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ABSTRAKT    

Syftet med den här undersökningen var att få en inblick i hur fyra personer som är födda på 

1950-talet funderar över framtiden som pensionär. Min rubrik ”Vem tar hand om 50-talisten?” 

är en fundering över hur det kan komma att bli för 50-talisten som pensionär. Det är ett nytt 

pensionssystem som har trätt i kraft och de flesta som är födda på 1950-talet kommer att få sin 

pension utifrån det. Samhällsutvecklingen förändras och inom socialförsäkringssystemet görs 

stora ekonomiska omfördelningar och besparingar. I min undersökning har jag intervjuat fyra 

personer som är födda på 1950-talet. Jag har också intervjuat barn till dessa personer. 50-

talisterna är huvudgruppen, men eftersom min undersökning handlar om generationsboende 

och omhändertagande så ville jag även ha med några av barnen.  

 

Undersökningen har väckt en del tankar. Mina respondenter värnar om sin individualitet och 

de har gjort sina livsstilsval som de har svårt att tänka sig förändra. 50-talisterna är övertygade 

om att det kommer att bli förändringar när de går i pension, men de verkar inte vilja släppa 

den livsstil de har valt. Min tolkning av undersökningen är att den yngre generationen har lite 

lättare att kunna anpassa sig till framtidens pensionsförändringar än vad deras föräldrar har. 

 

   



FÖRORD 

Eftersom jag själv är född på 1950-talet och endast kommer att omfattas av det nya 

pensionssystemet, så har jag mina funderingar på hur det kommer att bli att leva som 

pensionär. Det är ett antal år kvar dit, men tiden går fort, liksom förändringarna i samhället. 

De stora ekonomiska besparingarna skrämmer mig.  

 

Jag är själv av den åsikten att det inte alls är omöjligt att människan åter igen kommer att leva 

i någon form av generationsboende för att ta hand om varandra och jag har på skoj, men med 

en underton av allvar, börjat förbereda mina barn.  

  

När jag så skulle skriva c-uppsatsen i sociologi så beslutade jag mig för att intervjua fyra  

personer som är födda på 1950-talet, för att få en inblick i deras funderingar kring 

generationsboende och omhändertagande när tiden för pension kommer och vilka tankar det i 

så fall är.  För att få några barns syn på frågan så valde jag att prata med barn till de 50-talister 

jag intervjuade. Det blev intressanta intervjuer och vi hade trevliga stunder. Jag väckte en del 

funderingar både hos 50-talisterna och hos deras barn.  

 

När jag sedan skulle börja med sammanställningen av arbetet så satte tröttheten in. Jag kände 

att jag inte har ”den rätta studentåldern” och även om jag inte tycker att jag är gammal, så 

kände jag mig så. Jag har många gånger funderat på att avsluta arbetet med uppsatsen.  Därför 

vill jag tacka Bo Isenberg som var handledare och som inte tyckte att jag skulle ge upp. Han 

uppmuntrade mig under den sista handledningen och trodde på att jag skulle bli klar, vilket 

resulterade i att jag fortsatte jobba. Tack Bo!  

Tack också till de personer som låtit sig intervjuas. Jag vill även tacka min familj som har 

stått ut med att jag ”gnällt” om att jag vill få uppsatsen klar. Till sist vill jag tacka min 

kurskamrat Sara Erikcson som kom på titeln på min uppsats./Pia   
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1. INLEDNING 

I det förindustriella samhället var familjen och den närmaste släkten en trygghet för 

försörjningen.  Människorna arbetade och hjälptes åt i kollektiv för att minimera de sociala 

riskerna och de var beroende av naturen och dess förutsättningar. Om det blev missväxt på 

någons teg så blev det bättre avkastning på någon annans och det kollektivt organiserade 

jordbruket var basen i bygemenskapen (Olofsson, 2007, sid 55-57). I och med 

industrisamhällets framväxt och människans flytt in mot städerna förändrades den sociala 

gemenskapen. Det moderna samhällets framväxt och välfärd har bidragit till den 

socialpolitiska utvecklingen. Genom samhällsekonomiska resurser har vi blivit vana och tagit 

för givet att samhället tar hand om oss i olika situationer och om vi behöver hjälp i form av 

barnomsorg, sjukförsäkring, inkomstbortfall vid arbetslöshet och äldreomsorg m m. De 

senaste åren har den offentliga verksamhetens budgetmarginaler minskat, omorganisering av 

tjänster sker, verksamheter läggs ut på entreprenad samt den enskilda individens ansvar för 

sin sociala situation ökar (Olofsson, 2007, kap 5). 

 

I det gamla bondesamhället var gården, grannskapet, byn och bygden den viktigaste sociala 

miljön. Det var där individen kände sig trygg och det skapades en lokal identitet (Frykman & 

Löfgren, 2004, sid 74). Ofta fanns det tre generationer på gården och far- och morföräldrarna 

hade en vikig roll i barnens fostran till vuxenlivet, menar Frykman & Löfgren. 

 

Den traditionella familjen hade två huvudsakliga funktioner, menar Knoll & Witt (2005) och 

det var socialisationen av barnen och stabiliseringen av den vuxnas personlighet. Hemmet var 

grunden för gemenskap, samkänsla och trygghet och där rådde likhet, omtanke, samarbete och 

hjälpsamhet (Knoll & Witt, 2005, sid 102).  

 

I en debattartikel från DN den 7 september 2006, kan vi läsa ”Tre av tio 50-talister blir 

fattigpensionärer”. Nästa generation pensionärer blir i det nya pensionssystemet betydligt 

fattigare som äldre än vad dagens pensionärer är, skriver författarna. Pensionen kommer att 

minska med stigande ålder och 30 procent av dem som blir 85 år och som är födda 1955 

kommer att bli fattiga, de kommer att ha en relativ inkomst under 36 procent, har författarna 

kommit fram till. Orsaken till detta är, menar de, den så kallade följsamhetsregeln i det nya 

allmänna pensionssystemet. Den framtida pensionen kommer att krympa i förhållande till 

dem som förvärvsarbetar – pensionen kommer inte att följa löneutvecklingen. När 
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inkomststandarden sjunker för de åldrande pensionärerna är risken stor att det återigen 

kommer att finnas fattigpensionärer i Sverige. Sverige tillsammans med många andra 

västerländska länder har en åldrande befolkning och antalet äldre än 65 år kommer att öka i 

förhållande till antalet yrkesverksamma. Detta, menar författarna, kommer att medföra 

påfrestningar för hälsovård, omsorg och samhällsekonomi. Det talas mer och mer om att 

individen ska arbeta längre och senarelägga sin pensionering, dels för att pensionen ska bli 

högre och dels för att lätta försörjningsbördan, skriver författarna.  

 

Författarna har också kommit fram till att det är många av 40- och 50-talisterna som har 

relativt stora förmögenheter. Detta skulle kunna innebära att individen har andra tillgångar att 

leva på som kan kompensera den låga pensionen. Men det är en stor grupp som inte har denna 

möjlighet, skriver författarna. 

Det nya ålderspensionssystemet trädde i kraft fullt ut 2003 och de som är födda 1954 och 

därefter omfattas endast av det. Departementet menar att pensionssystemet påverkar individen 

under hela den tid han/hon förvärvsarbetar och bygger på en lång intjänandetid. Hela livets 

inkomster ger pensionsrätt och påverkar pensionens storlek och detta kallar Social-

departementet för livsinkomstprincipen. Socialdepartementet menar också att det är viktigt att 

pensionsreformen håller över lång tid och genom följsamhetsindexeringen följer 

uppräkningen av pensionerna den ekonomiska utvecklingen.  

Eftersom jag själv är född på 1950-talet och omfattas endast av det nya pensionssystemet, så 

har jag mina funderingar kring hur det kan komma att bli när jag går i pension. Idag har 

individen format sitt liv efter det samhälle vi lever i, vi har skapat vår livsstil och vår 

individualitet utifrån den ständigt föränderliga omgivning som Giddens (2003) skriver om.  

 

Om det blir så att pensionen kommer att bli låg för många av de kommande pensionärerna 

och statens resurser inte räcker till för att ta hand om dem, är vi då beredda på att släppa vårt 

individuella självförverkligande genom att återgå till någon form av generationsboende och 

bo tillsammans med barn och barnbarn?  
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Socialdepartementet (2007) förordar en politik med ekonomisk trygghet vid ålderdom. Äldre 

människor ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Sveriges pensionssystem 

är modernt och stabilt som automatiskt följer den ekonomiska och demografiska 

utvecklingen, den så kallade följsamhetsindexeringen. Målet är att äldre ska kunna leva ett 

aktivt liv och ha inflytande i samhället över sådant som påverkar deras vardag. Målet är också 

att äldre ska kunna leva i trygghet och bibehålla sitt oberoende samt ha god tillgång till vård 

och omsorg med god kvalitet (Socialdepartementet, 2007. Kommer socialdepartementet att 

kunna leva upp till detta?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra personer födda på 1950-talet upplever 

generationsboende och omsorg efter pensionering, samt hur deras barn upplever det. 

 

Mina frågeställningar är: 

Kommer livsstil, oberoende och individualitet att förändras genom att bo i 

generationsboende? 

Hur ser du på trygghet vid att vårda/bli vårdad av nära anhörig? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Anders Klevmarken (2007) som är professor i ekonomi vid Uppsala universitet har lett ett 

projekt vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), ”The Old Baby-

boomers”, som är baserad på dem som är födda under 1940 och 1950 talet och där han menar 

att framtidens pensionärer kommer att få en sämre levnadsstandard än vad de har i dag 

jämfört med den arbetande generationen. Samtidigt, kommer samhällets resurser för att täcka 

vård och omsorg att minska. Behovet av vård och omsorg kommer att vara större än statens 

ekonomiska resurser. Det bästa sättet att motverka detta är att höja pensionsåldern 

(Klevmarken, 2007, sid 1150). Om samhället ska finansiera framtida vård och omsorg riskerar 

annan offentlig verksamhet att bli lidande. Det kan också vara nödvändigt att styra in nya 

resurser som höjda skatter och avgifter. Klevmarkens rapport visar att en stor del av 

framtidens pensionärer riskerar att bli ”fattigpensionärer”. År 2000 var medianinkomsten för 

ålderspensionärer 71 procent av en arbetande befolkningens medianinkomst. 2040 beräknas 

pensionärernas inkomst sjunka till 55 procent. Pensionen kommer alltså att höjas i 

långsammare takt än vad inkomsten gör för dem som arbetar. För att underlätta finansiering 

av vård och omsorg och för att ge pensionärerna en relativt bra inkomststandard kan höjd 

pensionsålder vara en vettig lösning, menar Klevmarken (2007, sid 1150). I vårt land har vi 

ett väl utbyggt socialförsäkringssystem och därför har individen inte känt behov av att själv 

spara undan till sin pension. Klevmarkens forskning har också kommit fram till att många 

kommande pensionärer har förmögenheter, men dessa ligger oftast i bostäder och kan därför 

vara svåra att ta loss.  

 

Gösta Esping-Andersen (2002) är professor i sociologi vid Universitetet Pompeu Fabra, 

Barcelona i Spanien och i sin bok New Welfare State, skriver han om framtidens välfärd. Han 

tar bland annat upp kommande möjliga förändringar i arbetslivet, risker och behov inom 

hushållen och förändringar i familjebilden. Han menar att vi lever i en tid där synen på 

familjen håller på att förändras och kvinnorna går i spetsen för personlig frihet och livslång 

karriär. Många kvinnor väljer jobb och karriär före barn och åldern för när kvinnan föder sitt 

första barn är hon ofta över 30 år. Hushållen och familjerna är inte längre stabila punkter i 

individens liv och de flesta barn växer upp med föräldrar på olika håll. Han kallar detta för det 

nya generationskontraktet (Gösta Esping-Andersen, 2002, kap 3).  
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Esping-Andersen (2002) skriver också om ett nytt socialt kontrakt för äldre (kap 5) där han 

menar att pensionering i vår moderna mening är en förlängd period av arbetskraft men som 

tack vare god hälsa kan tillåta att göra arbete onödigt. Det är idag inte ekonomiskt nödvändigt 

att arbeta efter en viss ålder. Äldres inkomst har ständigt ökat, pensionsåldern har sjunkit och 

fattigdom bland äldre har nästan helt försvunnit i de flesta utvecklingsländerna (Esping-

Andersen, 2002, sid 130). Han menar att den nya generationen av pensionärer lever i ett 

blomstrande samhälle som ger utrymme för många aktiviteter. Befolkningen kommer att 

fortsätta åldras och många av oss har idag både far- och morföräldrar i livet och för 

kommande generation blir det inte ovanligt att även ha far- och morföräldrars föräldrar i livet. 

”Frågan är inte hur vi kommer att överleva åldrande befolkning (det gör vi)”, skriver Esping-

Andersen (2002, sid 170), utan frågan är i vilken form av modern pensionering vi kommer att 

leva, vad blir kostnaden och för vem? På grund av att tillflödet kommer att minska så tvivlar 

Esping-Andersen på att perioden för pensionering kommer att fortsätta att vara normalt i det 

ekonomiska livet.  

 

Eftersom det minskade tillflödet beror på offentlig pension och annan offentlig service finns 

risk att den offentliga sektorns reformer leder till större ojämlikhet i tillgång till pensionering 

och förhindrar då den demokratiska möjligheten till pension. För att kommande generations 

pensionärer ska kunna få en något så när bra pension så är risken stor att pensionsåldern 

kommer att höjas för en stor del av dem, medan det finns andra som har en bra ekonomisk 

situation att de kan lämna arbetslivet tidigare, menar Esping-Andersen (2002, sid 171). 

Den ökande försörjningsbördan som blir av ökande pensionsavgångar och mindre antal födda 

kommer att bli en av välfärdsstatens största utmaningar, menar Jonas Olofsson (2007) som är 

lärare på Lunds universitet och som har forskat en del kring socialpolitik. Han menar också att  

kraven på individen kommer att öka över att själva ta mer ansvar för sin sociala situation och 

att åldersförändringar och tuffare villkor i den globaliserade ekonomin riskerar att göra så att 

staten inte längre kan bekosta de trygghetssystem som byggts upp. Detta innebär att individen 

själv måste hitta egna lösningar, tillexempel genom att teckna privata pensionsförsäkringar, 

Olofsson (2007, sid 39-40).  
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Olofsson (2007, sid 37) knyter an till Esping-Andersens generationskontrakt som Olofsson 

menar är ett socialt kontrakt mellan medborgarna och som handlar om rättigheter och 

skyldigheter. Kontraktet är ett fördelningssystem mellan individer, olika inkomstgrupper och 

olika åldersgrupper. Välfärdsstaten ses ofta i termer av omfördelning från hög- till 

låginkomsttagare men omfördelningen mellan generationer som borde vara den mest centrala. 

Inkomster omfördelas över individens livscykel. Det vi behöver till stöd som barn, under 

ungdomsåren eller som gammal förtjänar individen genom förvärvsarbete och den skatt vi 

betalat. Idag, anser Olofsson att detta generationskontrakt är hotat framför allt genom att 

befolkningen blir äldre och den press på pensionssystemet som blir av det.     

 

3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Metoden som jag valt att jobba efter är kvalitativ och har hermeneutisk inriktning. Anled-

ningen till att jag valt denna metod är att få förståelse för några individers sätt att se på mina 

frågeställningar. Den kvalitativa metoden har i första hand ett förstående syfte och den är inte 

inne på att pröva om undersökningen har generell giltighet. Den kvalitativa metodens huvud-

syfte är att få en djupare förståelse av problemet som studeras. Metoden ger också närhet till 

informationskällan (Holme & Solvang, 1997, sid 14). Den kvalitativt inriktade metoden är en 

forskning där verbala analysmetoder används (Patel & Davidsson, 2000, sid 12).  

 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära där forskaren försöker förstå grunderna för 

människans grundläggande existens. Den står för kvalitativ förståelse- och tolkningssystem. 

Hermeneutiken finns främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap och den 

hermeneutiske forskaren menar att det går att förstå människors livssituation genom att tolka 

deras handlingar, livsyttringar och språk. Det talade och skrivna språket har stor betydelse i 

forskarens tolkningar. Den hermeneutiske forskaren har ofta en egen förförståelse som är 

utgångspunkt. Förförståelsen är de tankar, intryck, känslor och kunskap som forskaren har 

(Patel & Davidsson, 2000, sid 26). Min förförståelse jag har kring det jag skriver om i min 

uppsats är främst tankar kring 50-talistens pension utifrån dagens samhällsutveckling.   
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3.1 Urval  

Jag har intervjuat fyra personer som är födda på 1950-talet och ett barn per vuxen. För att få 

rätt informationsinnehåll så var jag begränsad till personer som är födda på 1950-talet. Det är 

också dessa personer som har bäst information att ge i den frågeställning jag har (Holme & 

Solvang, 1997, sid 104. Jag var också begränsad till ett barn per vuxen. När det gällde 50-

talisterna ville jag intervjua två kvinnor och två män för att se om de förhåller sig olika till 

frågan.  Bell (2006) menar att slumpmässigt urval innebär att alla aktuella individer har 

samma sannolikhet för att bli utvalda (sid 148). Urvalet av mina intervjupersoner blev 

slumpmässig, men begränsat till två kvinnor och två män som är födda på 1950-talet. 

Eftersom jag ville höra intervjupersonernas sätt att se på generationsboende och om de kan 

tänka sig vårdas av sina barn om de blir sjuka, så var intervjuerna delvis strukturerade.  

 

I en delvis strukturerad intervju vill intervjuaren ha en viss information från samtliga 

intervjupersoner. Intervjuerna styrs av ett antal frågor, men varken frågornas ordning eller 

ordalydelse är bestämd i förväg (Merriam, 2000, sid 88).   

 

Det var inte så svårt att hitta intresserade intervjupersoner. Samtliga jag frågade tyckte att det 

var en intressant frågeställning. Det som var lite svårare var att välja ut personer i rätt ålder.   

50-talisterna fick själva bestämma vem av deras barn jag skulle prata med, så där blev urvalet 

för mig helt slumpmässigt. När jag gjorde mitt urval av 50-talisterna stod jag utanför ett 

bibliotek i en mindre ort. Jag har spelat in sex av intervjuerna, en intervju gjordes direkt och 

en telefonintervju. Sex av intervjuerna gjordes på biblioteket och där kunde vi vara ostörda. 

Intervjun jag gjorde utan bandspelare innebar att jag fick skriva mer och inte kunde vara 

uppmärksam på kroppsspråket i lika stor utsträckning som de övriga. Intervjun som gjordes i 

fikarummet på en arbetsplats fick lite mer störande inslag. Telefonintervjun upplevde jag som 

svårare då jag inte kunde se respondenten, hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck. Jag fick 

skriva mycket och tystnaden kändes ibland besvärande. Anledningen till att det blev en 

telefonintervju var att Marianne, som var en av 50-talisterna, ville att jag skulle intervjua 

hennes dotter.  
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Respondenterna som i min undersökning har fått fingerade namn var: 

Lena är 53 år gammal. Hon lever tillsammans med sin man och hon har för närvarande inte 

något arbete. De bor i egen villa. Hennes dotter Frida är 26 år och hon arbetar. Frida har 

sambo och en 3-årig dotter.  

 

Tommy är 57 år och hans son Marcus är 32 år gammal. Båda arbetar. Marcus har egen familj 

och Tommy är gift. De bor båda i egna hus. 

 

Per är 51 år är gift och han har arbete. Hans dotter Maria är 19 år och läser på högskola. Hon 

bor fortfarande hemma. Per bor också i egen villa. 

 

Marianne är 57 år är gift, bor i eget hus och hon arbetar. Hennes dotter Emma, 29 år, bor med 

sin familj och arbetar i en annan del av landet..  

 

3.2 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet (giltighet) är ett mått om en viss fråga mäter eller beskriver det som ska mätas eller 

beskrivas. Om någon annan gör samma undersökning, skulle de då komma fram till samma 

resultat eller få samma svar?  Detta är en fråga som går att ställa när det gäller validiteten, 

menar Bell (2006, sid 118). När vi gör undersökningar som handlar om människor är det 

oftast abstrakta fenomen som upplevelser, inställningar och liknande som inte går att ta fram 

och titta på (Patell & Davidsson, 1994, sid 85). ”Validitet är detsamma som utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Bell, 2006, sid 

118).  För att kunna mäta generaliserbarheten måste vi ställa oss frågan om resultatet gäller 

för andra individer än de som finns med i undersökningen. Eftersom jag endast har intervjuat 

fyra 50-talister samt deras barn så är antalet intervjuade per population för få för att vara 

generaliserbar (Patell & Davidsson, 1994, sid 44).  

 

3.3  Etiska aspekter 

”Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av 

samhällsforskning” (Holme & Solvang, 1997, sid 32). Att individen som bidrar med 

information ska garanteras integritet och tystnadsplikten måste följas strikt.  
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Bell (2006, sid 54) skriver om vikten av tydlighet när det gäller överenskommelser som görs 

med undersökningspersoner. Det är också viktigt att informera intervjupersonen om 

undersökningens syfte och vad den ska användas till, samt vilka som kan komma att få del av 

undersökningen.  

  

Mina intervjupersoner är informerade om att de är avpersonifierade och att det inte på något 

sätt går att härleda personerna till svaren. De har fått andra namn i uppsatsen och orten där de 

bor är inte namngiven. Jag har informerat dem om min tystnadsplikt. Jag har också talat om 

för dem att uppsatsen kommer att läsas av studenter, handledare samt examinator. 

Intervjupersonerna har accepterat detta muntligen.   

 

4. TEORI 

Begrepp som behandlas är senmodernitet, livsstil och individualitet   

 

Giddens (2003, sid 48,50) menar att det moderna samhället började utvecklas med 

industrialiseringen då produktionen övergick från det traditionella där de flesta människor 

arbetade inom jordbruket och täckte invanda behov, till maskinell produktion. I den 

kapitalistiska utvecklingen förändras ständigt produktionsteknologin och vetenskapen.  De 

flesta människor kom att arbeta inom fabriker eller kontor och de flyttade från landsbygden 

till städerna. I städerna blir livet mer anonymt och opersonligt än tidigare och det är vanligare 

att möta främlingar än bekanta. Nya kommunikationsformer, som radion och tv skapas och 

politiska beslut påverkar och skapar sociala förändringar mer än det gjorde förr. Människans 

sätt att tänka förändras och vanor och traditioner är inte längre acceptabla därför att de har en 

viss auktoritet (sid 59). Ideal som handlar om självförverkligande, frihet, jämlikhet och 

demokratisk delaktighet har i stället uppkommit (Giddens, 2003). I moderniteten uppkom 

organisationen, menar Giddens (1991, sid 25) och organisering som reglerade kontrollen av 

sociala relationer. I den moderna världen sker sociala förändringar snabbare, de är mer 

omfattande och de går djupare än vad de gjorde tidigare. I det förmoderna samhället kunde 

människan tänka framåt. För att något skulle kunna växa så måste frön sås vid en viss årstid. I 

det moderna samhället sätter individen sin tillit till expertisen. ”Moderniteten bryter ner det 

lilla samhällets och traditionernas skyddsnät”, skriver Giddens  (sid 46). Den traditionella 

trygga miljön finns inte längre och individen känner sig ensam och vilsen.  

 



 10 

Det moderna samhället innebär möjligheter till social rörlighet – förflyttning från ett socialt 

skikt till ett annat (Berger, 2003) och många människor gör denna sociala förändring antingen 

gruppvis eller som enskilda individer. Denna förändring går vanligtvis uppåt. Det moderna 

sinnet är rörligt och i det moderna samhället är identiteten osäker och flytande. ”Att leva i ett 

modernt samhälle är detsamma som att leva i ett kaleidoskop av ständigt skiftande roller 

(Berger, 2003, sid 48). 

 

4.1 Senmodernitet 

Modernitetens utveckling till det som Giddens (1991) kallar senmodernitet innebär bland 

annat uppkomsten av risker som tidigare generationer inte har behövt utsättas för, risker som 

inte går att kontrollera. Sådana risker kan vara naturkatastrofer, massförstörande krig eller ett 

sammanbrott av den globala ekonomin. Utvecklingen av den elektroniska kommunikationen 

gör att avlägsna händelser påverkar nära händelser. Förändringsprocessen är ständig och 

djupgående och den anpassar sig inte till människans förändringar eller människans kontroll. 

Experternas bedömningar är inte längre tillförlitliga eftersom den kunskapsmiljö de lever i 

hela tiden förändras. Riskbedömningar blir giltiga ”tills vidare” (Giddens 1991, sid 44).  

Globaliseringen innebär en utveckling av nätverk världen över. Vi får information om sociala 

och ekonomiska system som är långt från våra personliga angelägenheter, globaliseringen gör 

att vi förändrar vår syn på hur världen ser ut och hur vi uppfattar den. Globalisering är en 

massa oförutsägbara processer som är svåra att kontrollera, vilket innebär nya risker som vi 

alla påverkas av (Giddens, 2003, sid 64). Samhället värderar ungdom, vitalitet och 

attraktivitet, detta har gjort att de äldre människorna har blivit mer eller mindre osynliga, 

skriver Giddens (sid 164). Men, menar han, eftersom den äldre andelen av befolkningen växer 

så kommer de också att få större politiskt inflytande. Den medicinska vetenskapens utveckling 

innebär att äldre blir friskare och att åldrandet motverkas eller skjuts framåt i livet. De äldre 

blir mer aktiva, den tid då de inte längre har ansvar för barn eller inte behöver arbeta blir 

längre än den var tidigare. Under den här tiden har individen möjlighet att uppleva nya saker, 

utbilda sig, resa och leva ett oberoende liv. Det viktigaste för äldre människor är att bibehålla 

sitt oberoende, sin rörelsefrihet och att aktivt delta i det sociala livet, menar Giddens. Det 

finns dock skillnader mellan äldre när det gäller ekonomiska tillgångar, tillgång till 

emotionellt stöd och till sjukvårdsresurser och detta påverka individens förmåga till att själv 

styra över sin situation – autonomi (Giddens, 2003, sid 163). 
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4.2 Livsstil 

I de förmoderna kulturerna styrdes individens livsstil av den sociala miljö de levde i. Arbete, 

familjeliv och fritid var förknippat med varandra. Under senmoderniteten tvingas vi mer eller 

mindre att följa livsstilar. Individen tvingas göra en massa val, men får inte någon ledning om 

vilka val som bör göras. Dessa val är beslut om hur individen ska handla och om vem han/hon 

vill vara. Valen är ofta påverkade av grupptryck, förebilder och socioekonomiska 

förhållanden. Även valet av arbete påverkar våra livsmöjligheter och livsstil (Giddens, 1991, 

sid 102). Det är annonsörer, marknadsförare, modeskapare, stylister, arkitekter m m som hela 

tiden tävlar om att styra våra val av livsstil (Giddens 2003, sid 266). Samhället är ett 

konsumtionssamhälle som individen väljer sin livsstil utifrån. Han/hon införskaffar det som 

tillfredsställer nyttobehoven men också det som stämmer överens med självidentiteten. 

”Livsstil är något man snarare lägger sig till med än som går i arv” (Giddens, 1991, sid 102).  

Idag bestäms individens klassposition mer utifrån kulturella faktorer som livsstil och 

konsumtion än utifrån ekonomi och anställning. Människor av olika klassbakgrund kan se på 

samma TV-program eller handla i samma exklusiva affär,  men individen kan tvingas till en 

annan livsstil än de önskar därför att de är begränsade av ekonomin och yrkesstrukturen 

(Giddens, 2003, sid 266). 

 

4.3 Individualism 

Globaliseringen har också effekter på vår individualism, på hur nära relationer och inre liv 

påverkas. Samhället genomgår stora förändringar, mycket av det vi är vana vid förlorar sina 

funktioner. Individen måste omdefiniera många av sina nära och personliga åsikter. Detta 

innebär att hur vi uppfattar oss själva och våra relationer till andra människor förändras. I det 

förmoderna samhället var seder och traditioner starkt förknippat med hur människan levde sitt 

liv. Samhällsklass, kön, etnisk bakgrund och religion hade också stor betydelse. Individen 

formades utifrån de värderingar, den livsstil och moral som gällde i det kollektiv som han/hon 

levde i. Individen styrdes av sociala koder som idag stark har försvagats och nya 

identitetsmönster utvecklas. Människan reagerar och anpassar sig ständigt i den föränderliga 

omgivningen (Giddens, 2003, sid 73).     

 

Knoll & Witt (2005, sid 61) menar att individualiseringen i samhället är ett hot mot 

gemenskapen genom att de olika livsstilarna ökar på bekostnad av det gemensamma – det 

som förenar. Bevarade relationer och traditioner betraktas i det moderna samhället som 
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föråldrade kvarlevor från ett passerat samhällsstadium. Individualiseringen kan te sig på olika 

sätt. Den ökade materiella levnadsstandarden, möjlighet till utbildning, ökad social och 

geografisk rörlighet, socialförsäkringssystemets utveckling är några av orsakerna. 

Individualisering driver människor isär, men det innebär också att de puffas närmare 

varandra. När traditioner förändras växer en längtan efter nära relationer. Individualisering i 

det moderna samhället innebär också, en olöslig motsättning mellan arbetsmarknadens krav 

på mobilitet och flexibilitet och den ”frihet” det ger och behovet av varandra och 

nödvändigheten att ta hand om familjen (sid 105).   

 

5. RESULTAT  

Resultatet av intervjuerna presenteras genom att jag först redovisar vad 50-talisterna har för 

syn på frågeställningarna. Därefter redovisas svaren från deras barn. Jag försökte hålla mig 

inom en timme per intervju. Det höll i de flesta fall, men några blev något längre medan 

telefonintervjun blev något kortare. Det som tog största delen av intervjun var där vi 

diskuterade generationsboende. Därför har denna fråga fått största plats i redovisningen.  

 

5.1 Kommer livsstil, oberoende och individualitet att förändras genom att 

bo i generationsboende?  

 

5.1.1 50-talisterna 

Marianne tror inte att hennes livsstil kommer att ändras särskilt mycket när hon blir pensionär, 

om hon inte blir sjuk. Hon kan inte tänka sig att bo tillsammans med något av barnen för att 

underlätta kostnader och vård, så därför ser hon inte någon förändring på livsstil och 

individualitet. Per och Tommy har också svårt att tänka sig att bo tillsammans med barnen 

men de tar inte helt avstånd. Per tror att om de skulle bo i samma hus så skulle troligen  

livsstilen ändras, det skulle finnas fler att ta hänsyn till. Alla skulle ha kontroll på vad de 

andra gör så därför skulle även individualiteten säkert förändras. Men om de skulle bo nära 

varandra i egna bostäder så skulle förändringen inte bli så stor. Tommy som bor nära sin son 

och hans familj ser inte att deras livsstil har förändrats och tror inte att den kommer att göra 

det vid pensioneringen heller. Lena är den som kan tänka sig att bo i generationsboende och 

hennes ekonomi är för närvarande inte särskilt bra, så om hennes situation inte förbättras så 

tror hon absolut att hennes livsstil kommer att förändras när hon går i pension för då blir 

hennes ekonomi ännu sämre. Samtliga fyra är övertygade om att det nya pensionssystemet 
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innebär att individen själv måste spara till sin pensionärstid på något sätt. Den som inte har 

något sparat eller någon försäkring riskerar att bli beroende av någon form av hjälp från det 

sociala trygghetssystemet. Lena är rädd att det kan bli så för henne, medan Tommy, Per och 

Marianne tror att de själva kommer att kunna fortsätta att bestämma över sin tillvaro.    

 

Hur ställer du dig till generationsboende när du blir pensionär? 

Vid frågan såg Lena först fundersam ut, sedan svarade hon: 

 

Ja, varför inte?” ”Men det får inte vara för nära inpå. Vi (hon menadesin man och hon) måste få 

ha vårt privata liv, det är ju inte heller så kulatt höra när Frida och Daniel (Fridas sambo) är 

oense om något eller när lilla Elsa är ledsen. 

 

Lena vill kunna stänga om sig och känna att hon är ifred. Hon vill ha det tyst omkring sig om 

hon så önskar och hon vill bestämma själv vad hon vill lyssna på för musik eller vilket TV-

program hon vill titta på. Under intervjuernas gång kom följdfrågor som handlade om eko-

nomi upp. Vi diskuterade om det skulle vara möjligt att dela på vissa utgifter eller om var och 

en ska sköta sitt? Här såg Lena en hel del fördelar med generationsboende som att dela på 

vissa kostnader.  

 

Som läget är nu, så ser det inte ut som om min pension skulle bli särskilt lysande. Och då vore 

det kanske inte helt fel att dela på till exempel bostadskostnaderna. Men jag vill ha ett eget kök, 

det är inte roligt att plocka efter andra och det tror jag är risk att det blir. 

 

Lena skrattar lite när hon säger detta. Nackdelar som hon ser är att de som pensionärer kan bli 

tagna för givna (barnen vill att de alltid ska finnas till hands) och att de kommer att få ha 

barnbarnen mycket.  

 

Jag vill gärna ha dem omkring mig, men det måste vara måtta på det och det skulle nog bädda 

för konflikt med gemensam ekonomi. 

 

För övrigt ansåg Lena att det nog är nödvändigt att var och en sköter sig själv. Lena funderade 

lite över hur det ska gå till att dela på olika kostnader. Om de skulle dela på boendekost-

naderna, vem skulle betala mest, eller skulle de betala lika mycket? Här kom frågan om 

rättvisa/orättvisa upp. Lena menar att om hon inte får så hög pension så kan hon ju inte betala 

lika mycket som den som arbetar. Lena vill också leva sitt eget liv, kunna handla och resa 
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ibland, Lena tror att det med gott samvete skulle vara svårt att motivera varför hon inte kan 

betala mer till de gemensamma utgifterna men sedan handla och resa.  

   

Tommy ser ut som om han tycker att det här ska bli mycket roligt. Han har inte direkt ägnat så 

mycket tid åt sin pensionering, men ju mer vi pratar om det ju mer anser han att det faktiskt 

inte är så väldigt långt bort och tiden går fort. På första frågan svarar han snabbt och spontant: 

 

Ha, vi bor ju nästan så nu. Vi har styckat av vår tomt, som är ganska storoch Marcus har byggt 

hus i andra änden av den. Det är ju nära, men vi har ändå våra egna uteplatser och lite buskar 

emellan. Vi var alla överens om attvi skulle leva vårt liv och de sitt. Och det har väl fungerat rätt 

så bra.  

 

Så ser han ut att tänka lite och sedan berättar han att det faktiskt händer att de kan undra vart 

de andra tagit vägen om det är mörkt i huset eller bilen borta och detta gäller för båda 

familjerna. ”Vi kanske har mer koll på varandra än vi tror”, säger han och skrattar.  Sedan ser 

han lite allvarligare ut och säger att han inte tror att någon av dem bryr sig om den andra 

egentligen utan alla är måna om sina privata liv.  

 

Vi var lite rädda, frugan och jag, att vi skulle ha barnbarnen springandehos oss i tid och otid när 

de såg att vi var hemma, men va fan, de växer ju så fort och det är rätt kul när de kommer, 

faktiskt och så farligt ofta är det inte. 

 

 När jag pratade med Tommy om gemensamma kostnader så reagerade han direkt.  

 

Bo i samma hus, menar du. Nej för fan, aldrig i livet, det skulle inte gå. Var och en sköter sitt. Så 

vill jag ha det när jag blir pensionär också. Men vi har större trädgårdsredskap gemensamt och 

det går bra. Vi har köpt gräsklippare och jordfräs ihop och det är inga problem. 

 

Per verkar vara av den lugna typen, ser lite allvarsam ut och svarar på frågan efter att ha tänkt 

en stund. Han tror inte att det är bra att bo nära inpå varandra och när barnen har blivit 

självförsörjande och kanske fått egen familj, så tror han inte det är en bra lösning att flytta 

ihop med varandra igen.  

 

Egentligen skulle det nog inte vara något problem, men jag tycker att barn bör flytta hemifrån 

och ha eget boende”. ”Kanske en lösning skulle kunna vara att bo på samma gata eller i samma 
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hyreshus, men en bit från varandra,  nära men ändå inte så nära. Då skulle vi kunna hjälpa 

varandra vid behov, men ändå leva våra egna liv. 

 

Per säger att han har sina föräldrar i livet. De bor på annan ort och de är relativt friska. De 

klarar sig själva, de kör bil och de lever sitt eget liv. Per menar att han inte har tänkt så 

mycket på något annat alternativ än det liv hans föräldrar lever.  Eftersom Per svarat som han 

har gjort på frågan om generationsboende, så diskuterar vi i stället för gemensamma 

kostnader, möjligheter att ta ekonomisk hjälp av barnen om pensionen inte räcker. 

 

Nej, det finns inte i min värld, min pension kommer att bli hyfsad, så jagska nog klara mig. Nej, 

det kommer inte att ske. 

  

Han har mycket svårt för att över huvud taget sätta sig in i att bli en ”fattigpensionär” och 

vara sina barn till last, som han uttrycker det. 

 

Marianne tar helt avstånd från generationsboende.  

 

Nej, det skulle jag aldrig kunna tänka mig, ha barn och barnbarn så nära inpå livet. Nej….jag vill 

vara ifred, de har inte alltid med att göra vad jag gör. Jag älskar mina barn och barnbarnen är 

helt underbara och det är så det ska förbli.  

 

Marianne tror att om de skulle bo för nära varandra så skulle säkert deras relationer förändras. 

Barnen blev vuxna när de flyttade hemifrån till eget och det som var gnabb och småtjafs 

försvann då och hon tror att det finns risk att sådant återuppstår om man bor för nära för 

länge.  

 

Se´n får man väl tänka på svärsonen. Skulle han tycka att det är så himla kul att ha svärmor 

boende hos sig? Nej, du, det är nog inte bra alls. 

 

säger hon och skrattar. Sedan funderar Marianne ett tag och det syns verkligen på henne att 

hon tänker.  

 

Jag tror”, att om det vore nödvändigt så skulle vi nog klara det, men det är absolut inget jag vill 

ska hända.  
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Marianne berättar att de (Marianne och hennes man) har många intressen och att de träffar 

många vänner och detta vill hon att de ska kunna göra även efter pensioneringen utan att 

någon annan ska lägga sig i. Marianne kan inte tänka sig någon form av gemensamma 

kostnader. 

 

Aldrig! Jag får en bra pension, jag har ett bra pensionsavtal genom arbetsgivaren och jag 

kommer att klara mig gott. Dessutom får min man också en bra pension och så har vi ju huset. 

Skulle vi leva över våra tillgångar så får vi väl leta efter skattkistan där, som de gör på reklamen. 

 

Här skrattar Marianne. Med det menar hon den reklam som vänder sig till pensionärer med 

hus och som talar om att det är fullt möjligt att låna ett större belopp med huset som säkerhet.  

 

5.1.2 50-talisterna barn 

Frida ser fördelar med generationsboende, men hon vill inte att livsstilen eller individ-

ualiteten ska förändras. Om de bor i ett samma hus, så tror hon ändå att det kommer att bli en 

del förändringar i sättet att leva. Men om de bor på en gemensam gård och i varsitt hus så tror 

hon inte det blir så stora förändringar. Marcus ser situationen ungefär lika som sin pappa 

Tommy. De bor ju nära nu och var och en lever sitt liv, så han tror inte att det kommer att 

påverkas när att föräldrarna går i pension. Maria som är yngst har lite svårt att se att hon 

skulle bo tillsammans med sina föräldrar hela livet. Hon har inte skapat sin egen livsstil ännu 

och det vill hon göra. Emma har svårt att tänka sig att bo i samma bostad som föräldrarna, 

men om de bor nära varandra så tror hon inte att någon behöver ändra på sin livsstil och 

livssituation. Hon tror att hennes föräldrar kommer att leva ungefär som de gör idag, men 

kanske ägna sig åt sina intressen mer, eftersom de får mer tid. Alla fyra tror att om de ska leva 

tillsammans i samma byggnad, så blir de beroende av varandra eftersom de måste ta hänsyn 

till varandra. Men de tror också att de, och framförallt föräldrarna, kan leva ett liv där de inte 

behöver vara beroende av några sociala bidrag.  

 

Hur ställer du dig till generationsboende när dina föräldrar går i pension? 

Frida svarar spontant och med en glimt i ögat:  

 

Kanonbra!, Då behöver vi ju inte någon barnomsorg. Nej, jag menar inte helt allvar med det, 

men visst vore det bra att ha mamma och pappa så nära, fast de måste ju få leva sitt eget liv 

också, förståss.  
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Vi pratar lite om på vilket sätt hon i så fall skulle kunna tänka sig att bo och vi diskuterar lite 

olika alternativ, som att bo på en gemensam gård, hus nära varandra eller i samma hus. 

Spontant ser Frida att bäst vore om de bor i var sitt hus. ”En gemensam gård vore inte så 

dumt, med hus i fyrkant runt en innergård”. Frida ser drömmande ut vid tanken. Sedan tänker 

hon en stund till och säger:  

 

Om vi skulle bo i deras hus, så skulle vi kunna göra om lite så att de bor på nedre planet och vi 

på det övre där det är större yta. Det är ju vi som växer som familj, så skulle vi kunna hjälpas åt 

med en del av hushållsarbetet och få mer tid över till annat och om vi hjälps åt med en del 

utgifter så kanske vi får lite mer pengar över också. Det där tål att tänka på. Vad kul!  Jag har 

aldrig tänkt den tanken. Jag ska lägga fram förslaget nästa gång vi träffas. 

 

Frida ser ut som om redan håller på att flytta. 

 

Marcus undrar:  

 

Hur då generationsboende? Vi bor nästan så nu, tycker jag. Vi har byggt ett hus i ena änden av 

mina föräldrars mark och det fungerar bra. Men var och en har sitt och så vill vi nog ha det. 

Farsan och jag träffas ju på jobbet då och då, men annars är det inte säkert vi pratas vid varje 

dag. Ungarna springer ju lite emellan förståss och jag tror inte mamma och pappa tycker illa om 

det. Då får de väl säga till. Nä, vi bor bra som vi gör, nära men inte för nära. Vi kan ha koll 

på varandra om vi skulle vilja. 

 

När jag frågar Marcus hur han ställer sig till delade kostnader så svarar han först, ”nej, var 

och en ska stå för sitt”, men när han funderat en stund så säger han:  

 

fast morsan och farsan har väl hjälpt oss en och annan gång när det har kärvat, så va´fa´n, det är 

klart att man skulle väl hjälpa dem om de skulle få det taskigt, men det tror jag inte de får. Men 

bo i samma hus, njaa, fast, jaa, måste vi så skulle väl det också gå, men det får vara ett stort hus. 

Jag undrar vad frugan skulle säga om det. 

 

När Maria får frågan ser hon först nästan förskräckt ut. ”Skulle jag aldrig flytta hemifrån, 

menar du?” Sedan funderar hon en stund. Det ser ut som om hon tänker på olika alternativ 

och när hon till slut svarar, så drar hon lite på det.  
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Njaa…..kanske…nä, förresten, det vill jag nog inte. Jag vill bo för mig själv och inte ha någon 

annan att tänka på. Och tänk om jag skaffar familj någon gång, ska vi då alla bo i samma hus? 

Nej, det känns inte som om det skulle vara bra. 

 

 Maria funderar en stund till, sedan säger hon bestämt: ”Nej, det vill jag inte”. Eftersom 

Maria svarat som hon gjort på den här frågan så blir det inte tal om några delade kostnader, så 

jag undrar i stället om hon skulle kunna tänka sig att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt om 

deras pension inte skulle räcka till. Maria ser ännu mer förskräckt ut än vid frågan om 

gemensamt boende. ”Menar du att det skulle kunna bli så?” Vi pratar lite om 

samhällsutvecklingen och pensionsavgångar och jag förklarade lite mer om mina tankar kring 

pensionen för 50-talisterna.  

 

Fast jag tror att mamma och pappa kommer att hamna i gruppen rika pensionärer. De jobbar 

båda två och de tjänar rätt bra, jag har aldrig märkt att pengar har varit något problem, så nej, jag 

tror inte jag kommer att behöva hjälpa dem. Om det nu SKULLE bli så att deras pension inte 

räcker till och jag har en bra inkomst, så kan jag väl hjälpa dem.   

 

Emma som bor på annan ort, tycker att det är svårt att tänka sig att bo gemensamt.  

 

Då får mamma och pappa flytta hit. Jag har ju mitt jobb och barnen går ju i skolan .Kanske det 

skulle fungera med att bo på samma gata. Men då är det ju inte direkt generationsboende, eller 

hur? 

 

Emma tycker att det skulle vara kul att ha sin mamma och pappa lite närmre. Hon tycker att 

de träffas lite för sällan, även om de åker och hälsar på varandra emellanåt. 

 

Och barnen växer ju. De skulle tycka att det vore kul att ha mormor och morfar nära. Men 

mamma och pappa är ju så mycket i farten, så jag tror inte de skulle vara nära så mycket ändå.  

 

När jag frågar om någon form av delad eller hjälp med ekonomin så skrattar Maria och säger: 

”Nej, de kommer att få en så bra pension och risken är väl att de får hjälpa oss istället”. 
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5.2 Hur ser du på trygghet vid att vårda/bli vårdad av nära anhörig? 

 

5.2.1 50-talisterna 

Samtliga fyra 50-talister vill inte att deras barn ska binda upp sig med att vårda och ta hand 

om dem om det skulle behövas. De vill att barnen ska vara oberoende och kunna leva sina liv. 

Lena är den som skulle kunna tänka sig att vårdas av sin dotter, hon ser även en trygghet i det, 

men hon vill känna en säkrare trygghet genom att veta att hon kan få omvårdnad inom det 

sociala omsorgsnätet. Kan hon bo kvar hemma så ser hon att hon kan behålla ett visst obero-

ende. För övrigt är Lena införstådd med att oberoendet kommer att förändras om hon behöver 

omsorg av något slag. Lena är också den som oroar sig över sin ekonomi som pensionär. Hon 

tror att hon kan komma att bli beroende av någon form av hjälp inom socialförsäkrings-

systemet, men om det kommer att kännas som en trygghet är hon tveksam till. Hon kommer 

inte att kunna leva det liv hon skulle vilja. Tommy, Per och Marianne vill inte bli vårdade av 

några barn. Även de har motiveringen att barnen inte ska binda upp sig med det, de är liksom 

Lena införstådda med att de kommer i en beroendeställning om eller när de är i behov av 

vård. Per och Marianne känner en viss trygghet i att veta att barnen finns nära om det behövs. 

Alla fyra vill känna trygghet av professionell vård.  

 

Hur vill du bli omhändertagen om du blir sjuk? Kan du tänka dig att ditt barn gör det? 

Här tvekar Lena.  

 

Nja, både ock. Jag vill inte binda upp Frida till att ta hand om mig. Hon måste leva sitt eget liv, 

men det skulle kännas tryggt att veta att hon finns i närheten om jag behöver henne. Annars är 

det nog bra med någon form av hemtjänst, men det beror ju på, förståss. Min pension kanske inte 

räcker till att betala någon hemtjänst. Nej, usch, jag vill inte tänka på att det kan bli så, fast det 

kan det ju. 

 

 Lena menar att visst måste man tänka så, men hon vill bli gammal, aktiv och frisk, men det är 

väl så alla vill ha det, menar hon. Lena hoppas att det finns en väl utbyggd äldreomsorg och 

att synen på att arbeta med äldre har blivit mer attraktivt än det är idag, när hon går i pension. 

Hon menar att hon har betalat skatt på sin inkomst och att hon vill kunna känna trygghet om 

hon behöver vård. Hon tror att det är bra om det är relationen vårdtagare/patient och anställd 

inom vården. Hon tror inte att det skulle vara bra i längden att vårdas av Frida.  
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Vid den här frågan så skrattar Tommy först och så säger han:  

 

Nej….., Marcus! Nej jag vill nog inte att han vårda mig och inte hans fru heller. Jag tror säkert 

att de skulle kunna, men jag tror inte det är bra. 

 

Tommy talar om för mig att han har en privat pensionsförsäkring som han regelbundet sätter 

in en summa pengar på och han hoppas att den ska täcka upp för en dräglig pension när det 

blir dags. Men han hoppas samtidigt att han inte ska behöva använda den till sjukdoms-

kostnader, utan att han ska kunna ”leva livet”, som han säger, istället. Jag leder in honom på 

hur han vill bli omhändertagen om han blir sjuk och då svarar han:  

 

Helst vill jag väl bo kvar hemma, men samtidigt vill jag inte ha en massa hemtjänst springande i 

mitt hem. Bäst vore väl att få bo på något äldreboende där jag har mitt eget rum med egna 

grejor,  vill jag gå ut i gemensamma rum så kan jag det annars kan jag vara själv på mitt rum. 

Och så ska det finnas folk som kommer om jag trycker på en knapp och behöver hjälp. Finns det  

sådana ställen? Annars får du väl satsa på att öppna ett sådant när du är klar med studierna. 

 

Tommy menar att det absolut ska finnas äldreboenden för dem som behöver men han vill att 

det ska vara bättre klass på dem än vad det är idag. Han tycker inte att det spelar någon roll 

om det är privata vårdhem eller om de är styrda av den offentliga sektorn. Huvudsaken är att 

de fungerar som de ska. När jag frågar honom vad han menar med att ”det ska vara bättre 

klass på dem än vad det är idag”, så svarar Tommy att han vill kunna gå och lägga sig när han 

vill och inte klockan sex bara för att personalen ska hinna få alla i säng under kvällen. Han 

tycker också att man läser för mycket och hör för mycket om att äldre blir bortglömda eller får 

ligga med sår eller andra hemska saker och det vill han inte vara med om. Han tror väl i stort 

att de flesta äldreboenden är bra, men det skrämmer honom när han hör om sådana händelser.  

  

Per vill absolut inte att någon av hans barn ska vårda honom om han blir sjuk. ”Det finns det 

vårdhem och personal som kan göra. Det ska inte mina barn binda upp sig med”. Per är 

mycket bestämt med sina svar på den här frågan och det blir inte så mycket mer svar. Vi 

pratar en stund allmänt om att bli äldre och hur fort det faktiskt går, om vården och 

äldreboenden, Per är inte särskilt förtjust i tanken att det kan finnas risk att hamna på ett 

sådant. Men han tror i det stora hela att vården på boendena är bra och att det är hög kvalitet 

på dem.  
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Men man vill ju inte bli sittande på ett sån´t i alla fall. Och skulle det nu bli så, så hoppas jag att 

barnen hälsar på någon gång då och då och kanske tar mig med hem till sig eller ut någonstans. 

Jag vill inte bli bortglömd. 

 

 Per ser lite ledsen ut när han säger detta.  

 

Marianne vill heller inte bli vårdad av något av barnen.  

 

Absolut inte! Det ska de inte binda upp sig med. Det finns människor som jobbar med att vårda 

andra människor och jag betalar skatt, en ganska hög sådan, så jag förväntar mig att få den 

service jag har rätt till om det behövs. Jag hoppas också att vården är utbygg när jag går i 

pension. Jag kan tänka mig att det finns en del privata vårdhem, det är ju så regeringen vill ha 

det, och då skulle det kunna vara en möjlighet. 

 

 Marianne ser nästan förskräck ut när hon tänker på att barnen skulle vårda henne om sjuk 

åldring.”Men de får gärna hälsa på och pyssla om”. säger hon och ler. Sedan blir hon 

allvarlig igen och säger bestämt : 

 

Jag ska inte bli gammal och sjuk! Jag ska vara gammal och pigg,  när jag dör så dör jag knall 

och fall. Så vill jag ha det. 

 

5.2.2 50-talisterna barn 

Alla barnen vill kunna ta hand om sina föräldrar, men de vill inte binda upp sig helt. De vill 

kunna utföra det arbete de har och leva det liv de lever. Alla fyra är också övertygade om att 

föräldrarna skulle få betydligt bättre hjälp med kunnig vårdpersonal. De skulle dessutom 

känna sig tryggare om de vet att föräldrarna blir bra omhändertagna.  

 

På frågan: kan du tänka dig att vårda föräldrarna om de blir sjuka? tänker Frida en liten stund 

innan hon svarar: 

 

Det är klart man vill hjälpa till, men jag vill nog inte binda upp mig helt med det. Jag vill känna 

att jag kan leva mitt eget liv också. 
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Frida funderar sedan länge och hon ser verkligen fundersam ut.  

 

Usch, det här var svårt, en så´n samvetsfråga! Det är klart jag vill ta hand om mina föräldrar, 

men jag ser ju hur det är i vården med dem som har sina gamla och sjuka föräldrar hemma och 

så vill jag inte ha det. De gamla ska få sin omvårdnad på ett tryggt och bra sätt. Det har de 

betalat skatt för. Sedan är det självklart att man finns där när det behövs. Sedan kan det vara så 

att även om jag jobbar inom vården, så kanske jag är bättre på att ta hand om någon annan äldre 

person och någon utomstående tar hand om mina föräldrar, om du förstår vad jag menar. 

   

Marcus funderar och en hel del innan han svarar på frågan 

 

Det beror på hur sjuka de blir. Jag kan inte tänka mig att mata och byta blöjor, om det är det du 

menar. Då behöver de nog bo på äldreboende. Men om de är sjuka men kan klara sig hyfsat 

själva så kan jag väl se till dem då och då. Det var en tanke jag inte tänkt förut. Det skulle ju 

kunna bli så med alla besparingar som görs i vården i dag. Nej, jag kan inte tänka mig att vårda 

dem så…det skulle nog bli jäkligt uppbundet. Nej för fa´n! hoppas det aldrig händer. De ska bli 

gamla och pigga och dö snabbt.  

 

Marcus ser verkligen ut att inte vilja tänka på gamla sjuka föräldrar.  

 

Nej, om det skulle hända ska de nog på ett äldreboende där de får professionell  hjälp och det 

finns duktig personal dygnet om. 

 

Maria ser också fundersam ut inför frågan. 

 

Jag vet inte. Du ställer så svåra frågor! Det känns så avlägset att mamma och pappa skulle bli så 

sjuka att de inte kan ta hand om sig själva. Men så får man ju inte tänka, det kan hända saker 

jättefort. De kan få cancer eller nå´t….. Jag vet inte om jag skulle kunna ta hand om dem. Det är 

inte det att jag inte skulle vilja, men jag tror inte det är så lätt. De skulle ha det mycket bättre på 

ett vårdhem eller äldreboende. 

 

Emma har också svårt att föreställa sig sina föräldrar med att inte kunna ta hand om sig själva.  

 

Skulle det hända är det klart jag tar hand om dem, men jag vill inte ha hela ansvaret. Jag vill 

kunna fortsätta mitt jobb och träffa vänner och göra trevliga saker. Så det skulle ju inte bli att jag 

vårdar dem i mitt hem. Vi betalar ju skatt som ska gå till vård, skola och omsorg. Det tjatar ju 

politikerna om dagligen, tycker jag, och då borde det väl finnas vård och omsorg för mina 

föräldrar om de behöver det. Man betalar väl skatt även på pensionen?  
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6. ANALYS 

 

6.1 Kommer livsstil, oberoende och individualitet att förändras genom att 

bo i generationsboende? 

Mina respondenter ställer sig olika till generationsboende och gemensamma kostnader. 

Samtliga värnar om sin individualitet och vikten av att få sköta sig själva. De har format sin 

individualitet utifrån den föränderliga omgivning de lever i och de rättar sig inte längre efter 

de sociala koder som tidigare gällde (Giddens, 2003, sid 73). De har skapat sina egna liv med 

de aktiviteter som passar för just dem och de har valt sin livsstil.  

 

6.1.1 50-talisterna 

Lena är den av respondenterna som har fått försämrad ekonomi genom att hon har fått sluta på 

sitt arbete. Detta är en av de sociala förändringar som snabbt sker i samhället och som 

Giddens (1991, sid 39), menar är en förändring som står utanför människans kontroll och som  

påverkar våra livsval. Lena vill egentligen kunna resa och handla, men är orolig för att hon 

inte kommer att kunna göra det som pensionär. Hon är rädd att hon ska bli beroende av någon 

form av statligt stöd och inte kunna bestämma själv över sitt liv. Hon är inte helt främmande 

för ett generationsboende och att dela på en del utgifter. Tommy, Per och Marianne kan 

däremot inte alls tänka sig att bo så, men de kan tänka sig att bo i närheten av barnen. De kan 

heller inte tänka sig att dela på några utgifter. Eftersom de har bra ekonomin och kan 

pensionsspara, tror de att de kommer att kunna klara sig ekonomiskt även som pensionär. Här 

finns de skillnader som Giddens (2003, sid 163) menar finns mellan äldre och deras möjlighet 

till autonomi. Lena har säkert möjlighet till emotionellt stöd, men om hennes ekonomi är 

begränsad så kan det också komma att påverka hennes val av sjukvårdsresurser. Tommy, Per 

och Marianne har en annan livssituation, då deras ekonomi är betydligt bättre än Lenas.  De 

tror att de kommer att kunna fortsätta att vara med i den ständigt föränderliga omgivningen 

(2003, sid 73). De tror också att de har gjort sina livsstilsval och de tror att de kommer att 

kunna följa detta val i samhällsutvecklingen(Giddens, 1991, sid 101-105). 
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6.1.2 50-talisternas barn 

50-talisternas barn har också svårt att tänka sig generationsboende, men de är inte lika 

avståndstagande som sina föräldrar utan de tror, mer än vad föräldrarna gör, att det skulle gå 

om det blir nödvändigt. Frida är den som är mest positiv till generationsboende och att dela på 

en del utgifter, men helst vill hon, liksom de andra barnen, ha föräldrarna nära men inte i 

samma hushåll. Frida ser sin mammas situation som den är nu, hon tror att om de kan dela på 

vissa utgifter och hjälpas åt med annat så blir de inte beroende av stöd från stat eller kommun, 

men däremot så blir de mer beroende av varandra. Hon tror också att om de lever så nära 

varandra så kommer deras individualitet och livsstil att behöva omvärderas. Marcus och 

Maria funderar kring hur deras respektive skulle se på generationsboende och då tillsammans 

med svärföräldrar,  de tror att det då skulle påverka både individualitet och livsstil. För övrigt 

så tror de, liksom Emma och Frida, att om de bor nära, men med egna hushåll, så kommer 

varken livsstil eller individualitet att påverkas.  

 

6.2 Hur ser du på trygghet vid att vårda/bli vårdad av nära anhörig? 

6.2.1 50-talisterna 

Ingen av personerna födda på 1950-talet vill vid sjukdom bli omhändertagen av sina barn. Om 

de inte kan klara sig själva vill de bo på någon form av äldreboende och ha tillgång till 

vårdpersonal. Samtliga fyra 50-talister är lite oroliga för eventuell vård som äldre. De tror att 

vården i stor sett är bra, men de ser brister i den genom de bilder som media ger oss av äldre 

människor som ligger länge med obehandlade sår eller blir bortglömda av någon anledning. 

Det oroar dem. De vill veta att de blir tryggt omhändertagna, att de kan utlämna sig åt 

vårdpersonal och att de blir respektfullt behandlade.  

 

Vid en sjukdomssituation förändras hela individens livsstil och autonomi. Individen kan inte 

själv välja eller bestämma över sin situation (Giddens, 2003, sid 163). Han/hon måste 

omdefiniera många av sina nära personliga åsikter. Relationen till hur individen ser på sig 

själv kommer att förändras liksom relationen till andra (2003, 73).  

 

Respondenterna känner också en trygghet i att veta att barn/barnen finns i närheten och kan 

finnas till hands om det behövs. 
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Omvårdnad vid sjukdom innebär idag oftast att det är vårdpersonal som sköter det. Individen 

vill känna trygghet i den omvårdnaden. Men jag upplever det som att mina intervjupersoner 

som är födda på 1950-talet även vill känna den gemenskap, samkänsla, trygghet, omtanke, 

samarbete och hjälpsamhet, som Knoll & Witt (2005, sid 61), menar fanns i det tidigare 

samhället.  

 

6.2.2 50-talisternas barn 

När det gäller att vårda sina föräldrar vid sjukdom ställer barnen sig tvekande. Även Frida 

som jobbar inom vården har svårt att tänka sig det. De skulle vilja kunna ta hand om 

föräldrarna, men alla fyra värnar om sin frihet över att kunna leva sina egna liv och är rädda 

att det ska påverka deras livsstil om de tar på sig ett sådant ansvar.  De är också övertygade 

om att föräldrarna skulle få bättre omsorg inom det professionella,  de skulle själva känna sig 

tryggare med att veta att de blir bra omhändertagna.   

 

Utifrån mina intervjuer tycker jag mig ana att den yngre generationen skulle ha lite lättare att 

kunna anpassa sig till framtidens pensionsförändringar än 50-talisterna. 50-talisterna är fullt 

medvetna om att det kommer att bli en förändring när de ska gå i pension, men av det jag 

tolkar från intervjuerna så kommer de ha svårt att släppa den livsstil de har format.   

 

7. SAMMANFATTNING 

De personer som jag har intervjuat och som är födda på 1950-talet har liksom de flesta andra 

50-talister varit med om stora förändringar i samhället. Många minns hur det var på kvällarna 

innan TV kom. Många började arbeta före datorns tid och Internet och alla vet hur det är att 

leva utan en mobiltelefon. Först blev det en tv-kanal och tv sände endast under några timmar 

på kvällen och reklam var strängt förbjuden. Sakta och successivt växte utbudet och idag kan 

vi slå på tv:n när vi vill på dygnet och titta på kanaler som sänder från världens alla hörn. Vi 

matas ständigt med information och reklam både från tv-sändningar men även via Internet, i 

stort sett alla har en mobiltelefon. När 50-talisterna var ungdomar började det bli populärt att 

tågluffa i Europa och att studera utomlands eller arbeta som aupair, men de flesta hade inte 

möjlighet till det.  Idag är det många som pendlar mellan bostad och arbete på annan ort eller 

till och med i annat land. 50-talisterna har gjort och gör sina livsstilsval i det senmoderna 

samhällets snabba förändringar, globaliseringens oförutsägbara processer påverkar oss som 

individer, som Giddens menar att det gör.  Intervjupersonerna födda på 1950-talet svarade att 
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de ser förändringar i det sociala skyddssystemet, de tror att ekonomin som pensionär kommer 

att minska för dem som inte har haft möjlighet att skaffa egna besparingar eller försäkringar.  

Samhället påverkar våra relationer och vardagserfarenheter, samhället genomgår stora 

förändringar och vi måste omdefiniera många av våra personliga tankar. Kommer Olofssons 

framtidssyn där han menar att individen måste ta större ansvar för sin sociala situation, statens 

minskade resurser till trygghetssystemet samt DN:s artikel om fattigpensionärer, att vara en 

sådan förändring? Senmodernitetens risker som den globala ekonomins sammanbrott, kan 

komma att drabba kommande pensionärer då socialförsäkringssystemet inte har pengar som 

räcker till dem som behöver.  

  

Berger menar att människans sociala förändring i samhället vanligtvis sker uppåt. Men om det 

blir pensionärer som blir fattigpensionärer, som Klevmarken säger,  om statens inkomster inte 

kan täcka upp pensionssystemet, kommer inte en stor del av framtidens pensionärer att få 

klättra nedåt på den sociala stegen då? 

Enligt Knoll & Witt så har människan en längtan efter nära relationer när traditioner 

förändras. Kommer vi att komma närmare varandra när den individuella människan måste 

tänka om sin livssituation då trygghetssystemet inte längre fungerar som vi är vana vid? Eller 

kommer det att skapa konflikter? 

 

Det har varit trevligt att göra den här undersökningen och mina intervjupersoner har visat stort 

intresse för min frågeställning. Jag har väckt en del tankar och funderingar även hos den 

yngre generationen. Att det är den yngre generationen som verkar ha lättare att tänka i 

förändringar är kanske inte så konstigt. Är det inte så livet är? Vi lever oss in i våra livs-

situationer och anpassar oss efter dem och ju äldre vi blir desto svårare har vi att ändra på oss. 

50-talisterna som jag intervjuade är övertygade om att det kommer att bli förändringar när de 

går i pension, men ändå verkar de vara fast i sin livsstil.  

 

Under arbetets gång har tankar kring min undersökning dykt upp. Det har slumpat sig så med 

de 50-talister jag intervjuat att de lever i ett långvarigt förhållande där de är föräldrar till det 

barn jag har intervjuat. När jag läste Esping-Andersen (2002) som skriver om att familjerna 

inte längre är en stabil punkt i individens liv och att många barn har föräldrar på olika håll, 

slog mig tanken att om någon av mina yngre respondenter vuxit upp under sådana 

förhållanden så borde det ha påverkat svaren i intervjun. Det är ju lättare att tänka sig att bo 
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tillsammans med eller vårda en person som står en nära. Men är det lika lätt att dela boende 

med mammas nya man/sambo eller pappas nya sambo/fru? Här kommer också begreppet 

svärföräldrar in. 

 

Klevmarken menar att den framtida pensionen kommer att krympa i förhållande till dem som 

arbetar, han kallar detta för följsamhetsregeln. Socialdepartementet skriver att genom 

följsamhetsindexeringen så kommer pensionerna att uppräknas efter den ekonomiska 

utvecklingen. Detta är för mig motsägelsefullt och det återstår att se hur det kommer att bli.  
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INTERVJUGUIDE  I 

 

Kommer livsstil, oberoende och individualitet att förändras genom att bo i 

generationsboende? 

 

Hur ställer du dig till generationsboende när du blir pensionär? 

 

 

Frågor som ställdes under intervjuns gång: 

 

Hur skulle du i så fall kunna tänka dig att bo? 

 

Skulle du be om /ge ekonomisk hjälp om pensionen inte räcker till nödvändigheter? 
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 INTERVJUGUIDE II 

 

Hur ser du på trygghet vid att vårda/bli vårdad av nära anhörig? 

 

Fråga till personerna födda på 1950-talet 

 

Hur vill du bli omhändertagen om du blir sjuk? Kan du tänka dig att ditt barn gör det? 

 

Fråga till 50-talistens barn 

 

Kan du tänka dig att vårda föräldrarna om de blir sjuka? 

 

 

 

Fråga till samtliga respondenter 

 

Hur ser du på vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


