 
möjligheter, begränsningar och hantering av ekonomin i vardagen. Med hjälp 
av matrisfrågor har materialet sorterats om så att jag har kunnat söka efter 
relationer mellan intervjupersonernas socioekonomiska förutsättningar i olika 
faser i livet, socioekonomiska levnadsbanor, de ekonomiska förutsättningarna i 
ålderdomen, ekonomins konsekvenser och hanteringen av ekonomin (ibid.). 
 
Empirin presenteras huvudsakligen som citat, men i kapitlet om livshistorier 
även som sammandrag. Citaten och sammandragen har huvudsakligen valts ut 
för att de uppfattas som representativa för det som för tillfället blir belyst. I 
något fall har de istället valts ut för att de är särskilt anmärkningsvärda, vilket 
då markeras i den löpande texten. När det är citat som återges kommenteras 
det inte i den löpande texten. Citaten innehåller tecknet /…/ när ord i 
intervjupersonens utsagor inte tagits med. Ord har i dessa fall plockats bort i 
syfte att avgränsa citaten så att de enbart handlar om det som för närvarande 
blir belyst i analysen. När det är sammandrag som presenteras markerar jag det 
särskilt direkt efter sammandraget. Sammandragen har kommit till genom att 
centrala citat ur en intervju har skrivits samman till en ny sammanfattande 
livsberättelse. Målet med detta tillvägagångssätt är att ge exempel på längre 
händelseförlopp i intervjupersoners liv. Innehållet i sammandragen återspeglar 
innehållet i den ursprungliga livsberättelsen, men presenteras i en 
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komprimerad version. I möjligaste mån har jag använt mig av 
intervjupersonernas ursprungliga formuleringar, men samtidigt har texten i 
sammandragen varit tvungen att redigeras för att bli mer läsvänlig.  

 
Intervjuer genomfördes i olika geografiska miljöer för att ge en mångfasetterad 
bild av yngre ålderspensionärers erfarenheter av ekonomisk utsatthet. Vid 
analyser av intervjumaterialet har det dock inte varit möjligt att finna några 
tydliga skillnader mellan den ekonomiska utsatthetens betydelse i de olika 
miljöerna. Det har inte heller varit möjligt att finna tydliga skillnader mellan 
de socioekonomiska livshistorierna över tid mellan personer i de olika 
miljöerna. Dels beror det på att intervjupersonerna ofta har flyttat mellan olika 
miljöer under sina liv, och dels beror det på att liknande levnadsbanor 
återfanns bland intervjupersoner som har levt hela sitt liv i mindre orter på 
landsbygden, staden, den medelstora och stora staden. Jag förhåller mig därför 
inte fortsatt i texten till var intervjupersonerna bodde. 

 

Etiska överväganden  
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) informations, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Studien påbörjades 2006, varför den baseras 
på samtycke från informanternas sida. Dessutom har en sekretessprövning 
gjorts vid Försäkringskassan, då myndigheten prövade om adressuppgifter till 
personer med bostadstillägg fick lämnas ut till forskningsprojektet. För 
motsvarande studier krävs efter den 1 juni 2008 etikprövning i 
etikprövningsnämnd, efter ändring av § 3 Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460). 
 
Informations- och samtyckeskravet har uppnåtts genom att brevet som sändes 
ut till utvalda personer ur adressregistret innehöll information om studiens 
syfte, ansvariga forskare, genomförande, villkor för deltagande, att deltagande 
var frivilligt och kunde avbrytas när som helst (se bilaga 1 och 2). Personer 
som efterfrågade mer information om studien innan de beslutade sig för att 
delta fick det per brev, e-post och telefon. De slutliga intervjupersonerna fick 
även ytterligare information om studiens syfte, genomförande och villkoren för 
deltagande precis innan intervjun genomfördes. Av de personer som slutligen 
deltog i studien lämnade alla utom två skriftligt samtycke till att delta. De två 
återstående personerna lämnade inte skriftligt samtycke på grund av att de 
valde att själva ringa upp, meddela att de vill delta i studien, boka in och 
genomföra intervjun. Alla informanter gav mig muntlig tillåtelse att 
återkomma efter genomförd intervju om jag upptäckte behov av 
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kompletteringar under analysarbetet. I några fall har jag använt mig av denna 
möjlighet.  

 
Konfidentialiteten har uppnåtts genom att alla personnamn i avhandlingen är 
fingerade. Dessutom har namn på platser och organisationer utelämnats för att 
undvika att intervjupersoner identifieras. Transkriptionerna har förvarats 
inlåsta i arkivskåp. Det intervjumaterial som under forskningsprocessen har 
förvarats i datorn har varit avidentifierat och kondenserat. Av sekretesskäl har 
jag valt att inte presentera empiri så att det går att följa en intervjuperson mer 
ingående över tid. Jag uppfattar inte heller att en sådan presentation av 
empirin skulle tillföra kartläggningen och förståelsen för mönster av 
ekonomisk utsatthet och den ekonomiska utsatthetens betydelse i vardagen 
något ytterligare.  
 
Nyttjandekravet uppnås genom att det insamlade intervjumaterialet enbart 
används för att uppnå det syfte och till de publikationer som angavs i 
informationsbrevet till informanterna.  

 
Forskningsprocessen har innehållit ytterligare etiska överväganden än de som 
krävs utifrån Vetenskapsrådets (2002) informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. När intervjupersoner berättade om sitt liv fram till ekonomisk 
utsatthet i ålderdomen aktualiserades inte sällan smärtsamma minnen. Jag var 
därför noga med att respektera intervjupersonernas gränssättningar när de 
markerade att det fanns episoder i deras liv som de inte vill berätta om. Jag 
erbjöd också intervjupersonerna att återkomma till mig efter intervjun om det 
var något de undrade över eller vill prata om. I de fall jag uppfattade att det 
behövdes förvissade jag mig även om att intervjupersonen hade tillgång till 
socialt stöd efter intervjutillfället.  
 
Min utgångspunkt i mötet med intervjupersonerna har vidare varit att de 
berättar sanningsenligt om sina liv och att deras livsberättelser återspeglar 
erfarenhet som ger kunskap om ekonomisk utsatthet och den ekonomiska 
utsatthetens betydelse i vardagen. Samtidigt är den vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkten i forskningsprojektet att alla människor kan dra felaktiga 
slutsatser om sin vardag och att kunskap om sociala fenomen alltid är tentativ 
(Hammersley 2002; Seale 1999). Det finns därför alltid anledning att ställa 
ytterligare frågor för att fördjupa kunskapen om människors liv och det gjordes 
också under intervjuerna. Slutligen har analysen inte riktats mot det unika och 
detaljerna i intervjupersonernas liv, utan istället mot övergripande mönster 
som framträder vid jämförelser mellan deras erfarenheter och förväntningar. 
Därmed har inte den enskilda människans förmågor, förutsättningar och 
vardagsliv stått i fokus i forskningsprojektet, utan istället sociala processer och 
aktörskap som bidrar till att forma den ekonomiska utsattheten och dess 
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betydelse i vardagen. Eftersom analysarbetet i hög grad har baserats på 
jämförelser mellan olika intervjupersoners livsberättelser har jag valt att inte 
involvera intervjupersonerna i analysarbetet.          
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inom akademin diskuteras vad som utgör god kvalitet i forskningsprocessen 
(se exempelvis Seale 1999; Shek, et al. 2005). I dessa sammanhang används 
begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet handlar om 
huruvida kunskapsanspråken verkligen kan sägas vara giltiga i relation till det 
som har studerats. Reliabiliteten säger istället något om hur noggrant och 
korrekt forskningsprocessen har genomförts. Generaliserbarheten handlar om 
i vilken mån kunskapsanspråken kan översättas även till andra sammanhang än 
de som har studerats och därmed uppges vara allmängiltiga.  
 
Ibland uppfattas det som olämpligt att använda begreppen validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet i kvalitativ forskning (Hammersley 2002; Seale 1999; 
Shek, et al. 2005). Det beror på att olika vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 
lägger olika vikt vid olika kvalitetskriterier och att de sätt på vilka forskare 
strävar efter att uppnå kvalitetskriterierna varierar mellan olika 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkter. Denna avhandling baseras på den 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkten ”subtle realism” och inom ramen för den 
kan forskningens kvalitet bedömas med hjälp av begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet (ibid.).   
 
Resultatens generaliserbarhet diskuteras i avhandlingens slutkapitel. 
Reliabilitet har jag strävat efter genom att se till att materialet finns inspelat. 
Jag har under forskningsprocessen vid upprepade tillfällen gått tillbaka till 
transkriptionerna och det kondenserade materialet för att kontrollera att 
innebörden i intervjupersonernas utsagor inte har förändrats genom 
analysprocessen, då de har plockats ur det ursprungliga sammanhanget i 
livsberättelsen. Jag har också gått tillbaka för att kontrollera att jag inte förlorat 
innehåll i intervjuerna genom analysarbetet. Min ambition har varit att 
redovisa forskningsprocessen och empirin så tydligt som möjligt, så att 
rimligheten i mitt tillvägagångssätt, mina tolkningar, slutsatser och 
diskussioner kan prövas av läsaren. Genom att analysarbetet har genomförts 
med hjälp av det kvalitativa analysverktyget NVivo har analysprocessen också 
gjorts mer tillgänglig för granskning av andra forskare.  
 
Gällande validiteten finns det skäl att fördjupa vissa aspekter särskilt. En fråga 
som jag har brottats med under forskningens gång har varit i vilken mån 
intervjupersonernas beskrivningar om de aktuella egna ekonomiska 
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förutsättningarna motsvarar deras faktiska ekonomiska situation. Under 
intervjuerna blev det tydligt att flera personer hade svårt att redogöra för vilka 
inkomster de fick från vilka ekonomiska trygghetssystem och varför. 
Vanligaste var att intervjupersonerna uppgav en ungefärlig egen sammantagen 
nettoinkomst per månad utan att specificera inkomstens sammansättning. 
Genom följdfrågor blev det tydligt att kapitalinkomster, inkomster av eget 
företag och tjänst sällan kom med i denna första uppskattning. 
Intervjupersoner med dessa former av inkomster hade även svårt att redogöra 
för hur stora de var när jag frågade efter dem. Det berodde på att dessa 
inkomster ofta varierade över tid. Det kan ha bidragit till att 
intervjupersonernas uppgivna nettoinkomster är lägre eller högre än den 
faktiska nettoinkomsten. 

 
Intervjuguiden innehöll vidare bara frågor om intervjupersonernas egna 
ekonomiska förutsättningar och inte frågor om hela hushållets inkomster till 
de intervjupersoner som levde i parhushåll. Det var en svaghet som jag 
uppmärksammade först efter att jag hade genomfört intervjuerna och som 
påverkar studiens reliabilitet och validitet. Intervjupersonerna i parhushåll 
uppehöll sig trots det självmant vid hela hushållets ekonomiska 
förutsättningar, men inte sällan enbart i relation till vissa ekonomiska aspekter 
eller på ett mer övergripande plan. Vissa kvinnor uppgav att de inte kunde tala 
mer detaljerat om sin makes eller sambos ekonomiska förutsättningar, 
eftersom det var mannen som skötte hushållets gemensamma ekonomi. Andra 
män och kvinnor uppgav att de inte ville gå närmare in på makes, makas eller 
sambons ekonomiska förutsättningar. Det var också sällsynt att 
intervjupersonerna problematiserade eller reflekterade över hur hushållets 
ekonomiska resurser fördelades mellan dem själva och deras make, maka eller 
sambo. Det kan också ha bidragit till att intervjupersonernas uppgivna 
nettoinkomster är lägre eller högre än den faktiska nettoinkomsten. 
 
När intervjupersonerna i denna studie redovisade tillgångar och skulder 
gjordes det ofta i form av uppskattningar i termer av att deras boende 
exempelvis var värt mellan 2–3 miljoner på marknaden, att de hade mellan 
800 000 och 900 000 kronor i aktier eller lika mycket i skulder. Även i relation 
till skulder och tillgångar hade personer som var sammanboende ibland svårt 
för eller ville inte redogöra för hur förmögenheten fördelade sig inom 
hushållet. Ibland beskrevs förmögenheten eller skulder som gemensamma i 
hushållet. Ibland beskrevs de som intervjupersonens egna skulder och 
tillgångar. För sammanboende par bestämde jag mig därför till sist för att utgå 
från vad som framkommit om hela hushållets förmögenhetssituation. De 
reella tillgångarna som intervjupersonerna uppgav utgjordes av permanent 
boende, fritidshus, mark, skog, båtar, bilar och motorcyklar. Därmed kom inte 
lösöre med. Eftersom inte lösöre tagits upp är det troligt att 
intervjupersonerna underskattade värdet av sina tillgångar. Samtidigt kan det 
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vara svårt för personer att värdera vad deras lösöre är värt. Detsamma gäller 
även för andra former av reella tillgångar.  
 
De finansiella tillgångarna baseras på intervjupersonernas rapportering av 
sparade medel, aktier och fonder som inte utgör pensionsförsäkringar. 
Pensionsförsäkringar redovisas inte som tillgångar eftersom de utgör del av 
intervjupersonernas inkomster.  
 
Intervjupersonerna som bodde i hus hade ibland svårt att uppskatta 
boendekostnaden. Därtill uppgav vissa intervjupersoner en boendekostnad 
inklusive el och garage och andra exklusive el och garage. När jag bad 
intervjupersonerna specificera de olika kostnaderna var för sig, kunde de inte 
alltid det. Utifrån de uppgifter som jag har samlat in har jag ändå kunnat dra 
slutsatser om intervjupersonernas bostadskostnad, men det har alltså ibland 
varit oklart vad som har ingått i denna kostnad.  

 
Det finns därmed många faktorer som bidrar till osäkerhet omkring vilken 
ekonomisk situation intervjupersonerna faktiskt levde under vid 
intervjutillfället och utifrån vilka studiens validitet och i viss mån reliabilitet 
kan ifrågasättas. Vid några tillfällen uppmärksammade jag å andra sidan redan 
vid intervjutillfället att personer berättade om aktiviteter i vardagslivet som 
föreföll vara svåra att ha råd med inom ramen för den inkomst som 
intervjupersonen hade berättat om. Jag fördjupade mig då i hur personerna 
fick inkomster och utgifter att gå ihop i vardagslivet. Jag ställde också vid 
några tillfällen fördjupade frågor om intervjupersonens ekonomiska 
förutsättningar på grund av att intervjupersonens uppgivna inkomstnivå inte 
föreföll stämma med deras livshistoria. Jag har vid något tillfälle även ringt upp 
intervjupersonen efter intervjutillfället för att säkerställa inkomstuppgifter som 
jag har varit osäker på. Vid vissa av dessa tillfällen framkom information om 
ytterligare inkomster. Dessutom har intervjupersoner ibland berättat om 
inkomster som jag endast kunde få vetskap om genom kvalitativa intervjuer. 
Slutligen har analysen av intervjupersonernas ekonomi inte riktats mot varje 
enskild intervjupersons förutsättningar på detaljnivå, utan istället mot mönster 
som framträder när intervjupersonernas ekonomi jämförs med varandra. 
Denna ansats gör studien något mindre känslig för felaktigheter i enskilda 
intervjupersoners uppgivna egna ekonomiska förutsättningar. 
 
Sammantaget framstår därför den slutgiltiga bedömningen av 
intervjupersonernas faktiska ekonomiska situation vid intervjutillfället, trots en 
rad svårigheter, ändå som trovärdig. Som jag har beskrivit ovan baseras 
bedömningen av intervjupersonens faktiska ekonomiska situation på flera olika 
former av information som har kunnat ställas mot varandra vid 
intervjutillfället. De svårigheter som jag har brottats med inom ramen för 
denna studie är dessutom inte unika. Det är svårigheter som så gott som alltid 
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följer med försök att ringa in privatpersoners komplexa privatekonomi – 
oavsett metod.  

 
En annan aspekt, som också är relevant att reflektera över i relation till 
forskningsprojektets validitet, är frågan om vad intervjupersonernas 
livsberättelser egentligen säger något om. Säger livsberättelsen något om en 
fakticitet, bortom intervjupersonens konstruktion eller tolkning av dåtiden och 
framtiden i nutidens ljus? Min utgångspunkt är att livsberättelsen säger något 
om alla dessa olika aspekter av vardagslivet. Den säger något om vad som 
faktiskt har hänt, om hur den som berättar kopplar samman händelser till en 
helhet och om hur han eller hon värderar händelseförloppet utifrån sin 
nuvarande situation (Scott & Alwin 1998). Jag utgår också ifrån att det 
framför allt är intervjupersonernas tolkningar eller konstruktioner av hur 
händelser hänger samman och vad detta händelseförlopp betyder som 
förändras över tid i personens liv. De händelser som livsberättelsen kretsar 
omkring uppfattas som mer stabila element i livsberättelsen (jämför Bertaux 
2003).  

 

Presentation av intervjupersoner 
Av intervjupersonerna är 31 kvinnor och 16 män. Bland såväl kvinnorna som 
männen var flest intervjupersoner födda år 1940 – sammanlagt 16 personer. 
Övriga intervjupersoner var relativt jämt fördelade mellan övriga födelseår 
mellan 1935 och 1944. De kvinnor och män som intervjuades var också 
relativt jämt fördelade över de olika geografiska områdena – Malmö (11 
personer), Helsingborg (11 personer), Växjö stad (12 personer) och på andra 
ställen i Kronobergs län (13 personer).  
 
Av alla intervjupersoner var 39 födda i Sverige, sex i ett annat skandinaviskt 
land, en i ett annat europeiskt land och en i ett utomeuropeiskt land. En hade 
bott i Sverige sedan barndomen, fem sedan slutet på tonåren och två från det 
att de var mellan 30 och 40 år gamla. En intervjuperson invandrade till Sverige 
under 1940-talet, två under 1950-talet, fyra under 1960-talet och en i slutet av 
1970-talet. Av dessa personer levde en med ekonomisk trygghet och resten 
med ekonomisk utsatthet. Vidare berättade ett antal intervjupersoner med 
ekonomisk utsatthet och ekonomisk trygghet och som var födda i Sverige om 
längre perioder utomlands. Vid analyser av intervjumaterialet har det inte varit 
möjligt att finna några tydliga skillnader mellan den ekonomiska utsattheten, 
dess betydelse och de socioekonomiska livshistorierna mellan intervjupersoner 
som har levt hela sitt liv i Sverige och som har bott delar av livet i andra 
länder.  
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Bland intervjupersonerna var det sex som berättade att de hade hemtjänst eller 
hjälp av någon anhörig för att klara inköp, städ och tvätt. Några av dessa 
intervjupersoner hade även hjälp med den personliga omvårdnaden och två 
hade kontaktpersoner från Socialtjänsten. En intervjuperson bodde på ett 
särskilt boende och en i en lägenhet anpassad för personer med 
funktionsnedsättningar. 22 intervjupersoner berättade om hälsorelaterade 
problem och funktionsnedsättningar som inte innebar att de behövde hjälp av 
andra för att klara vardagen. En intervjuperson berättade exempelvis att han på 
grund av hjärtproblem var tvungen att kontinuerligt varva aktivitet med vila 
vid hushållsarbete. En annan intervjuperson hade istället varit tvungen att sluta 
dansa och gå över till lättare former av träning på grund av yrsel. Slutligen 
berättade 18 intervjupersoner inte om några hälsorelaterade problem eller 
funktionsnedsättningar alls. Det var vanligare med hälsorelaterade problem 
och funktionsnedsättningar bland intervjupersonerna med bostadstillägg än 
utan. Men även inom grupperna med och utan bostadstillägg skilde sig de 
hälsorelaterade förutsättningarna och funktionaliteten åt.  
 
De vanligaste hälsoproblemen och funktionsnedsättningarna bland 
intervjupersonerna var nedsatt lungfunktion på grund av KOL, nedsatt 
rörlighet på grund av smärtproblematik orsakad av exempelvis förslitningar, 
olyckor, MS eller reumatism, tidigare hjärtinfarkter som gav trötthet och 
behov av mer vila i vardagen och depression eller nedstämdhet. Två 
intervjupersoner hade även psykiska svårigheter som de inte ville beskriva mer 
ingående.  
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6 EKONOMISK UTSATTHET  

I detta kapitel belyser jag avhandlingens första frågeställning som lyder: under 
vilka ekonomiska förutsättningar lever yngre ålderspensionärer med 
ekonomisk utsatthet? Intervjupersonernas uppgivna inkomster, tillgångar och 
utgifter beskrivs, jämförs och diskuteras. Genomgången leder fram till att 
intervjupersonernas ekonomiska förutsättningar placeras in i kategorierna 
knapp, begränsad och trygg ekonomi. Denna kategorisering lägger grunden 
för jämförelser i kommande resultatkapitel.  
   

Inkomster och tillgångar 
För att presentera intervjupersonernas inkomster översiktligt och jämföra dem 
med varandra relateras de till medianvärdet för disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet10 för samtliga i befolkningen. Detta tillvägagångssätt 
motiveras även av att intervjupersonerna oftast uppgav en ungefärlig egen 
sammantagen total nettoinkomst per månad, avrundad till närmsta hundra 
eller tusental. Det har därmed inte uppfattats som meningsfullt att presentera 
eller jämföra intervjupersonernas exakta inkomstuppgifter. Alla 
intervjupersoners inkomstuppgifter har (oavsett om de var deklarerade eller 
inte) räknats om till 2010 års penningvärde och hänsyn har tagits till 
intervjupersonernas köpkraft inom ramen för hushållet. Varje intervjupersons 
framräknade disponibla inkomst har därefter placerats in i inkomstintervall 
som relaterar deras disponibla inkomst till medianvärdet för disponibel 
inkomst per k.e. för samtliga i befolkningen. Hur intervjupersonernas 

                                                        
10 Disponibel inkomst är inkomst av yrkesarbete, plus bidrag och försäkringar, minus skatt.  
Konsumtionsenhet förkortas k.e. Den disponibla inkomsten justeras per konsumtionsenhet för att 
möjliggöra jämförelser av köpkraft mellan individer i olika typer av hushåll. Hur det görs i praktiken 
beskrivs bland annat i SCB:s information om hur de genomför inkomstfördelningsundersökningarna 
(SCB 2011). 
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sammantagna disponibla inkomst fördelade sig mellan inkomstintervallen 
framgår av diagrammet nedan:  
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Diagram 2. Intervjupersonernas disponibla inkomster i relation till medianen för 

disponibel inkomst per k.e. för samtliga i befolkningen, i 2010 års penningvärde (SCB 

2012a och intervjupersonernas uppgivna inkomstuppgifter) 

 

Intervjupersonernas inkomstfördelning är inte representativ för äldre personer 
mellan 65 och 74 år generellt. Bland dessa äldre personer var det 2010 
vanligast med en disponibel inkomst i 70–100 procentintervallet – det vill säga 
de hade en disponibel inkomst per k.e. som motsvarade mellan 70 till 100 
procent av medianen för samtliga i befolkningen (SCB 2012a). Bland 
intervjupersonerna var det istället vanligast med en disponibel inkomst i 60–70 
procentintervallet. Denna skillnad mellan intervjupersonerna och yngre 
ålderspensionärer generellt sett förklaras av att det inte har varit en 
målsättning i denna studie att intervjua yngre ålderspensionärer med 
ekonomiska förutsättningar som är representativa för åldersgruppen. Istället 
har målsättningen varit att intervjua yngre ålderspensionärer med varierande 
ekonomiska förutsättningar. I relation till denna målsättning visar diagrammet 
ovan hur intervjupersonernas inkomster varierade. 
 
Att inkomstintervallet 60–70 procent är vanligast bland intervjupersonerna 
beror på en samverkan mellan urvalet i studien och att de offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemen för äldre personer lyfte intervjupersoner 
över 60 procentgränsen. Det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet 
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för äldre personer uppnådde därmed sin uttalade målsättning11 bland dessa 
intervjupersoner – att erbjuda dem en grundläggande ekonomisk trygghet. 
Den grundläggande ekonomiska tryggheten definieras här som att komma 
över gränsen för låg inkomst, vilket motsvarar måttet på risk för 
äldrefattigdom inom politik och fattigdomsforskning (Europeiska 
kommissionen 2010; Gustafsson, et al. 2009; Zaidi 2010). En låg inkomst 
motsvarar en disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen för 
samtliga i befolkningen. 
 
Vid en närmare granskning av intervjupersonernas inkomster framkommer det 
vidare, föga förvånande, att intervjupersonerna i de lägre inkomstintervallen 
hade lägre inkomstrelaterade offentliga och privata pensioner, inkomst av 
kapital och inkomst av tjänst jämfört med intervjupersonerna i de högre 
inkomstintervallen. Intervjupersonerna i de lägre inkomstintervallen fick 
istället en större andel av sina inkomster från det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer än intervjupersonerna i de högre 
inkomstintervallen. Intervjupersonerna i de lägre inkomstintervallen var också 
i högre grad ensamboende, medan intervjupersonerna i de högre 
inkomstintervallen i högre grad var sammanboende. Sammanboende stärkte 
normalt sett intervjupersonernas köpkraft inom hushållet. 
 
Samtidigt som det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre 
personer lyfte flertalet intervjupersoner över gränsen för låg inkomst hamnade 
fem intervjupersoner under denna gräns. En fråga som kan ställas är hur det 
kan komma sig, med tanke på att de hade tillgång till det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer. Vid en närmare 
granskning av dessa intervjupersoners låga inkomster framkommer att en 
intervjuperson – Gulli – hade låg inkomst på grund av att hon nyligen hade 
blivit änka. Hennes man hade haft goda inkomster, medan hon själv hade haft 
låga inkomster. Av den anledningen hade hennes disponibla inkomst minskat 
radikalt när hennes make dog och hon hamnade därför under strecket för låg 
inkomst vid intervjutillfället. Gulli var samtidigt mitt uppe i en boutredning. 
Hennes man hade inte bara haft goda inkomster utan också stora tillgångar. 
Han hade arbetat med redovisning genom livet och varit noga med familjens 
ekonomiska förutsättningar. Trots att boutredningens utfall var oklart vid 
intervjutillfället, förväntade sig Gulli få ta del av makens goda inkomst och 
relativt stora tillgångar även efter hans död. Vid intervjutillfället hade hon själv 
320 000 kronor i finansiella tillgångar i 2010 års penningvärde. 

 
Gullis situation aktualiserar hur viktigt det är att ta hänsyn till människors 
ekonomiska förutsättningar på längre sikt när ekonomisk utsatthet studeras. 

                                                        
11 De offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemen och deras målsättning beskrivs mer ingående i 
avhandlingens tredje kapitel.  
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Dessutom ger hennes situation ett exempel på vikten av att ta hänsyn till äldre 
personers tillgångar när ekonomisk utsatthet ringas in bland dem. Vad gäller 
intervjupersonernas tillgångar var det 17 personer som helt saknade och 30 
personer som hade ekonomiska tillgångar. Tillgångarna började vid strax över 
6 000 kronor och sträckte sig sedan till omkring 6 miljoner kronor i 2010 års 
värde. Tillgångarnas bundenhet varierade mellan intervjupersonerna. Vissa 
hade framför allt tillgångar bundna i det permanenta boendet eller i skog, bilar 
och båtar, medan andra enbart hade mer lättillgängliga finansiella tillgångar. 
Ytterligare andra hade både bundna och lättillgängliga tillgångar. Det var som 
väntat vanligare med större tillgångar bland intervjupersonerna i de högre 
inkomstintervallen än bland intervjupersonerna i de lägre. Även tillgångarna 
varierade därmed avsevärt mellan intervjupersonerna och de ökade på 
ojämlikheten mellan dem.  
 
Vid en fortsatt granskning av intervjupersonernas låga inkomster framkommer 
att tre intervjupersoner hade låg inkomst på grund av att de hade låga 
bostadskostnader. Dessa tre intervjupersoner hade lika mycket pengar att röra 
sig med i vardagen efter att bostaden var betald som flertalet intervjupersoner i 
inkomstintervallet 60–70 procent med högre bostadskostnader. En 
intervjuperson hade därutöver låg inkomst på grund av att han försörjde sin 
fru. Hon var under 65 år, utan inkomst av tjänst eller eget företag och stod 
utanför de offentliga ekonomiska trygghetssystemen. Paret vill inte ha kontakt 
med Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten i syfte att förbättra sin 
ekonomiska situation, eftersom de uppfattade att det skulle begränsa deras 
självständighet. I detta fall bidrog sammanboendet till försämrad, istället för 
förbättrad köpkraft för intervjupersonen.  
 
Genomgången av de sistnämnda fyra intervjupersonernas låga inkomster visar 
på behovet av att balansera människors inkomster mot deras utgifter när 
ekonomisk utsatthet ringas in bland dem. Detta behov blir också tydligt av att 
två intervjupersoner hade inkomster över låg inkomst på grund av att de hade 
handikappersättning som var avsedd att täcka återkommande utgifter för 
ohälsa och funktionsnedsättningar. När dessa utgifter räknades ifrån deras 
disponibla inkomst, närmade de sig gränsen för låg inkomst.    
 

Inkomster i relation till utgifter 
En fortsatt genomgång av intervjupersonernas inkomster i relation till utgifter 
visar på ytterligare aspekter som komplicerar de ekonomiska förutsättningarna 
bland yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet. Som framgår av 
avhandlingens bakgrund kompenserar det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet äldre personer utgifter för mat, kläder, skor, fritid, 
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hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och 
läkemedel mer automatiskt och schablonmässigt än vad socialbidraget gör 
(Proposition 2000/01:140; Socialstyrelsen 2003). Målet med denna ordning är 
att äldre personer inte skall behöva söka socialbidrag för att uppnå en skälig 
levnadsnivå.  
 
I linje med dessa äldrepolitiska ambitioner var det endast en intervjuperson 
som uppgav att hon hade fått socialbidrag vid något tillfälle, till glasögon och 
en ny TV då den gamla hade gått sönder. Det kan tolkas som att det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer ännu en gång har 
uppnått sin uttalade målsättning bland intervjupersonerna – denna gång i 
termer av att garantera äldre personer en skälig levnadsnivå utan att de behöver 
söka socialbidrag. 
 
Samtidigt upplyste en intervjuperson mig om att pensionärer inte har rätt till 
socialbidrag, vilket inte stämmer. Ytterligare någon berättade att han på grund 
av det bemötande han fick då han sökte socialbidrag strax före 
ålderspensioneringen aldrig skulle söka det igen, även om han kunde tycka att 
han behövde det ibland. Två intervjupersoner berättade slutligen att de, trots 
att de hade tillgång till den ekonomiska grundtryggheten för äldre personer, 
hade sökt socialbidrag för en resa till begravning, mediciner och mat. Båda två 
hade fått avslag på sin ansökan. En av dem beskrev avslaget på följande sätt: 
 

Bara som om jag tar ett exempel här då. För några år sedan så dog min 
bror som bodde i en annan stad. Och jag hade just då inga pengar alls. 
/…/ Så jag gick naturligtvis dit till socialen och pratade med dem om jag 
kunde få hjälp till resan och övervaka begravningen. Jag fick blankt nej. 
/…/ Jag tog kontakt med socialchefen då och berättade vad som hade 
hänt. Men han sa att reglerna är sådana. De kan inte ändra på reglerna. 
De kan inte göra någonting, sa han. /…/ Ja, de har då sina normer, att 
så och så mycket. De pengarna vi hade, de skulle räckt till detta hade de 
för sig (Per-Olof, med bostadstillägg).   

 
Alla intervjupersoner som talade om socialbidrag bodde i olika kommuner. 
Vad gäller Per-Olof, som citeras ovan, så levde han tillsammans med sin fru på 
existensminimum uträknat av Kronofogden. Han berättade att han inte tyckte 
att Kronofogden tog tillräcklig hänsyn till att han hade extra utgifter för resor 
på grund av ohälsa och funktionsnedsättningar. Han hade haft flera 
hjärtinfarkter, vilket hade lett fram till att han förtidspensionerades strax efter 
50 års ålder. Per-Olof uppfattade inte att hans hjärta klarade av resor med 
kollektivtrafik, när han exempelvis skulle bära hem kassar med mat. Enligt 
Per-Olof delade inte Kronofogden den åsikten. Han hade av den anledningen 
bil, utan att Kronofogden tog hänsyn till det vid uträknandet av Per-Olofs 
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existensminimum. Det var en av orsakerna till att ekonomin var extra svår 
inom familjen och att det inte fanns ekonomiskt utrymme att resa till broderns 
begravning. Per-Olof berättade därmed att varken Socialtjänsten eller 
Kronofogden tog tillräcklig hänsyn till utgifter, som han uppfattade att han var 
tvungen att betala för att klara av att utföra vardagliga sysslor trots ohälsa och 
funktionsnedsättningar. 

 
Även flera andra intervjupersoner berättade om utgifter för vård, medicin, 
omsorg, hjälpmedel (framför allt glasögon) och tandvård – utgifter som bara 
delvis täcks av den politiskt fastställda skäliga levnadsnivån för äldre personer. 
Utöver dessa utgifter för att upprätthålla hälsa och kompensera för 
funktionsnedsättningar uttryckte en intervjuperson att det var viktigt för 
honom att kunna betala av sina skulder innan han dog och spara ihop 
tillräckligt med pengar för att kunna betala för den egna begravningen:  

 
Och det är att den dagen jag lägger näsan i vädret så vill inte jag ha en 
massa skulder, absolut inte. Och dessutom vill jag försöka att spara ihop 
till en begravning helt enkelt, i alla enkelhet självfallet (Martin, med 
bostadstillägg). 

 
Martin var den enda av intervjupersonerna som tog upp önskemålet om att ha 
pengar till begravning när han dog, men han var inte ensam om att ha 
skuldproblematik. Istället hade 10 av studiens 47 intervjupersoner ekonomiska 
svårigheter på grund av skuldproblematik. Fem av dem levde enligt 
existensminimum, uträknat av Kronofogden eller kommunens budget- och 
skuldrådgivare. Förutom utgifter för skulder bidrog även underhåll för barn i 
kombination med höga utgifter för ohälsa och funktionsnedsättningar till en 
ansträngd ekonomisk situation för en intervjuperson. 

 

Kunskap och förväntningar angående den egna 
inkomsten 
Intervjupersonerna hade svårt att redogöra för hur det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer fungerar och relaterar till det 
balanserade allmänna pensionssystemet. Maj-Britt, som tog emot 
bostadstillägg, hade noterat att hennes ersättning från det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer hade höjts när den 
inkomstrelaterade offentliga pensionen hade sjunkit. Hon konstaterade att det 
innebar att hennes inkomstnivå var stabil över tid. Men samtidigt förstod inte 
Maj-Britt varför kompositionen av hennes sammantagna inkomst förändrades 
på detta sätt över tid. Det inverkade negativt på hennes förtroende för 
politiker:  
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… den [sammanlagda inkomsten] ligger still om man säger. Så gott som 
det går. De kanske drar 100 kronor på det ena pensionen då, men sedan 
höjer de på bostadsbidraget då, 100 kronor istället. Så jag vet inte vad de 
håller på med (Maj-Britt, med bostadstillägg). 

 
Jämfört med Maj-Britt hade andra intervjupersoner, med stöd från det 
offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer, inte alls 
uppmärksammat att detta system kunde kompensera för sänkta inkomster från 
BAP. Vissa intervjupersoner uppfattade istället att balanseringen av det nya 
pensionssystemet även omfattade det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer, i alla fall så länge det handlade om 
att sänka inkomstnivåerna för äldre personer. Även sådana föreställningar var 
förknippade med bristande förtroende för politiker:   

 
Den [ekonomin] blir sämre… Det kommer till att sjunka ändå mer… 
pensionen. Och när det här – omständigheterna eller vad det heter för 
någonting – när det blir bra kommer våra pensioner att höjas också, men 
se det tror jag inte på (Monika, med bostadstillägg)! 

 
Monika hade läst i tidningen att pensionen troligen skulle komma att sänkas i 
framtiden och det förväntade hon sig även skulle påverka hennes egen 
ekonomiska situation inom snar framtid, trots att hon inte nådde över den 
skäliga levnadsnivån för äldre personer.  

 
Inte alla intervjupersoner med stöd från det ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer och som förväntade sig försämrade 
ekonomiska förutsättningar i framtiden uttryckte bristande förtroende för 
politiker. Vissa stannade istället bara vid att exempelvis konstatera att … det 
får man väl ta det med (Ingegerd, med bostadstillägg). Andra gav istället uttryck 
för att de var osäkra på hur den egna inkomsten skulle komma att utvecklas 
och det bidrog till stor oro inför den egna ekonomin i framtiden. 
 
Inte någon intervjuperson med ekonomisk utsatthet uppfattade att de hade 
fått eller förväntade sig att få förbättrad ekonomi i framtiden på grund av 
politiska beslut om höjda ersättningar till äldre personer. Intervjupersoner med 
stöd från de offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemen för äldre personer 
konstaterade istället att höjningar av deras inkomster kontinuerligt åts upp av 
höjda priser. 

 



 

74 

Knapp, begränsad och trygg ekonomi  
För att avslutningsvis visa under vilka ekonomiska förutsättningar yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet lever placeras intervjupersonernas 
ekonomi in längst ett kontinuum utifrån hur deras inkomster, utgifter och 
tillgångar relaterade till varandra vid intervjutillfället. För att lägga grund för 
jämförelser i kommande kapitel delas detta kontinuum upp i de ekonomiska 
positionerna knapp, begränsad och trygg ekonomi. Intervjupersonernas 
placering längs kontinuumet och deras placeringar i de olika ekonomiska 
positionerna framgår av bilaga 4. Av denna tabell framgår också 
intervjupersonernas civilstånd, bostadsförhållanden och om de hade 
bostadstillägg vid intervjutillfället eller inte. 
 
Gränserna mellan knapp, begränsad och trygg ekonomi har växt fram utifrån 
jämförelserna mellan intervjupersonernas ekonomiska förutsättningar, 
överväganden utifrån hur det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet 
för äldre personer fungerar och med hänsyn tagen till att äldre personers 
ekonomiska utsatthet riskerar att underskattas om inte deras utgifter för 
exempelvis skulder, ohälsa och funktionsnedsättningar tas med i beräkningen 
(Gunnarsson 1999; Zaidi 2008). Gränserna har satts med hänsyn tagen till de 
ekonomiska förutsättningarna bland intervjupersonerna med bostadstillägg, 
vad som här benämns intervjupersonernas disponibla ekonomiska utrymme 
och intervjupersonernas nettoförmögenhet. Disponibelt ekonomiskt utrymme 
motsvarar den disponibla inkomst som återstår efter att handikappersättning 
har räknats bort och en person har betalt bostadskostnader, utgifter på grund 
av försörjningsansvar för barn och offentligt beviljad äldreomsorg. 
Nettoförmögenheten motsvaras av de sammantagna ekonomiska tillgångarna 
minus skulder exklusive den permanenta bostaden. Alla belopp nedan är i 
2010 års penningvärde.  
 
Intervjupersonerna i gruppen med knapp ekonomi har upp till omkring 5 000 
kronor i månaden i disponibelt ekonomiskt utrymme. Detta belopp ligger nära 
gränsen för skälig levnadsnivå för en ensamboende person i det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer. Vad gäller 
nettoförmögenheten har äldre personer med knapp ekonomi upp till 125 000 
kronor, exklusive förmögenhet bundet i det permanenta boendet. Det 
motsvarar vad äldre personer kan ha tillgång till utan att ersättning från det 
offentliga ekonomiska trygghetssystemet för äldre personer påverkas. Av 
avhandlingens 47 intervjupersoner återfinns 16 personer i gruppen med knapp 
ekonomi. Bland dessa personer är det inte huvudsakligen en låg disponibel 
inkomst som orsakar den knappa ekonomin. Istället är det oftare utgifterna 
och framför allt skuldproblematik som är problemet. I denna grupp ser 
intervjupersonerna inte några ekonomiska förbättringar framför sig, som skulle 
kunna komma att föra dem ur gruppen med knapp ekonomi.  
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16 intervjupersoner placeras i gruppen med begränsad ekonomi. Bland dessa 
intervjupersoner är det inte framför allt en problematisk relation mellan 
inkomsterna och utgifterna som utmärker deras ekonomiska förutsättningar. 
Istället är det en lägre inkomst i kombination med ingen eller en mer 
begränsad nettoförmögenhet. Vissa av intervjupersonerna med begränsad 
ekonomi har ett lika litet disponibelt ekonomiskt utrymme i vardagen som 
personer med knapp ekonomi (omkring 5 000 kronor i månaden), men 
samtidigt en nettoförmögenhet exklusive det permanenta boendet på upp till 
det dubbla vad personer med knapp ekonomi har – det vill säga upp till 
250 000 kronor. Andra har ett disponibelt ekonomiskt utrymme på upp till 
7 000 kr i månaden, men ingen nettoförmögenhet. Ytterligare andra har såväl 
ett större disponibelt ekonomiskt utrymme som en större nettoförmögenhet, 
jämfört med personer med knapp ekonomi. Sammantaget varierar därmed de 
ekonomiska förutsättningarna mer i gruppen med begränsad ekonomi än i 
gruppen med knapp ekonomi.  

 
Intervjupersonerna med begränsad ekonomi lever vidare under hotet om att 
falla ner i gruppen med knapp ekonomi över tid. Eftersom alla 
intervjupersonerna med begränsad ekonomi är ensamboende är det inte 
dödsfall eller separation som utgör de stora ekonomiska riskerna i gruppen. 
Intervjupersonerna med begränsad ekonomi förväntar sig istället sänkta 
inkomster i framtiden då avtalspensioner och privata pensionsförsäkringar 
upphör. De räknar också med stigande utgifter på grund av ohälsa och 
funktionsnedsättningar i framtiden. Det gör sammantaget att 
intervjupersonerna med begränsad ekonomi förväntar sig lägre inkomster 
och/eller urholkad nettoförmögenhet i framtiden. 

 
Knapp och begränsad ekonomi inkluderar de ekonomiska förutsättningar som 
återfinns bland intervjupersonerna med bostadstillägg. Intervjupersonerna med 
knapp och begränsad ekonomi motsvarar därmed intervjupersonerna med 
ekonomisk utsatthet. 
 
Av intervjupersonerna återfinns slutligen 15 personer i gruppen med trygg 
ekonomi. Dessa intervjupersoner har ett disponibelt ekonomiskt utrymme som 
börjar vid 7 000 kronor i månaden och/eller en nettoförmögenhet som sträcker 
sig över 250 000 kronor. Personer med ekonomisk trygghet förväntar sig inte 
några ekonomiska förändringar i framtiden, som skulle komma att innebära 
att de faller ner i gruppen med begränsad och knapp ekonomi över tid. Denna 
ekonomiska stabilitet förklaras av bättre pensionsinkomster, ekonomiska 
buffertar och möjligheter till kapitalinkomster. Här återfinns samtidigt 
kvinnor som har en låg egen nettoinkomst, men som lever med en make med 
högre inkomst. Dessa intervjupersoner skulle kunna komma att få uppleva en 
avsevärd ekonomisk försämring under en kortare period vid deras makes 
bortgång. En sådan situation exemplifieras av Gullis ekonomiska 
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förutsättningar vid intervjutillfället. På längre sikt har emellertid även dessa 
kvinnor sin ekonomi tryggad.  

 
Tabellen nedan visar avslutningsvis hur intervjupersonerna med knapp, 
begränsad och trygg ekonomi fördelar sig mellan mindre orter runt om i 
Kronobergs län, Växjö stad, Helsingborg stad och Malmö stad:   

 
Tabell 1. Geografiska områden i relation till socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

Geografiska områden Socioekonomisk position vid intervjutillfället 
 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Kronobergs län  
(exkl. Växjö stad) 

4 5 4 13 

Växjö stad 5 4 3 12 
Helsingborg stad 2 5 4 11 
Malmö stad 5 2 4 11 
Totalt 16 16 15 47  

 
Sammantaget intervjuades 30 personer med bostadstillägg i denna studie. 
Samtidigt placeras 32 intervjupersoner i gruppen med ekonomisk utsatthet. 
Det beror på att två intervjupersoner hade haft högre inkomster något år före 
intervjutillfället på grund av tillfälliga kapitalinkomster. Vid intervjutillfället 
hade dessa två intervjupersoner sammantagna ekonomiska förutsättningar som 
motsvarade vad som återfanns bland intervjupersoner med bostadstillägg. 
 

Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel visar att de ekonomiska förutsättningarna varierar avsevärt bland 
yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet – i alla fall om ekonomisk 
utsatthet definieras som de ekonomiska förutsättningar som återfinns bland 
yngre ålderspensionärer som tar emot bostadstillägg. Bland intervjupersonerna 
med ekonomisk utsatthet varierade det disponibla ekonomiska utrymmet i 
vardagen mellan omkring 5 000 till 7 000 kronor i månaden. Disponibelt 
ekonomiskt utrymme motsvarar den disponibla inkomst som återstår efter att 
handikappersättning har räknats bort och en person har betalt 
bostadskostnader, utgifter på grund av försörjningsansvar för barn och 
offentligt beviljad äldreomsorg. Nettoförmögenhet exklusive det permanenta 
boendet bland intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet sträckte sig vidare 
från att vara negativ till att motsvara upp till strax under 250 000 kronor. 
Därtill varierar värdet på dessa personers permanenta boende. Alla belopp är i 
2010 års penningvärde. 
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I denna avhandling placeras intervjupersoner med ett disponibelt ekonomiskt 
utrymme på upp till 5 000 kronor i månaden och en nettoförmögenhet 
(exklusive värdet på det permanenta boendet) på upp till 125 000 kronor in i 
gruppen med knapp ekonomi. I denna grupp är möjligheten att träda ur den 
socioekonomiska positionen små. Intervjupersoner med begränsad ekonomi 
har istället ett disponibelt ekonomiskt utrymme på mellan 5 000 och 7 000 
kronor och upp till 250 000 kronor i nettoförmögenhet (exklusive värdet på 
det permanenta boendet). Sammantaget har dessa intervjupersoner bättre 
ekonomiska förutsättningar än intervjupersonerna med knapp ekonomi. 
Samtidigt lever intervjupersonerna med begränsad ekonomi med ett 
överhängande hot om att falla ner i gruppen med knapp ekonomi över tid.  
Intervjupersonerna med trygg ekonomi har slutligen över 7 000 kronor i 
disponibelt ekonomiskt utrymme per månad eller en nettoförmögenhet 
(exklusive värdet på det permanenta boendet) över 250 000 kronor. Det 
uppvisar dessutom inte någon överhängande risk för att falla ner i ekonomisk 
utsatthet under ålderdomen.  
 
Den tidigare genomgången av det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer visar att äldre personer visserligen 
erbjuds ett internationellt och historiskt sett generöst offentligt ekonomiskt 
grundtrygghetssystem (Esser & Palme 2010), men också ett svåröverblickbart 
system. Det beror på att det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet är 
uppbyggt av flera olika delar på inkomstsidan, som återkommande justeras och 
samverkar med andra former av inkomster, skattesystemet och subventioner på 
utgiftssidan. Resultatet i detta kapitel visar att intervjupersonerna hade svårt 
att förstå hur det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre 
personer fungerar och varför det fungerar som det gör. Det bidrog till 
ekonomisk oro, men också misstro mot det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer och mot politiker som är ansvariga 
för dessa system. 
 
Zaidi (2008) har vidare påpekat att det finns risk för att den ekonomiska 
utsattheten underskattas bland äldre personer på grund av att denna grupps 
utgifter för ohälsa och funktionsnedsättningar inte beaktas i tillräckligt hög 
utsträckning i studier om omfattningen av ekonomisk utsatthet. I denna studie 
har utgifter för ohälsa och funktionsnedsättningar utöver vad som inkluderas i 
den skäliga levnadsnivån för äldre personer i Sverige visat sig bidra till 
ekonomisk utsatthet. Även skuldproblematik och försörjningsansvar för maka 
och underåriga barn har visat sig bidra till ekonomisk utsatthet. Kronofogdens 
siffror visar att 27 715 personer mellan 65 och 74 år var registrerade av 
myndigheten som gäldenärer i december 2010 (Kronofogden 2011). Utöver 
det saknas det kunskap om utbredningen, fördelningen och orsaker till 
skuldproblematik bland äldre personer. Vad gäller försörjning av barn bland 
personer med lägre inkomster och nettoförmögenhet, utgör det framför allt en 
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risk för ekonomisk utsatthet bland människor i medelåldern. Ju äldre en 
person blir, desto mer ovanligt blir ett försörjningsansvar för minderåriga barn. 
Bland äldre personer är det vidare, av naturliga skäl, framför allt män som 
riskerar ekonomisk utsatthet på grund av ekonomiskt försörjningsansvar för 
barn. 2010 hade fler män (6 034 personer) än kvinnor (28 personer) mellan 65 
och 74 år minderåriga barn (SCB 2012b).  
 
Slutligen berättade intervjupersoner om att Kronofogden och Socialtjänsten 
tog bristande hänsyn till deras specifika sammantagna ekonomiska 
förutsättningar då de ansökte om socialbidrag hos Socialtjänsten eller fick 
existensberättigande uträknat av Kronofogden. Vissa intervjupersoner menade 
att denna omständighet hade försämrat deras ekonomiska förutsättningar. 
Marie Albertsson (2008) visar i sin licentiatuppsats att äldre personer inte 
alltid uppfattar det som en fördel att vara hänvisade till ekonomiska 
grundtrygghetssystem som garanterar en skälig levnadsnivå mer automatiskt 
och schablonmässigt än vad socialbidraget gör. Av studien registermaterial 
framkommer att vissa äldre personer fick mindre pengar att röra sig med i 
vardagen i och med att de gick över från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd 
i början av 2000-talet. Inom socialbidraget finns det utrymme för individuella 
behovsprövningar som i vissa fall kan ge bidrag till livsföringen i övrigt utöver 
den skäliga levnadsnivån för äldre personer inom det särskilda bostadstillägget 
och äldreförsörjningsstödet. Intervjupersoner i Albertssons studie berättade att 
möjligheten att få sådant bidrag till livsföring i övrigt minskade i och med 
inträdet i äldreförsörjningsstödet. Resultatet i detta kapitel och i Albertssons 
licentiatuppsats väcker därmed frågan om yngre ålderspensionärer med 
ekonomisk utsatthet behandlas alltför schablonartat och restriktivt vid kontakt 
med Socialtjänsten och Kronofogden på grund av att de tillhör en grupp i 
samhället som generellt sett är och betraktas som ekonomiskt privilegierad. 
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7 LIVSHISTORIER 

I detta kapitel belyses yngre ålderspensionärers livshistorier och deras vägar 
fram till ekonomisk utsatthet. Därmed besvaras den andra frågeställningen 
som lyder: hur ser yngre ålderspensionärers vägar fram till ekonomisk utsatthet 
ut? Intervjupersonernas socioekonomiska positioner i barndomen och 
medelåldern beskrivs och relateras till deras socioekonomiska position vid 
intervjutillfället. Även mönster i intervjupersonernas utträde ur barndomen 
och inträde i ålderdomen och förväntningar på framtiden beskrivs och relateras 
till intervjupersonernas socioekonomiska position vid intervjutillfället. 
Slutligen kartläggs levnadsbanor fram till ekonomisk utsatthet genom en 
analys av intervjupersonernas förflyttningar mellan olika socioekonomiska 
positioner genom livet.  
   

Barndom  
För att börja från början så visar avhandlingens material att personer som levde 
med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället bar med sig erfarenheter av olika 
socioekonomiska positioner från barndomen. Av studiens 32 intervjupersoner 
med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället berättade 31 om den egna 
uppväxten. Av dessa var det 12 som talade om ekonomiska förutsättningar 
under barndom som kategoriseras som besvärliga. Nio berättade istället om en 
ekonomi som kategoriseras som någorlunda och 10 om en ekonomi som 
kategoriseras som förmånlig. Hur intervjupersonernas socioekonomiska 
positioner i barndomen och vid intervjutillfället relaterar till varandra framgår 
av tabellen nedan:  
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Tabell 2: Socioekonomisk position under barndomen i relation till 
socioekonomisk position vid intervjutillfället 

Socioekonomisk position under 
barndomen 

Socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Besvärlig 5 7 3 15 
Någorlunda 5 4 7 16 
Förmånlig 5 5 5 15 
Bortfall 1 0 0 1 
Totalt 16 16 15 47 

 
Av tabellen framgår att även personer med trygg ekonomi vid intervjutillfället 
berättade om besvärlig, någorlunda och förmånlig ekonomi i barndomen. 
Intervjupersonernas livsberättelser återspeglar även tydliga och stabila 
skillnader mellan de olika socioekonomiska positionerna under 
brytningsgenerationens barndom. Men som alltid har det förekommit exempel 
då människors verklighet är mer komplex än att den enkelt låter sig placeras in 
sig i entydiga socioekonomiska positioner. En omständighet som försvårar 
kategoriseringen av intervjupersonernas socioekonomiska position under 
barndomen är förekomsten av förändringar över tid. En intervjuperson 
berättade exempelvis om en förflyttning från en besvärlig till en förmånlig 
socioekonomisk position under barndomen genom fosterhemsplacering. En 
annan intervjuperson berättade om en förmånliga socioekonomisk position 
inom familjen, men samtidigt om hur hon själv bara delvis fick ta del av den 
förmånliga ekonomin under uppväxten. I sådana fall har intervjupersonerna 
placerats in under den socioekonomiska position som har dominerat deras 
barndom. 

 

Besvärlig, någorlunda och förmånlig ekonomi under barndomen 
Hur såg då den besvärliga, någorlunda och förmånliga socioekonomiska 
positionen ut under barndomen? Ing-Britt berättade om flera händelser och 
levnadsförhållanden under uppväxten som återkommer i intervjupersonernas 
berättelser om en besvärlig ekonomi. Det handlade exempelvis om att ingå i en 
familj där enbart en vuxen bidrog till försörjningen, barnarbete var nödvändigt 
för familjens försörjning med påföljande bristande utrymme för lek, 
separationer från biologiska föräldrar och låg bostadsstandard. Ing-Britts 
berättade om sådana omständigheter på följande sätt:    
 

Jag föddes på landet. Vi var åtta syskon. Mina föräldrar var bönder. Jag 
var bara fem år när jag lärde mig mjölka. Jag tog hand om mina 
småsyskon. Jag var ute på fältet med mamma och hjälpte till. Jag sprang 
aldrig och lekte. Jag fick ta ansvar väldigt tidigt. Min far var periodare 
och mamma fick inte någon hjälp så vi, jag och fem barn, kom till 
fosterföräldrar. Då skötte jag en hel gård själv från det att jag var tolv år 
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till det att jag blev arton. Jag fick inget. Jag fick jobba gratis. Mat fick 
jag, mat och husrum.  Jag gick i jeans. Jag hade två par. De var så skitiga 
så man kunde nästan ställa dem upp. Det var bara att tvätta dem och 
torka och sedan på med dem igen. Det var inte tvätta en gång i veckan 
utan det var kanske tvätta dem en gång i halvåret eller någonting 
sådant. Jag hade ingen tvättstuga utan jag tvättade ute på gården i 
balja. Sedan sköljde jag det i badkaret inne (sammandrag, Ing-Britt, 
knapp ekonomi vid intervjutillfället).   

 
Ibland, som i Ing-Britts fall, var det en förälders missbruk som bidrog till 
familjens ekonomiska svårigheter. Andra gånger var det istället arbetslöshet, 
sjukdom, olycka eller att föräldern var ensamstående som medförde låga 
inkomster i relation till utgifter i hushållet. Den förälder som försörjde 
familjen fick jobba hårt för att få ekonomin att gå ihop och arbetet slet på 
föräldrarnas kroppar. Ingrid gav följande exempel på det: 
  

Min mamma började jobba i industrin. Det var ett hårt arbete. 
Händerna var blodiga på henne (Ingrid, begränsad ekonomi vid 
intervjutillfället). 

 
Mammor i familjer med besvärlig ekonomi under barndomen jobbade som 
hembiträde, affärsbiträde, sömmerska, i storkök, med hemarbete från 
industrin och med säsongsarbete på olika odlingar. Både mammor och pappor 
var arbetare inom industrin. Pappor jobbade dessutom som chaufför, målare, 
murare, musiker, hamnarbetare och smed. Intervjupersoner berättade också 
om hur pappor och mammor kombinerade yrkesarbetet utanför hemmet med 
lantbruk, odling och hushållande med resurser i hemmet för att få ekonomin 
att gå ihop. Mammor bidrog därutöver till familjens ekonomi genom att sy 
familjens kläder.  
 
Vad gäller bostäderna var det flera intervjupersoner med besvärlig ekonomi 
under barndomen som beskrev hem utan toalett, centralvärme, el och vatten i 
bostaden. Ulla beskrev den mest extrema situationen då hon berättade om sitt 
barndomshem: 
 

… det var ett gammalt ruckel, med råttor och slaskhög som de bara 
slängde slasken på. Och stora råttor som sprang där och utedass och när 
man sprang… satt där … fick man sitta så här [stampar med fötterna i 
marken] för att skrämma bort råttorna. Man var ju livrädd på 
kvällarna. Man kunde gå så kom en sådan svart råtta springande 
framför en. Redan som liten fick jag gå upp … vi hade inte vatten på 
gården utan jag fick gå ner till min vän då ... hennes morfar hade en 
källa där och det var en backa ner där och bar dessa zinkhinkar och inga 
vantar på vintern. Jag fastnade i den zinken och fick … på vintern fick 
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jag slå sönder isen alltså efter natten då med den här långa stören 
(sammandrag, Ulla, begränsad ekonomi vid intervjutillfället). 

 
En intervjuperson beskrev istället hur hennes familj på fyra personer levde i en 
liten enrumslägenhet i ett flerfamiljshus i en större stad. Det var vanligare att 
intervjupersoner som hade bott i staden under barndomen berättade om 
trångboddhet, än att intervjupersonerna som hade bott på landet gjorde det.  

 
Vad gäller separation från biologiska föräldrar blev intervjupersoner med 
besvärlig ekonomi under barndomen ibland fosterhemsplacerade och andra 
gånger adopterade av nya föräldrar. Intervjupersoner med en ekonomiskt 
besvärlig uppväxt berättade dessutom om hur de under perioder av barndomen 
var tvungna att bo hos släkt, bekanta och vänner för att möjliggöra 
föräldrarnas yrkesarbete. Ulla berättade om hur hon från några års ålder 
lämnades utan tillsyn under delar av dagen, för att hennes ensamstående pappa 
skulle yrkesarbeta: 

 
För att pappa han var ju inte… han låste in mig faktiskt.  Han låste in 
mig och gick och jobbade. Först gick upp och… Jag har en syster som är 
fem år äldre. Så lagade han välling eller så på morgonen och sedan så gick 
han till jobbet och låste in mig och systern gick till skolan. Jag var så 
mörkrädd så jag låg under täcket hela förmiddagen och var rädd. Ja och 
sedan så kom han hem vid lunch och sedan fick jag åka med honom resten 
av dagen i lastbilen. Han körde lastbil på dagarna och taxi på helgerna 
(sammandrag, Ulla, begränsad ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Hur skiljer sig då den någorlunda från den besvärliga ekonomin i barndomen? 
Intervjupersoner med någorlunda ekonomi berättade om liknande yrken bland 
föräldrarna som intervjupersonerna med besvärlig ekonomi. Intervjupersoner 
med någorlunda ekonomi berättade även de om hur föräldrar kombinerade 
yrkesarbete, lantbruk, odling, sömnad och hushållande med resurser för att få 
familjens ekonomi att gå runt. En sak som däremot skiljde den någorlunda 
från den besvärliga ekonomin, var att intervjupersoner med någorlunda 
ekonomi berättade om två föräldrar som höll ihop och tillsammans bidrog till 
familjens försörjning under uppväxten. Ibland hade även en av föräldrarna i 
familjerna med någorlunda ekonomi en något högre inkomst än vad som var 
vanligt i familjerna med en besvärlig ekonomi.  
 
Ingen intervjuperson med någorlunda ekonomi under barndomen talade heller 
om att de var tvungna att arbeta som barn för att bidra till familjens 
försörjning. Istället beskrev de hur de lekte under uppväxten. Margit berättade 
på följande sätt om lek under barndomen: 
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… sedan var det landet utanför och där gick det en bäck. På ett ställe så 
delade den på sig och så gick den ihop. Så var det en ö där, indianön, och 
där gjorde vi mycket. Sedan var det en björkdunge bredvid och där hade 
vi väldigt mycket som vi lekte. På vintern så var det alltid snö, som jag 
kommer ihåg. Det är mera snö och vi var ute på skidor varje dag. Så det 
var att man roade sig själv (Margit, begränsad ekonomi vid 
intervjutillfället). 

  
Intervjupersoner med någorlunda ekonomi under barndomen beskrev också en 
successiv bostadskarriär. Det handlade om en karriär ut ur trångboddhet och 
till bostäder med toalett, centralvärme, el och både varmt och kallt vatten i 
bostaden. I något fall lyckades föräldrar till och med köpa en mindre och billig 
sommarstuga genom hårt arbete och sparsamhet. 
  
I kontrast till den besvärliga och någorlunda ekonomin så utmärkte sig den 
förmånliga ekonomin under barndomen av en god materiell standard i 
allmänhet. Det inkluderade en god boendestandard, men också att familjer i 
högre utsträckning hade tillgång till bil, motorcykel, båt och sommarstuga. 
Tage berättade exempelvis på följande sätt om förmånlig ekonomi under 
barndomen: 

 
Jag är uppvuxen i en större stad tillsammans med min mor, far och en 
yngre bror. Far startade eget företag, så han var affärsman. Han 
importerade och sålde motorcyklar och bilar från Tyskland. Sedan köpte 
föräldrarna en sommarstuga. Far var väldigt fysiskt aktiv. Han körde 
motorcykel och motocross, racing och sådant. Vi var alltid väl 
omhändertagna. Mor var hemma (sammandrag, Tage, begränsad 
ekonomi vid intervjutillfället). 

 
I familjer med förmånlig ekonomi var det vanligt att mammorna var 
hemmafruar, men det fanns också de mammor som drev egen 
affärsverksamhet, var telefonist, läkarsekreterare, mentalskötare och 
lantbrukare. Oavsett vilket hade familjer ofta hembiträde anställd i familjen. 
Papporna jobbade vidare som byggmästare, affärsmän, försäljningschef, 
kapten, bankman, tandläkare och tjänsteman inom industrin. Eller så lyckades 
de tjäna bra som lantbrukare, smed och mentalskötare. Intervjupersoner med 
förmånlig ekonomi berättade vidare inte bara om hur föräldrarna, utan även 
om hur de själva ägnade sig åt fritidsaktiviteter som kostade pengar under 
uppväxten. Britt-Marie berättade exempelvis att hon reste, tog danslektioner 
och målade:  

 
Ibland fick jag dock följa med mamma utomlands på olika resor. 
Dessutom var jag ute och åkte längdskidor med far. När jag var 12 år 
upptäckte jag dansen. Vi hade en privat pianolärare hemma som 
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uppmuntrade mig att börja dansa. Dessutom har jag alltid tyckt om att 
måla. Det började jag tidigt med och det har sedan följt mig genom livet 
(sammandrag, Britt-Marie, begränsad ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Intervjupersoner med förmånlig ekonomi berättade emellertid även att de 
arbetade som barn för att bidra till familjens ekonomi. Dessa intervjupersoner 
fick visserligen behålla delar av eller hela lönen som de tjänade, men de 
berättade samtidigt om liknande arbetsuppgifter som barnen med besvärlig 
ekonomi.  
 
En möjlig tolkning är att barns lek och fritidsaktiviteter var en viktig markör 
för familjer med någorlunda ekonomi, för att signalera att de inte befann sig 
längst ner på den privatekonomiska hierarkin i samhället. Föräldrar i familjer 
med förmånlig ekonomi kunde i kontrast till det sätta sina barn i arbete utan 
att för den sakens skull riskera att uppfattas som längst ner i den 
privatekonomiska hierarkin i samhället. Det var redan tydligt för alla som 
levde omkring dem att de hade förmånlig ekonomi. Det kan ha öppnat upp 
för möjlighet att låta barnen arbeta i uppfostrande syfte.  
 

Brytningsgenerationens aktörskap tar form 
Utöver de skillnader som framkommer ovan vad gäller erfarenheter av olika 
socioekonomiska positioner under uppväxten berättade intervjupersoner ibland 
även uttryckligen om socioekonomiska erfarenheter från barndomen som de 
ansåg förenade dem själv och deras jämnåriga. Margit talade exempelvis om 
hur erfarenheten under barndomen av ransoneringen som följde av andra 
världskriget präglade alla i befolkningen på ett liknande sätt:  

 
Då, efter kriget, så var det liksom… många hade det dåligt. Det fanns 
inte varor ens en gång. Det fanns inte bra tyger att köpa. För det vet jag 
att, jag har en grej som mamma sydde och hon sa att den ska du inte 
spara på, det är ju krigstyger. Det var så dålig kvalitet. Och det är ingen 
som förstår sådant idag. Ni som lever i överflöd kan inte förstå att det 
var så. Jag kommer ihåg ransoneringen, det var ransonering ända till 
-48, -49. Men det var lika för alla (Margit, någorlunda ekonomisk 
barndom och knapp ekonomi vid intervjutillfället).  

 
Vidare fanns det intervjupersoner som uttryckligen talade om hur erfarenheter 
av ekonomiska begränsningar, föräldrars hårda arbete för att få ekonomin att 
få ihop och uppfostran med sparsamhet som ideal under barndomen hade 
format dem själva och deras jämnåriga till en generation som är duktig på att 
göra det mesta av resurserna och inte konsumera i onödan eller över sina 
tillgångar. Sonja berättade exempelvis:    
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 Mamma var väldigt duktig ekonomiskt. Det har jag fått lära mig att 
man köper när man har. Det var inte det här bara för att man ville ha. 
Det har kommit in ordentligt. Och det var väl mer vår generation tror 
jag. Så är det ju inte idag, tyvärr (Sonja, någorlunda ekonomisk 
barndom och begränsad ekonomi vid intervjutillfället ). 

 
Samtidigt är det värt att notera att ekonomiska begränsningar framför allt 
utmärkte den besvärliga, men även till viss del den någorlunda ekonomin 
under barndomen. De förutsättningar som intervjupersoner uppgav formade 
dem själva och deras jämnåriga till en generation var inte lika framträdande i 
familjer med förmånlig ekonomi. Samtidigt innebar ransoneringen under 
andra världskriget att även familjer med förmånlig ekonomi fick känna av 
ekonomiska begränsningar under intervjupersonernas uppväxt. I dessa familjer 
sattes dessutom barn i arbete, troligen för att lära sig att det krävdes arbete för 
att få tillgång till ekonomiska resurser. Även dessa intervjupersoner kan 
därmed sägas ha delat erfarenheter som intervjupersoner pekade ut som 
förklaring till varför de själva och deras jämnåriga uppvisar ett gemensamt sätt 
att tänka och agera i vardagen.  

 

Utträde ur barndomen 
Utträdet ur barndomen började för flertalet intervjupersoner med utträdet ur 
skolsystemet mellan 13 till 16 års ålder. Bildandet av egen familj kom några år 
senare och familjelivets inverkan på ekonomin i ålderdomen behandlas därför 
först i avsnittet om medelåldern. En närmare granskning av utträdet ur 
utbildningssystemet bland intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid 
intervjutillfället visar att de flesta av dem slutade skolan efter den obligatoriska 
folkskolan. Det förekom emellertid också att dessa intervjupersoner fortsatte 
in i yrkesutbildning, realskola, gymnasium och högre utbildning12. 
Sammantaget var de som utbildade sig vidare och de som slutade skolan efter 
den obligatoriska folkskolan nästan lika många. Hur utbildningsnivån under 
övergången mellan barndom och medelålder relaterar till den socioekonomiska 
positionen vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan:  

 

                                                        
12 Som högre utbildning räknas både utbildning vid universitet och utbildning som idag räknas som 
högre utbildning – exempelvis till sjuksköterska och arbetsterapeut. 
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Tabell 3. Utbildningsnivå vid utträdet ur barndomen i relation till 
socioekonomisk position vid intervjutillfället 

Utbildningsnivå Socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Högst folkskola 7 8 2 17 
Yrkesutbildning efter folkskola 1 3 6 10 
Tar examen vid realskola  
eller gymnasium 

3 4 6 13 

Högre utbildning 4 1 1 6 
Bortfall13 1 0 0 1 
Totalt 16 16 15 47 

 
Tabellen visar återigen på en mångfald av socioekonomiska erfarenheter bland 
intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället. Samtidigt 
skiljer sig vägarna ur utbildningssystemet något mellan intervjupersoner med 
ekonomisk utsatthet och ekonomisk trygghet vid intervjutillfället. En större 
andel av intervjupersoner med trygg ekonomi vid intervjutillfället fortsatte att 
studera i någon form efter den obligatoriska folkskolan. Flera av dessa 
intervjupersoner berättade att de läste till ingenjörer eller gick som lärlingar för 
att bli hantverkare under övergången mellan barndomen och medelåldern. 
Denna väg ut ur utbildningssystemet var ovanlig bland intervjupersoner med 
ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället. En orsak till skillnaden är att det 
fanns fler män i gruppen med ekonomisk trygghet och fler kvinnor i gruppen 
med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället. Ingenjörsutbildningar och 
lärlingsutbildning till hantverkare var vägar ut ur utbildningssystemet för män. 
 
Vad gäller skillnader mellan kvinnor och män så slutade 15 av studiens 31 
kvinnor skolan efter folkskolan, medan 16 fortsatte sina studier. Av de 15 män 
som berättade om sin barndom och sitt inträde i vuxenlivet var det sex som 
slutade skolan efter folkskolan och nio som studerade vidare. Både kvinnor 
och män från familjer med besvärlig och någorlunda ekonomi under 
barndomen läste vidare efter folkskolan. Och både kvinnor och män från 
familjer med förmånlig ekonomi började yrkesarbeta efter folkskolan. Av de 
sex intervjupersoner som studerade vidare upp på högre nivå var alla kvinnor. 
Bland intervjupersonerna finns det därmed inte någon entydig skillnad mellan 
kvinnors och mäns utträde ur skolan. Vad som däremot skiljer sig åt är 
kvinnornas och männens skäl till varför de inte fortsatte till realskola, 
gymnasium och högre studier. Män berättade om hur de såg en möjlighet till 
karriär inom yrkeslivet utan utbildning. Kvinnor berättade istället att de inte 
ansåg sig behöva utbildning eller karriär, eftersom de framför allt förberedde 
sig för livet som mamma och hemmafru. 

 

                                                        
13 Bortfallet i tabellen utgörs av den intervjuperson som valde att inte berätta om sin barndom. 
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Kvinnor och män med besvärlig och någorlunda ekonomi under barndomen 
och som läste vidare efter folkskolan berättade vidare att fortsatta studier på 
inga vis varit någon självklarhet. De berättade istället att det krävdes goda 
resultat i skolan, tjat från lärare, offentligt ekonomiskt stöd till begåvade barn 
som kom från familjer med små ekonomiska resurser och uppoffringar av 
föräldrar för att möjliggöra studier efter den obligatoriska folkskolan. Tord 
berättade om sådana faktorer på följande sätt:   

 
Allra bäst låg jag till hos fröken i tredje och fjärde klass. Hon var så på 
mina föräldrar att jag skulle absolut prova in till läroverket, realskola, 5-
årig realskola. Hon skickade med ansökningshandlingar och min mor 
ville prompt. Det kostar pengar att gå på läroverket. Böckerna fick man 
betala själv och sedan var det terminsavgifter. Vi hade dåligt med 
pengar. Jag minns när min mor lade fram blanketterna, 
ansökningshandlingarna, och min far hade sådan där bläckpenna man 
satte på stift, stoppade i bläck och sedan skulle man skriva. Jag ser det 
framför mig. Och mina föräldrar blev ovänner, han slängde pennan så 
det blev bläck på. Han ville inte skriva på pappret om ansökan. Jag vet 
inte hur min mor krånglade till det för ansökan kom in och jag var och 
provade och kom in på läroverket och började där. Mindre bemedlade fick 
nedsatt terminsavgift. Det fick jag, så de behövde inte betala full 
terminsavgift. De betalade en viss summa pengar varje termin för att jag 
gick där (sammandrag, Tord, besvärlig ekonomisk barndom och trygg 
ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Intervjupersoner från ekonomiskt besvärliga och någorlunda förhållanden 
under barndomen berättade även om hur ekonomin och föräldrarnas negativa 
inställning till studier satte stopp för fortsatta studier efter folkskolan.  

 
Vad gäller inträdet i yrkeslivet förenades intervjupersonerna av erfarenheten att 
det var lätt att få jobb efter skolan, oavsett vilken socioekonomisk position som 
hade präglat deras barndom och hur deras utträde ur utbildningssystemet hade 
sett ut. Tage slog exempelvis fast att:  

 
… jag är glad att jag är född 1940. För de som är unga idag, de har det 
inte lätt alltså. /…/ 10 procents arbetslöshet i Sverige och det är ett 
helvete att få jobb naturligtvis. Så de måste liksom lära sig hur man ska 
bete sig. Det slapp jag. Jag bara var som jag var (Tage, begränsad 
ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Flera kvinnor och män berättade att de började yrkesarbeta i affär eller inom 
industrin efter skolan. Kvinnor fick dessutom jobb som hushållerskor och 
barnflickor. De män som hade en realexamen eller examen från 
gymnasieskolan började jobba på industriernas kontor.  
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Medelålder 
Medelåldern sträcker sig över en lång tidsperiod, under vilken mycket kan 
hända som påverkar människors socioekonomiska livshistorier. Det är därför 
inte så konstigt att det snarare är variation än stabilitet som utmärker 
intervjupersonernas socioekonomiska livshistorier under medelåldern. 7 av 
avhandlingens 32 intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid 
intervjutillfället berättade om en medelålder som dominerades av en 
socioekonomisk position. 25 berättade istället om erfarenheter som passar in 
på flera socioekonomiska positioner över tid (denna position benämns varierad 
i tabellen nedan). Relationen mellan intervjupersonernas socioekonomiska 
position i medelåldern och vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan:   

 

Tabell 4. Socioekonomisk position under medelåldern i relation till 
socioekonomisk position vid intervjutillfället 

Socioekonomisk position under 
medelåldern  

Socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Besvärlig 4 0 0 4 
Någorlunda 1 2 0 3 
Förmånlig 1 0 11 12 
Varierad 10 14 4 28 
Totalt 16 16 15 47 

 
Tabellen visar att intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid 
intervjutillfället uppvisade mer likartade socioekonomiska positioner under 
medelåldern, än vad de gjorde under barndomen och övergången till 
medelåldern. Dessutom är skillnaderna mellan de socioekonomiska 
positionerna bland intervjupersoner med ekonomisk utsatthet och ekonomisk 
trygghet vid intervjutillfället tydligare än tidigare under livsloppet. 
Intervjupersoner med ekonomisk trygghet vid intervjutillfället talade framför 
allt om förmånlig socioekonomisk position under medelåldern, medan 
intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället talade om 
varierad ekonomi under medelåldern.  

 

Besvärlig, någorlunda och förmånlig ekonomi under medelåldern 
Intervjupersoner med besvärlig och någorlunda ekonomi under medelåldern 
bar med sig en lång erfarenhet av ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället. De 
fyra intervjupersoner som talade om besvärlig ekonomi var alla kvinnor. De 
berättade om flera olika socioekonomiska nackdelar som hade samverkat 
negativt över tid i deras liv. För tre av dessa kvinnor var det svårigheter i 
familjelivet, ohälsa, skuldsättning, lågbetalda arbeten och arbetslöshet som 
samverkade negativt. Svårigheterna i familjelivet handlade om konflikter med 
föräldrar, make som hade dött eller skilsmässa. Ibland förekom missbruk och 
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våld i familjen och någon gång blev intervjupersonernas barn placerade i 
fosterhem. För Majken såg den negativa socioekonomiska utveckling ut på 
följande sätt:  

 
… men det var inget långvarigt äktenskap. Först fick vi en flicka och 
några år senare en son. Två år efter att jag fick sonen skiljde vi oss. 
Sedan levde jag ensam med barnen fram till dess att min dotter var 
omkring 10 år. Jag var hemma första tiden när sonen var liten, men 
sedan fick jag daghemsplats till dem och då sökte jag jobb. Jag jobbade på 
som assistent inom industri. Men jag fick problem med magen i och med 
att det var för jäktigt för mig – upp på mornarna och iväg med barnen 
till dagis, själv gå och jobba en hel dag, hämta barnen, laga mat och 
diska. Det tog knäcken på mig helt enkelt. Min före detta man var inte 
heller snäll mot mig.  
 
Så jag sökte vad jag trodde var ett lättare jobb, men det visade sig vara 
jobbigare än jag trott och min magkatarr blev ännu värre. Efter det har 
jag aldrig fått några riktiga jobb. I och med att jag hade barn så fick jag 
bara vikariejobb – inom kontor, telefonväxel, städ och affär. Jag gick en 
arbetsmarknadsutbildning i mitten av 1970-talet. Så i början av 1980-
talet sökte jag till Komvux. Jag läste först in högstadiet och sedan 
ekonomisk gymnasielinje. Men även efter det fick jag fortsätta att hoppa 
lite fram och tillbaka mellan jobb. Jag var så trött på det.  
 
I mitten på 1980-talet träffade jag en man som jag flyttade ihop med. 
Jag var hemma och skötte hushållet medan han var borta och jobbade på 
annat håll. Han bestämde att jag skulle vara hemma och sköta hemmet så 
länge han kunde försörja mig. Jag fick inte ha egna pengar. Så sträng var 
han mot mig. Han sa att ville jag ha något så skulle jag säga till honom 
så skulle jag få det av honom. Kläder och så köpte han till mig, så jag 
hade bara mat och husrum. Han slog mig också. Jag var rädd för honom 
och upplevde att han alltid hade ögonen på vad jag gjorde. Jag bodde 
tillsammans med honom i över 15 år. I början av 2000-talet åkte jag in 
på lasarettet för min hjärtinfarkt. 2003 flyttade jag ifrån sambon. Vi 
lyckades skiljas som vänner. Men då var jag nerkörd i skorna. Så blev jag 
sjukpensionär tills jag blev riktig pensionär (sammandrag, Majken, 
knapp ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Problem i familjelivet förde med sig utgifter vid skilsmässor, separationer och 
missbruk. En kvinna berättade exempelvis hur hon hade fått köpa nytt bohag 
efter att hennes make hade sålt deras gemensamma för att finansiera sitt 
missbruk. Andra gånger handlade svårigheterna istället om att få pengarna att 
räcka till att försörja barn på egen hand. Intervjupersoner berättade också om 
hur det ensamstående föräldraskapet gjorde dem mindre attraktiva på 
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arbetsmarknaden. Sammantaget lade det grunden för en negativ ekonomisk 
utveckling, som visade sig vara svår att bryta. 

 
För den återstående kvinnan med besvärlig ekonomi under medelåldern 
bidrog ohälsa och funktionsnedsättningar till kontinuerlig låg inkomst genom 
livet. På grund av ohälsa och funktionsnedsättningar hade hon långa perioder 
utan arbete eller med deltidsarbete bakom sig. Hon hade också bott ensam 
hela livet. Även för Ingrid, som talade om en någorlunda ekonomi under 
medelåldern, var ohälsa en bidragande faktor till ekonomisk utsatthet. Ohälsa 
och små ekonomiska resurser hade hindrat henne från att läsa vidare under 
medelåldern. Dessutom hade hon flera perioder av sjukskrivning från 
lågbetalda yrken bakom sig:  

 
Det är nog inom skoindustrin som jag har skadat min hörsel, för på den 
tiden fanns det ju inte hörselskydd eller sådant. Under de 12 år när jag 
jobbade där hade jag en pojkvän, men jag gjorde slut för jag ville inte 
passa upp honom längre. När industrin la ner fick jag genom 
arbetsförmedlingens försorg läsa in gymnasiekompetens. Jag hade fått 
allergier och industrierna la ner. Därefter började jag läsa på universitet, 
men det var knappt om pengar och i samma veva fick jag mer problem 
med hälsan. Jag började jobba extra som affärsbiträde för att få lite 
fickpengar. Det resulterade i att jag fick heltidsarbete i affären och slutade 
studera. Jag har sedan jobbat inom denna affär fram till pensioneringen 
när jag var 65 år gammal. Det blev sammanlagt ca 28 år med avbrott 
för sjukskrivningsperioder på grund av utmattning, värkproblematik och 
allergier (sammandrag, Ingrid, begränsad ekonomi vid intervjutillfället). 

 
För en man var det istället lågbetalt arbete i kombination med ensamboende 
som bidrog till någorlunda ekonomi under medelåldern. För ytterligare en 
intervjuperson bidrog slutligen låga inkomster inom hushållet i relation till 
antalet barn att försörja till någorlunda ekonomi under medelåldern. Det som 
skiljer någorlunda från besvärlig socioekonomisk position under medelåldern 
är att den förstnämnda inte är förknippad med lika många och djupa 
sammantagna socioekonomiska problem som den sistnämnda. 
Intervjupersoner med någorlunda ekonomi lyckades därför så småningom 
spara ihop till exempelvis bil och semester och de berättade om konsumtion av 
kultur och investeringar i egna hus under medelåldern.  

 
Den förmånliga ekonomin under medelåldern tog i kontrast till det 
ovanstående sin början i egen eller makes yrkeskarriär. Denna yrkeskarriär 
kombinerades sedan med goda investeringar i företag, bostäder, fonder och 
aktier. Även relativt konfliktfria och stabila familjerelationer bidrog till 
förmånlig ekonomi. Stig berättade på följande sätt om hur vissa av dessa 
socioekonomiska fördelar samverkade under hans medelålder:  
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… på lite olika vägar så hamnade vi här i denna stad där vi bor idag. 
Och då var jag ju gift och vi hade en pojke i det skedet så jag tyckte att jag 
ville vara hemma istället. Och då fick jag jobb inom bygg och så började 
jag läsa på en aftonskola där man kunde läsa till ingenjörsexamen. Och 
sedan fortsatte jag att jobba ett tag till. Var med och byggde som 
arbetsledare. Det var ju på den tiden då, du vet sextiotalet. Det var ju 
alla möjligheter. Så slog det mig att fan man ska göra det där av betong 
istället. Jag gick och funderade på det lite. Fan att det är nog ingen dum 
idé det där. Så jag tog kontakt med det här företaget och pratade lite om 
detta. De nappade på den här idén. Vi kunde börja samarbeta och kunde 
patentskydda den här idén. Så vi fick vara ifred med den här idén i 
många åt. Och det var ju strålande tider.  
 
Jag har ägnat mycket tid åt boendet. Jag har haft villa och sommarstuga. 
Och då sa vi många gånger, att tänk om man kunde ta upp och slå ihop 
till ett. Så slipper man ha det där på två ställen och fara här emellan. Av 
en slump sen fick vi veta att detta var till salu så då sålde vi de båda 
fastigheterna och köpte det här istället. Så länge vi har bott här som sagt, 
i 22–23 år snart, så har det varit mycket med trädgård och hus. Ett 
sådant här gammalt hus kräver en del arbete. Och tomten och det 
alltihopa det är nästan 4 000 kvadratmeter så det är också en del att 
sköta (sammandrag, Stig, god ekonomi vid intervjutillfället). 

     
Intervjupersoner med förmånlig ekonomi berättade även om hur de ägnade sig 
åt relativt dyra fritidsintressen som segling, golf, resor och ridning under 
denna fas i livet.  
  

Varierad ekonomi under medelåldern 
Vissa intervjupersoner med varierad ekonomi berättade om en socioekonomisk 
vändpunkt under medelåldern. Denna vändpunkt hade förflyttat 
intervjupersonerna från förmånlig till någorlunda eller besvärlig ekonomi. Den 
vanligaste vändpunkten som bidrog till en sådan förflyttning var skilsmässa, 
men också vid något tillfälle makes död. Kvinnor med denna erfarenhet 
bakom sig hade varit hemmafruar, arbetat deltid och i lågbetalda yrken medan 
maken hade gjort karriär i yrkeslivet. Margareta berättade exempelvis på 
följande sätt om hur en skilsmässa förändrade hennes ekonomiska situation:  

 
Min man var egen företagare, så det blev ju först och främst till företaget 
som pengarna gick till och sedan så resterande blev då till hemmet. Min 
man jobbade mycket svart. De resor som vi gjorde, vi åkte mycket skidor, 
det var ju utav svarta pengar så att säga. Vi fick tre flickor på varandra, 
så jag jobbade inte när de var små utan jag började att plugga. Min 
yngsta, hon var fem år. Men till dess var jag hemma. Jag läste in 
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barnskötarutbildningen också på ett år. Krisen kom då så jag fick inget 
jobb det jag utbildade mig till. Så jag har stått i affär och har jobbat på 
hotell.  
 
Vi var gifta i 25 år så när som på en dag. Vi hade ju hus och sådant, men 
då var det en stor brytning. Det var det. Han kom bara hem och sa att 
han ville skiljas, tog kläderna med sig och gick. Det var då egentligen som 
ekonomin… Då hade jag ju hela den biten själv med ekonomin och att 
flickorna var som sagt hemma. Men då upplevde jag det jättejobbigt med 
ekonomin (sammandrag, Margareta, begränsad ekonomi vid 
intervjutillfället). 

 
Kvinnorna berättade att de hade svårt att öka de egna inkomsterna i någon 
större omfattning vid skilsmässa eller makes död på grund av den egna åldern 
och tidigare yrkeserfarenheter. Flera gick dock upp till heltid för att få 
ekonomin att gå ihop och vidareutbildade sig till exempelvis undersköterskor 
eller barnskötare efter vändpunkten. Hur problematisk dessa kvinnors 
ekonomi blev efter skilsmässa eller makes död berodde på om de hade problem 
med hälsan och barn att försörja eller inte.  

 
Män berättade istället om hur de hade gjort yrkeskarriär innan en 
kombination av ohälsa, skilsmässa och skuldsättning förflyttade dem från 
förmånlig till någorlunda eller besvärlig ekonomi. Ohälsan satte mer eller 
mindre abrupt stopp för deras yrkeskarriär. Skilsmässa och skuldsättning 
ökade deras utgifter. För Evert samverkade dessa faktorer på följande sätt:    

 
Jag bodde hemma till jag var 23 år. När jag var runt 40 år träffade jag 
min fru och vi fick tre barn tillsammans. Hon jobbade på fabrik och sedan 
blev hon dagmamma. Vi flyttade till ett hus i närheten av där jag bor 
idag. Under tiden som vi levde tillsammans och båda jobbade [Evert 
arbetade bland annat som bilreparatör] så hade vi det bra ställt ekonomiskt. 
Vi brukade åka utomlands tre veckor på sommaren. Vi hade en husvagn 
stående på en vacker plats. Två bilar brukade vi ha för det mesta. Motorcykel 
hade jag en tid med. Under den här tiden tog jag en del svartjobb också och 
fick in pengar på det sättet också.  

 
Det hela började sedan med ett diskbråck, sedan var axlarna utslitna och 
sedan fick jag problem med lungorna. Jag var 55 år när jag blev 
förtidspensionär på heltid. Under åren som jag var förtidspensionär på 
halvtid separerade jag och min fru. Det blev för mycket med alla turer till 
lasarettet. Vi fick sälja huset med förlust och dela på skulden. Dessutom 
började jag betala underhåll. Inkomsten var ganska ok, för jag hade 
ersättningen enligt avtal från jobbet, men utgifterna blev större. Det var 
precis så att det gick jämt upp med hyra och maten och så där vidare – det 
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blev inga resor och några utsvävningar (sammandrag, Evert, knapp 
ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Förutom dessa män fanns det även en kvinna som påbörjade en egen 
yrkeskarriär innan problem med hälsan successivt satte stopp för hennes 
yrkesliv och förflyttade henne från förmånlig till besvärlig ekonomi. Denna 
kvinna bodde ensam under medelåldern.   
 
Några kvinnor och män förflyttade sig vidare ut och in i gruppen med 
förmånlig ekonomi upprepade gånger under medelåldern. För vissa kvinnor 
förklarades det av att de själva hade lägre inkomster i kombination med flera 
relationer med olika män med förmånlig ekonomi under medelåldern. För alla 
utom en av dessa kvinnor slutade medelåldern i en någorlunda eller besvärlig 
ekonomi. Utöver det var det två intervjupersoner (en kvinna och en man) som 
berättade om hur skilsmässa, separation, missbruk, våld inom familjen, ohälsa, 
arbetslöshet och skuldsättning bidrog till ekonomiska problem i medelåldern. 
Dessa intervjupersoner hade emellertid även relativt goda inkomster under 
perioder under medelåldern. Martin berättade exempelvis först om en 
ekonomiskt besvärlig barndom, varefter han tjänade bra som artist och 
försäljningschef i början av medelåldern. Därefter berättade han på följande vis 
om varierande ekonomiska förutsättningar under medelåldern som till sist 
slutade i ekonomisk utsatthet efter 40 års ålder:   

 
Innan 30 års ålder gifte jag mig. Jag hade börjat på en firma som 
försäljningschef. Ja, sedan så föddes i alla fall dottern och det var väl den 
lyckligaste dagen i mitt liv tror jag. När dottern var sju eller åtta år så 
skiljde vi oss i alla fall. Jag hyrde en etta någonstans och höll på med det 
där jobbet som försäljningschef. Det var inte sådär över sig betalt. Sedan 
var det en chef som jag inte kom sådär jättebra överens med heller så jag 
tänkte, jag får lägga av med det här.  
 
Så träffade jag en annan dam och hon var kul på många sätt. Vi kom 
väldigt bra överens och hade planer. Vid ett tillfälle när jag var på resa 
köpte jag en tomt i en annan del av Sverige. Så åkte jag hem och sa, jag 
har köpte en tomt. Hon blev helt galen. Så vi åkte ned och hon blev lika 
frälst som jag. Så då tog jag ett sabbatsår och så satte jag igång att bygga 
huset själv. Tyvärr så hade jag svårt för att komma överens med min 
sambos pappa. Jag sade till henne att hon får välja mellan mig eller 
fadern och hon valde fadern. Så jag lämnade allt. Jag tog mina kläder och 
stack därifrån bara.  
 
Och då ringde, det är ganska underligt det här, för det gick väl bara 
någon vecka eller någonting så ringde de ifrån ett företag. Så sa han som 
ringde, jag söker någon som kan ta hand om ekonomin, är du intresserad? 
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Jo jag tänkte okej, jag har inget att göra nu. Så började jag där som 
ekonomichef. Jag fick kvitton och grejer i en plastkasse i stort sett. Ja det 
var något fruktansvärt, men jag fick pli på dem i alla fall. Så det 
ordnade sig. Sedan sa jag till chefen att jag klarar inte av detta att hålla 
på med siffror. Jag är ingen siffernisse utan jag orkar inte med det här 
längre utan jag måste lägga av. Så jag slutade där och åkte väl till mina 
föräldrar igen.  
 
Så det var ett annat företag där, en reklamfirma. Jag hade umgåtts lite 
grann med killarna där och vi kom väldigt bra överens så jag började hos 
dem istället. Det var kul alltså för det hände grejer. Och sedan så gick det 
i kk [konkurs]och det hade jag väntat mig också för han tog det som en 
lekstuga. Så jobbade jag åt ett annat företag. Han hade hunnit göra en 
del dumma affärer, men det gick att rätta till. Så jag stod ut med honom i 
ett år, sedan kursade han också. Ja och det har inte varit så mycket jobb 
här utan det har mest varit arbetsförmedlingen. Sedan hade jag gjort en 
dum bilaffär också tidigare. Och den där skulden, den växte ju hela tiden 
så att det gick ju till Kronofogden och jag hade lite skatter också där. Och 
jag har ju druckit för mycket och ibland har det varit för mycket för 
mycket så att säga (sammandrag, Martin, knapp ekonomi vid 
intervjutillfället). 

     
Ytterligare en intervjuperson satsade tillsammans med sin fru på en karriär 
inom kultursektorn. Denna intervjuperson talade inte om några andra 
socioekonomiska utmaningar än att han och hans fru hade mycket ojämna 
inkomster genom hela medelåldern. När de hade höga inkomster levde 
familjen upp dem. När de nästan inte hade några inkomster alls klarade 
familjen sig exempelvis genom självhushållning och tillfälliga jobb inom 
vårdsektorn. 
  
Slutligen förflyttade sig en man från förmånlig till besvärlig ekonomi genom 
medelåldern utan någon tydlig socioekonomisk vändpunkt. På 
intervjupersonens pappas sida hade det funnits gott om ekonomiska resurser 
bakåt i historien och intervjupersonen hade därför en förmånlig ekonomisk 
barndom. I början av medelåldern var han företrädelsevis på resande fot utan 
några fasta inkomster. Ibland försörjde han sig på tillfälliga arbeten och genom 
att måla porträtt. Intervjupersonen återvände till Sverige i samband med att 
pappan dog. Mamman var då sjuk och intervjupersonen flyttade tillsammans 
med henne. Han vårdade mamman tills dess hon dog och de levde 
tillsammans på familjens tillgångar. När mamman dog var tillgångarna slut 
och intervjupersonen hade svårt att få något yrkesarbete. Han hade på så sätt 
successivt förflyttat sig från förmånlig till besvärlig ekonomi genom 
medelåldern.  
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Positionsöverskridande erfarenheter 
Det fanns en aspekt i vardagen under medelåldern som flera intervjupersoner 
berättade om. Den handlade om att hälsoproblem ofta ledde till 
förtidspensionering. Det berättade framför allt intervjupersoner med besvärlig, 
någorlunda och varierad ekonomi om men också intervjupersoner med 
förmånlig ekonomi. Vissa intervjupersoner uppgav att de själva tyckte att 
förtidspensionering var den bästa lösningen på deras försörjning med hänsyn 
tagen till deras hälsoproblem. Maj-Britt menade exempelvis att:  
 

Jag hade så ont att det var skönt att få gå ifrån yrkeslivet och bli 
förtidspensionär (Maj-Britt, begränsad ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Andra berättade istället om hur de uppfattade att de tvingades in i 
förtidspension av läkare och tjänstemän vid Försäkringskassan. De gav 
exempel på hur läkare eller personal på Försäkringskassan talade om för dem 
att de inte klarade av något arbete som fanns på arbetsmarknaden. Monica 
berättade om en sådan situation på följande sätt:  

 
Jag tillhörde nog bland dem första som blev så kallad förtidspensionär. 
Jag var väl lite över 40 och jag gick … jag glömmer det aldrig … jag gick 
själv dit och jag hade satt mig för att jag skulle säga att jag absolut inte 
ville bli det [bli förtidspensionerad] utan ... Jag hade då sjukpension för 
att jag har haft mycket problem med mina nerver och sedan blev det 
andningen och nu har jag hjärtsvikt också. Men i alla fall så gick jag dit 
och jag glömmer aldrig flickan jag pratade med för hon sa … för jag bad 
henne att jag inte skulle bli förtids ... om jag inte kunde få prova på något 
arbete eller så. Det var blankt nej. Det var 100 procent sant. Jag förstår 
om folk idag kanske inte tror mig när jag säger det. Redan då sa hon det 
att du kan minsann inte jobba, det passar inte, det klarar du aldrig. Ja 
men, sa jag. Ja, men du har varit sjukpensionär, du har haft sjukpeng 
länge nu. Det klarar du aldrig. Ja men jag kan väl få försöka? Nej, nej 
(Monika, knapp ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Intervjupersoner berättade också om hur tjänstemän vid Försäkringskassan 
hotade dem med att dra in ersättning från sjukförsäkringen om de inte 
accepterade förtidspension. Alla dessa intervjupersoner ”valde” att gå i 
förtidspension. De berättade att de uppfattade det som allt för otryggt att bli 
del av kollektivet arbetslösa eller socialbidragstagare under medelåldern 
samtidigt som de hade hälsoproblem. De uppgav emellertid också att de hellre 
hade fortsatt att tillhöra Försäkringskassan, fått ersättning från 
sjukförsäkringen och fått hjälp att hitta ett arbete som de klarade av. 
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Intervjupersoner från olika socioekonomiska positioner i barndomen berättade 
vidare om hur problem i nära relationer successivt tärde allt hårdare på deras 
ekonomi. 12 av avhandlingens 15 intervjupersoner med besvärlig ekonomi 
under barndomen talade om separationer och konflikter med föräldrar eller att 
de inte hade känt sig älskad av en förälder. Det gjorde även 1 av 16 
intervjupersoner med någorlunda ekonomi och 5 av 15 intervjupersoner med 
förmånlig ekonomi under barndomen. Flertalet av dessa personer var 
fortfarande i ålderdomen påtagligt känslomässigt berörda av dessa 
barndomsminnen. Många av dem berättade också om konflikter under 
medelåldern med make, maka eller sambo. Det gjorde emellertid även 
intervjupersoner som berättade om goda relationer till föräldrar under 
barndomen. Ibland inkluderade svårigheterna i familjelivet under medelåldern 
missbruk, våld och att intervjupersoners barn blev fosterhemsplacerade. Dessa 
problem i nära relationer tärde på intervjupersoners hälsa och arbetsförmåga. 
Det bidrog till sämre förutsättningar för yrkesarbete och därmed lägre 
inkomst. Svårigheterna i familjelivet bidrog också till högre utgifter på grund 
av ensamboende, ensamstående föräldraskap, missbruk och ohälsa. Av alla 18 
intervjupersoner som talade om svårigheter i relation till föräldrar under 
barndomen var det två som hade en trygg ekonomi i ålderdomen – en av dem 
kom ur en någorlunda och den andra ur en förmånlig ekonomi under 
barndomen. Det innebär samtidigt att alla intervjupersoner som berättade om 
en besvärlig ekonomisk uppväxt och svårigheter i relationer till föräldrar under 
barndomen levde med ekonomisk utsatthet i ålderdomen. Det gjorde även en 
majoritet av de intervjupersoner som talade om en förmånlig ekonomi under 
barndomen och svårigheter i relation till föräldrar sedan uppväxten.  
 

Inträde i ålderdom  
För vissa intervjupersoner innebar inträdet i ålderdomen att de slutade 
yrkesarbeta, men inte för alla. I föregående avsnitt framträdde ohälsa som en 
återkommande orsak till ekonomiska svårigheter i medelåldern. Ohälsa ledde 
ofta till sjukskrivningar och förtidspension under medelåldern. I enlighet med 
det var det lika vanligt bland intervjupersoner med begränsad ekonomi vid 
intervjutillfället att träda in i ålderspension från sjukförsäkring som från 
yrkesarbete. Bland intervjupersoner med knapp ekonomi vid intervjutillfället 
var det istället vanligare att träda in i ålderspension från sjukförsäkring än från 
yrkesarbete. Och bland intervjupersoner med ekonomisk trygghet vid 
intervjutillfället var det vanligast att träda in i ålderspension från yrkesarbete. 
Relationen mellan statusen på arbetsmarknaden innan ålderspensioneringen 
och ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan:   
 



 

97 

Tabell 5. Status på arbetsmarknaden innan ålderspensioneringen i relation 
till socioekonomisk position vid intervjutillfället 

Status på arbetsmarknaden innan 
ålderspensionering 

Socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Yrkesarbetande 4 8 11 23 
Sjukskriven eller förtidspensionär 10 8 3 21 
Arbetslös 1 0 1 2 
Flyttar till Sverige vid  
ålderspensioneringen 

1 0 0 1 

Totalt 16 16 15 47 

 
Vad gäller den ekonomiska utvecklingen genom ålderspensioneringen visar 
intervjumaterialet att ju sämre intervjupersonernas ekonomi var vid 
intervjutillfället, desto vanligare var det att intervjupersonerna berättade att 
ålderspensioneringen hade försämrat deras ekonomi. Relationen mellan den 
ekonomiska utvecklingen under ålderspensioneringen och ekonomisk utsatthet 
vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan: 
 
Tabell 6. Ekonomisk utveckling under ålderspensioneringen i relation till 
socioekonomisk position vid intervjutillfället 

Ekonomisk utveckling under 
ålderspensioneringen 

Socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Förbättring 1 0 2 3 
Kontinuitet 6 8 11 25 
Försämring 9 8 2 19 
Totalt 16 16 15 47 

  
Vissa intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället hade 
slutat yrkesarbeta i och med ålderspensioneringen och därför fått minskade 
inkomster. Andra berättade om försämrad kompensation från försäkringar 
efter 65 års ålder för utgifter på grund av funktionsnedsättningar. Evert 
berättade om denna förändring på följande vis:  
 

Jag fick förtidspension på grund av skador och värk och skit och sen så 
drog de bort … När jag blev pensionär drog de bort en del pengar där, 
men jag har samma värk och samma behandlingar. Lika … Så där 
förlorade man direkt (Evert, knapp ekonomi vid intervjutillfället). 

 
Kvinnor hade fått se sin ekonomi försämras under övergången från 
medelåldern till ålderdomen på grund av att de blev änkor. För en av dem 
innebar denna vändpunkt att hon gick från förmånlig ekonomi till begränsad 
ekonomi vid inträdet i ålderdomen.  
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Vissa intervjupersoner med knapp ekonomi vid intervjutillfället hade skuldsatt 
sig efter ålderspensioneringen. En av dem hade trygg ekonomi en bit in i 
ålderdomen, medan de andra tre hade knapp ekonomi redan innan 
skuldsättningen. Personen med ekonomisk trygghet en bit in i ålderdomen 
berättade om långa och svåra konflikter med sin mor och syster och hur det 
hade resulterat i att hon hade levt ensam genom större delen av livet. Hon 
hade under de sista åren funnit stöd i att ringa till vad hon själv kallade 
spåtanter när hon mötte svårigheter i livet. Genom sådana telefonsamtal hade 
hon skuldsatt sig så att hon vid intervjutillfället levde på existensminimum 
enligt Kronofogdens regler. De tre andra intervjupersonerna hade istället 
skuldsatt sig genom att handla på kredit i mataffär, via postorderföretag eller 
genom att inte betala telefonräkningar i tid.   
  
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället som berättade 
om ekonomisk kontinuitet genom ålderspensioneringen gick från 
sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring till ålderspension. De hade relativt 
konstant inkomst genom denna övergång. Ibland berodde kontinuiteten 
istället på att intervjupersonerna levde på existensminimum på grund av 
skuldproblematik både före och efter ålderspensioneringen. En kvinna lät 
vidare en dotter ta hand om hennes ekonomi. Hon uppgav en högre inkomst 
efter ålderspensioneringen än vad hennes livshistoria indikerade att hon borde 
ha. Det föreföll som om dottern eller döttrarna sköt till pengar till mammans 
ekonomi varje månad utan att hon visste om det. Det bidrog till ekonomisk 
kontinuitet genom inträdet i ålderdomen och förflyttade intervjupersonen från 
knapp till begränsad ekonomi vid intervjutillfället. Slutligen rapporterade en 
del intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället att de hade 
uppnått ekonomisk kontinuitet genom övergången mellan medelålder och 
ålderdom med hjälp av svarta inkomster, vilket jag återkommer till i 
avhandlingens nionde kapitel om hanteringen av ekonomisk utsatthet.  
 
I kontrast till intervjupersoner med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället 
berättade intervjupersoner med ekonomi trygghet vid intervjutillfället att 
kontinuiteten i deras ekonomi berodde på noggrann ekonomisk planering från 
deras sida. Egon berättade exempelvis på följande sätt om hur han hade gått 
tillväga för att uppnå ekonomisk kontinuitet genom övergången från 
medelålder och ålderdom:  

 
Innan jag gick i pension var det så att folk som hade ett avtal, jag har 
jobbat i [försäkringsbolag], ett avtal där man kunde gå tidigare, men då 
fick du alltså reducerad pension. Då gjorde jag såhär att jag tittade på de 
möjligheter som fanns och gjorde jag en prognos till 80 år och så tittade 
jag på hur ser det här ut, hur vill jag ha det? Ja, den mest aktiva åldern 
är fram till 75 tyckte jag då, då ville jag ha samma lön. Okej, kan jag 
uppnå det? Ja, det är enkelt egentligen. Då diskuterade jag med 
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försäkringskassan hur jag skulle göra och då kunde man välja 25 %, 
50 %, 75 % och 100 %. Och så fastnade jag för en modell. Jag kommer 
inte ihåg vilket procenttal just nu. /.../ Det gav mig exakt samma lön 
som när jag jobbade, fram till 65 år. Och så tittade jag vidare på det.  
 
Sedan så har vi pensionssparat bägge två så att dem fick man ju med 
titta på, hur man skulle fördela dem. Men det visade sig med att, man får 
vara lite fyndig, därför att statens pengar de fryser inne om du inte tar ut 
dem och det skulle hända dig någonting. Jag menar man har ju 
änkepension och allt det här. Man får fundera på allt. Men som sagt, jag 
gjorde på det sättet och det har fungerat. Det är likadant nu, nu fyller jag 
70. Då försvinner min tjänstepension och då gäller det att kunna fylla på 
lite grand och då har jag faktiskt en försäkring som jag har skjutit på just 
av det här skälet att jag velat ha den lite längre fram (Egon, god ekonomi 
vid intervjutillfället). 

 
Flera intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade även att deras 
utgifter för exempelvis mat, kläder och resor sänktes när de slutade yrkesarbeta 
och blev ålderspensionärer. Dessa sänkta utgifter kompenserade sänkta 
inkomster vid ålderspensioneringen. Andra intervjupersoner med ekonomisk 
trygghet vid intervjutillfället berättade istället att deras egen ekonomi 
visserligen hade försämrats i och med ålderspensioneringen, men att det 
kompenserades av makes, makas eller sambos goda ekonomiska 
förutsättningar. Eller så hade de haft så pass stora ekonomiska marginaler 
innan ålderspensioneringen att deras sätt att leva inte hade påverkats nämnvärt 
av att ekonomin hade försämrat något genom inträdet i ålderdomen. 
 
En intervjuperson med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället berättade att 
hennes ekonomi hade förbättrats i och med ålderspensioneringen. Hon hade 
tidigare enbart haft ersättning från den offentliga sjukförsäkringen. I och med 
ålderpensioneringen hade hon fått tjänstepension. Den ekonomiska 
förbättringen genom ålderspensioneringen förändrade emellertid inte hennes 
ekonomi tillräckligt för att förflytta henne ur gruppen med knapp ekonomi vid 
intervjutillfället. En intervjuperson med ekonomisk trygghet vid 
intervjutillfället berättade att han hade tagit ut väldigt låg lön från sitt företag 
och istället betalt in omfattande avgifter till privata pensionsförsäkringar och 
avtalspensioner genom medelåldern. Det gav honom sammantaget en bättre 
inkomst efter ålderspensioneringen än vad han hade haft tidigare i livet. 
Ytterligare en intervjuperson med ekonomisk trygghet vid intervjutillfället som 
talade om förbättrad ekonomi i och med inträdet i ålderspensionen berättade 
att han hade börjat lönearbeta efter ålderspensioneringen. Tidigare hade 
yrkesarbete riskerat att sänka hans inkomstrelaterade ersättning från 
sjukförsäkring. I och med ålderspensioneringen hade den risken upphört och 
han hade då börjat yrkesarbeta.  
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Framtid 
Av framtiden förväntade sig intervjupersonerna framför allt ekonomisk 
försämring eller kontinuitet. Relationen mellan intervjupersonernas 
förväntningar på ekonomin i framtiden och deras socioekonomiska position 
vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan:    

 
Tabell 7. Ekonomisk utveckling i framtiden i relation till socioekonomisk 
position vid intervjutillfället 

Ekonomisk utveckling i framtiden Socioekonomisk position vid intervjutillfället 
 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Förbättring 2 0 2 4 
Kontinuitet 3 7 6 16 
Försämring 6 6 5 17 
Osäker 1 1 1 3 
Bortfall 4 2 1 7 
Totalt 16 16 15 47 

 
Två intervjupersoner ville uttryckligen inte tala om framtiden – oavsett vad det 
handlade om. Vissa andra intervjupersoner började prata om andra saker då de 
ställdes inför frågan om vad de förväntade sig av ekonomin i framtiden. En del 
började prata om hälsan, ibland utan att beröra ekonomi överhuvudtaget eller i 
någon högre utsträckning. Gunn-Britt var en av dem:  
 

 Ungefär som den [ekonomin] gör nu kanske och sedan… Ja, jag vet inte. 
Man lever väl inte sådär hemskt länge till när man är uppe i den här 
åldern. Och jag är inte rädd för att dö, inte ett dugg (Gunn-Britt, 
begränsad ekonomi vid intervjutillfället).  

 
De intervjupersoner som uttryckligen inte ville tala om framtiden eller som 
inte berörde ekonomin i någon högre utsträckning eller alls när de talade om 
framtiden har placerats i gruppen bortfall i tabellen ovan.   

 
Intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället som uppgav 
att de förväntade sig ekonomisk kontinuitet i framtiden gav inte särskilt 
många skäl till varför de gjorde det. Istället uppgav de att de försökte att inte 
tänka så mycket på ekonomin eller framtiden. Samtidigt berättade 
intervjupersoner med ekonomisk trygghet vid intervjutillfället att de 
förväntade sig ekonomisk kontinuitet i framtiden på grund av att de hade 
ekonomiska buffertar att ta av. Överlag föreföll intervjupersoner uppge att de 
förväntade sig ekonomisk kontinuitet i framtiden om de inte förväntade sig att 
ekonomin skulle komma att tvinga dem att ändra det sätt de levde på vid 
intervjutillfället.   
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De intervjupersoner som uppgav att de var osäkra på hur ekonomin skulle 
komma att se ut i framtiden hänvisade till att deras ekonomi var beroende av 
hur politiken, den egna hälsan och priserna utvecklades och sådant gick inte 
att förutse. I kontrast till det var de intervjupersoner som förväntade sig 
försämrad ekonomi i framtiden säkra på att politikerna skulle sänka deras 
inkomster samtidigt som priserna skulle stiga i samhället. De förväntade sig 
också högre utgifter framöver på grund av ohälsa och funktionsnedsättningar. 
Intervjupersoner med begränsad och trygg ekonomi vid intervjutillfället 
berättade att deras tjänstepension och privata pensionsförsäkring skulle 
komma att upphöra inom några år. 

 
En person med ekonomisk utsatthet vid intervjutillfället förväntade sig 
slutligen bättre ekonomi i framtiden på grund av att han snart hade gått 
igenom skuldsanering. En annan berättade att hans försörjningsansvar för ett 
minderårigt barn snart skulle upphöra då barnet fyllde 18 år. En 
intervjuperson med ekonomisk trygghet vid intervjutillfället hade gjort en 
lyckad bostadsaffär som snart skulle ge utdelning. En annan väntade på ett 
positivt utfall av bouppteckningen efter sin avlidna make.    

 

Kontinuitet, sluttning, fall och berg- och dalbana 
Genomgången av intervjupersonernas livshistoria visar att yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet i början av ålderdomen vid 2000-
talets inledning bär på erfarenheter från en rad olika socioekonomiska 
positioner genom livet. En analys av intervjupersonernas förflyttningar mellan 
dessa olika socioekonomiska positioner över tid visar att det går att 
utkristallisera fyra levnadsbanor som leder fram till ekonomisk utsatthet i 
ålderdomen. Dessa levnadsbanor ges här beteckningarna kontinuitet, 
sluttning, fall och berg- och dalbana.  
 
Kontinuitet handlar om erfarenheter av oavbruten ekonomisk utsatthet genom 
livet. Äldre personer med denna levnadsbana har haft sämre ekonomiska 
förutsättningar än majoriteten av sina jämnåriga genom mer eller mindre hela 
livet. För vissa beror det på ett långt liv med ohälsa och 
funktionsnedsättningar som mer eller mindre har satt stopp för utbildning, 
yrkesarbete och karriär. Ibland har ohälsa och funktionsnedsättningar även 
resulterat i att personen har bott ensam stora delar eller hela det vuxna livet. 
För andra börjar denna levnadsbana istället med problematiska relationer till 
föräldrar i barndomen, vilka sedan följs av en rad socioekonomiska problem 
genom livet – som missbruk och våld i familjen, ohälsa och separationer. 
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Sluttningen utmärks istället av att en person börjar i en förmånlig 
socioekonomisk position i barndomen jämfört med jämnåriga, men sedan 
successivt förflyttar sig neråt i den socioekonomiska hierarkin bland dem. Det 
kan bero på att personen lever upp sina tillgångar till dess de tar slut.  
 
Fallet tar också sin början i en förmånlig ekonomisk barndom. Denna gång 
utmärks emellertid den socioekonomiska positionen av kontinuitet en bit in i 
medelåldern. Men så händer något som gör att personer faller ner i mer eller 
mindre omfattande ekonomisk utsatthet under resten av livet. Fallet utgörs 
därmed av en tydlig ekonomisk vändpunkt under medelåldern – som kan bero 
på sådant som sjukdom, olycka, dödsfall, skilsmässa, missbruk och dåliga 
affärer.  
 
Berg- och dalbanan karaktäriseras slutligen av flera förflyttningar mellan olika 
socioekonomiska positioner över tid, innan personen slutligen landar i 
ekonomisk utsatthet. Människor med denna levnadsbana bakom sig har 
genomlevt flera ekonomiska vändpunkter genom livet. De har därmed levt 
med ekonomisk instabilitet, innan de landar i en kontinuerlig ekonomisk 
utsatthet. Berg- och dalbanan kan bero på att en person har haft flera 
relationer genom livet som har förändrat personens ekonomi på ett 
genomgripande sätt. Eller kan personen ha haft en yrkeskarriär som har 
kantats av fram- och motgångar över tid.  

 
En analys av intervjupersonernas förflyttningar mellan olika socioekonomiska 
positioner fram till ekonomisk utsatthet visar inte bara på förekomsten av olika 
levnadsbanor. En analys av intervjupersonernas fall och berg- och dalbanor 
visar också på behovet av att ta hänsyn till sedan när i livet en äldre person har 
levt med ekonomisk utsatthet. Bland intervjupersonerna har fallet exempelvis 
ibland skett vid 20 och andra gånger vid 55 års ålder.  
 
I denna avhandling kategoriseras fall och berg- och dalbanor som slutar i 
ekonomisk utsatthet före 40 års ålder som tidiga fall och berg- och dalbanor, 
medan fall och berg- och dalbanor som slutar i ekonomisk utsatthet efter 40 
års ålder kategoriseras som sena fall och berg- och dalbanor. Åldersgränsen har 
valts med tanke på att intervjupersonerna hade hunnit befinna sig på 
arbetsmarknad under en relativt lång tid vid 40 års ålder. Utgångspunkten är 
därför att dessa personer hade hunnit präglas under längre tid av de förmånliga 
ekonomiska förutsättningarna, om fallet inte skedde förrän efter 40 års ålder. 
Om fallet istället skedde före 40 års ålder hade intervjupersonerna istället haft 
relativt lång tid på sig att anpassa sig till ekonomisk utsatthet innan de trädde 
in i ålderdomen. Relationen mellan levnadsbanorna och olika 
socioekonomiska positioner vid intervjutillfället framgår av tabellen nedan:   
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Tabell 8. Levnadsbanor i relation till socioekonomisk position vid 
intervjutillfället 

Levnadsbanor Socioekonomisk position vid intervjutillfället 
 Knapp Begränsad Trygg Totalt 
Kontinuitet 4 3 11 18 
Sluttning 1 0 0 1 
Fall, tidigt 1 3 0 4 
Fall, sent 4 5 0 9 
Berg- och dalbana, tidigt 0 0 0 0 
Berg- och dalbana, sent 6 5 4 15 
Totalt 16 16 15 47 

 
Som framgår av tabellen ovan berättade även intervjupersoner med ekonomisk 
trygghet vid intervjutillfället om livshistorier som passar in på levnadsbanan 
kontinuitet och berg- och dalbana. Denna gång utmärks inte kontinuiteten av 
negativa, utan istället positiva socioekonomiska erfarenheter som har följt på 
varandra genom livet. Medan intervjupersoner med ekonomisk utsatthet i 
ålderdomen berättade om livshistorier som passar in på fem av levnadsbanorna 
i tabellen ovan, berättade intervjupersoner med ekonomisk trygghet om 
livshistorier som företrädesvis passar in på levnadsbanan kontinuitet men 
också i några fall berg- och dalbana.  
   

Sammanfattande diskussion 
Yngre ålderspensionärer vid 2000-talets inledning i Sverige bär tillsammans på 
erfarenheter från en rad olika socioekonomiska positioner och förflyttningar 
mellan dem genom livet. Trots det menar vissa av intervjupersonerna att 
gemensamma socioekonomiska erfarenheter har format dem själva och deras 
jämnåriga till en generation. Medan Mannheim (1952/1997) lyfter fram 
övergången från barndomen till medelåldern som en period i livsloppet när 
omgivande historiska händelser är särskilt viktiga i formandet av en kohort till 
en generation, talade intervjupersoner istället om hur socioekonomiska 
erfarenheter i barndomen formade dem själva och deras jämnåriga till en 
generation. De berättade om hur ekonomiska begränsningar, föräldrarnas 
hårda arbete för att få ekonomin att få ihop och uppfostran med sparsamhet 
som ideal formade dem till del av en generation som är duktig på att ta tillvara 
på resurser och som inte konsumerar i onödan eller över sina tillgångar. 
 
Vad gäller skillnaden mellan livshistorier som leder fram till ekonomisk 
utsatthet och trygghet, beskriver Walker (2012) hur grunden för ojämlikhet 
och ekonomisk utsatthet i ålderdomen kan läggas redan i barndomen. Han 
och Anders Klevmarken (2012) påpekar samtidigt att det framför allt är 
faktorer i medelåldern som förklarar ojämlikhet och ekonomisk utsatthet i 
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ålderdomen. Björn Gustavsson (2009) och Zaidi (2008) lyfter vidare fram 
orsaker i ålderdomen som bidrar till ekonomisk utsatthet. Tillsammans pekar 
dessa forskare och Gunnarsson (1999) ut lågt betalt arbete, deltidsarbete, 
obetalt arbete, arbetslöshet, sjukfrånvaro, makes död, skilsmässa, 
ensamstående föräldraskap, utgifter för ohälsa och funktionsnedsättning, 
ensamboende och skuldsättning som orsaker till ojämlikhet och ekonomisk 
utsatthet i ålderdomen.  
 
Forskning om människors levnadsförhållanden från 1960-talet i Sverige visar 
vidare på orsaker till varför människor inte följde med den goda 
välfärdsutvecklingen i landet från 1950-talet (Andersson 2003; Arbetsgruppen 
för låginkomstfrågor 1973; Inghe & Inghe 1968). Arbetsgivare och de 
offentliga välfärdssystemen bidrog till att exkludera personer med nedsatt 
arbetsförmåga på grund av ohälsa, funktionsnedsättningar eller sociala 
problem från arbetskraften. Dessutom bidrog traditionella könsroller till 
fortsatt hög ekonomisk utsatthet bland kvinnor. God ekonomisk tillväxt och 
en expanderande universell välfärdsstat under 1950- och 1960-talen i Sverige 
framträder därmed inte som något som lyckades undanröja den ekonomiska 
utsattheten bland kvinnor eller personer med hälsoproblematik, 
funktionsnedsättningar eller sociala problem i medelåldern. 
 
Intervjupersonernas livshistorier fram till ekonomisk utsatthet och ekonomisk 
trygghet i ålderdomen bekräftar i hög grad tidigare forskningsresultat. 
Intervjupersonerna med ekonomisk trygghet hade företrädesvis levt med 
förmånliga ekonomiska förutsättningar sedan en bit in i medelåldern. En del 
av dem kom från en förmånlig ekonomi i barndomen. Andra förflyttade sig 
istället från en besvärlig eller någorlunda ekonomi under barndomen till 
förmånlig ekonomi en bit in i medelåldern. Oavsett vilken barndom dessa 
intervjupersoner kom från så berättade männen om hur de genom hårt arbete 
klarade studier, klättrade inom yrkeslivet och fick sina fonder, aktier, det egna 
hemmet och fritidshuset att öka i värde under en tid av god ekonomisk tillväxt 
och välfärdsutveckling i samhället. Kvinnor i denna grupp berättade om 
liknande erfarenheter. Men framför allt berättade de om hur deras hushålls- 
och omsorgsarbete hade lagt grunden för barnens välfärd och makens 
yrkeskarriär.  
 
Intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet kom från olika socioekonomiska 
positioner i barndomen och uppvisade flera vägar ur utbildningssystemet. Här 
framträdde därmed ingen tydlig relation mellan den socioekonomiska 
positionen i barndomen och ålderdomen. Samtidigt lade problematiska 
relationer till föräldrar grund för en rad kommande socioekonomiska problem 
bland vissa intervjupersoner. I medelåldern bidrog sedan sådant som lågt betalt 
arbete, deltidsarbete, obetalt arbete, arbetslöshet, sjukfrånvaro, makes död, 
skilsmässa, ensamstående föräldraskap, utgifter för ohälsa och 
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funktionsnedsättning, ensamboende och skuldsättning till ekonomiska 
problem bland intervjupersonerna. Intervjupersoner berättar vidare om hur de 
försökte komma in och hålla sig kvar på arbetsmarknaden trots hälsoproblem, 
men förtidspensionerades mot sin vilja då arbetsgivare inte efterfrågade deras 
arbetskraft. Kvinnor berättade om hur deras hushålls- och omsorgsarbete i 
hemmet och vård- och omsorgsarbete i yrkeslivet resulterade i låga inkomster, 
vilket bidrog till deras ekonomiska utsatthet vid ensamboende, skilsmässa, 
separationer eller om maken dog.  
 
Samtidigt visar inte intervjupersonerna upp en, utan flera vägar fram till 
ekonomisk utsatthet. Den tidigare socialvetenskapliga fattigdomsforskningen 
innehåller teorin om ackumulerande socioekonomiska nackdelar (Dannefer 
2003) och teorier om social exklusion (Room 1995a). Dessa teorier handlar 
om hur socioekonomiska nackdelar samverkar och följer på varandra i en 
negativ spiral över tid. De ger därmed intrycket av att det finns en levnadsbana 
som leder fram till ekonomisk utsatthet i ålderdomen – en levnadsbana som 
tar sin början i en svår ekonomisk situation som sedan förvärras allt eftersom 
tiden går. I detta kapitel visar emellertid analysen av intervjupersonernas 
livshistorier inte på en, utan fyra socioekonomiska levnadsbanor fram till 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen. Dessa levnadsbanor har jag gett namnen 
kontinuitet, sluttning, fall och berg- och dalbanan. Levnadsbanorna fallet och 
berg- och dalbanan har även delats upp i tidigt eller sent fall och berg- och 
dalbana, beroende på när i livsloppet som dessa levnadsbanor slutade i 
kontinuerlig ekonomisk utsatthet. Avhandlingens resultat visar därmed att det 
inte finns en, utan flera vägar in i ekonomisk utsatthet i ålderdomen bland 
yngre ålderspensionärer vid 2000-talets inledning i Sverige.  
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8 KONSEKVENSER AV 
EKONOMISK UTSATTHET 

I detta kapitel belyses tredje frågeställningen och sista delen av den femte 
frågeställningen. Den tredje frågeställningen lyder: vilka konsekvenser får 
ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardagsliv? Den sista delen av 
den femte frågeställningen handlar om hur yngre ålderspensionärers 
livshistorier inverkar på den ekonomiska utsatthetens konsekvenser.  
  
Först beskrivs hur ekonomisk utsatthet hindrar intervjupersoner i vardagen. I 
enlighet med teorin om social exklusion studeras den ekonomiska utsatthetens 
konsekvenser som multidimensionella. Vidare analyseras hur konsekvensernas 
svårighetsgrad varierar från social exklusion till marginalisering. Därefter 
undersöks hur intervjupersonernas tidigare och förväntade livshistorier 
inverkar på den ekonomiska utsatthetens konsekvenser. Avslutningsvis 
kontrasteras konsekvenser mot möjligheter i vardagslivet bland 
intervjupersoner med trygg ekonomi.  

 

Olika former av social exklusion 
Intervjupersonerna som levde med ekonomisk utsatthet strävade efter mål i 
vardagen som är allmänmänskliga och som majoriteten i befolkningen och 
bland jämnåriga uppnår (jämför SCB 2006b; Szebehely 2012; Szebehely & 
Trydegård 2012). Den ekonomiska utsatthetens konsekvenser kan därmed 
beskrivas i termer av social exklusion från en grundläggande levnadsstandard 
som är vanlig i befolkningen generellt sett och bland jämnåriga. Exklusionen 
handlar mer specifikt om att inte kunna vårda den egna hälsan, 
funktionaliteten och utseendet, bevara och sköta hemmet, värna nära 
relationer och delta i sociala fritidsaktiviteter. 
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Hälsa, funktionalitet och utseende  
Majoriteten av intervjupersonerna strävade efter att må så bra som möjligt och 
upprätthålla funktionalitet genom att medicinera, söka vård, gå på 
rehabilitering och köpa hjälpmedel som glasögon, höj- och sänkbara sängar 
och rullatorer. Utöver det berättade intervjupersoner att de ägnade sig åt 
friluftsliv, träning, aktiviteter som ”höll igång huvudet” och en god 
kosthållning för att vårda hälsan och funktionaliteten. Sonja berättade 
exempelvis att:    

 
… så löser jag korsord. Varje dag löser jag något bara för huvudet skall 
med. /…/ Ja, jag … maten är ju viktig. För det märkte jag också då jag 
var dålig, att det är väldigt viktigt vad man äter och hur man lever. Så 
det slarvar jag inte med (Sonja, begränsad ekonomi). 

 
Intervjupersoner berättade vidare att de inte bara vårdade kroppen för att 
upprätthålla eller förbättra hälsan och funktionsförmågan, utan också för att ta 
hand om utseendet. Sonja berättade exempelvis:   
  

Nu behöver jag faktiskt mer när jag går på cirklarna. Vi klär upp oss lite 
mer sådär när man går ut (Sonja, begränsad ekonomi).  

 
Medan intervjupersonerna uppgav att de vårdade den egna hälsan och 
funktionaliteten för det egna oberoendets skull, uppgav de att de vårdade det 
egna utseendet för att det gjorde livet lite roligare – i synnerhet vid umgänge 
med andra. Oberoende likställde intervjupersonerna med att själv bestämma 
över vardagen.  
 
Intervjupersoner med begränsad ekonomi lyckades i hög grad vårda den egna 
hälsan och funktionaliteten på det sätt som de önskade sig. Samtidigt bidrog 
utgifter för sådan vård till att intervjupersonernas begränsade ekonomi 
närmade sig den knappa ekonomin. Ingrid berättade exempelvis: 
  

… sedan köpte jag en ny säng, en sådan här höj- och sänkbar för … där 
rök 15 000. Det var utav mitt sparade kapital som fick gå till det. /…/ 
Då [när respondenten yrkesarbetade] kunde man ju sätta undan … så att 
jag sparade lite för jag tänkte att det kunde vara bra att ha när man blev 
pensionerad … för man vet ju inte. Nu rök ju tanden så där går väl 
5 000 där … (Ingrid, begränsad ekonomi). 

 
Ingrid hade en smärtproblematik som gjorde det svårt för henne att ta sig ur 
sängen på morgonen. För att klara sig själv, särskilt på morgonen, hade hon 
köpt en höj- och sänkbar säng. Utgiften för denna säng och för tandvård hade 
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tärt på hennes besparingar och därmed försämrat hennes ekonomiska 
förutsättningar.  
 
Medan begränsad ekonomi gav utrymme för vård av den egna hälsan och 
funktionaliteten, hindrade knapp ekonomi intervjupersoner från att vårda den 
egna hälsan och funktionaliteten på det sätt de önskade sig. Ibland kunde inte 
intervjupersoner med knapp ekonomi äta sig mätta eller äta tillräckligt 
näringsriktig mat. Erik berättade att han hade fått minskade inkomster när 
han gick från yrkesarbete till att bli ålderspensionär. Efter denna övergång 
hade han fått allt svårare att klara utgifterna för mat. Erik hade nedsatt 
rörlighet, vilket bidrog till att han handlade i den närmsta matbutiken som var 
relativt dyr. Detta hade lett till att Erik hade hamnat i en situation där han 
hela tiden handlade mat på kredit. För att komma tillrätta med skulden åt han 
knäckebröd, cornflakes och mjölk några dagar i veckan. Trots det bidrog 
räntekostnaderna på skulden i mataffären till att Erik hittills inte hade lyckats 
betala av skulden.  
 
Klara berättade att hon åt gröt och tog sömntabletter för att hålla kostnaderna 
för mat nere:  

 
Varje morgon har jag ätit havregrynsgröt och sedan har jag inte haft 
mjölk, utan jag köpte någon jordgubbssylt som inte var bra att köpa … 
en sådan där korv med det … så det var, blev två burkar. Så det har jag 
haft till. Socker och mjöl är slut. Och jag har varit mycket hungrig. Sedan 
har jag de här tabletterna [sömntabletter]. Och det är farliga saker det. 
Men jag är medveten om det. Man är liksom så hungrig att man måste se 
till att somna (Klara, knapp ekonomi). 

 
Klara hade gått från förmånlig till knapp ekonomi på grund av skuldsättning 
efter ålderspensioneringen. Dessutom hade hennes ekonomi försämrats då 
hon hade råkat ut för en olycka som hade gjort henne beroende av hemtjänst 
under en period. Olyckan hade fört med sig ökade utgifter för mediciner, 
sjukvård, hemtjänst och matinköp. Klara berättade att matkostnaderna hade 
gått upp eftersom personalen från hemtjänsten bara fick handla i den närmsta 
mataffären:  

 
Sedan så ändrade de om att man fick inte handla längre på den billigare 
mataffären som ligger en bit bort, utan det skulle vara på en dyrare 
mataffär här i närheten. /…/ Det är den på hörnan här. Där är mycket 
litet utbud för det är en liten lokal. Det är bara där alla vi här som är så 
gamla och sjuka, här är väldigt många … ja, som får handla där (Klara, 
knapp ekonomi). 
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Kostnaderna för hemtjänsten hade tillkommit efter att Klara hade börjat följa 
en avbetalningsplan som kommunens skuld- och budgetrådgivare hade hjälpt 
henne att upprätta för att betala av skulder. Hon uppfattade det som skamfyllt 
att vara skuldsatt och följde därför avbetalningsplanen trots ökade utgifter på 
grund av hemtjänst. Hon berättade inte för kommunens biståndsbedömare om 
sin situation.   
 
Utöver det berättade intervjupersoner med knapp ekonomi att de hade svårt 
att få pengarna att räcka till vård, mediciner, tandvård, glasögon och 
hjälpmedel. De berättade att de inte hade råd att lösa ut mediciner som de 
hade fått på recept. Per-Olof löste exempelvis inte ut hjärtmedicin trots 
upprepade hjärtattacker. Av den anledningen kom han, precis som andra 
intervjupersoner med knapp ekonomi, sällan upp till högkostnadsskyddet. 
Majken hade också haft en hjärtinfarkt för några år sedan. Hon levde ensam 
och telefonen var avstängd på grund av att hon inte hade betalt en 
telefonräkning. Hon berättade att hon var rädd för att få hjärtinfarkt igen, 
utan möjlighet att ringa till sjukvården för hjälp. Majken hade ringt till 
teleoperatören angående sin situation men inte lyckats komma överens med 
dem om någon lösning. Eftersom hon tidigare hade sökt socialbidrag till bland 
annat mat men fått nej, såg hon inte det som en möjlig lösning att söka 
socialbidrag för att komma tillrätta med sina skulder.  
 
Martin berättade vidare hur han hade varit tvungen att vända sig till 
Kronofogden för att få råd med tandvård: 

 
Så jag fick det där (Kronofogdens medgivande till tandvårdskostnader) 
och sedan satte jag igång hos tandläkaren och blev snart klar där också. 
För att det började bli, det var lite kris så att säga. Jag hade en tillfällig 
krona och den lossade och sådär. Jag var ganska ful då. Jag var nog 
väldigt ful förresten (Martin, knapp ekonomi). 

 
Martin behövde tandvård både för att vårda kroppens funktionalitet, men 
också för att vårda det egna utseendet. Vården av utseendet handlade i detta 
sammanhang inte om att göra sig extra fin, utan istället om att slippa känna 
sig ful. Det var ett mål som även delades av Karin, som hade svårt att få 
pengarna att räcka till nagelvård som hon behövde av både medicinska och 
estetiska skäl. En kontaktperson från socialförvaltningen som var med vid 
intervjun med Karin berättade:  

 
Hon behöver klippa sig ibland och åka och klippa naglarna och sådana 
saker. Det kostar också pengar, men det [pengarna] räcker inte för henne. 
Hon ska klippa naglarna. Hon kan inte själv. Var tredje månad kostar 
det också 300 kronor (kontaktperson till Karin, knapp ekonomi). 
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Vad gäller vård av utseendet berättade intervjupersoner med ekonomisk 
utsatthet att de inte kunde köpa några nya kläder till fullt pris. Istället använde 
de först och främst sina gamla kläder och tog emot avlagda kläder från 
närstående. De köpte också begagnade kläder och ibland kläder på rea. Medan 
intervjupersoner med knapp ekonomi sällan lyfte fram det som ett problem, 
beklagade flera intervjupersoner med begränsad ekonomi denna situation. En 
möjlig tolkning är att det beror på att intervjupersoner med knapp ekonomi 
inte såg svårigheterna med att få pengarna att räcka till nya kläder som något 
större problem, jämfört med deras svårigheter att få pengarna att räcka till vård 
av hälsa och funktionalitet.  
 

Hemmet 
Flera intervjupersoner visade mig runt i hemmet före eller efter intervjun. De 
berättade om hur de hade hamnat på den nuvarande adressen. De talade också 
länge om tavlor, dukar, foton och möbler som gjorde deras bostad till ett hem. 
Hemmet beskrevs som en trygg plats inom vilken intervjupersonerna ägnade 
sig åt många olika aktiviteter. Här skötte de hushållet och tog hand om växter 
både inom- och utomhus. De löste korsord, tittade på TV, lyssnade på radio, 
surfade på Internet, läste, handarbetade, spelade spel, pusslade, pysslade och 
umgicks med andra. Dessutom var hemmet en plats för vila och att bara vara. 
Flertalet intervjupersoner med ekonomisk utsatthet bodde i lägenheter som låg 
över normen för trångboddhet14 och med en god bostadsstandard – i termer av 
att de hade tillgång till diskmaskin, tvättmaskin, toalett och dusch eller badkar 
i lägenheten. Någon var emellertid trångbodd och någon trivdes inte i 
bostaden på grund av att den låg i ett område som var stökigt.  
 
I relation till hemmet berättade intervjupersoner att ekonomisk utsatthet 
betydde svårigheter att upprätthålla kontinuitet och trygghet i hemmet. 
Kerstin hade varit tvungen att flytta ifrån sin tidigare bostadsrätt till en 
hyresrätt av ekonomiska skäl när hon gick i ålderspension. Vid övergången 
från yrkesarbete till ålderspension hade hon gått från någorlunda till knapp 
ekonomi. Hon hade av den anledningen inte längre haft råd att betala av lånet 
för bostadsrätten eller betala för större reparationer. Det hade tvingat henne 
att flytta till en hyresrätt. Samtidigt var Kerstin mycket nöjd med den nya 
bostaden.  
 
Ytterligare två intervjupersoner med knapp ekonomi – Klara och Göran – 
berättade att de hade pantsatt för dem symboliskt viktig inredning i hemmet 
och smycken för att få ekonomin att gå ihop. Även Linnea som levde med 
begränsad ekonomi berättade att hon sålde saker från hemmet för att dryga ut 

                                                        
14 Denna intervjuperson var trångbodd enligt norm 3 i Sverige (SCB 2012e). Han bodde tillsammans 
med sin sambo i ett rum och kök.   
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ekonomin. Än så länge hade hon emellertid inte behövt sälja något som hon 
uppfattade som symboliskt viktigt för henne.  
 
Andra intervjupersoner med såväl knapp som begränsad ekonomi berättade att 
de var oroliga för att i framtiden vara tvungna att flytta av ekonomiska skäl. 
Ingegerd, som levde under begränsade ekonomiska förutsättningar i en 
hyresrätt problematiserade att hon inte hade någon ekonomisk buffert att ta 
till om hon fick problem med att betala hyran:  
 

Jag skulle bara vilja ha den tryggheten att man hade några extra 
tusenlappar på banken eller i plånboken. Det är som jag alltid har sagt – 
man ska alltid ha så mycket pengar så man kan betala en hyra ifall att 
det inte skulle ramla in pengar en månad. Det är de pengar som jag 
tycker man fattas (Ingegerd, begränsad ekonomi).    

 
Ingegerd var framför allt orolig över att bostadstillägget inte skulle komma 
någon månad. Det var i en sådan situation hon ville ha några extra tusenlappar 
på banken eller i plånboken. Intervjupersoner med begränsad ekonomi och 
som bodde i eget hus var vidare osäkra på hur länge de skulle hade råd att bo 
kvar, med tanke på att underhåll kostade pengar och deras tillgångar var 
begränsade. Maj-Britt berättade exempelvis: 
 

Än så länge har jag huset kvar, men jag vet inte hur länge till. Det var 
ju det att man hade lite pengar då [sparad buffert] som jag har haft, om 
man säger så. Men nu har jag inte så mycket kvar (Maj-Britt, begränsad 
ekonomi). 

 
Flera av dessa intervjupersoner hade letat efter alternativ till det nuvarande 
boendet, men de hade svårt att hitta ett boendealternativ som var tillräckligt 
attraktivt i relation till det nuvarande hemmet och samtidigt inte dyrare. Sonja 
berättade exempelvis:  

 
Jag har kollat lite. Men alltså det är så dyrt så det är ju inte sant. Om jag 
skulle ha en lägenhet. Men sedan så är det att jag vill inte bara ha 
lägenheten. För vi hade hus då när vi skiljdes. Sedan sålde jag det och 
blev tvungen att flytta in i lägenheten. Jag vantrivdes. Så jag sökte ju 
hela tiden och fick detta och har trivts här så bra. Så jag måste ha lite så 
att jag kan gå ut, ha lite trädgård, gå ut och gräva. Det är livskvalitet 
för mig (Sonja, begränsad ekonomi). 

 
På grund av att intervjupersonerna med begränsad ekonomi hade svårt att 
hitta nytt boendealternativ bodde de kvar i sina hus och hoppades på att inget 
skulle hända.  
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Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade också att de inte hade råd 
att köpa hushållsnära tjänster eller ansöka om äldreomsorg. Martin berättade 
att han ville köpa hushållsnära tjänster på grund av att han inte fick rent nog 
när han städade. Kvinnorna som önskade köpa hushållsnära tjänster eller 
ansöka om äldreomsorg berättade istället att det var deras kroppar som satte 
stopp för vissa delar av hushållsarbetet. En av dem – Monika – hade hemtjänst 
men ansåg trots det att hon behövde ytterligare hjälp:   
 

Men det är mer … mycket annat som jag skulle behöva ha hjälp med, 
men så kommer vi där igen, det kostar pengar. /…/ Ja, först och främst 
byte av gardiner och tvätta fönster. Det är många år sedan jag hängde 
upp den gula och den andra som jag har i sovrummet (Monika, knapp 
ekonomi). 

 
Eira fick hjälp av sin dotter att handla och städa hemmet. Hon hade velat 
ansöka om hemtjänst men lät bli eftersom hon inte tyckte att hon hade råd 
med fler utgifter. Hon hade en så pass begränsad ekonomi att utgifter för 
äldreomsorg troligen skulle förflytta henne ner till gruppen med knapp 
ekonomi.  
 
Intervjupersoner med knapp ekonomi berättade även att de inte hade råd att 
köpa nya eller reparera datorer, skrivare, TV- och radioapparater när de gamla 
gick sönder. På datorerna skrev en del sina biografier, sökte information och 
höll kontakten med närstående som bodde längre bort. Radion stod ofta på 
under dagen som sällskap och på kvällen landade intervjupersonerna framför 
TV:n efter dagens aktiviteter. TV:n och radion utgjorde särskilt viktigt 
sällskap för dem som var ensamboende. 
 
Elsa ville slutligen inte genomföra intervjun i hemmet på grund av att där inte 
fanns mer än madrassen på golvet, några pinnstolar och ett litet bord. Hon gav 
följande beskrivning av sitt hem och sin situation:  

 
Jag har ingen dammsugare. Jag har praktiskt taget inga möbler. Jag har 
ingen säng. Mina barn har tagit över möblerna. Jag kom hit. Jag hade 
inga möbler och inte går jag och köper möbler nu. Ekonomin tvingar mig 
att göra valet att ha ett annat fokus (sammandrag, Elsa, knapp 
ekonomi). 

 
Elsa hade flyttat hem till Sverige i samband med ålderspensioneringen efter en 
längre tids utlandsvistelse. Hon hade kommit hem utan något bohag och 
hennes knappa ekonomi gav litet utrymme för att köpa nytt.  
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Nära relationer 
Intervjupersoner berättade att syskon, barn, vänner, kontaktpersoner från 
socialförvaltningen och grannar betydde mycket för dem i vardagen. 
Intervjupersoner med knapp ekonomi berättade samtidigt att det var svårt för 
dem att få pengarna att räcka till för att hålla kontakten och umgås med 
vänner, släkt och familj som bodde lite längre bort. Att hälsa på barn, syskon, 
släktingar och vänner som bodde utomlands var uteslutet, men genom 
prioriteringar blev resor möjliga till dem som bodde lite närmare. Martin 
berättade exempelvis:  
 

Jag prioriterar också att jag har så pass att jag kan resa till min dotter och 
tillbaka igen. Det låter inte så förfärligt mycket, men det är sådana saker 
som man måste ha till (Martin, knapp ekonomi).   

  
Martins dotter bodde mindre än tio mil från honom och han försökte hälsa på 
henne varannan vecka. Kerstin som även hon hade knapp ekonomi berättade 
istället att hon hade vänner som hade det bättre ställt ekonomiskt än henne 
själv. Dessa vänner åkte gärna på resor och frågade Kerstin om hon ville följa 
med, men det hade hon inte råd till: 
 

Eller rest till Tyskland till exempel, en sådan resa att se julförberedelserna 
i Tyskland ett par dagar till exempel. Det frågar mina vänner om jag 
skulle med på, men det har jag inte råd till (Kerstin, knapp ekonomi).  

 
Kerstin berättade samtidigt om en gång när hon hade blivit bjuden på en resa 
utomlands av en vän. Hon och andra intervjupersoner med ekonomisk 
utsatthet berättade även att de blev skjutsade till olika aktiviteter av 
närstående. Någon gång lånade de pengar av närstående för att få ekonomin 
att gå ihop. De tog också emot gåvor i form av pengar, kläder, mat, datorer, 
TV och saker till bostaden från syskon, barn, vänner, kontaktpersoner och 
grannar. Gunn-Britt gav följande exempel på hur hon tog emot saker som 
grannarna skulle slänga och själv använde dem för att sköta sin trädgård och 
sitt hus:  

 
Jag har fått … vad säger man … plattor från grannen som gjort om sin 
tomt där borta. Han skulle slänga sina plattor som var på hans … De 
fick jag ta … De som jag behövde … så då kan jag reparera hos mig … 
göra det lite extra fint. Så har jag alltid samlat på mig, det som 
grannarna ska slänga, det tar jag (Gunn-Britt, begränsad ekonomi). 

 
Vissa intervjupersoner såg inget problem med att ta emot stöd och hjälp från 
närstående. Ibland framstod det istället som att intervjupersonerna agerade 
aktivt för att få ekonomiskt och materiellt stöd från andra. Andra gånger 
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berättade intervjupersoner att de tyckte illa om att behöva låna pengar eller ta 
emot hjälp och stöd av närstående. Lisbeth berättade exempelvis:  
 

… ibland när barnen är här och hjälper mig så ger jag dem en slant. De 
säger – jag behöver inte, säger de. Nej, men jag vill. Jag vill inte känna 
mig skyldig liksom (Lisbeth, begränsad ekonomi). 

 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet problematiserade att det stöd och 
den hjälp de fick från anhöriga minskade deras oberoende i vardagslivet. 
Framför allt bidrog det till att intervjupersoner kände sig som en börda för sina 
närstående. De intervjupersoner som tyckte det var problematiskt att ta emot 
stöd och hjälp från närstående berättade ofta hur stödet och hjälpen som de 
tog emot ingick i ett utbyte. Lisbeth som citeras ovan gav barnen pengar i 
utbyte mot att de hjälpte henne i hemmet. Andra, som Gunn-Britt som tog 
emot plattor av grannen, poängterade att de hjälpte andra att bli av med saker 
som de inte längre vill ha. Ytterligare andra intervjupersoner betonade att den 
hjälp och det stöd som de fick av vänner och barn var gentjänster för stöd och 
hjälp som de tidigare hade gett till dessa personer. Genom utbyte slapp 
intervjupersoner med ekonomisk utsatthet uppleva sig själva som en börda för 
närstående när de tog emot stöd och hjälp för att få ekonomin att gå ihop i 
vardagen.  
  

Sociala fritidsaktiviteter 
Sociala fritidsaktiviteter ägnade sig intervjupersonerna åt för att komma ut 
bland folk och vara del av ett socialt sammanhang. Alla personer i denna 
studie ägnade sig åt någon sådan aktivitet. De reste, besökte museer, teater, 
bibliotek, restauranger, kaféer, idrottsevenemang, konserter, shoppade och 
fönstershoppade. Dessutom deltog de i skapande verksamhet, frivilliginsatser i 
samhället och olika former av kurser. Ibland gjorde de det tillsammans med 
närstående och ibland ensamma. Ibland var dessa aktiviteter förenade med 
viljan att vara till nytta, medan de andra gånger bara handlade om att roa sig 
själv. Sociala fritidsaktiviteter beskrevs som något som gjorde livet roligare och 
mer spännande att leva. De gav helt enkelt livet lite mera mening. Eva och 
Britta uttryckte det på följande sätt:  
 

Inom pensionärsföreningen anordnar vi utflykter och resor. Jag följer med 
på så många endagsturer jag kan. För livet är upplevelser tycker jag 
(Eva, knapp ekonomi). 
 
Kanske kan man tycka att det … bussbiljetter och fika … Det är det enda 
jag gör faktiskt. Men det tänker jag mig att eftersom att jag bor där jag 
bor så är det en förutsättning att jag måste ha en bussbiljett. Jag kan inte 
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bo och isolera mig där ute, det skulle vara hemskt (Britta, begränsad 
ekonomi).  

 
Brittas hem låg en bit ut från centrum i staden hon bodde i. Hon hade få 
vänner och lite kontakt med familjen. Hon berättade att hon inte orkade ha 
människor för tätt inpå sig på grund av smärtproblematik. Istället föredrog 
hon att själv ge sig ut på utflykter de dagar som hon mådde bättre. Eftersom 
det var få människor som rörde sig i hennes närområde på dagtid, tog hon vid 
dessa tillfällen bussen till stadens centrum och fikade. Under dessa utflykter 
passade hon på att prata med människor som hon stötte på. Det gjorde livet 
lite roligare och det bidrog till att Britta kände sig mindre ensam.   
  
Det var framför allt i relation till sociala fritidsaktiviteter som 
intervjupersonerna berättade att ekonomisk utsatthet gjorde sig påmind. 
Samtidigt deltog intervjupersoner med begränsad ekonomi mer i sociala 
fritidsaktiviteter än vad intervjupersoner med knapp ekonomi gjorde. Både 
intervjupersoner med knapp och begränsad ekonomi berättade emellertid att 
de hade svårt att få pengarna att räcka till resor i närmiljön. Evert och Gunnel 
hade färdtjänst. De talade om att de på grund av deras ekonomiska 
omständigheter inte kunde utnyttja färdtjänsten så som de önskade sig. Evert 
berättade exempelvis: 

 
Det kostar om jag tar en färdtjänst till exempel. Sjukbil, det får de åka 
bara till lasarettet och så. Men färdtjänst det har jag fått beviljat. Då 
kostar det, vad fan var det, var det 130 kronor fram och tillbaka. Det 
tror jag att det var. Jo, det var 130 kronor fram och tillbaka [till 
närmaste stad några mil bort]. Då [om han hade mer pengar att röra sig 
med] kan man åka in några gånger i månaden och köra runt med 
permobil. Och sedan ringa och säga att nu får ni hämta mig där och där. 
Handla och göra lite sådant (Evert, knapp ekonomi). 

 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet talade även om svårigheter att ha 
råd med årskort, månadskort eller biljetter på bussen. För de intervjupersoner 
som själva kunde promenera eller cykla dit de ville ta sig var denna form av 
ekonomisk begränsning ett mindre problem. För intervjupersoner med mer 
begränsad rörlighet var dessa ekonomiska begräsningar ett större problem i 
vardagen.  
 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade även att de hade svårt att 
ha råd med medlemsavgiften i pensionärsföreningar. Monika tyckte att 
medlemsavgiften var dyr med tanke på att hon inte visste i vad mån hon själv 
skulle kunna delta i föreningens verksamhet på grund av egna hälsorelaterade 
och sociala problem. Erik och Ingrid uttryckte istället att medlemsavgiften var 
dyr med tanke på att även föreningens aktiviteter kostade pengar och bidrog 
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till kostnader för resor till och från aktiviteter. Intervjupersoner med 
ekonomisk utsatthet som var medlemmar i pensionärsföreningar berättade 
vidare om hur deras ekonomiska förutsättningar begränsade deras deltagande i 
pensionärsföreningens aktiviteter. Ing-Britt hade exempelvis inte kunnat vara 
med på boule trots att hon velat det, eftersom hon inte hade haft råd att köpa 
klot.  

 
Jag har inte några klot. /…/ Jag har inte haft råd att köpa dem … (Ing-
Britt, knapp ekonomi). 

 
Flera beklagade att de inte hade råd att följa med på pensionärsföreningarnas 
många resor som inkluderade övernattningar:  

 
… det skulle vara roligt om man hade lite mer. Jag vågar liksom inte 
hitta på något och göra lite extra. Som nu på resor. Jag vill ju vara med 
på resor. Så det kostar ju när vi är ute. Så jag har ju fått, ja det är ju dem 
jag har fått säga nej till för det har blivit för dyrt (Sonja, begränsad 
ekonomi). 

 
Andra intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade att de inte ville 
delta i pensionärsföreningars verksamhet. De ville istället delta i sociala 
fritidsaktiviteter tillsammans med människor i olika åldrar. Även det satte 
ekonomin stopp för. Bernt ville exempelvis läsa språk inom en kursverksamhet 
som riktade sig till hela den vuxna befolkningen, men berättade att han inte 
hade råd till det:  

 
Då kan jag säga såhär, jag tycker att det är alldeles för dyrt för att gå 
kvällskurser. Där har du en barriär som jag inte lyckas ta mig över 
(Bernt, knapp ekonomi). 

 
Utöver det problematiserade också intervjupersoner med ekonomisk utsatthet 
att de inte hade råd med resor i allmänhet eller att besöka teatrar, konserter, 
restauranger och idrottsevenemang. Ulla, Ingrid och Ing-Britt poängterade 
exempelvis:    

 
Nej, det är aldrig några semesterresor (Ulla, knapp ekonomi). 
 
Jag hade abonnemang på teatern, men det går inte att springa på det, det 
gör det inte. Fast jag så hemskt gärna skulle vilja (Ingrid, begränsad 
ekonomi). 

 
Man hade kunnat … ja, gjort saker och ting. Man hade kunnat gå ut och 
äta en söndagsmiddag om man inte ville laga mat till exempel. Eller ut 
och äta en söndag eller någonting när det var fint väder. Gjort liksom 
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sådana grejer, utflykter. Så jag tror att de flesta pensionärer har det så. 
Det är … jag tror att vi är väldigt få som har det som jag (Ing-Britt, 
knapp ekonomi). 

 
Ing-Britt gav uttryck för att hon uppfattade sig själv som tillhörande en 
minoritet äldre personer i början av ålderdomen som var exkluderade från att 
kunna ägna sig åt sociala fritidsaktiviteter. Flertalet intervjupersoner med 
ekonomisk utsatthet beskrev sig som tillhörande en sådan minoritet.  Det 
fanns emellertid någon som istället uppfattade att majoriteten av 
ålderspensionärerna levde med ekonomisk utsatthet.  
 

Social exklusion till marginalisering 
För sju intervjupersoner med knapp ekonomi fick den ekonomiska utsattheten 
särskilt svåra konsekvenser i vardagslivet. I dessa fall inkluderade ekonomisk 
utsatthet skuldproblematik och den samverkade med brist på grundläggande 
skälig materiell levnadsnivå vid inträdet i ålderdomen, nedsatt rörlighet, 
psykisk ohälsa, missbruk eller brist på eller litet socialt nätverk. Det ledde 
sammantaget exempelvis till att en intervjuperson bodde i ett hem med en 
madrass på golvet, några pinnstolar och ett litet bord, en annan fick ta 
sömntabletter för att somna ifrån hungern, och en tredje behövde vara rädd för 
att inte kunna kontakta omvärlden vid ytterligare en hjärtinfarkt.  
 
Dessa intervjupersoner berättade också om hur de sammantagna svårigheterna 
i livet ledde till att den ekonomiska utsattheten förvärrade deras missbruk och 
psykiska ohälsa. Göran berättade exempelvis hur ekonomisk utsatthet 
begränsade hans möjligheter att ägna sig åt sociala fritidsaktiviteter och umgås 
med människor. Han berättade även om hur det bidrog till hans psykiska och 
fysiska ohälsa och missbruk av vin, som han tillverkade i hemmet för att hålla 
kostnaderna nere:   
 

Men jag har druckit för mycket vin själv, för att jag har så jävla tråkigt. 
Ibland sitter jag här och det är inte en människa som ringer. Då tar jag 
några glas vin och sedan går jag och sätter sig vid den här jävla datorn 
och chattar lite hit och dit och så går klockan. Och sedan ligger jag och 
sover halva dagen för jag har hjärtklappning efter vinet (Göran, knapp 
ekonomi).  

 
Karin berättade istället att hennes skuldsituation, vetskapen om att hennes 
ekonomiska situation inte skulle komma att förbättras under hennes livstid, 
brist på ekonomiskt utrymme för roliga aktiviteter och psykiska ohälsa bidrog 
till att hon inte längre uppfattade livet värt att leva:  
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Ofattbart är det att jag har ett par gånger försökt att ta mitt liv eller vad 
man ska kalla det för. Och jag har inte varit rädd för det. Jag har bara 
tänkt att nej, nu orkar jag inte mer. Och nu är jag där igen (Karin, 
knapp ekonomi). 

 
Dessa sju intervjupersoners sociala exklusion motsvarade sammantaget en 
oacceptabelt låg levnadsstandard. Inte någon av de resterande 
intervjupersonerna berättade om lika svåra konsekvenser av ekonomisk 
utsatthet i vardagslivet. Men åtta intervjupersoner med knapp ekonomi 
berättade om en kombination av flera olika former av svårigheter i vardagslivet 
på grund av ekonomiskt utsatthet. Flera av dessa intervjupersoner prioriterade 
att ha bil. Enligt intervjupersonerna behövde de bil för att göra ärenden och 
umgås med andra. Ibland gick det inte någon buss mellan de platser 
intervjupersonerna ville åka mellan – exempelvis från deras hem till vänner 
som bodde på landet. Andra gånger gick bussen för sällan eller så var det för 
långt mellan busshållplatsen och hemmet eller den plats de skulle besöka. 
Dessa omständigheter tillsammans med nedsatt funktionsförmåga gjorde att 
intervjupersoner med knapp ekonomi höll sig med egen bil. Det innebar 
samtidigt att de var tvungna att försaka andra utgifter. Bernt berättade på 
följande sätt om denna situation:  
 

Jag känner folk som går ut på krogen. De drack två öl och något vin och 
så någonting för 170 spänn. Om vi tankar bilen för 200 spänn så kan vi 
köra i flera veckor. Så det är ett val där … att sitta på krogen där eller 
köra bil en månad. Så det är ju klart. Det är på den nivån det befinner 
sig (Bernt, knapp ekonomi).   

 
Bland dessa åtta intervjupersoner fanns det de som påtalade att ekonomisk 
utsatthet bidrog till oro, ensamhet, tristess, men även ilska mot politiker och 
handläggare i offentlig förvaltning. Evert uttryckte exempelvis denna ilska på 
följande sätt: … men de begriper inte de där, som jag säger, de hjärndöda, hur fan 
det kan fungera! Samtidigt fanns det även intervjupersoner bland dessa åtta 
intervjupersoner som tonade ner graden av svårigheter i vardagen på grund av 
ekonomisk utsatthet. Gunnel var en av dem, och hon resonerade på följande 
vis om den ekonomiska utsatthetens konsekvenser i vardagslivet:  

 
Jag skulle resa mer, helt klart. Åka till Stockholm och titta på utställning 
skulle jag väldigt gärna göra tillsammans med dig [kontaktperson]. Ja, 
kanske åka till Varberg eller någonstans i Halland. Där var en 
utställning i sommar som jag såg och då tänker jag att det ska vi inte 
prata om liksom. Men det är lugnt alltså. Det är inget som jag far illa 
av. Men att jag kan tänka lite så (Gunnel, knapp ekonomi). 
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Oavsett hur dessa åtta intervjupersoner kände inför sin ekonomiska utsatthet 
uppvisade de ändå en likartad situation. Sammantaget hade de ett så pass litet 
ekonomiskt utrymme att de hade att välja mellan att nöja sig med en 
levnadsstandard som motsvarade den skäliga levnadsnivån för äldre personer i 
det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet eller närma sig en mer 
genomsnittlig levnadsstandard inom befolkningen inom något utgiftsområde, 
men då betala med en levnadsstandard under den skälig levnadsnivå för äldre 
personer inom något annat utgiftsområde. Dessa intervjupersoners 
livssituation visar hur den lägsta skäliga levnadsnivån för äldre personer 
exkluderar yngre ålderspensionärer från möjligheten att uppnå 
allmänmänskliga målsättningar om att vårda hälsan, funktionaliteten och 
utseendet, bevara och sköta hemmet, värna nära relationer och delta i sociala 
fritidsaktiviteter på en grundläggande nivå.  

 
Resterande 16 intervjupersoner med begränsad ekonomi och Margit med bäst 
ekonomiska förutsättningar bland intervjupersonerna med knapp ekonomi 
förenades av att de nådde en bit längre i jämförelse med övriga 
intervjupersoner med ekonomisk utsatthet på vägen mot att uppnå en vanlig 
levnadsstandard i befolkningen. Alla dessa intervjupersoner berättade om mer 
vård av hälsa och utseende, skötsel av hemmet, värnande av nära relationer och 
deltagande i sociala fritidsaktiviteter när de berättade om sitt vardagsliv än vad 
övriga intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet gjorde. Samtidigt bidrog 
återigen innehav av bil, men även boende i eget hus till fler ekonomiska 
svårigheter. Bland dessa intervjupersoner tog den ekonomiska utsatthetens 
konsekvenser sig uttryck som marginalisering. Denna marginalisering 
motsvarar att yngre ålderspensionärer når upp till de ovan uppräknade 
allmänmänskliga målsättningarna på en grundläggande nivå, men inte till den 
vanliga levnadsstandarden i befolkningen.  

 

Livshistoriernas inverkan på konsekvenserna 
Tidigare forskningsresultat och hypoteser inom ramen för den 
socialvetenskapliga fattigdomsforskningen pekar mot att äldre personer med 
ekonomisk utsatthet ofta har anpassat sina preferenser efter små ekonomiska 
förutsättningar över tid i livet och därför är nöjda med sin levnadsstandard 
trots ekonomisk utsatthet i ålderdomen (Berthoud, et al. 2009; Brown, et al. 
2006; Scharf, et al. 2006; Sen 2005). Dessa forskningsresultat och sådana 
hypoteser indikerar att det framför allt borde vara intervjupersoner med 
erfarenhet av förmånlig ekonomi under perioder långt fram i medelåldern som 
berättar om hur ekonomisk utsatthet i ålderdomen begränsar dem i vardagen. 
Dessa intervjupersoner borde också uppvisa ett omfattande missnöjde med den 
ekonomiska utsatthetens konsekvenser. Intervjupersoner som hade levt med 
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ekonomisk utsatthet under en längre period innan ålderdomen borde visa en 
större anpassning av preferenser till dessa livsvillkor och därmed inte beskriva 
att ekonomisk utsatthet begränsade dem i någon större utsträckning.  
 
Bland intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet fanns det någon som 
berättade att ekonomisk utsatthet inte begränsade vardagslivet i någon högre 
utsträckning, vars väg fram till ekonomisk utsatthet utmärktes av 
socioekonomisk kontinuitet. Men samtidigt fanns det också intervjupersoner 
med ekonomisk utsatthet som berättade om flera olika former av social 
exklusion i vardagen, vars väg fram till ekonomisk utsatthet också utmärktes av 
kontinuitet eller tidigt fall eller tidig berg- och dalbana. Intervjupersoner som 
hade levt med ekonomisk utsatthet under en längre period innan ålderdomen 
uppvisade i detta sammanhang sällan anpassning av preferenser till sina 
ekonomiska livsvillkor.  
 
Utöver det fanns det intervjupersoner med ekonomisk utsatthet som uppgav 
att deras ekonomiska villkor inte begränsade dem i vardagen i någon större 
utsträckning, vars väg fram till ekonomisk utsatthet utmärktes av sent fall eller 
sen berg- och dalbana. Intervjupersoner med erfarenhet av förmånlig ekonomi 
under perioder långt fram i medelåldern berättade därmed inte genomgående 
om ett omfattande missnöje med hur ekonomisk utsatthet begränsade dem i 
ålderdomen. Bland intervjupersonerna framträdde därmed inte den tidigare 
socioekonomiska livshistorien som något som inverkade på hur de berättade 
om den ekonomiska utsatthetens konsekvenser.  

 

Kontrasten mot den trygga ekonomins möjligheter 
Medan intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade hur ekonomin 
hindrade dem i vardagen, berättade intervjupersoner med ekonomisk trygghet 
enbart om vad ekonomin möjliggjorde. Intervjupersonerna med ekonomisk 
trygghet gick företrädesvis från yrkesarbete till ålderspension genom inträdet i 
ålderdomen, vilket innebar att de fick ökad tillgång till fritid. Detta 
tidsutrymme fyllde de med vila, att bara vara, arbete och fritidsaktiviteter i 
hemmet. Intervjupersoner med ekonomisk trygghet berättade om hur de 
skötte hushållet, tog hand om växter både inom- och utomhus, löste korsord, 
tittade på TV, lyssnade på radio, surfade på Internet, läste, handarbetade och 
pysslade i hemmet. Stina berättade exempelvis på följande sätt om sitt 
vardagsliv: 
 

Så läser jag en hel del. Nu är det mest skönlitteratur och dokumentär och 
sådant här. TV, mycket lite. Det enda är när det är idrott på TV. Trots 
att jag är så pass gammal så har jag fortfarande inte kommit ifrån det. 
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Jag har alltid varit intresserad ifrån att jag var liten … så det brukar jag 
följa med … annars så. Trädgården är ju rolig också, påta och odla och 
dona. När det kommer på sensommar då börjar det avta, intresset. Jag 
har alltid varit intresserad av mat och såhär. Vi köper ju nästan aldrig 
halvfabrikat och sådana där saker (Stina, trygg ekonomi).   

 
Kvinnor talade mer om hushållsarbete och handarbete än män. Män berättade 
mer om underhåll och reparationer av hemmet än kvinnor. Gunnar berättade 
exempelvis på följande sätt om sitt vardagsliv:  

 
Här hemma håller jag efter. Jag gör mycket. Och sen nu har jag låtit 
målat om på huset, sen efter sommaren här nu och bytt lite virke. Och då 
har jag ju hjälpt till delvis med det och målat lite själv. Och stugan vet 
du, där har jag hållit på att bygga ett rätt fint garage nu på senare år. 
Och jag målar och håller efter … och i vedboden, det är tre byggnader kan 
man säga … och jag håller efter tomten, så det är ju det (Gunnar, trygg 
ekonomi). 

 
I något fall uppgav intervjupersoner med ekonomisk trygghet att det istället 
var ohälsa och funktionsnedsättningar som styrde deras liv, vilket bidrog till 
passivitet, ensamhet och missnöje med livet. Men framför allt berättade 
intervjupersonerna med ekonomisk trygghet om hälsa och funktionalitet som 
innebar att de klarade av att sköta sig själva. De berättade att träning, 
promenader, friluftsliv, ett aktivt liv i allmänhet och rehabilitering och 
medicinering utgjorde viktiga ingredienser i ett hälsosamt åldrande.   
 
Vissa intervjupersoner med ekonomisk trygghet som bodde i hus och 
lägenheter såg framför sig hur de skulle bo kvar i sina hem så länge de levde. 
Andra intervjupersoner menade att de skulle bli tvungna att flytta ifrån huset 
så småningom när kroppen inte längre klarade av skötseln. Stig reflekterade 
över en eventuell flytt på följande sätt:  
 

Men jag ser det nog som så att det finns möjlighet en gång till i livet att 
göra ett val hur resten ska bli. Och då med det här som grund så har vi ju 
möjlighet att köpa en, kanske en fin insatslägenhet någonstans. Eller … 
ja, ekonomiska möjligheterna att skapa något annat … det finns. Så då, 
nej jag räds inte för det (Stig, trygg ekonomi). 

 
Intervjupersonerna med ekonomisk trygghet förknippade inte en framtida flytt 
med ekonomiska bekymmer. De såg istället möjligheten att flytta till ett nytt 
boende som de uppfattade som lika attraktivt som deras nuvarande. Någon 
intervjuperson reflekterade samtidigt över det märkliga med att en flytt från 
hus till lägenhet skulle innebära sämre bostadsstandard, men högre fast 
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kostnad per månad för boendet. Det var emellertid inte något som bidrog till 
kvarboende i det nuvarande hemmet. 

 
När det kom till det sociala livet berättade intervjupersoner med ekonomisk 
trygghet om bjudningar och kalas i hemmet och hos vänner, familj och släkt. 
De berättade också om presenter och ekonomiskt, materiellt och socialt stöd 
som de hade gett till närstående. Leif berättade exempelvis:  
 

Han som jag köpte tomten av, bonden här borta, han är väldigt sjuk. Och 
jag fick höra igår, de ringde och sa att de kört upp honom till hospis. Och 
vi har fått hjälpa dem en hel del nu det sista för frun där borta, hon har 
fått någon hudsjukdom som är någon cancer. Nu kommer han 
förmodligen inte hem något mer och då ökar ju hennes hjälpbehov där 
borta. Vi har varit med dem när de åkt och handlat. Vi var med dem 
förra veckan och köpte, de skulle ha nya stolar för de behövde sådana är 
karmstolar att sitta i köket för att klara det över huvud taget. Jag kör 
honom till lasarettet eller sjukvårdsinrättningar. Visserligen så har han 
färdtjänst men han klarar inte av det heller, han är så pass klen. Han har 
svårt för att äta. Min fru brukar göra i ordning soppa till honom, eller 
till dem och sådana här grejer. Och om det nu går som vi tror att det gör 
med honom så måste ju hon sälja huset och skaffa en ny lägenhet. Så man 
kan säga att det är som ett par gamla föräldrar (Leif, trygg ekonomi). 

 
Vissa intervjupersoner med ekonomisk trygghet umgicks mycket med vänner, 
familj och släkt som bodde i närmiljön och längre bort. Andra höll sig hellre 
för sig själva och ägnade sig åt egna intressen i hemmet, vid fritidsstugan eller i 
skogen. 
 
Vissa intervjupersoner berättade vidare om sociala fritidsaktiviteter som var 
avsedda att bryta vardagens rutiner – som shopping, besök på restauranger, 
caféer och museum. Framför allt bröts vardagens rutiner av med resor. Egon 
berättade exempelvis:   

 
Men vi åker alltså fortfarande till Grekland varje höst, stannar mellan 
fyra och sex veckor och där har vi vårt lilla hål. Vi bor på hotell, ett enkelt 
hotell, men jättetrevligt. Nu i år så är det så att jag ska fylla jämt och det 
har precis min fru också gjort. Så vi ska åka till Thailand och stanna i 
två och en halv månader (Egon, trygg ekonomi).  
 

Andra intervjupersoner var istället trötta på att resa och packa ner och upp. 
Ytterligare någon berättade om bristande språkkunskaper som satte stopp för 
resor till andra länder. Det bidrog till att en del intervjupersoner hellre 
stannade kvar hemma än gav sig ut på resor.  
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Så fanns det intervjupersoner med ekonomisk trygghet som hade fyllt sina 
kalendrar med återkommande sociala fritidsaktiviteter, vilka därmed utgjorde 
en del av veckans rutiner. Elisabeth berättade exempelvis: 
 

Sedan har vi gått med i en utbildningsverksamhet, så det är mycket 
aktiviteter där. Så har jag börjat som rastkompisar. Så är vi med i en 
pensionärsförening. Och där går vi stavgång och de har lite möten och så 
där. Och så går jag på gymnastik en gång i veckan. Det är tillräckligt 
inrutat. Jag tycker vi hinner ingenting här hemma (sammandrag, 
Elisabeth, trygg ekonomi).  

 
När intervjupersonerna med ekonomisk trygghet reflekterade över de egna 
ekonomiska förutsättningarna konstaterade de att pengarna räckt till det 
vardagsliv de önskade sig. Dessutom räckte ekonomin till för att lägga undan 
lite pengar varje månad. Elisabeth beskrev den ekonomiska situationen på 
följande sätt: 
     

Ja, är det någonting som vi tycker om så handlar vi naturligtvis. Men 
man behöver inte så mycket. Man har ju tillräckligt med prylar och är det 
så att vi har chans att åka på någon resa är det inga problem utan att vi 
gör det då. Då har vi sparat lite till sådant. Så att nej, barnen får lite 
när de fyller år och sådär men det är mer sådant som också går runt. Nej 
jag tycker att, det är ingenting man saknar så. Man lär sig att leva efter 
det man har (Elisabeth, trygg ekonomi). 

 
Intervjupersoner med ekonomisk trygghet poängterade att deras möjligheter i 
vardagen inte framför allt kom sig av höga inkomster, utan snarare på att de 
hade anpassat önskemålen i vardagen efter de egna ekonomiska 
förutsättningarna över tid och dessutom hade hunnit införskaffa det mesta de 
behövde.  

 

Sammanfattande diskussion 
I kapitel tre presenteras grundläggande äldrepolitiska ambitionerna om ett 
värdigt liv och välbefinnande bland äldre personer. Denna översikt visar att 
kvarboende i det egna hemmet och ett hälsosamt åldrande är två mål inom 
äldrepolitiken som syftar till att möta den demografiska utmaningen (se 
exempelvis Agahi 2010; Edebalk 1990). Kvarboende och ett hälsosamt 
åldrande uppges dessutom slå ”två flugor i en smäll”, genom att dessa mål även 
bidrar till ett värdigt liv och välbefinnande bland äldre personer (ibid.). Ett 
värdigt liv och välbefinnande bland äldre personer försöker äldrepolitiken 
också uppnå genom att uppmuntra sociala insatser som bidrar till 
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meningsfullhet i äldre personers liv (Agahi 2010; Proposition 2005/06:115; 
Socialdepartementet 2008, 2010; Statens folkhälsoinstitut 2008). 
Meningsfullhet anses uppstå då äldre personer deltar och bidrar i social 
samvaro och genom att äldre personer får ägna sig åt aktiviteter som gör deras 
liv roligare. Slutligen har även en utredning från Handelns utredningsinstitut 
och tidigare studier pekat ut äldre personers konsumtion som en faktor som 
kan motverka den demografiska utvecklingens negativa ekonomiska 
konsekvenser (Daunfeldt, et al. 2008; Majanen, et al. 2007). 
 
Intervjupersonernas strävanden i vardagen utifrån olika socioekonomiska 
positioner liknade varandra och stämmer väl överens med äldrepolitikens 
inriktning. Målsättningarna är även allmänmänskliga. De handlar om att 
vårda hälsan, funktionaliteten och utseendet, bevara och sköta hemmet, värna 
nära relationer och delta i sociala fritidsaktiviteter. De motsvaras av strävanden 
efter ett hälsosamt åldrande, oberoende, valfrihet och meningsfullhet. Det 
hälsosamma åldrandet handlar, som framgår av termen, om att upprätthålla 
hälsa och funktionalitet. Oberoende inkluderar att själv bestämma över 
vardagen, men också att inte ligga andra människor till last. Valfrihet öppnar 
upp för möjligheten att fylla vardagslivet med olika former av innehåll. 
Meningsfullhet uppnås genom aktivitet som gör livet roligare att leva.  
 
Gällande konsumtion var det få intervjupersoner som oavsett ekonomiska 
förutsättningar önskade sig mer prylar. Ibland var det någon som önskade 
handla saker till hemmet eller sig själv för nöjes skull. Ibland behövde något i 
hemmet repareras eller ersättas när det gick sönder. En intervjuperson med 
knapp ekonomi behövde köpa ett helt nytt bohag. Men för det mesta 
berättade intervjupersoner i olika socioekonomiska positioner att de hade den 
materiella standard de behövde. Den konsumtion som intervjupersonerna 
önskade sig handlade istället företrädesvis om konsumtion av kultur, 
idrottsengagemang, resor och besök vid caféer och restauranger. 
Intervjupersonerna strävanden i vardagslivet stämde därmed även generellt sett 
väl överens med den livsstil som forskare har pekat ut som allt mer typisk i 
tredje åldern (Gilleard & Higgs 2005; Öberg 2005). Det är en livsstil som 
inkluderar sådant som konsumtion av teknik och media, vård av kroppen 
genom träning, resande och besök på kulturevenemang och ett stort och 
geografiskt utspritt socialt nätverk i vilket vänner spelar en central roll.  

 
Vidare har majoriteten äldre personer i början av ålderdomen vid 2000-talets 
inledning i Sverige de ekonomiska förutsättningar som behövs för att uppnå 
de ovan uppräknade allmänmänskliga målen (jämför SCB 2006b; Szebehely 
2012; Szebehely & Trydegård 2012). Samtidigt har yngre ålderspensionärer 
med begränsade ekonomiska resurser svårare att nå sådana mål. Forskare har 
exempelvis visat att yngre ålderspensionärer som är ensamboende eller som har 
arbetarbakgrund mer sällan åker på en veckas semester, har tillgång till datorer 
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och i högre utsträckning tar emot stöd och hjälp från barn jämfört med äldre 
personer som är sammanboende eller som har tjänstemannabakgrund (Häll 
2006b; Szebehely 2012; Vogel 2006b). Intervjupersoner med ekonomisk 
utsatthet berättade dessutom att de höll tillbaka på utgifter för mat och kläder 
för att få ekonomin att gå runt. De berättade om svårigheter att ha råd att ta 
sig fram i närområdet när den egna rörelseförmågan började svikta. Slutligen 
berättade de om hur ekonomisk utsatthet begränsade deras integration i 
sociala nätverk och deltagande i sociala aktiviteter. Dessa resultat bekräftas 
även av en tidigare studie som undersökte den ekonomiska utsatthetens 
betydelse i vardagen under senare delen av 1990-talet utifrån äldre personers 
aktörsperspektiv (Gunnarsson 1999).   
 
Hur omfattande social exklusion som ekonomisk utsatthet leder till beror 
slutligen på hur svår den ekonomiska utsattheten är och hur den samverkar 
med andra former av utsatthet. Knapp ekonomi som samverkar med brist på 
grundläggande skälig materiell levnadsnivå vid inträdet i ålderdomen, psykisk 
ohälsa, nedsatt rörlighet, missbruk och social isolering ger social exklusion i 
form av en oacceptabelt låg levnadsstandard. Men även en mer renodlad 
ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardagsliv med knapp ekonomi 
för med sig social exklusion från möjligheten att nå allmänmänskliga 
målsättningar om att vårda hälsa, funktionalitet och utseende, bevara och 
sköta hemmet, värna om nära relationer och delta i sociala fritidsaktiviteter på 
en grundläggande nivå. En renodlad ekonomisk utsatthet i yngre 
ålderspensionärers vardagsliv med begränsad ekonomi öppnar istället upp för 
möjligheten att nå de uppräknade allmänmänskliga målsättningarna på en 
grundläggande nivå, men exkluderar fortfarande yngre ålderspensionärer från 
möjligheten att nå upp till den normala levnadsstandarden i befolkningen. En 
renodlad ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardagsliv med 
begränsad ekonomi kan därmed sägas föra med sig marginalisering i relation 
till den vanliga levnadsstandarden i befolkningen.  
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9 HANTERING AV EKONOMISK 
UTSATTHET  

I detta kapitel belyses avhandlingens fjärde frågeställning och sista delen av 
den femte frågeställningen. Den fjärde frågeställningen lyder: hur hanterar 
yngre ålderspensionärer ekonomisk utsatthet? Den sista delen av den femte 
frågeställningen handlar om hur yngre ålderspensionärers livshistorier inverkar 
på hanteringen. Först beskrivs intervjupersonernas handlingsinriktade och 
tankeinriktade coping. Därefter undersöks hur intervjupersonernas tidigare 
och förväntade socioekonomiska livshistoria inverkar på deras sammantagna 
coping. Slutligen beskrivs likartad hantering av ekonomin bland 
intervjupersoner med ekonomisk trygghet.    

 

Handlingsinriktad coping 
Handlingsinriktad coping handlar om intervjupersonernas sätt att agera för att 
försöka ta sig ur ekonomisk utsatthet. De handlar också om 
intervjupersonernas sätt att agera för att göra det mesta av sina ekonomiska 
förutsättningar vid ekonomisk utsatthet.  
 

Öka inkomsterna 
Intervjupersoner berättade att de försökte öka sina inkomster genom att delta i 
lotteri, politisk påverkan, söka socialbidrag, fonder och yrkesarbete. Tur och 
lotteri hade hittills gett dålig utdelning jämfört med insatserna. Det fanns 
emellertid någon intervjuperson som berättade om vinster på upp emot 
tusenlappen. Försöken att höja den egna och andra pensionärers inkomster 
genom politisk påverkan framställdes som tröstlösa med motiveringen att äldre 
personer inte blir lyssnade på i samhället generellt sett. Trots det hade 
intervjupersoner med ekonomisk utsatthet försökt påverka det offentliga 
ekonomiska trygghetssystemet på olika sätt. En intervjuperson berättade att 
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hon vid upprepade tillfällen hade framfört synpunkter på pensionärernas 
situation till personal på myndigheter. En annan hade istället varit aktiv inom 
en pensionärsorganisation och skrivit insändare.  
 
Som framgår av avhandlingens sjätte kapitel om ekonomisk utsatthet sökte 
intervjupersoner socialbidrag för att öka sina inkomster. Någon gång gav det 
utdelning, men oftare avslag. Det var istället vanligare att intervjupersoner 
med ekonomisk utsatthet berättade att de hade sökt och fått inkomster via 
stipendier hos landsting och kyrkan. De hade bland annat fått pengar för 
rehabilitering, för extra utgifter över julen och för att köpa en ny TV.  
 
Vissa intervjupersoner hade även lyckats få in små och tillfälliga extra 
inkomster efter ålderspensioneringen genom arbete som exempelvis skribent, 
musiker, sömmerska och försäljare. Genomgående handlade det om inkomster 
på en till någon tusenlapp per år. Andra berättade istället om hur de hade 
försökt, men misslyckats med att öka den egna inkomsten genom arbete. 
Kerstin utbrast exempelvis under intervjun:  
 

Ja, vad finns det [arbetstillfällen för äldre personer]? Var finns de? Det 
skulle jag gärna vilja höra. Jag har en kompis som tittar i tidningen åt 
mig också. En gång så var det en… Så hon ringde till mig och sa – här 
står faktiskt i tidningen, det var ett halvt år sedan, det står att det är 
någon som söker … Hon är 99 år och hennes son söker i tidningen för 
några timmar att ägna sig åt mamma och gå ut med henne. Och det 
svarade jag på och skrev namn och adress och så där och hörde icke 
någonting (Kerstin, knapp ekonomi). 

 
Kerstin tyckte det var konstigt att hon inte hade blivit erbjuden jobbet hon 
hade sökt, med tanke på att hon hade arbetat inom den offentliga 
äldreomsorgen under lång tid innan den egna ålderspensioneringen. Kerstin 
påpekade, precis som ytterligare några intervjupersoner, att äldre personers 
svårigheter att hitta jobb bottnar i att deras yrkeskunskaper och långa 
erfarenhet inte värderas tillräckligt i samhället.  
 
Andra intervjupersoner berättade hur samverkan mellan olika inkomster i 
deras vardagsliv stängde dörren för möjligheten att förbättra ekonomin efter 
65 års ålder. Sonja berättade om hur yrkesarbete efter 65 års ålder hade 
försvårat hennes ekonomiska situation: 
 

… jag fortsatte arbeta för jag var ju ensam och trivdes så bra och 
undersköterskeutbildning hade jag inom vården. Och då menade man ju 
att det ska löna sig att fortsätta arbeta och … /.../ Jag blev tvungen att 
betala tillbaka hyresbidrag [bostadstillägget] och jag fick kvarskatten på 
det här ju, jag hade jobbat. Jag var tvungen att ta ut av fonderna och det 
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kom ju efteråt … Så nu hade jag några tusen i kvarskatt och det är klart 
en sådan månad … då är det ju inte mycket … [pengar kvar att leva för] 
(Sonja, begränsad ekonomi).   

 
Inkomster från yrkesarbete och företagande minskar ersättningen från de 
inkomstprövade delarna av det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet 
för äldre personer. I Sonjas fall hade inkomster från yrkesarbete även lett till 
att hon fick restskatt. För att kunna betala den hade hon sålt av fonder, vilket 
bidrog till att ytterligare skatt skulle betalas. Inkomster från yrkesarbete gör 
därmed den sammantagna inkomsten bland äldre personer med ekonomisk 
utsatthet mer komplex och oförutsägbar. I denna studie bidrog sådana 
omständigheter till att flera ekonomiskt utsatta intervjupersoner lät bli att 
försöka förbättra den egna ekonomin genom yrkesarbete efter 65 års ålder. 
Intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet som lyckades öka den egna 
inkomsten med hjälp av yrkesarbete och fonder berättade vidare att de strävade 
efter att hålla sådana inkomster osynliga för myndigheter, för att på så sätt 
slippa minskade inkomster från det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet, ökad avbetalning av skulder och höjd skatt. Dessa 
intervjupersoner såg inte något annat sätt på vilket de kunde förbättra den 
egna ekonomiska situationen.   

 

Hushålla med resurser 
Intervjupersonerna hanterade framför allt ekonomisk utsatthet genom att 
hushålla med de ekonomiska resurserna. De hushållade exempelvis noga med 
maten och de flesta lyckades på så sätt äta sig mätta på näringsriktig mat till en 
låg kostnad. Vissa intervjupersoner beskrev hushållandet med maten som del 
av en livsstil, som handlade om att ta tillvara och göra det mesta av resurserna 
och inte konsumera över sina inkomster och tillgångar. De framställde 
hushållandet med maten i vardagen som en positiv utmaning. Inger beskrev 
det exempelvis på följande sätt:   
 

Man lever på ett helt annat sätt än de som har pengar. Jag springer ju 
till exempel inte och ger 79 kronor kilot för kotletter. Jag köper inte en fisk 
eller någonting som kostar över 100 kronor kilot. Allting sådant … man 
går ned på det billigaste och det blir en livsform. Min väninna fick 
lägenhet här ovanpå mig för tre år sedan och hon har lärt sig nu när vi 
har åkt och handlat. Jag fattar inte, sa hon, du hittar alltid allting som är 
billigt. Ja, det är ingenting som jag går och tänker på utan det går 
automatiskt. Ser jag någon röd lapp eller halva priset lapp eller så … det 
går i mina ögon direkt (Inger, begränsad ekonomi). 

 
Intervjupersoner berättade att matkostnaderna hölls nere till ett minimum 
genom att de storhandlade, valde billiga livsmedel, letade extrapriser och varor 
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som hade gått förbi ”bäst före datum”. De berättade också att de inte köpte 
halvfabrikat, att de lagade mat på råvaror och gärna i form av storkok som de 
sedan frös in i mindre portioner.  
 
Intervjupersoner beskrev också hur de höll utgifterna för fritidsaktiviteter nere. 
Ibland berättade de hur detta hushållande med resurser ledde till att de inte 
kom ut bland människor, som de hade önskat sig. Martin berättade 
exempelvis om hur han lärde sig språk via datorn, när pengarna inte räckte till 
kvällskurs vid ett studieförbund. Datorn hade han fått av sina söner:  
 

Så spelar jag lite gitarr och lär mig hitta låtar med hjälp av Internet, 
spanska låtar. Så jag håller på, av det skälet håller jag på att lära mig 
franska, nej spanska. Så jag håller på att plugga spanska ganska mycket. 
Jag tittar på spansk tv och spanska program över huvudtaget. /.../ På 
nätet har man obegränsade mängder. Och det är inte nog med att man 
läser utan man får bokstavera först. Man hör ju någon som talar, så här 
säger man s i Sydamerika och såhär säger man s i Spanien (Bernt, knapp 
ekonomi).   

 
Andra intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade istället om hur de 
kom ut bland människor genom gratiskonserter och sopplunch i kyrkan. 
Någon hade lyckats hitta en buss- och båtresa för under 100 kronor.  
 
Intervjupersoner hushållade också med resurserna när det kom till utgifter för 
kläder och transport. Som redan har framgått av föregående kapitel köpte de 
begagnade kläder eller kläder på rea. Utöver det sydde många sina egna kläder. 
När de kunde tog de cykeln eller gick istället för att ta bussen.  

 

Använda tillgångar 
Endast en intervjuperson med knapp ekonomi hade tillgångar och då i form av 
finansiella tillgångar. Flera intervjupersoner med begränsad ekonomi hade 
tillgångar bundna i det permanenta boendet och/eller i form av finansiella 
tillgångar. Det var därför framför allt intervjupersoner med begränsad 
ekonomi som kunde använda sina tillgångar för att hantera ekonomisk 
utsatthet. En intervjuperson med begränsad ekonomi (Ingegerd) men utan 
tillgångar hade sålt sin bostadsrätt med vinst strax före ålderspensioneringen. 
Vinsten hade hon använt till att köpa nya kläder och inredning. Ingegerd 
berättade:  

 
Men jag var lite förutseende innan jag flyttade hit, så köpte jag mig lite 
nya kläder och dem har jag knappt använt. /…/ … jag har nytt här 
sedan jag flyttade hit. Sofforna där inne är nya och den här bänken som 
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TV:n står på, den är ju ny också. Allt det andra, det är gammalt, men det 
är fint ändå tycker jag (Ingegerd, begränsad ekonomi). 

 
Bland intervjupersonerna med tillgångar bundna i bostaden fanns det ingen 
som ville låna med den nuvarande bostaden som insats för att öka det egna 
ekonomiska handlingsutrymmet i vardagen. Ett sådant lån sågs istället enbart 
som en sista utväg vid ekonomisk kris. Utöver det förväntade sig flera 
intervjupersoner med begränsad ekonomi, vilket framgår av föregående 
kapitel, försämrad bostadsstandard om de sålde och flyttade ifrån den 
nuvarande bostaden för att få loss tillgångar. De förväntade sig också en höjd 
fast kostnad per månad efter en sådan eventuell flytt. Intervjupersonerna med 
begränsad ekonomi var därför ovilliga till att sälja den nuvarande bostaden.  

 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet och finansiella tillgångar ville inte 
heller använda de finansiella tillgångarna till löpande utgifter eller för att göra 
något kul i vardagen. Istället berättade de att de finansiella tillgångarna var till 
för mediciner, hjälpmedel, inläggning på sjukhus, tandvård och begravningar. 
Det var utgifter som intervjupersoner med begränsad ekonomi berättade att de 
hade svårt att klara inom ramen för den löpande budgeten.  
 

Tankeinriktad coping 
Tankeinriktad coping handlar om hur intervjupersonerna med ekonomisk 
utsatthet tänkte för att klara av att leva med glappet mellan mål och 
ekonomiska medel i vardagen. 

 

Acceptera 
Flera intervjupersoner konstaterade att glappet mellan målen i vardagen och de 
ekonomiska resurserna inte gick att göra något åt. De konstaterade vidare att 
det därför bara var att acceptera den egna situationen. Ing-Britt uttryckte det 
exempelvis på följande sätt: 

 
De är för mig att acceptera. Det är bara så. Vad ska man göra? Det är 
bara så att man får acceptera. Så är det och så har det blivit (Ing-Britt, 
knapp ekonomi). 

 
Intervjupersoner som gav uttryck för acceptans, gav också uttryck för ett 
fortsatt missnöje med glappet mellan mål och medel i vardagslivet. En del 
uttryckte det som att de fick rätta mun efter matsäck varken de ville det eller 
inte. De uppgav därmed att de var tvungna att anpassa utgifter efter 
inkomster, när inkomsterna inte räckte till i vardagen. De lade också ofta till 



 

131 

att de var tvungna att ta en dag i sänder, eftersom de inte kunde påverka 
ekonomin under resten av livet och de inte visste hur deras hälsa och 
funktionalitet skulle komma att utvecklas framöver.  
  

Fokusera på det positiva 
Det vanligaste sättet att leva med glappet mellan målen i vardagen och de 
ekonomiska medlen var att fokusera på andra positiva aspekter av vardagslivet. 
Intervjupersoner som gjorde så gav fortsatt uttryck för ett missnöje med 
glappet mellan mål och medel i vardagslivet. Genom att fokusera på positiva 
aspekter i vardagslivet lyckades de trots det uppnå en parallell förnöjsamhet 
med livet. Gerd berättade exempelvis:  

 
Jag har min lägenhet och tänker såhär ibland – att jag har varmtvatten, 
det hade jag inte när jag var liten och utedass och allt det här. Tänk vad 
man har det skönt ändå. Så ibland försöker jag liksom att tänka för mig 
själv att du har det ju bra. Lite småkrämpor såklart, men det får man ju 
räkna med när man är 70 [år] (Gerd, begränsad ekonomi). 

 
Positiva aspekter av vardagslivet handlade om sådant som glädje över 
relationer till närstående, barns och barnbarns välmående, det egna hemmet, 
den egna hälsan och funktionsförmågan, oberoendet och det egna goda 
humöret. Ibland uppehöll sig intervjupersonerna istället vid att deras 
nuvarande tillvaro var bättre än vad den hade varit tidigare i livet, än hur äldre 
personer hade haft det förr i tiden eller än hur äldre personer hade det i andra 
länder.  

 

Anpassa anspråk 
Intervjupersoner förhöll sig också till ekonomisk utsatthet genom att anpassa 
anspråk efter tillgängliga medel. Denna anpassning kom emellertid efter att 
intervjupersonerna hade berättat om glapp mellan mål och ekonomiska 
resurser i vardagslivet. Medan acceptans och ett positivt tänkande följdes av att 
intervjupersoner fortsatte att vara missnöjda med glappet mellan mål och 
medel, ledde anpassning av anspråk istället till att glappet mellan mål och 
medel försvann i intervjupersonernas berättelser. Ett exempel på anpassning 
framkom när Görel reflekterade över vad hon skulle göra om hon fick mer 
pengar att röra sig med:   

 
… fest och kanske eventuellt en resa för det har jag inte råd till nu. Utan 
det blir … Men vad sjutton, man behöver inte det heller. Jag kan titta på 
dvd och låtsas att jag är där (Görel, begränsad ekonomi). 
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Flera intervjupersoner berättade – precis som Görel – först att pengarna inte 
räckte till resor eller kulturaktiviteter, för att strax därefter dementera att de 
ville ägna sig åt dessa aktiviteter eller att denna begränsning utgjorde ett 
problem i deras liv. Även anpassning ledde fram till tillfredställelse med livet 
trots ekonomisk utsatthet. 

 

Livsvillkorens och livshistoriernas inverkan på 
coping  
Enligt teorin om coping kombinerar människor olika former av coping på flera 
sätt. Ungefär hälften av intervjupersonerna i denna studie kombinerade flera av 
de ovan beskrivna formerna av handlingsinriktad och tankeinriktad coping. 
Näst intill lika många berättade istället att de enbart ägnade sig åt 
handlingsinriktad coping, framför allt genom att hushålla med resurser. En 
intervjuperson berättade istället enbart om tankeinriktad coping och en 
intervjuperson berättade inte om något sätt som hon hanterade ekonomisk 
utsatthet på alls.    
 
Hur människor hanterar ekonomisk utsatthet förklaras enligt teorin om 
coping av vilken situation de befinner sig i och hur de bedömer den. Vad gäller 
den situation som intervjupersonerna befann sig i var det framför allt personer 
med begränsad ekonomi som hade tillgångar och därmed kunde använda sig 
av dem för att hantera ekonomisk utsatthet. Utöver det framträdde inte några 
tydliga skillnader mellan hur intervjupersoner med knapp och begränsad 
ekonomi hanterade ekonomisk utsatthet. I detta avsnitt förhåller jag mig 
därför fortsättningsvis till intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet som en 
grupp. 
 
Inte heller intervjupersoner med olika hälsorelaterade förutsättningar och 
funktionalitet visade några tydliga skillnader mellan hur de hanterade och 
förhöll sig till ekonomisk utsatthet. Bland intervjupersoner med ekonomisk 
utsatthet fanns det exempelvis en man med flera hjärtinfarkter bakom sig och 
nedsatt rörlighet som försökte öka den egna inkomsten genom yrkesarbete, 
dock utan framgång. Samtidigt fanns det intervjupersoner som inte berättade 
om någon ohälsa eller några funktionsnedsättningar alls, men inte heller om 
några försök att öka den egna inkomsten.    
 
Vissa intervjupersoner menade vidare att en längre period av ekonomisk 
utsatthet hade lärt dem hushålla med resurser, fokusera på det positiva i livet 
och anpassa sina anspråk efter vad de hade råd med istället för att jämföra sig 
med hur andra runt omkring dem levde. Maj-Britt berättade exempelvis: 
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… jag kan väl umgås med de som har det bättre med. Det är inte så att 
jag … Nej, jag är inte avundsjuk. Jag har vad jag behöver. Jag klarar 
mig. Har man liksom aldrig haft något överflöd så bryr man sig inte 
(Maj-Britt, begränsad ekonomi).   

 

Samtidigt fanns det intervjupersoner med ekonomisk utsatthet som hushållade 
med resurserna, men utan att för den skull anpassa sina anspråk efter de egna 
ekonomiska resurserna. Britt-Marie var en av dem och hon berättade att: 

 
… jag försöker att gå och cykla så mycket som möjligt. Billig garderob. 
Som tur är så passar inte modet mig de flesta åren, så jag försöker göra det 
bästa möjliga av den garderob jag har. Och ger bort en massa gamla 
kläder till Röda korset. Skaffar inget nytt utom det nödvändigaste. Ja, 
sedan har jag en egenhet. Jag lagar mat, därför tycker att det är så trist 
att laga mat till mig själv, så lagar jag för en hel vecka. Äter samma mål 
varje dag i en hel vecka. Och det blir väldigt mycket storkok. Väldigt 
billigt. Så jag åker och handlar på torget av de här araberna som är halva 
priset frukt och grönsaker som är en väldigt stor del av mitt hushåll. Jag 
tar tillvara på extrapriser och vad som finns på netto och ... Väldigt snål, 
snålt liv om man ser det på den kanten. Jag tvingas leva så (Britt-
Marie, begränsad ekonomi).    

  
Britt-Marie beskrev hushållandet med resurser som ett nödvändigt ont som 
hennes ekonomi tvingade henne till. Hon var inte nöjd med sin livssituation, 
utan höll fast vid att hon skulle ha behövt mer pengar att röra sig med i 
vardagen. Samtidigt uppgav hon att hon var nöjd med livet. Denna motsägelse 
förklarade hon med att hon fokuserade på det positiva i livet: 

  
Att mitt valspråk är att se möjligheterna i omöjligheterna och se 
positiviteten hellre än negativiteten. Uppskatta allt det fina jag har 
omkring mig, allt det här (Britt-Marie, begränsad ekonomi). 

 
För att återgå till Britt-Maries missnöje med att hushålla med resurserna så 
kom hon från en förmånlig ekonomisk barndom och hade även haft det gott 
ställt ekonomiskt under början av medelåldern. Hennes missnöje med 
hushållandet skulle därmed kunna tänkas bero på att hon ännu inte hade 
anpassat sina anspråk efter ekonomisk utsatthet. Britt-Marie hade emellertid 
levt med någorlunda ekonomi sedan strax innan 40 års ålder, vilket hade gett 
henne relativt gott om tid att anpassa sig till en begränsad ekonomi i 
ålderdomen.  
 
Intervjupersoner med såväl kort som lång erfarenhet av ekonomisk utsatthet 
före ålderdomen berättade hur de anpassade sina anspråk efter ekonomin. 
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Samtidigt fanns det intervjupersoner med såväl kort som lång erfarenhet av 
ekonomisk utsatthet som inte berättade om någon sådan anpassning alls. 
Relationen mellan intervjupersonernas tidigare socioekonomiska historia och 
deras aktuella hantering av ekonomisk utsatthet ger därmed inte stöd för 
hypotesen att äldre personers förnöjsamhet med livet trots ekonomisk 
utsatthet kan förklaras med att de har lärt sig att anpassa sina anspråk efter 
små ekonomiska resurser över tid.  
 
Intervjupersoner som berättade hur de anpassade anspråk efter ekonomin och 
hur de fokuserade på positiva aspekter av vardagslivet uppgav istället 
genomgående att de förväntade sig oförändrad eller försämrad ekonomi i 
framtiden. Samtidigt resulterade inte alltid förväntningar på en oförändrad 
eller försämrad ekonomi i framtiden i att intervjupersonerna anpassade sina 
anspråk efter ekonomin eller fokuserade på positiva aspekter i vardagslivet. 
Vissa intervjupersoner gav istället uttryck för förtvivlan och frustration över att 
den ekonomiska situationen inte skulle kunna bli bättre i framtiden, men utan 
att för den sakens skull möta dessa känslor med tankeinriktad coping som 
gjorde livet lättare att leva.  

 

Likartad hantering trots trygg ekonomi  
Intervjupersoner med ekonomisk trygghet berättade inte om något glapp 
mellan målen och ekonomiska resurser i vardagslivet. Deras sätt att hantera 
den egna ekonomin kan därmed inte heller analyseras utifrån teori om coping. 
Intervjuperson med ekonomisk trygghet ägnade sig emellertid åt yrkesarbete, 
som ibland gav vita och andra gånger svarta inkomster. Ingen av dessa 
intervjupersoner uppgav att de arbetade för inkomstens skull. Istället beskrev 
intervjupersonerna med ekonomisk trygghet att de arbetade för att det var 
roligt och fyllde livet med mening:   
 

 Men blir man äldre, så någon gång säljer jag nog skogen och jag kan 
sälja den kanske ganska snart. Men samtidigt är jag så kär i den. Jag 
tycker det är roligt och det är bra att hålla igång. Om jag inte hade 
skogen, vad fasen skulle jag göra då (Gunnar, god ekonomi)? 

 
Intervjupersoner med ekonomisk trygghet hushållade även med resurser. De 
höll matkostnaderna nere genom att exempelvis handla när och där det var 
billigast, göra storkok och frysa in. Egon och Ann-Christin berättade 
dessutom om hur de höll kostnader för bil och el nere:   

 
Sedan en bra grej med. Jag läste i tidningen idag. Det var så att man 
hade gjort ett test på en bil. En som körde sakta och en som körde fort. Att 
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anpassa hastigheten och köra mjukt, det där är med en viktig grej när vi 
är ute och kör bil. Jag gör precis likadant idag och det ser man med på 
bensinförbrukningen med, att den är avsevärt lägre (Egon, trygg 
ekonomi). 
 
Vi har olika el, så vi har dyrare mellan 6 på morgonen och 10 på kvällen. 
Vi har två olika tariffer. Sedan helgerna är ju den billigare tariffen. Ja då 
får man ju ta tvätten och bakningen då för det går ju rätt så mycket 
ström (Ann-Christin, trygg ekonomi). 

 
Enligt intervjupersoner hade detta sätt att hushålla med resurserna genom livet 
bidragit till deras trygga ekonomi i ålderdomen. De beskrev också hushållande 
med resurser som något som utmärkte personer som tillhör deras generation.  

 

Sammanfattande diskussion 
Forskare har tidigare uppehållit sig vid hur äldre personer hanterar ekonomisk 
utsatthet. I England och Sverige har forskning visat att äldre personer 
hushållar med resurser för att få pengarna att räcka längre (Age Concern 2006; 
Cook, et al. 2004; Dominy & Kempson 2006; Gunnarsson 1999; Scharf, et al. 
2006). Livscykelteorin om konsumtion pekar på att äldre personer med 
ekonomisk utsatthet kan använda tillgångar för att uppnå sina mål i vardagen 
(Deaton 2005). Slutligen har forskare berört att äldre personer kan tänkas söka 
behovsprövat stöd från det offentliga för att förbättra sina inkomster, i alla fall 
om dessa system görs mer tillgängliga och mindre stigmatiserande (Age 
Concern 2006; Cook, et al. 2004; Scharf, et al. 2006). De deltar också i lotteri 
med förhoppning om att öka inkomsterna (Gunnarsson 1999). 

 
Jämfört med tidigare forskning framträder i detta kapitel en bredare repertoar 
av sätt som äldre personer hanterar ekonomisk utsatthet på. Intervjupersoner 
berättade visserligen om hur de hanterade ekonomisk utsatthet genom att 
hushålla med resurser, använda tillgångar och öka inkomster. 
Intervjupersonerna försökte emellertid inte bara öka inkomsterna genom att 
söka offentliga behovsprövade bidrag och hoppas på turen, utan också genom 
att söka fonder, ägna sig åt politisk påverkan och yrkesarbeta. Gällande 
tillgångar bekräftar kapitlets resultat tidigare forskning som har ifrågasatt 
livscykelteorins bäring på människors sätt att hantera ekonomisk utsatthet 
(Banks, et al. 1998; Klevmarken 2004). Framför allt uppvisade 
intervjupersoner motstånd mot att använda tillgångar till löpande utgifter och 
aktiviteter som gör livet roligare. Utöver det visade även intervjupersoner 
motstånd mot att sälja, belåna och flytta ifrån det egna boendet för att 
förbättra den egna ekonomiska situationen (jämför Bosch 1998; Cook, et al. 
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2004). Tillgångar som var bundna i det egna hemmet uppfattades främst som 
en trygghet som kunde tas till vid ekonomisk kris. Finansiella tillgångar 
använde intervjupersoner oftast till utgifter på grund av ohälsa och 
funktionsnedsättningar eller så sparade de dem inför den egna begravningen.  

 
Intervjupersoner berättade även om hur de förhöll sig till ekonomisk utsatthet 
genom att acceptera situationen, fokusera på positiva aspekter av vardagslivet 
och anpassa sina anspråk efter ekonomin. Vad gäller anpassade anspråk har 
tidigare forskning presenterat hypoteser om och visat att äldre personer med 
ekonomisk utsatthet i hög grad har anpassat sina preferenser efter små 
ekonomiska resurser över tid och därför är nöjda med sina liv i ålderdomen 
trots ekonomisk utsatthet (Berthoud, et al. 2009; Brown, et al. 2006; Halleröd 
2006; Scharf, et al. 2006; Sen 2005). Denna hypotes och dessa 
forskningsresultat stämmer väl överrens med tidigare forskningsresultat som 
visar att ekonomisk utsatthet i ålderdomen i hög grad förklaras av ekonomisk 
utsatthet under medelåldern (Walker 2012). Äldre personer med ekonomisk 
utsatthet har med andra ord ofta levt med ekonomisk utsatthet under längre 
tid.  
 
Även i denna studie var intervjupersonerna nöjda med vardagslivet i 
ålderdomen, ekonomisk utsatthet till trots. Förnöjsamheten förklarades även 
här av anspråk som anpassas efter ekonomin. Men denna anpassning skedde 
först efter att intervjupersonerna hade berättat om glapp mellan mål och 
ekonomiska resurser i vardagen. De hade därmed inte anpassat sina anspråk 
efter ekonomin genom livet, så att de inte upplevde glapp mellan mål och 
ekonomiska resurser i ålderdomen. Intervjupersoner som anpassade sina 
anspråk efter ekonomin hade inte heller alltid erfarenhet av en lång period av 
ekonomisk utsatthet innan ålderspensioneringen. Däremot förenades 
intervjupersoner som berättade hur de anpassade anspråk efter ekonomin och 
hur de fokuserade på positiva aspekter av vardagslivet av att de genomgående 
förväntade sig oförändrad eller försämrad ekonomi i framtiden. Det förefaller 
därmed snarare vara äldre personers förväntningar på ekonomin i framtiden, 
än deras ekonomiska erfarenheter bakåt i tiden som förklarar deras 
förnöjsamhet med livet, ekonomisk utsatthet till trots. 
 
En fråga som slutligen kan ställas är om hushållande med resurser, försök att 
öka inkomster, användning av tillgångar, acceptans, fokusering på positiva 
aspekter i vardagslivet och anpassade anspråk verkligen är uttryck för 
aktörskap och inte snarare konsekvenser av ekonomisk utsatthet. Var går 
gränsen mellan hantering av ekonomisk utsatthet och den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser? Hade intervjupersonerna egentligen något annat 
val än att konsumera billiga alternativ och fokusera på positiva aspekter för att 
göra livet lättare att leva? I detta kapitel har intervjupersonernas egna 
berättelser om hur de hanterade ekonomisk utsatthet beskrivits, analyserats 
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och diskuterats. Resultatet visar att vissa intervjupersoner kombinerade flera 
olika former av coping, medan andra inte ägnade sig åt någon alls. Vidare 
hanterade intervjupersoner med likartade ekonomiska och hälsorelaterade 
förutsättningar ekonomiska utsattheten på olika sätt. Dessutom hanterade 
intervjupersoner med olikartade ekonomiska och hälsorelaterade 
förutsättningar ekonomisk utsatthet på liknande sätt. Det visar att livsvillkoren 
lämnade ett handlingsutrymme, inom vilket intervjupersonerna navigerade.  
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10 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga och förstå mönster i ekonomisk 
utsatthet och dess betydelse i yngre ålderspensionärers vardag vid 2000-talets 
inledning i Sverige. Utifrån ett relativt perspektiv på ekonomisk utsatthet och 
teorier om social exklusion, coping och livslopp har en specifik aspekt av 
ekonomisk utsatthet undersökts var för sig i kapitel sex till nio. I dessa kapitel 
har i tur och ordning ekonomisk utsatthet, livshistorier, den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser och yngre ålderspensionärers hantering av 
ekonomisk utsatthet undersökts. I detta avslutande kapitel sammanfattas och 
sammanförs nu avhandlingens skilda resultat till en helhet. Resultaten 
diskuteras också utifrån standardhistorier om livet bland människor med 
ekonomisk utsatthet och intervjupersonernas generationstillhörighet. 
Avslutningsvis diskuteras de sammantagna resultaten och återgärder mot 
äldrefattigdom.  
 

Ekonomisk utsatthet och dess betydelse i vardagen 
För att börja sammanfatta avhandlingens resultat tar jag avstamp i 
avhandlingens första frågeställning som lyder: under vilka ekonomiska 
förutsättningarna lever yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet? Det 
finns inte en entydig gräns mellan ekonomisk utsatthet och ekonomisk 
trygghet som har använts globalt, genom fattigdomsforskningens historia och 
som fångar in privatekonomins hela komplexitet (Gustafsson 2012). Gränsen 
mellan ekonomisk utsatthet och ekonomisk trygghet är istället relativ och 
socialt konstruerad, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna bland 
personer med ekonomisk utsatthet kan variera mellan olika studier. Här ryms 
de ekonomiska förutsättningar som återfinns bland personer med stöd från 
bostadstillägget till pensionärer under begreppet ekonomisk utsatthet. 
Bostadstillägget till pensionärer är ett inkomstprövat offentligt ekonomiskt 
grundtrygghetssystem för äldre personer.  
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Resultatet visar att de sammantagna ekonomiska förutsättningarna varierar 
avsevärt bland dessa yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet. 
Begreppet disponibelt ekonomiskt utrymme har använts för att jämföra yngre 
ålderspensionärers konsumtionsutrymme – efter att handikappersättning, 
bostadskostnader, utgifter på grund av försörjningsansvar för barn och 
offentligt beviljad äldreomsorg har dragits bort från deras disponibla inkomst. 
Resultatet visar att yngre ålderspensionärer som lever med ekonomisk 
utsatthet har ett disponibelt ekonomiska utrymme från strax under 5 000 till 
7 000 kr i månaden. Deras nettoförmögenhet exklusive det permanenta 
boendet varierar därutöver från att vara negativ till att motsvara dryga 250 000 
kronor. Vissa äldre personer med ekonomisk utsatthet har därtill tillgångar 
bundna i det permanenta boendet. Alla belopp är i 2010 års penningvärde. 
 
I avhandlingen har den ekonomiska utsatthetens betydelse belysts med hjälp 
av frågeställningarna: Vilka konsekvenser får ekonomisk utsatthet i äldre 
personers vardagsliv? Hur hanterar äldre personer ekonomisk utsatthet? Hur 
inverkar yngre ålderspensionärers livshistorier på den ekonomiska utsatthetens 
betydelse? Teorier om ackumulerade socioekonomiska nackdelar (Dannefer 
2003) och social exklusion (Room 1995a) förklarar ekonomisk utsatthet i 
ålderdomen med att socioekonomiska nackdelar samverkar och följer på 
varandra i en negativ spiral över tid. De ger intryck av att det finns en väg fram 
till ekonomisk utsatthet i ålderdomen. Denna väg tar sin början i en svår 
ekonomisk situation i barndomen som sedan förvärras allt eftersom tiden går. 
Hypoteser och tidigare forskningsresultat lägger vidare till att äldre personer 
med ekonomisk utsatthet har anpassat sina preferenser efter små ekonomiska 
förutsättningar över tid och därför är nöjda med sina vardagsliv trots 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen (Berthoud, et al. 2009; Brown, et al. 2006; 
Halleröd 2006; Scharf, et al. 2006; Sen 2005).  
 
I kontrast till ovanstående teorier visar resultaten i denna avhandling att: 

 
1) Yngre ålderspensionärers socioekonomiska vägar fram till ekonomisk 

utsatthet rymmer fyra olika typer av levnadsbanor – kontinuitet, 
sluttning, fall och berg- och dalbana. 

2) Målen i vardagen är likartade bland yngre ålderspensionärer med olika 
ekonomiska förutsättningar, hälsorelaterade förutsättningar och vägar 
fram till den socioekonomiska positionen i ålderdomen.  

3) Ju sämre ekonomiska förutsättningar yngre ålderspensionärer har, 
desto mer hindras de från att leva upp till dessa mål.  

4) Yngre ålderspensionärer hanterar ekonomisk utsatthet i ålderdomen 
på flera olika sätt, vilket bekräftar att de upplever ett glapp mellan mål 
och medel. 

5) Tankeinriktad coping – som att fokusera på positiva aspekter i 
vardagen och att anpassa anspråk – resulterar i förnöjsamhet med livet 
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i ålderdomen trots den ekonomiska utsatthetens negativa 
konsekvenser.  

6) Denna och annan form av coping förklaras företrädesvis av äldre 
personers inlåsning i ekonomisk utsatthet under den resterade 
förväntade livstiden och inte av deras socioekonomiska dåtid. 

 
Yngre ålderspensionärers mål i vardagen handlar om att vårda hälsan, 
funktionaliteten och utseendet, bevara och sköta hemmet, värna nära 
relationer och delta i sociala fritidsaktiviteter. De strävar efter ett hälsosamt 
åldrande, oberoende, valfrihet och meningsfullhet. Det hälsosamma åldrandet 
inkluderar, som framgår av termen, att upprätthålla hälsa och funktionalitet. 
Oberoende inbegriper att bestämma själv över vardagen, men också att slippa 
ligga andra människor till last. Valfrihet innefattar möjligheten att fylla 
vardagen med olika former av innehåll. Meningsfullhet uppnår dessa äldre 
personer genom umgänge med andra och aktiviteter som gör livet roligare att 
leva.  
 
De mål som yngre ålderspensionärer strävar efter i vardagen framträder 
därmed som allmänmänskliga och som något som majoriteten i befolkningen 
uppnår. Det innebär också att den ekonomiska utsatthetens konsekvenser i 
deras vardag kan beskrivas i termer av social exklusion från en levnadsstandard 
som är vanlig i befolkningen generellt sett och bland jämnåriga. Denna sociala 
exklusion tar sig bland annat uttryck i att yngre ålderspensionärer inte har råd 
att äta näringsriktig mat, äta sig mätta, att köpa nya kläder, att laga eller köpa 
en ny TV om den gamla går sönder, att hälsa på närstående som bor en bit 
bort eller delta i sociala fritidsaktiviteter. Den kan också ta sig uttryck i att 
yngre ålderspensionärer måste pantsätta symboliskt viktiga saker i hemmet för 
att få ekonomin att gå ihop.  

 
För att nå målen i vardagen trots ekonomiskt utsatthet ägnar sig yngre 
ålderspensionärer åt handlingsinriktad coping. De försöker öka den egna 
inkomsten genom att exempelvis söka socialbidrag, söka fonder, köpa lotter, 
ägna sig åt politisk påverkan, yrkesarbeta och undanhålla inkomst från 
myndigheter. Äldre personer försöker också minska den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser i vardagslivet genom att hushålla med resurser och 
använda tillgångar. De som har finansiella tillgångar använder dem 
företrädesvis till utgifter för ohälsa och funktionsnedsättningar. De som har 
tillgångar bundna i boendet kan tänka sig att sälja, belåna och flytta ifrån det 
egna boendet för att förbättra den egna ekonomiska situationen vid ekonomisk 
kris. Men först och främst vill äldre personer bevara och sköta hemmet så 
länge som möjligt.  

 
Yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet ägnar sig också åt 
tankeinriktad coping för att leva så bra som möjligt med glappet mellan mål 
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och ekonomiska medel. De jobbar aktivt på att acceptera situationen, anpassa 
sina anspråk till det som gått att uppnå och fokusera på positiva aspekter i 
vardagslivet. Det gör de med hänvisning till att de inte när några 
förhoppningar om att själva kunna förbättra den egna ekonomiska situationen 
eller om att yttre omständigheter kommer att förflytta dem ur ekonomisk 
utsatthet under den resterade förväntade livstiden. Denna inlåsning i 
ekonomisk utsatthet anges även som skäl till varför dessa personer undanhåller 
inkomster från myndigheter och försöker vinna pengar på lotteri för att 
förbättra den egna ekonomiska situationen. Yngre ålderspensionärer ser helt 
enkelt ingen annan väg ur ekonomisk utsatthet under resten av livet. Det 
bidrar till att det snarare förefaller vara yngre ålderspensionärers 
framtidsutsikter än deras historia som formar deras hantering av ekonomisk 
utsatthet i vardagen. 
 
Innan jag går vidare och diskuterar dessa resultat finns det anledning att 
stanna upp vid frågan om resultatens generaliserbarhet. Avhandlingen baseras 
på intervjuer med 30 personer med stöd från det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer och 17 personer med ekonomisk 
trygghet. Dessa personer delar vidare en specifik placering i historien, som 
skiljer sig från kommande kohorter äldre personers historiska inbäddning. 
Avhandlingen baseras dessutom på intervjupersoners berättelser om sina 
förutsättningar och erfarenheter. Resultatens generaliserbarhet kan därmed 
diskuteras med hänvisning till det begränsade urvalet, utifrån att de 
ekonomiska uppgifterna i avhandlingen kanske inte är helt korrekta i relation 
till den verkliga situationen och med hänvisning till intervjupersonernas 
specifika historiska placering.  
 
Samtidigt har inte analysen riktats mot det unika och detaljer i 
intervjupersonernas liv, utan istället mot övergripande mönster som 
återkommer bland dem. Dessutom ligger avhandlingens resultat om den 
ekonomiska utsatthetens betydelse i yngre ålderspersoners vardag i linje med 
tidigare forskningsresultat om äldre personers erfarenheter av ekonomisk 
utsatthet under 1990-talets senare del i Sverige och vid 2000-talets inledning i 
England (Age Concern 2006; Cook, et al. 2004; Dominy & Kempson 2006; 
Gunnarsson 1999; Scharf, et al. 2006). Det visar att de mönster som har 
kartlagts och analyserats i denna studie inte är unika för avhandlingens äldre 
personer och deras sätt att berätta om sina liv. Övergången mellan olika 
generationer äldre personer framträder dessutom som successiv i denna 
avhandling, vilket jag kommer att visa längre fram i detta kapitel. Det innebär 
att resultaten om ekonomisk utsatthet och dess betydelse inom 
brytningsgenerationen även har bäring på situationen för kommande kohorter 
yngre ålderspensionärer.  
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Livet mellan standardhistoriernas motpoler  
Alla människors vardag innefattar en mängd standardhistorier om deras liv. I 
dessa delas människor bland annat in i kategoripar (Tilly 1998) – som 
exempelvis personer med eller utan ekonomisk utsatthet. Kategoripar utgörs av 
två grupper av människor med en gemensam gräns som både förenar och 
skiljer dem åt. Det måste exempelvis finnas personer med ekonomisk 
utsatthet, för att det skall finnas personer med ekonomisk trygghet. En person 
kan vidare inte placeras in i gruppen med ekonomisk utsatthet och med 
ekonomisk trygghet vid samma tillfälle. Antingen betraktas människan som 
ekonomiskt utsatt eller ekonomiskt trygg. Till de olika kategorierna knyts 
föreställningar om vad som utmärker personer i en viss kategori, vad som 
förklarar personers placering i kategorin och hur personer i kategorin skall 
bemötas. Dessa standardhistorier hjälper människor att navigera i det sociala 
livet. Kategorisering av människor är även nödvändig inom exempelvis 
socialpolitik för att bestämma och administrera människors skyldigheter och 
rättigheter i samhället. Samtidigt för kategoripar med sig risker (Andersson 
2008; Calasanti & King 2011; Tilly 1998). Standardhistorier om människor 
betonar ofta skillnader mellan människor i olika kategorier, vilket riskerar att 
öka avståndet mellan dem. Dessutom betonas likheten inom en kategori, 
vilket riskerar medföra bristande erkännande av heterogeniteten inom den.  
 
I relation till dessa risker visar avhandlingens resultat på likhet som olikhet 
mellan yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet och med ekonomisk 
trygghet. Det visar också på likhet och olikhet bland yngre ålderspensionärer 
med ekonomisk utsatthet. Den tidigare sammanfattningen av avhandlingens 
resultat visar att målen i vardagen var desamma bland yngre ålderspensionärer 
med ekonomisk utsatthet och med ekonomisk trygghet. Samtidigt hade de 
förstnämnda inte de ekonomiska resurser som krävdes för att uppnå målen, 
medan de sistnämnda hade det. Det förde i sin tur med sig att yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet ägnade tid och energi åt att 
hantera glappet mellan mål och medel i vardagen, medan yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk trygghet inte behövde göra det. Samtidigt 
varierade graden av ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser i vardagen 
bland yngre ålderspensionärer. Inom gruppen yngre ålderspensionärer med 
ekonomisk utsatthet varierade även de sammantagna sätt på vilka ekonomisk 
utsatthet hanterades.   

 

Bortom värdig och ovärdig   
I ”Vad är fattigdom? Stereotyper, definitioner, orsaker och åtgärder” beskriver 
Hans Swärd (2012) hur människor med ekonomisk utsatthet har delats upp 
som värdiga eller ovärdiga inom skönlitteratur, politik och forskning. Som 
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värdiga har de personer klassificerats som har betraktats som ekonomiskt 
utsatta på grund av att de har drabbats av svårigheter genom livet som de inte 
själva rår för. Som ovärdiga har de personer klassificerats som har betraktats 
som ekonomisk utsatta på grund av deras egna val eller brist på ansträngning 
genom livet. Denna indelning av värdiga och ovärdiga personer är därmed 
förknippad med frågan om vad som orsakar ekonomisk utsatthet. Orsaker till 
ekonomisk utsatthet delas ibland upp i strukturella, interpersonella eller 
individuella faktorer (ibid.). Strukturella faktorer utgörs då av yttre sociala skäl 
som individen inte själv kan påverka på kort sikt eller på egen hand. 
Interpersonella faktorer berör relationer mellan personer i sociala nätverk och 
individuella faktorer tar sin början i den enskilda personens förmåga och 
handlande. Interpersonella och individuella faktorer kan både drabba 
individen och vara självförvållade.    
 
Hur relaterar resultatet i denna avhandling om yngre ålderspensionärers 
livshistorier till denna uppdelning av värdiga och ovärdiga personer med 
ekonomisk utsatthet? Bland intervjupersonerna med ekonomisk trygghet fanns 
det några intervjupersoner som utmärkte sig. En man hade exempelvis levt sitt 
liv utifrån målet att bli rik på entreprenörskap. Hårt arbete hade slitit på hans 
kropp och relationer, samtidigt som affärerna ibland hade gått bra och andra 
gånger dåligt. Han hade levt under ekonomisk utsatthet i vardagen genom stor 
del av medelåldern och använt näst intill alla sina ekonomiska resurser till att 
göra affärer och betala pensionsförsäkringar. Det resulterade i ekonomisk 
trygghet och en relativt stor förmögenhet i ålderdomen. Två kvinnor hade 
istället erfarenheter av flera förflyttningar mellan besvärlig och förmånlig 
ekonomi genom medelåldern på grund av relationer till olika män. De hade 
även erfarenheter av egna yrkeskarriärer som hade varvats med arbetsoförmåga 
på grund ohälsa under medelåldern. Deras trygga ekonomi i ålderdomen 
förklarades av att de levde eller hade levt med män med ekonomisk trygghet 
under senare delen av livet. 
 
Utöver dessa personer berättade företrädesvis män och vissa kvinnor med 
ekonomisk trygghet i ålderdomen om hur de genom hårt arbete hade klarat 
studier och lärlingsutbildningar, gjort yrkeskarriärer och fått fonder, aktier och 
egna bostadshus och fritidshus att öka i värde. De berättade även om hur 
denna positiva privatekonomiska utveckling underlättades av en parallell 
ekonomisk tillväxt i samhället och välfärdsstatens expansion. Andra kvinnor 
med ekonomisk trygghet i ålderdomen berättade om hur deras ekonomiska 
förutsättningar hade följt makens positiva yrkeskarriär under medelåldern. De 
hade bidragit med hushålls- och omsorgsarbete som hade lagt grunden för 
barnens välfärd och makens möjlighet att göra yrkeskarriär. Äldre personer 
med ekonomisk trygghet efter ålderspensioneringen lyfte därmed fram en 
kombination av strukturella, interpersonella och individuella faktorer som 
förklaring till sin ekonomiska trygghet i ålderdomen. De betonade samtidigt 
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att det i grund och botten var deras egna ansträngningar som hade gjort det 
möjligt för dem att dra nytta av den positiva ekonomiska tillväxten och 
välfärdsutvecklingen i landet. De har inte fått någonting gratis.  
 
Vad innebär dessa berättelser för yngre ålderspensionärer som lever med 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen? Om det företrädesvis är egen ansträngning 
som förklarar ekonomisk trygghet i ålderdomen måste väl företrädesvis 
bristande ansträngning förklara ekonomisk utsatthet i ålderdomen? Vad säger 
yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet själva om orsakerna till 
deras socioekonomiska position i ålderdomen?  

 
Även intervjupersoner med ekonomisk utsatthet lyfte genomgående fram en 
kombination av strukturella, interpersonella och individuella faktorer som 
förklaring till sin socioekonomiska position i ålderdomen. Även i denna grupp 
berättade kvinnor om hur deras hushålls- och omsorgsarbete i hemmet bidrog 
till barnens välmående och makens yrkeskarriär. Men de berättade också om 
hur detta obetalda arbete hade bidragit till att de själva föll från förmånlig 
ekonomi till ekonomisk utsatthet vid skilsmässa eller makes död. Skilsmässan 
hade ibland initierats av intervjupersonens respektive och andra gånger av 
kvinnan själv. Inte sällan berättade kvinnor att de hade skilt sig från maken när 
barnen hade blivit äldre och klarade sig själva, för att de var trötta på att 
ständigt passa upp på mannen. Det gällde särskilt när båda makarna 
förvärvsarbetade efter att barnen hade blivit äldre.   
  
Andra intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade om hur långvariga 
hälsoproblem och funktionsnedsättningar hade bidragit till att de hade varit 
ensamboende och stått utanför yrkeslivet större delen av livet. Ytterligare 
andra berättade istället om hur de hade försökt komma in eller hålla sig kvar 
på arbetsmarknaden trots hälsoproblem, men förtidspensionerades mot sin 
vilja när arbetsgivare inte hade efterfrågat deras arbetskraft och 
Försäkringskassan hade sett förtidspension som enda vägen framåt. Emellanåt 
uppgav dessa yngre ålderspensionärer att det var problematisk arbetsmiljö, 
tungt vård- och omsorgsarbete och/eller sociala problem i familjen som 
förklarade deras ohälsa och funktionsnedsättningar. Andra gånger berättade de 
istället att det inte fanns några tydliga yttre förklaringar till ohälsan och 
funktionsnedsättningarna.  

 
Slutligen berättade över hälften av intervjupersonerna med ekonomisk 
utsatthet i ålderdomen om problematiska relationer till föräldrar under 
uppväxten. Dessa intervjupersoner berättade om olika socioekonomiska 
positioner under barndomen. Majoriteten av dem var påtagligt känslomässigt 
berörda av svårigheterna i relationerna till föräldrarna fast att de hade nått 
ålderdomen. En del av dem berättade om konflikter med nuvarande eller före 
detta make, maka eller sambo under medelåldern. Ibland var missbruk del av 
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problematiken, ibland inkluderade konflikterna våld i familjen och ibland 
ledde de till fosterhemsplaceringar av intervjupersonernas barn. Sammantaget 
bidrog alla dessa problem till att intervjupersonernas hälsa och arbetsförmåga 
försämrades över tid. Även dessa yngre ålderspensionärer mötte arbetsgivares 
bristande intresse av dem som arbetskraft på grund av deras bristande 
arbetsförmåga och på grund av ensamstående föräldraskap. Tillsammans 
bidrog dessa olika faktorer till lägre inkomst, men också till högre utgifter för 
ohälsa, missbruk och försörjning av barn. Någon tog dessutom lån för att klara 
av att köpa bohag till lägenheten och någon annan för att starta ett eget 
företag. Det försvårade i sin tur ekonomin ytterligare när affärerna 
misslyckades och skulder inte kunde betalas tillbaka.  
 
Även i ekonomiskt utsatta yngre ålderspensionärers berättelser om den egna 
socioekonomiska livshistorien samverkar därmed strukturella, interpersonella 
och individuella faktorer över tid. Dessa intervjupersoner framställde sig 
varken enbart som drabbade av eller som orsak till ekonomisk utsatthet. De 
betraktade sig inte som fria individer som enbart genom sina val eller 
ansträngningar kunde ha påverkat den socioekonomiska positionen i en annan 
riktning. De beskrev sig inte heller som determinerade av yttre omständigheter 
som helt hade styrt deras liv. Deras beskrivning av det egna 
handlingsutrymmet och agerandet i relation till den socioekonomiska 
positionen genom livet stämmer istället väl överens med beskrivningen av 
aktören i de principer som förenar teorier om livslopp (Elder, et al. 2006). 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet beskrev hur de hade navigerat inom 
ramen för sina yttre förutsättningar och relationer till andra människor genom 
livet. Ibland hade denna navigation varit inriktad mot att försöka förbättra de 
ekonomiska villkoren – som när intervjupersonerna gick utbildningar, sökte 
arbete eller tog lån för att starta eget företag. Denna navigation hade inte gett 
någon större ekonomisk utdelning på längre sikt. Andra gånger hade 
navigationen istället varit inriktad mot att leva så bra som möjligt och hålla 
humöret uppe inom ramen för de egna ekonomiska förutsättningarna. Denna 
navigation berättade intervjupersonerna att de hade lyckats bättre med.  

 
Uppdelningen av personer med ekonomisk utsatthet i värdiga och ovärdiga har 
tidigare problematiserats av forskare som visar att vissa grupper i samhället 
drabbas mer av ekonomisk utsatthet än andra (Salonen 1994; Walker 2012). 
Det visar att det i högre utsträckning är strukturella än individuella orsaker 
som förklarar den ekonomiska utsattheten i befolkningen. Denna avhandling 
bidrar med exempel på hur strukturella, interpersonella och individuella 
socioekonomiska faktorer kan förstärka varandra positivt och negativt över tid. 
Dessa exempel bekräftar att individens val och ansträngningar endast utgör en 
liten del av de sammantagna händelseförlopp som ligger bakom ekonomisk 
utsatthet i ålderdomen. Vid en jämförelse mellan ansträngningar genom livet 
bland äldre personer med ekonomisk utsatthet och med ekonomisk trygghet 



 

146 

framkommer snarare likhet än olikhet mellan dem. Utöver det visar resultaten 
att socioekonomiska levnadsbanor bakom olika socioekonomiska positioner i 
ålderdomen överlappar varandra. Personer med ekonomisk trygghet i 
ålderdomen kan bära på erfarenheter av besvärlig ekonomi under medelåldern, 
och personer med ekonomisk utsatthet i ålderdomen kan bära på erfarenheter 
av förmånlig ekonomi under medelåldern. Återigen ger denna avhandling 
därmed exempel på att skillnaderna mellan äldre personer som lever med 
ekonomisk utsatthet och med ekonomisk trygghet är mindre framträdande än 
vad standardhistorier om dem ibland gör gällande.  
 

I skuggan av en ekonomiskt privilegierad kohort  
Resultatet i denna avhandling indikerar vidare att vissa yngre 
ålderspensionärers mer omfattande socioekonomiska utsatthet förbises på 
grund av att de tillhör en ekonomiskt privilegierad kohort. I avhandlingens 
bakgrund beskrivs brytningsgenerationens specifika livsvillkor över tid, vilka 
bland annat handlar om ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling under 
etableringen i vuxenlivet. Där beskrivs också brytningsgenerationens goda 
inkomster och tillgångar i början av ålderdomen. Dessutom beskrivs det 
internationellt och historiskt sett generösa offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet som äldre personer med låg eller ingen 
inkomstrelaterad ålderspension erbjuds i ålderdomen. Dessa ekonomiska 
förutsättningar gör sammantaget att brytningsgenerationen kan beskrivas som 
en ekonomiskt privilegierad kohort.  
 
Intervjupersoner med ekonomisk utsatthet berättade samtidigt att 
Socialtjänsten avfärdade deras ansökningar om socialbidrag med hänvisning 
till att de omfattades av det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för 
äldre personer och utan en mer noggrann genomgång av deras specifika 
ekonomiska förutsättningar. Äldre personer har rätt att få socialbidrag för 
utgifter som inte täcks av de offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemen 
för äldre personer. Sådana utgifter kan klassificeras som utgifter för livsföring i 
övrigt. Vidare berättade även intervjupersoner med ekonomisk utsatthet om 
hur Kronofogden räknade ut existensminimum för dem utan att ta hänsyn till 
deras specifika hälsorelaterade förutsättningar.  
 
En fråga som har väckts under forskningsprojektets gång är om yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet behandlas alltför schablonartat 
och restriktivt vid kontakt med Socialtjänsten och Kronofogden på grund av 
att de tillhör en grupp i samhället som generellt sett är och betraktas som 
ekonomiskt privilegierad. Resultatet i denna avhandling och tidigare forskning 
tyder på att en sådan ”skuggproblematik” existerar (jämför Albertsson 2008). 
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Nyligen kom dessutom en utredning från Kronofogdemyndigheten som 
bekräftar denna teori ytterligare (Kronofogden 2013).  
 
Kronofogdens omvärldsanalys 2012 signalerar att pensionärer kan vara en 
särskild riskgrupp för att drabbas av överskuldsättning (Kronofogden 2013). 
Mellan 2007 och 2012 ökade andelen personer med skulder registrerade hos 
Kronofogden mest i åldersgruppen 65 till 74 år. Dessutom menar vissa 
budget- och skuldrådgivare att antalet ärenden som rör ålderspensionärer ökar. 
Därför genomförde Kronofogden en förstudie om det behövs särskilda insatser 
mot skuldsättning bland pensionärer. Utredningen valde att fokusera på 
blivande pensionärer (mellan 55 och 64 år) och deras ekonomiska 
förutsättningar och hantering av ekonomin. Förstudien kommer fram till att 
dagens och kommande pensionärer inte utgör någon omedelbar riskgrupp för 
överskuldsättning och att det därför inte behövs några särskilda insatser från 
myndighetens sida gentemot dem. Denna slutsats dras utifrån att andelen 
ålderspensionärer med skulder registrerade hos Kronofogden ökar från låga 
nivåer, att ålderspensioneringen i sig själv inte utgör någon stor ekonomisk 
risk under livsloppet och att blivande ålderspensionärer generellt sett har goda 
inkomster och tillgångar, tar individuellt ansvar för sin ekonomi och hushållar 
med resurser (ibid.).   
   
I rapporten avfärdas därmed insatser mot ekonomisk utsatthet bland 
pensionärer med hänvisning till positiva privatekonomiska förutsättningar 
generellt sett inom kommande kohorter äldre personer. Ingen hänsyn tas till 
de förutsättningar som gör yngre ålderspensionärers ekonomiska utsatthet 
särskilt problematisk – som att deras inkomster vanligtvis minskar genom 
ålderdomen, att det är svårt för dessa personer att öka inkomsterna genom 
yrkesarbete och att risken för högre utgifter på grund av ensamboende, ohälsa 
och funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder. Ingen uppmärksamhet 
riktas heller mot omgivande faktorer som talar för ökad ekonomisk utsatthet 
bland yngre ålderspensionärer i framtiden eller brister inom det nuvarande 
offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer. 
 

Generationstillhörighetens betydelse 
En faktor som talar för ökad ekonomisk utsatthet bland yngre 
ålderspensionärer är förväntningar om ökad privatkonsumtion i åldersgruppen 
generellt sett under kommande decennier. Som framgår av genomgången av 
tidigare forskning har Gilleard och Higgs (2011) fördjupat sig i äldre 
personers generationstillhörighet vid 2000-talet i västerländska 
industrialiserade länder. De menar att en ny form av livsstil håller på att 
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etablera sig som norm i början av ålderdomen. Denna utveckling uppger de 
leder till social exklusion bland äldre personer med ekonomisk utsatthet.  
 
Till det kan adderas att Gilleard och Higgs tar hjälp av Mannheims 
(1952/1997) teori om generationer och Bourdieus (1993; 1977) teori om fält 
och habitus för att förklara utvecklingen. Med stöd i dessa teorier 
argumenterar Gilleard och Higgs för att dagens äldre personer håller på att 
förändra ålderdomens innebörd på grund av att de har präglats av 
värderingsförskjutningar som kan hänföras tillbaka till historiska skeenden 
decennierna närmast efter andra världskriget. Dessa historiska skeenden tar sin 
början i att en stor kohort unga människor fick möjlighet att flytta ifrån äldre 
generationer i familjen (Gilleard & Higgs 2011). De fick dessutom ökad 
tillgång till fritid som de ägnade åt konsumtion som bröt mot samhällets och 
familjens traditioner. Förutom social distinktion från tidigare ordning i 
samhället och familjen, uppges dessa ungdomars konsumtion även ha 
signalerat strävanden mot individualism, valfrihet, oberoende, ungdomlighet, 
personlig utveckling och nöje. Vänner, musik och film, resor, besök på 
restauranger, skönhetsprodukter och träning beskrivs som centrala element i 
den livsstil som unga människor anammade decennierna efter andra 
världskrigets slut (ibid.). 
 
Äldre personer som går i ålderspension under 2000-talets andra decennium 
har själva präglats av denna utveckling då de var ungdomar under framför allt 
senare delen av 1950-talet eller 1960-talet. Gilleard och Higgs (2011) menar 
vidare att även människor i tidigare kohorter har anslutit sig till dessa 
värderingsförskjutningar i samhället genom livet. Det förklarar varför allt fler 
äldre personer redan vid 2000-talets inledning omvandlar ökad tillgång till 
fritid, ekonomisk trygghet och relativt god hälsa efter ålderspensioneringen till 
privatkonsumtion som signalerar valfrihet, oberoende, ungdomlighet, 
personlig utveckling och nöje (Gilleard & Higgs 2011). Denna gång uppges 
denna konsumtion signalera social distinktion mot tidigare generationers 
förnöjsamhet med ett stillsamt och anspråkslöst liv i ålderdomen. Parallellt 
visar dessutom marknaden ett växande intresse för äldre personer som 
konsumenter, vilket öppnar upp för ökad tillgång till produkter som är 
anpassade efter äldre personers behov och önskemål.    
 
Denna beskrivning av den nya generationen äldre personer i västerländska 
industrialiserade länder stämmer väl överens med beskrivningar av en ny 
generation äldre personer i Sverige (Brembeck 2009, 2010; Lindgren, et al. 
2005; Majanen, et al. 2007). I Sverige kopplas den nya generationen äldre 
personer mer specifikt till 40-talisternas och ibland till vad som kallas 
rekordgenerationens (född 1945 till 1954) inträde i ålderdomen. Det bidrar till 
föreställningar om ett radikalt brott mellan en gammal och ny generation äldre 
personer som lever utifrån olika målsättningar i vardagen. Den nya 
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generationen äldre personer förväntas successivt träda in i ålderdomen från och 
med 2000-talets andra decennium.  
 
Resultaten i denna avhandling bekräftar istället Gilleard och Higgs (2011) 
teori om en mer successivt förändrad normalitet i ålderdomen. 
Intervjupersonerna strävade i hög grad efter liknande mål i vardagslivet trots 
deras olika födelseår, livshistorier och aktuella ekonomiska och hälsorelaterade 
förutsättningar. Dessa mål ligger väl i linje med den livsstil som Gilleard och 
Higgs visar håller på att etablera sig som norm i tredje åldern. Denna situation 
kan förklaras med hänvisning till att intervjupersonerna tillhör 
brytningsgenerationen som har formats av ekonomisk tillväxt och en positiv 
välfärdsutveckling i befolkningen under utträdet ur barndomen. Dessa 
historiska erfarenheter kan ha lagt grunden för att dessa intervjupersoner 
genom livet har tillägnat sig de värderingsförskjutningar i samhället som 
Gilleard och Higgs menar ligger till grund för att människor bär med sig 
intresse för sådant som träning, shopping, resor, café- och restaurangbesök, 
konsumtion av kultur och bruk av teknik och media in i ålderdomen.  
 
Ambitioner om jämlikhet under välfärdsstatens expansion i Sverige under 
1950- och 1960-talet kan vidare ha bidragit till att även yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet har burit med sig liknande 
önskemål in i ålderdomen. I handboken ”Den gyllene åldern. Lev lyckligare 
och längre” från 1960 står följande socialpolitiska ambitioner beskrivna:  

 
De äldre medborgarna i vårt land har garanterats rätten till en 
successiv förbättring av sina folkpensionsförmåner i till och med 
snabbare takt än produktionsstegringen. Riksdagsbesluten om denna 
ökning av folkpensionärernas ekonomiska trygghet kan utan tvivel 
anses vara själva grundvalen för att även de gamla i samhället skall 
kunna leva ett aktivt och innehållsrikt liv. Intellektuella och 
kulturella sysselsättningar, liksom nöjen och förströelse, teater och 
biobesök, rekreationsresor och andra fritidsengagemang, allt kostar 
pengar. Ännu fattas väl en hel del innan man kan påstå, att alla 
pensionärer har de rent ekonomiska förutsättningarna att fylla ut sin 
myckna fritid med ett aktivt andligt och kulturellt innehåll. I stort 
sett har emellertid grundförutsättningen härför tillgodosetts 
(Dahlström 1960, s. 263). 

 
Yngre ålderspensionärer vid 2000-talet i Sverige har därmed tidigt i livet mött 
välfärdspolitiska ambitioner om att även äldre personer med ekonomisk 
utsatthet skall omfattas av rätten till ett värdigt liv och välbefinnande genom 
deltagande i sociala fritidsaktiviteter. Det kan ha bidragit till att även 
intervjupersonerna med ekonomisk utsatthet har burit med sig önskemål om 
ett aktivt socialt liv in i ålderdomen. 
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Den tidigare genomgången av brytningsgenerationens specifika livsvillkor 
visar emellertid också att den ekonomiska utsattheten fortfarande var utbredd i 
befolkningen under brytningsgenerationens barndom. Ideal om renlighet, 
återhållsamhet och skötsamhet var dessutom starka i samhället en bit in i 
kohortens medelålder. Intervjupersonerna berättade själva om hur erfarenheter 
av ekonomiska begränsningar, föräldrars hårda arbete för att få ekonomin att 
gå ihop och uppfostran med sparsamhet som ideal under barndomen formade 
dem och deras jämnåriga till en generation som är duktiga på att göra det 
mesta av resurserna och inte konsumera i onödan eller över sina tillgångar. I 
linje med det framträder hushållande med resurser som ett gemensamt 
karaktärsdrag bland intervjupersonerna. 

 
Yngre ålderspensionärers generationstillhörighet i Sverige vid 2000-talets 
inledning kan därmed sägas förklara varför yngre ålderspensionärer både är 
inriktade mot privatkonsumtion och hushållande av resurser i vardagen. 
Medan inriktningen mot privatkonsumtion försvårar den ekonomiska 
utsatthetens konsekvenser, så motverkar hushållandet av resurser dem. Om 
kommande kohorter äldre personer uppfyller förväntningar om att de kommer 
att ställa allt högre krav på levnadsstandarden, ägna sig allt mer åt 
privatkonsumtion i alla de former och hushålla allt mindre med resurserna, 
kan det komma att försvåra den ekonomiska utsatthetens konsekvenser i yngre 
ålderspensionärers vardag jämfört med idag (jämför Brembeck 2009, 2010; 
Lindgren, et al. 2005; Majanen, et al. 2007). I alla fall så länge yngre 
ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet fortsätter att sträva efter ett aktivt, 
innehållsrikt och socialt liv i gemenskap med andra jämnåriga.   
  

Åtgärder mot äldrefattigdom  
Den socialpolitiska diskussionen om äldrefattigdom i Sverige har hittills 
handlat om hur ojämlikheten och den ekonomiska utsattheten bland äldre 
personer kommer att utvecklas under kommande decennier. I avhandlingens 
inledning beskrivs hur socialpolitiska insatser växte fram under 1900-talets 
första del med det uttalade syftet att eliminera en utbredd ekonomisk utsatthet 
i ålderdomen (Edebalk 2008). Forskare har därefter slagit fast att ekonomisk 
utsatthet är ett mer eller mindre utrotat socialt problem bland yngre 
ålderspensionärer vid 2000-talets början (Biterman & Franzén 2008; 
Klevmarken 2012). Inträdet i ålderdomen leder inte längre i sig självt till 
fattigdom, utan erbjuder istället människor ett mer generöst offentligt 
ekonomiskt grundtrygghetssystem än tidigare under medelåldern (Salonen 
1994).  
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Samtidigt visar statistik från SCB att andelen äldre personer med låg 
inkomst15 har ökat bland yngre ålderspensionärer under 2000-talets första 
decennium (SCB 2013a). Det förklaras av att ersättningarna från det 
offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer inte har följt 
löne- och kapitalinkomsternas utveckling i befolkningen (Sjögren Lindquist & 
Wadensjö 2012). Dessutom varnar forskare för att äldrefattigdom kommer att 
bli ett allt större problem i Sverige när det nya balanserade allmänna 
pensionssystemet (BAP) får fullt genomslag och andelen äldre i befolkningen 
ökar ytterligare (Flood, et al. 2006; Klevmarken 2012). Fler äldre personer 
riskerar att få så pass låga inkomstrelaterade pensioner att det berättigar till 
stöd från det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer. 
Grupper som i detta sammanhang är särskilt ekonomiskt utsatta är 
egenföretagare som inte har planerat ekonomiskt för sin ålderspension, 
personer (företrädesvis kvinnor) som har tagit ett stort ansvar för vård och 
omsorg av andra genom livet, anställda som inte täcks av tjänstepensioner, 
utrikes födda med få års vistelse i Sverige och personer med nedsatt 
arbetsförmåga på grund av hälsorelaterad eller social problematik (Klevmarken 
2012; Sjögren Lindquist & Wadensjö 2012; Walker 2012).  

 
I kontrast till det ovanstående talar inte policyutvecklingen inom det offentliga 
ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer för att 
äldrefattigdomen blir ett allt större socialt problem i Sverige. Inga politiska 
åtgärder har vidtagits som gör detta system mer restriktivt (jämför Johansson 
2001; Lødemel 1997). Politiska satsningar på äldre personer med ekonomisk 
utsatthet har istället varit återkommande och ersättningarna inom det 
offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre personer har följt 
prisutvecklingen, vilket sammantaget har lett till att ersättningarnas värde har 
ökat i absoluta tal mellan 2002 och 2011 (Ds 2011:42; Proposition 
2012/13:1).  
 
Den socialpolitiska diskussionen om ökad äldrefattigdom påminner om att 
generösa prestationsbaserade socialförsäkringar i kombination med högt 
arbetskraftsdeltagande och låg arbetslöshet generellt sett i befolkningen 
minskar risken för ekonomisk utsatthet i ålderdomen. Resultaten i denna 
avhandling visar utöver det på behovet av ytterligare socialpolitiska åtgärder 
med institutionella och residuala förtecken för att motverka den 
äldrefattigdom som den prestationsbaserade socialpolitiska insatserna har svårt 
att rå på – socialpolitiska insatser som förbättrar förutsättningarna för äldre 
personer med ekonomisk utsatthet att nå de äldrepolitiska målsättningarna om 
välbefinnande och värdigt liv. 

 

                                                        
15 Mätt som disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen för samtliga i befolkningen. 
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Resultaten visar att det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemets 
komplexitet leder till misstro och ilska mot politiker och oro för den egna 
ekonomin bland yngre ålderspensionärer som lever med ekonomisk utsatthet. 
Vidare förklarar yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet den egna 
negativa ekonomiska utvecklingen i ålderdomen med hänvisning till 
prisutvecklingen och sänkningar av pensionen genom politiska beslut. De 
berättar också om hur deras komplexa privatekonomi, marginaleffekter och 
bristande efterfrågan på deras arbetsförmåga hindrar dem från att förbättra 
privatekonomin genom yrkesarbete. Marginaleffekterna handlar om utgifter 
som ökar och inkomster från transfereringar som minskar vid förvärvsinkomst.  

 
Förenklingar inom det offentliga ekonomiska trygghetssystemet för äldre 
personer och kontinuerliga allsidiga informationsinsatser till äldre personer 
som omfattas av systemet om hur det fungerar och utvecklas skulle kunna öka 
äldre personers tilltro till systemen och minska deras ekonomiska oro. Sådana 
förenklingar i kombination med åtgärder mot marginaleffekter och insatser 
som ökar efterfrågan på arbetskraften bland äldre personer med ekonomisk 
utsatthet skulle ge dem bättre förutsättningar att öka inkomsten genom 
yrkesarbete. Samtidigt finns det anledning att varna för en utveckling där äldre 
personer som lever med ekonomisk utsatthet tvingas yrkesarbeta för att klara 
uppehället, medan äldre personer med trygga ekonomiska förutsättningar kan 
välja vad de vill ägna sig åt under ålderdomen – yrkesarbete eller 
fritidsaktiviteter (jämför Calasanti & Slevin 2001). En sådan utveckling skulle 
försvåra snarare än motverka social exklusion bland äldre personer.  
 
Forskare har tidigare pekat på att ekonomisk utsatthet bland äldre personer 
kan underskattas på grund av att måtten på fattigdom inom forskning och 
politik tar begränsad hänsyn till utgifter för ohälsa och funktionsnedsättningar 
(Zaidi 2008). En statlig offentlig utredning visar samtidigt att det saknas 
kunskap om hur högkostnadsskydd fungerar i praktiken för äldre personer och 
vilka utgifter de har på grund av ohälsa och funktionsnedsättningar (SOU 
2012:2). Resultatet i denna avhandling visar att utgifter på grund av ohälsa och 
funktionsnedsättningar leder till ekonomisk utsatthet trots förekomsten av 
högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård och tandvård och 
högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen. En faktor som 
bidrar till denna situation är att subventioner för utgifter som följer av 
funktionsnedsättningar försämras vid inträdet i ålderdomen. Vidare 
förekommer det att yngre ålderspensionärer med ekonomisk utsatthet låter bli 
att köpa ut ordinerad medicin, att delta i vård och att söka offentlig 
äldreomsorg av ekonomiska skäl. I vissa av dessa fall finns det inte någon 
anhöriga som kan hjälpa den äldre personen med vardagens sysslor. 

 
Tidigare forskning och utredningar visar att det behövs forskning om 
mörkertal bland äldre personer i relation till ekonomiska 
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grundtrygghetssystem (jämför Gustafsson 2002; Pensionsmyndigheten 
2011a). Denna avhandling visar att det också behövs forskning om mörkertal i 
relation till äldre personers konsumtion av vård- och omsorgsinsatser. Frågan 
är hur ekonomisk utsatthet begränsar äldre personers konsumtion av vård- och 
omsorgsinsatser. I sådan forskning är det viktigt att ta hänsyn till 
avhandlingens resultat om att äldre personers anpassar sina anspråk efter vad 
deras ekonomi tillåter dem att konsumera privat, dock efter att de har 
konstaterat att de lever med ett glapp mellan deras mål i vardagen och 
ekonomiska resurser. Kunskap om mörkertal inom ekonomiska 
grundtrygghetssystem och i relation till vård- och omsorgsinsatser är vidare 
angeläget att ta fram i denna tid då ojämlikheten och den ekonomiska 
utsattheten ökar bland äldre personer, personer med långvariga 
funktionsnedsättningar och sociala problem lever allt längre (Gunnarsson 
2008; Jeppsson Grassman 2008), det har blivit allt vanligare att diagnostisera 
och behandla ohälsa och kompensera för funktionsnedsättningar (Vogel 
2006a), den offentligt beviljade äldreomsorgen riktas mot en mindre andel 
äldre personer med stort vård- och omsorgsbehov och allt mer av 
äldreomsorgen köps privat eller utförs av anhöriga (Szebehely & Trydegård 
2012).  

 
Den mest omfattande sociala exklusionen bland äldre personer med 
ekonomisk utsatthet kan slutligen motverkas genom höjd skälig levnadsnivå 
för äldre personer och ökade subventioner för utgifter som följer av ohälsa och 
funktionsnedsättningar. Vad gäller en höjd skälig levnadsnivå för äldre 
personer så inkluderade det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för 
äldre personer standardtillägg under 1960-talet (Åström 1960). 
Standardtilläggen baserades på särskilda politiska beslut och syftade till att 
personer med ersättning från det offentliga ekonomiska 
grundtrygghetssystemet för äldre personer skulle få ta del av stegringen i den 
förvärvsarbetande befolkningens realinkomster (ibid.). Genom en sådan 
standardindexering av den skäliga levnadsnivån skulle även dagens äldre 
personer med mest omfattande ekonomisk utsatthet kunna få ta del av en 
positiv välfärdsutvecklingen i befolkningen generellt sett.  
 
Utöver det behöver även hänsyn tas till att vissa äldre personer lever med en 
sådan social exklusion att det inte bara motiverar insatser i form av 
förbättringar inom det offentliga ekonomiska grundtrygghetssystemet för äldre 
personer, utan också social service (som vård, äldreomsorg, kontaktperson, god 
man och missbruksvård), hjälp att ta sig ur skuldproblematik och ekonomiskt 
stöd i form av vad som inom socialbidraget kallas för livsföring i övrigt.    



 

154 

SUMMARY 

Title: Elderly poverty: Economic hardship in young pensioners’ everyday lives 
 

Introduction 
This dissertation examines what life is like for young pensioners (65 and 74 
years of age) living with economic hardship in a welfare state. The issue is part 
of a larger subject in social policy; elderly poverty. This term has recently come 
to be used in the Swedish language—for example, in the 2010 Swedish version 
of the European platform against poverty and social exclusion, which contains 
the following statement: “The adequacy and long-term sustainability of 
pension systems are crucial for preventing and tackling elderly poverty” 
(European Commission 2010, p. 7). The European Commission argues that 
pension systems in Europe need to be reformed and that retirement ages need 
to rise owing to a growing elderly segment of overall populations. Moreover, 
the European Commission encourages politicians to pay extra attention to 
basic economic security for elderly people, since elderly people are expected to 
become increasingly dependent on minimum pensions and minimum income 
provisions in the future (ibid.).  
 
In Sweden a new public pension system was fully implemented 2003, and 
various measures have been taken in order to encourage elderly people to 
remain in the labour force until they reach 67 years of age (Kruse 2010). The 
new public pension system, in combination with demographic and economic 
development, is expected to increase inequality among elderly people, as well 
as the number of elderly people living at risk of poverty (Flood et al. 2006; 
Klevmarken 2012; Sjögren Lindquist & Wadensjö 2012). Elderly people are 
defined as those over age 65; living at risk of poverty entails having a 
disposable income after social transfers that is less than 60 per cent of the 
national median. Increased inequality and risk of poverty are expected to 
become especially apparent as people born after 1950 start to retire. However, 
both the inequality and the risk of poverty have already risen since 2006.   
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In 2006 about 5 per cent of people between 65 and 74 years of age were at risk 
of poverty (SCB 2013). In 2011 the corresponding figure was 10 per cent, and 
women living on their own were particularly numerous in this group (ibid.).  
 
Inequality and risk of poverty increased despite several reforms meant to 
improve basic economic security among the elderly and even though 
purchasing power among elderly people with the lowest incomes increased 
during the first decade of the 21st century (Ds 2011:42; Försäkringskassan 
2011; Proposition 2012/13:1). This situation is explained by the facts that the 
salary trend was more positive and income from capital rose more among the 
general population than purchasing power did among young pensioners with 
the lowest incomes (Gustafsson et al. 2009; Sjögren Lindquist & Wadensjö 
2012). It is within this context that I examine the question what life is like for 
young pensioners who live with economic hardship.  

 
The aim of the study was to survey and understand patterns of economic 
hardship and its meaning in young pensioners’ everyday lives. The following 
questions are central to this examination:  

 
• What are the overall economic conditions of younger pensioners who 

live with economic hardship? 
• What are young pensioners’ paths to economic hardship? 
• What are the consequences of economic hardship in young pensioners’ 

everyday lives? 
• How do young pensioners deal with economic hardship? 
• How do young pensioners’ life histories affect the meaning of 

economic hardship in their everyday lives?  
 

The following examination takes “subtle realism” as its philosophical 
theoretical starting point (Bertaux 2003; Hammersley 2002; Seale 1999). The 
meaning of economic hardship corresponds to its consequences and the way 
individuals deal with it in everyday life. Economic hardship in this context is 
defined as the economic conditions faced by young pensioners who receive the 
housing supplement for pensioners, a public income-tested economic subsidy 
related to housing costs. Economic hardship is examined through a relative 
perspective on poverty (cp. Townsend 1979). It is, furthermore, examined 
using a methodology through which young pensioners’ experiences of 
economic hardship are studied on their own terms before they are compared 
with young pensioners’ experiences of economic security (Calasanti & Slevin 
2001, pp. 39–40). Secure economic conditions place some elderly people in a 
better socioeconomic position than the elderly who receive the housing 
supplement for pensioners.   
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Theoretical points of departure  
The theoretical framework for this study comprises theories about social 
exclusion, coping, and life course. The consequences of economic hardship are 
analysed using the theory of social exclusion, a concept defined in line with 
relative poverty as serious exclusion from living conditions and activities that 
are customary, encouraged, or approved in the societies in which people live 
(cp. Townsend 1979). The consequences of economic hardship are also 
analysed along a continuum from social exclusion to social inclusion (Edgren-
Schori 2000; Svedberg 1998). Social exclusion and social inclusion are viewed 
as opposites between which marginalization are found. Whilst social exclusion 
corresponds to serious exclusion, marginalization corresponds to more limited 
exclusion and is closer on the continuum to social inclusion.  

 
Young pensioners’ ways of dealing with economic hardship are analysed 
through theories about coping. Coping is a person’s way of thinking and 
acting when a gap occurs between external demands and internal goals in life 
and resources, gaps that a person assesses as threatening to her or his well-
being (Lazarus & Folkman 1984, p. 141). Such a gap is defined as a stressor. 
Coping is viewed as a process, the result of a person’s current living situation 
and her or his assessments of it—if a person’s situation or assessment of that 
situation changes, coping methods will often also change. Young pensioners’ 
ways of dealing with economic hardship are not analysed in order to produce a 
value judgement; instead, they are described as directed toward acting or 
thinking. Acting aims to change the situation. Thinking aims at dealing with 
negative emotions that result from a gap between external demands and 
internal goals and resources.  
 
Economic hardship in itself, as well as its consequences and young pensioners’ 
coping, are further analysed using life course theory, which emphasizes that 
peoples’ everyday lives must be understood in relation to their greater life 
histories (Elder et al. 2004). In this dissertation people’s life histories include 
what has happened in their lives and what they expect to happen in the future. 
These life events constitute either turning points or transitions (Settersten 
2003). Turning points change everyday life unexpectedly, whereas transitions 
correspond to expected or gradual changes in agreement with the overall life 
course within the society. A turning point can, for example, occur because of 
illness or injury. A transition, on the other hand, occurs when a person stops 
working and retires at about 65 years of age. Different events over time 
compose a trajectory (ibid.). In this study I analyse young pensioners’ 
trajectories as movement between socioeconomic positions as a result of events 
over time. 
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The life course paradigm can also be said to include Mannheim’s theory about 
generations (Mannheim 1952/1997; Marshall & Mueller 2003), according to 
which people born in a particular year or during a certain period constitute a 
cohort. A cohort transforms into a generation in location if people in the 
cohort are surrounded by the same intellectual, social, and political conditions 
during more or less the same time in their lives. A generation in location may 
become a generation in actuality if changes in the surrounding conditions 
during a cohort’s entrance into adult life cause them to develop new ways of 
viewing, judging, and acting in everyday life. Mannheim’s (1952/1997) theory 
about generations here inspires a discussion about the ways surrounding 
conditions that manifest during young pensioners’ lifetimes affect economic 
hardship and its meaning in daily life during their later years.  

 

Method and presentation of the interviewees 
This study follows Swedish laws regulating ethics in research involving 
humans and has been conducted in accordance with the ethical principles for 
research in the humanities and social sciences established by the Swedish 
Research Council (SFS 2003:460; Vetenskapsrådets 2002). It takes a 
qualitative approach; it begins with young pensioners’ own experiences and 
expectations in order to examine patterns of economic hardship and its 
meaning in their everyday lives. 30 individuals receiving the housing 
supplement for pensioners and 17 with better economic conditions than that 
were interviewed in 2009 and 2010. They were contacted through registers 
obtained from the Swedish Social Insurance Agency and the Swedish Tax 
Agency. Those not receiving the housing supplement for pensioners had a 
taxed income between the national median and 75th percentile in their age 
group. Two of the young pensioners interviewed choose to allow one contact 
from social services to participate in their interviews; one allowed his wife and 
another his wife and her grown daughter take active part in the interviews.  
 
In all, 40 interviews were conducted in the young pensioners’ homes. Six 
interviews took place in university offices, and one interview was conducted in 
a café. The interview guide encouraged the young pensioners to talk freely 
about their everyday lives over time, albeit keeping in mind the aim of the 
study and its questions. If needed, open questions from the interview guide 
were asked about the interviewee’s background, retirement, present everyday 
life, future, preferences and possibilities, and general situation. Furthermore, 
the interview guide included specific questions about the person’s living 
conditions at the time of the interview. The interviews lasted between 45 
minutes and three and a half hours. Most often, they lasted an hour and a half. 
All interviewees consented to have the interviews recorded and then 
transcribed verbatim. 
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The aim of this study and the research questions do not in themselves point to 
any specific method of analysis. The material from the interviews was 
therefore analysed in accordance with Clive Seale’s recommendation:  
 

A major threat to quality is in fact the idea that research must be 
carried out under the burden of fulfilling some philosophical or 
methodological scheme. (Seale, 1999, p. 471) 

 
Analysis has been carried out as a creative process that was allowed to follow 
various paths according to developments. Young pensioners’ overall economic 
conditions have been analysed using a chart in which each person’s overall 
economic conditions are related and compared with those of other 
interviewees. The young pensioners’ life histories have been analysed through 
the theoretical concepts of events, turning points, transitions, and trajectories 
(Settersten 2003). The consequences of economic hardship and young 
pensioners’ ways of coping with them have been examined in a content 
analysis through which the material was coded under themes, categories, and 
keywords (cp. Grönmo 2004). Patterns of consequences have also been 
analysed through the theories of social exclusion and ways of dealing with 
economic hardships through theories of coping (Edgren-Schori 2000; Lazarus 
1993; Lazarus & Folkman 1984; Svedberg & Wollter 2013; Townsend 1979). 
Finally, patterns of economic hardship, its consequences, and young 
pensioners’ means of coping with it have been analysed in relation to patterns 
in their life histories and the everyday lives over time among young pensioners 
with secure economic circumstances. Most analyses were carried out using the 
qualitative analysis tool NVivo.  
 
The young pensioners interviewed were more or less evenly distributed 
geographically, representing the countryside, a small city, a mid-size city, and 
a large city: Kronoberg County (excluding the city of Växjö), Växjö itself, 
Helsingborg, and Malmö. These geographic areas were chosen with the aim 
of including as many different experiences of economic hardship as possible. 
The interviewees were all born between 1935 and 1944; of these, 31 were 
women, and 16 were men. Thirty-nine were born in Sweden, six in another 
Scandinavian country, one in another European country outside Scandinavia, 
and one in a non-European country. All those born outside Sweden had lived 
in Sweden from age 40 or younger.  
 
Six interviewees were receiving public-granted elder care in order to manage 
everyday life. Twenty-two discussed disabilities but did not need support from 
others to manage domestic work or self-care. Among the interviewees, 18 
spoke only about health and full functionality. Young pensioners receiving the 
housing supplement more commonly discussed health problems and 
disabilities than those who were not receiving the benefit did. However, health 
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conditions and functionality also varied considerably within the group of 
interviewees receiving the housing supplement for pensioners. 
 

Main findings  
The results show that overall economic conditions vary considerably among 
young pensioners who live with economic hardship in Sweden, when 
economic hardship is defined as the economic conditions among those 
receiving the housing supplement for pensioners. The interviewees living with 
economic hardship had between 5,000 and 7,000 SEK every month for 
expenses after disability allowance, housing costs, maintenance support for 
children, and the cost of publicly granted elder care were deducted from their 
disposable income. This amount is here referred to as disposable economic scope. 
Interviewees’ net worth, excluding the value of a permanent residence, varied 
from negative to just below 250,000 SEK. Finally, some had assets bound up 
in a permanent residence, whereas others did not. (All amounts are in 2010 
currency.)  
 
For purposes of this study, interviewees with a monthly disposable economic 
scope up to 5,000 SEK and a net worth up to 125,000 SEK are categorized as 
having scarce economic resources. Those with a monthly disposable economic 
scope between 5,000 and 7,000 SEK and a net worth up to 250,000 SEK are 
categorized as having restricted economic resources, and those with a monthly 
disposable economic scope over 7,000 SEK or a net worth up to over 250,000 
SEK are categorized as having secure economic resources.  
 
This categorization is based on a comparison of the interviewees’ overall 
economic conditions and takes into consideration limits in the housing 
supplement for pensioners. The housing supplement for pensioners entitles 
elderly people who have a monthly disposable income of less than 5,000 SEK 
after paying housing costs to further income support. Furthermore, the 
housing supplement for pensioners allows elderly people to have up to 125,000 
SEK in net worth before their support from the system is reduced. Debts on 
and the value of the permanent residence are not taken into account when this 
net worth is calculated. (All amounts are in 2010 currency.) Furthermore, 
consideration has also been taken to the fact that older peoples’ economic 
hardship may be underestimated if their expenditures for example for 
healthcare and elderly care are not taken into account (Zaidi 2008). 
 
According to a theory about cumulative advantage and disadvantage 
(Dannefer 2003) and another about social exclusion (Room 1995), poverty in 
old age can be explained by socioeconomic disadvantages that combine with, 
reinforce, and amplify one another over time. These theories indicate one path 
to poverty in old age that starts with problematic socioeconomic conditions in 



 

160 

childhood and becomes worse as time goes by. Hypotheses (Berthoud et al. 
2009; Brown et al. 2006; Halleröd 2006; Sen 2005) and results from previous 
research (Scharf et al. 2006) add that elderly people who live with economic 
hardship have adjusted their preferences to scarce economic resources over 
time and for this reason are satisfied with their living standards and everyday 
lives despite facing economic hardship in old age.  
 
In contrast to these theories, the results of this study show the following:  
 

1) Young pensioners’ paths to economic hardship exhibit four different 
trajectories: continuity, slope, fall, and roller coaster.  

2) Young pensioners’ goals in everyday life are similar even though their 
overall economic and health conditions and paths to their current 
socioeconomic position in old age vary.  

3) The more economic hardship in a young pensioner’s everyday life, the 
more obstacles arise to meeting their goals.  

4) Young pensioners deal with economic hardship in many different 
ways, confirming that they experience a gap between their goals and 
their resources in everyday life.  

5) Coping through thinking—such as focusing on positive aspects of 
everyday life and adjusting one’s preferences afterwards according to 
what has been possible to achieve—results in satisfaction with 
everyday life despite the negative consequences of economic hardship. 

6) These forms of coping emerge as a result of the fact that elderly 
people are locked into economic hardship for the rest of their 
expected lives and not as a result of their socioeconomic history.  

 
Young pensioners’ general goals in everyday life have to do with taking care of 
their health, functionality and appearance, with maintaining their homes, with 
investing in close relationships, and with taking part in social leisure activities. 
They thus strive for healthy ageing, independence, freedom of choice, and 
meaningfulness. Healthy ageing, obviously, includes maintaining health and 
functionality, and independence entails being able to decide over everyday life 
and not becoming a burden to anyone else. Freedom of choice corresponds to 
the possibility of filling each day with different kinds of activities. Finally, 
meaningfulness emerges through social interaction and activities that make life 
more fun.  
 
The goals that young pensioners have are thus universal and something most 
of Sweden’s population can achieve. This means that the consequences of 
economic hardship in young pensioners’ everyday lives can be described as 
social exclusion from the usual living standard among the general population. 
When economic hardship combines with psychological illness, social isolation, 
alcohol misuse, and restricted mobility, this social exclusion becomes more 
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severe. It can then manifest in a variety of ways—for example, not being able 
to afford medicine for heart problems, not being able to eat enough to feel 
satisfied, and not being able to afford furniture for the home. In such cases, 
young pensioners do not have more than 5,000 SEK in monthly disposable 
economic scope, and they have a negative total net worth.  
 
In order to achieve goals in everyday life despite economic hardship, young 
pensioners cope through acting. They try to increase their income by applying 
for social assistance and funds and by gambling through the lottery; they may 
try to change public economic support schemes for elderly by exerting political 
pressure, or they may take on professional work and hide the income from the 
authorities. They also economize their resources and use their assets. Young 
pensioners with financial assets primarily use these resources for expenditures 
related to illness and disability. The ones who have assets tied up in a 
permanent residence might consider selling, mortgaging, or moving from that 
home in order to improve their economic situation in times of economic crisis. 
However, for the most part, they want to keep and take care of their homes.  
 
These results also show that young pensioners cope through thinking in order 
to deal with economic hardship. They try to actively accept the situation, they 
adjust their preferences afterwards to fit what has been achieved, and they 
focus on positive aspects of their everyday lives. They are motivated in coping 
through thinking because they see no possibility of moving out of economic 
hardship during their lifetime. This locked-in economic hardship is also given 
as the reason why they may hide income from authorities and play the lottery. 
Young pensioners simply do not see any other way to improve their economic 
situation. It thus seems that the future—not the past—shapes young 
pensioners’ approaches to economic hardship.  
  

Discussion 
The results of this study can be discussed in relation to the concepts of cohorts 
and generations. Young pensioners living with economic hardship reported 
that representatives of Social services and the Enforcement Authority did not 
adequately consider their unique situations either during the application 
process for social assistance or when their subsistence poverty level was 
calculated. This evidence, along with previous research conducted in Sweden 
(Albertsson 2008) and a recent report from the Enforcement Authority 
(Kronofogden 2013), indicates that the situation might be explained by the 
fact that these young pensioners facing economic hardship are part of a cohort 
that can be described as economically privileged.  
 
Young pensioners born from 1935 to 1944 experienced the same economic 
growth and positive welfare development seen in the population at the time of 
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their entrance into adulthood and until late in middle age. Partly for this 
reason, members of this cohort tend to have high disposable incomes and net 
worth in old age. Furthermore, people in the cohort who receive low or no 
income-related pensions are entitled to a public basic economic security 
scheme that is relatively generous by historical and international comparisons 
(Esser & Palme 2010). It seems that representative from Social services and 
the Enforcement Authority pay too much attention to these historical 
circumstances when they meet people from this cohort. This situation can be 
described as a “shadow problematic” and might exacerbate social exclusion 
among young pensioners who live with economic hardship. Instead, it needs 
to be acknowledged that some people in this cohort need extra economic and 
social support because they face economic hardship in combination with, for 
example, illness, disability, maintenance costs for children, alcohol misuse, 
social isolation, restricted mobility, or psychological illness.  

 
Furthermore, according to Gilleard and Higgs (2011), a new generation of 
elderly people began entering into old age in Western industrialized countries 
at the end of the 20th century. This new generation is said to be gradually 
altering the norm for old age. Every new cohort of young pensioners visits 
restaurants, coffee shops, theatres, and cinemas more than the previous cohort. 
Each is also using more and more time for exercise and travelling. Their social 
networks are becoming more widespread, and friends are becoming more 
important within those networks. Gilleard and Higgs (2011) argue that the 
same kind of development were observed among teenagers in Western 
industrialized countries during the late 1950s and 1960s—in the decades after 
the end of the Second World War. The same kind of lifestyle as emerged 
among teenagers during the late 1950s and 1960s is now becoming more and 
more common at the beginning of old age, as new cohorts of elderly people 
enter into this life phase. This is explained by the fact that many young 
pensioners have the health and the economic resources to live in this way. 
Another contributing factor is that every new cohort of elderly people has 
adopted the values behind this lifestyle to a greater extent than the last.  
 
In Sweden people born in the 1940s and between 1945 and 1955 are seen as 
the ones who will change the meaning of old age in the direction just 
described (Brembeck 2009, 2010; Lindgren et al. 2005; Majanen et al. 2007). 
These cohorts are thus seen as a new generation of elderly people, indicating a 
clear break between this generation and the previous one in the country. 
However, the results of this dissertation support Gilleard and Higgs’s (2011) 
theory about a more gradually changing normality in old age. The interviewees 
strived for the same kind of general goals in everyday life regardless of birth 
year, life history, and current economic and health situation. Furthermore, the 
ways that the interviewees tried to meet these goals align with the lifestyle that 
Gilleard and Higgs (2011) describe as the new emerging “normal” among 
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young pensioners. The phenomenon can be explained by the fact that the 
interviewees had experienced national economic growth and a positive welfare 
development that was enjoyed by the overall population from the time they 
became adults until late in middle age. During their lifetime they have also 
been surrounded by the political ideal that elderly people who receive no or 
low income-related pensions have the right to an active and meaningful life; 
the ideal applies to the population as a whole as well as to discrete age groups 
(Dahlström 1960). This might explain why the interviewees in general had 
adopted values throughout their lives that align with the lifestyle that is 
gradually emerging as the dominant one in old age.  
 
At the same time, however, interviewees reported that economic hardship, 
their parents’ hard work, and having been brought up in homes where 
economic carefulness was necessary have formed them and people of the same 
age group into a generation adept at making the most of their resources 
instead of indiscriminately consuming them. In accordance with this, 
economizing emerged as a common characteristic among interviewees with 
different overall economic conditions. The interviewees in this study thus 
combined characteristics that are said to distinguish both the old and the new 
generation of elderly people in Sweden and in other Western industrialized 
countries. These characteristics, furthermore, affect the meaning of economic 
hardship in their everyday lives. The more young pensioners in general enjoy 
the lifestyle said to be the new “normal” in old age, the more economic 
hardship emerges as social exclusion from a living standard and lifestyle 
common in the overall population and among people of one’s age group. So 
far, young pensioners’ economizing counters this kind of social exclusion to 
some degree. But if this way of handling economic resources becomes less 
prevalent among future cohorts of elderly people, the consequences of 
economic hardship might become even more severe. 
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Bilaga 1 

Brev till äldre personer med bostadstillägg 
 
Vill du delta i en studie om vad knapp ekonomi betyder i yngre 
ålderspensionärers vardagsliv? 
 
Det kan du i så fall göra genom att berätta för mig om ditt vardagsliv och dina 
livsvillkor. Jag söker personer som bott i Sverige hela livet eller minst sedan 40 
års ålder. I studien intervjuas såväl personer med knapp ekonomi, som 
personer med relativt goda ekonomiska förutsättningar.  

Mitt namn är Angelika Thelin och jag är doktorand i socialt arbete vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Huvudhandledare för studien är professor Tapio 
Salonen och biträdande handledare filosofie doktor Maria Wolmesjö.  

Jag har vänt mig till Försäkringskassan för att få ut adressuppgifter till 
personer som var mellan 65 och 74 år och som fick bostadstillägg i december 
2008. Försäkringskassan har efter en sekretessprövning lämnat ut uppgifterna. 
Ur dessa adressuppgifter har ditt namn slumpmässigt valts ut. Dina 
adressuppgifter är skyddade av sekretess på universitetet och kommer att 
makuleras efter att forskningen är genomförd. Intervjun beräknas ta mellan 1–
2 timmar och den kommer att äga rum på en tid och plats som anpassas med 
hänsyn tagen till dina önskemål. Det är frivilligt att delta. Du kan när som 
helst avbryta intervjun eller avstå från att svara på frågor. Det Du berättar i 
intervjun kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. Studien 
kommer att redovisas i form av en avhandling, vetenskapliga artiklar och 
rapporter på ett sätt så att din identitet inte röjs.  

Om Du vill delta eller ställa frågor om studien ber jag dig kontakta mig 
före den (datum) med hjälp av det portofria svarskuvertet eller telefonnumret 
alternativt e-post adressen nedan. När jag fått ditt telefonnummer eller e-post 
adress hör jag av mig för att finna en lämplig tid och plats för intervjun. Det 
skulle vara mycket värdefullt om Du vill delta i studien! 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 
 
Angelika Thelin, (datum) 
 
e-post: 
telefon: 
mobil: 
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Bilaga 2  

Brev till äldre personer ur adressregister deklarerad inkomst 
 
Vill du delta i en studie om vad knapp ekonomi betyder i yngre 
ålderspensionärers vardagsliv? 
 
Det kan du i så fall göra genom att berätta för mig om ditt vardagsliv och dina 
livsvillkor. Jag söker personer som bott i Sverige hela livet eller minst sedan 40 
års ålder. I studien intervjuas såväl personer med knapp ekonomi, som 
personer med relativt goda ekonomiska förutsättningar.  

Mitt namn är Angelika Thelin och jag är doktorand i socialt arbete vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Huvudhandledare för studien är professor Tapio 
Salonen och biträdande handledare filosofie doktor Maria Wolmesjö.  

Jag har vänt mig till Spar i Solna för att få ut adressuppgifter till personer 
som är mellan 65 och 74 år med en viss inkomstnivå. Ur dessa adressuppgifter 
har ditt namn slumpmässigt valts ut. Dina adressuppgifter är skyddade av 
sekretess på universitetet och kommer att makuleras efter att forskningen är 
genomförd. Intervjun beräknas ta mellan 1–2 timmar och den kommer att äga 
rum på en tid och plats som anpassas med hänsyn tagen till dina önskemål. 
Det är frivilligt att delta. Du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå 
från att svara på frågor. Det Du berättar i intervjun kommer att förvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av det. Studien kommer att redovisas i form av en 
avhandling, vetenskapliga artiklar och rapporter på ett sätt så att din identitet 
inte röjs.  

Om Du vill delta eller ställa frågor om studien ber jag dig kontakta mig 
före den (datum) med hjälp av det portofria svarskuvertet eller telefonnumret 
alternativt e-post adressen nedan. När jag fått ditt telefonnummer eller e-post 
adress hör jag av mig för att finna en lämplig tid och plats för intervjun. Det 
skulle vara mycket värdefullt om Du vill delta i studien! 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 
Angelika Thelin, (datum) 
 
e-post: 
telefon: 
mobil: 
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 Bilaga 3  

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Berätta om ditt liv från barndomen fram till strax före 
ålderspensioneringen. Berätta om familj, eventuella studier, arbete, 
fritid samt den ekonomiska situationen genom livet. 

 
Pensioneringsprocessen 

• Berätta om hur ditt vardagsliv och din ekonomiska situation 
förändrades i och med ålderspensioneringen?  

 
Vardagen idag 

• Berätta om hur en vanlig vecka ser ut nuförtiden. Berätta även om 
någon ovanlig vecka eller händelse. 

• Vilka former av förvärvsarbete, förenings och frivilligt arbete, 
hemarbete, omsorg om någon annan, friskvård, studier, socialt 
umgänge, kultur, resor osv. ägnar du dig åt?  

 
Framtiden 

• Hur tror du att ditt vardagsliv och din ekonomi kommer att förändras 
framöver? 

 
Preferenser och möjligheter   

• Är du nöjd med livet så som du ser ut idag? Om ja – varför? Om nej – 
varför? 

• Är det något i ditt vardagsliv som du skulle du vilja ändra på? Vad 
skulle i så fall krävas för att få till stånd en förändring? 

• Om du fick mer pengar att röra dig med – vad skulle du i så fall 
använda dem till? 

• Vilka möjligheter till aktiviteter erbjuds pensionärer här omkring? Är 
det något du saknar? 

• Vilka utgifter prioriterar du framför andra och vad gör du för att få 
pengarna att räcka så länge som möjligt? 

 
Övergripande frågor om pensionärer och deras liv 

• Hur ser du på pensionärers situation i samhället? 
• Skulle du säga att du lever ett typiskt liv för människor i din ålder? På 

vilket sätt är det typiskt eller avviker från det typiska? 
 
Övriga synpunkter eller annat att tillägga: 
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Är det ok om jag kontaktar dig igen om det visar sig finnas behov av 
kompletteringar? Önskar du ta del av studiens resultat när den är färdig? 
 

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Kön; 

• Kvinna 

• Man 

 
Ålder, född år; 
 
Ursprung och migration; 

• Ej invandrarbakgrund 

• Första generationens invandrare:  född i… Bott i Sverige i… år 

• Andra generationens invandrare: föräldrar födda i … 

 
 

Boende och hushållssammansättning 
 
Hushållstyp; 

• Sammanboende; med vem… 

• Ensamboende 

 
Har din hushållssammansättning förändrats under de senaste 5 åren?  

• Ja, hur? 

• Nej 

 
Nuvarande boendeförhållanden; 

• Hyresrätt 

• Bostadsrätt 

• Sammanbyggt radhus eller kedjehus 

• Eget hus/villa 

• Om annat boende – vad? 
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Bor i;  
• stor stad 

• medelstor stad 

• mindre stad 

• landsbygd 

 
Vad har du för bostadskostnad? 
 
Ekonomi; 

• Vilka inkomster har du för tillfället: 

• Inkomst från anställning 

• Inkomst från eget företag 

• Allmän pension 

• Ersättning från privat pensionsförsäkring 

• Ersättning från avtalspension 

• Avkastning av kapital 

• Annat, vad? 

 
Från vilket år har du mottagit ålderspension?  
 
Vilken ovanstående inkomstkategori eller vilka ovanstående inkomstkategorier 
utgör din huvudsakliga försörjning? 
 
Vad har du för total nettoinkomst per månad? 
 
Vad har du för tillgångar (till exempel bostad, fritidshus, värdepapper, 
sparande m.m.)? 
 
Vad har du för skulder? 
 
Om du skulle hamna i en oförutsedd situation där du på en vecka måste skaffa 
fram 14 000 kronor, skulle du klara det? 

• Ja 

• Nej 

 
Om ja, på vilket sätt? 
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• Uttag från eget bankkonto 

• Lån från annan hushållsmedlem 

• Lån från andra släktingar eller vänner 

• Lån i bank eller liknande 

• Annat sätt, nämligen: 

 
Har du under de senaste 12 månaderna känt att du haft svårigheter att klara de 
löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar mm? 

• Ja 

• Nej 

 
Om ja, hur har du löst situationen? 

• Lånat från familj 

• Lånat från släkt 

• Lånat från vänner 

• Begärt socialhjälp 

• Inte betalat räkningarna i tid eller/och dragit ner på andra utgifter 

• Annat, nämligen; 

 
Har du tillgång till bil? 

• Ja 

• Nej 

 
 

Utbildning och yrkesbakgrund 
 
Vilken utbildning har du? 

• Högst folkskola/grundskola/realskola (motsvarande) 

• Gymnasieskola (motsvarande) 

• Universitet/högskola (motsvarande) 

• Annat 
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Vad har du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under ditt 
yrkesverksamma liv? 
 
 
Hälsa och funktionalitet 
 
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  

• Mycket gott 

• Gott  

• Någorlunda 

• Dåligt 

• Mycket dåligt 

 
Har du … 

• Nedsatt syn 

• Nedsatt hörsel 

• Nedsatt rörelseförmåga 

• Psykisk funktionsnedsättning 

• Annan funktionsnedsättning, nämligen; 

 
Behöver du hjälp med… 

• städning 

• matinköp 

• matlagning 

• tvätt 

• bad eller dusch 

• att stiga upp eller lägga dig? 

• Annat, nämligen; 

 

Om ja, vem hjälper dig för närvarande? 
• Den eller de personer som jag sammanbor med 

• Familjemedlem eller familjemedlemmar 

• Släkting eller släktingar 
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• Vän eller vänner 

• Granne eller grannar 

• Jag köper in tjänsten från privat företag, nämligen… 

• Person anställd av kommunen, nämligen… 

• Person från frivillig organisation, nämligen… 

• Annat, nämligen… 
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