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Titel: Pensionärers upplevelse av pensionsövergången:  
- hur vardagens aktiviteter har förändrats efter pensionen 
 
Kort titel: Pensionärers upplevelse av pensionsövergången 
 

Sammanfattning: 

Bakgrund: I dagsläget är 20 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och 

åldersgruppen förväntas öka Syfte: Att beskriva hur pensionärer upplevde 

pensionsövergången med fokus på förändringar i vardagens aktiviteter. Metod: En 

kvalitativ design med en fenomenologisk ansats. Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes för att samla in data och analyseras enligt Giorgi’s fenomenologiska 

metod. Resultat: Den slutliga essensen: Pensionen innebar en möjlighet att få göra det 

jag vill- när jag vill göra det. De tre olika temana blev då: (1) Pensionsövergången var 

en viktig brytpunkt i det dagliga aktivitetsutförandet; (2) Det blev en annan livsrytm; (3) 

Inställningen till de dagliga aktiviteterna förändrades. Kliniska implikationer: De 

faktorer som studien påvisar skulle kunna vara vägledande vid utveckling av kliniska 

riktlinjer för äldre som av olika anledningar upplever aktivitetsobalans. Studiens 

begränsningar: Deltagarna beskrev pensionsövergången och de dagliga aktiviteterna 

på ett liknande sätt, men fler studier krävs för att kunna studera fenomenet utifrån 

individer med olika fysiska, psykiska och socioekonomiska förutsättningar.  

 

Nyckelord: Aktivitetsbalans, fenomenologi, kvalitativ, pensionärer  
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OCCUPATIONAL THERAPY INTERNATIONAL 

Retirees and their experience of retirement transition:  
- How the daily activities have changed after retirement 
Running head: Retirees and their experience of retirement transition 

Author: Sofia Lingetun 
Jönköping University, School of Health and Welfare, Department of Rehabilitation 
Address: Jonstorps gård 202, 311 94 Falkenberg, Sweden 
Email: liso1501@student.ju.se 
Telephone: 0706-109457 
 
Abstract 

Background: Today, 20 % of Sweden's population are 65 years or older and the 

population are expected to increase. Objectives of study: To describe how a 

selection of retirees experienced the retirement transition and how the everyday 

activities have changed. Method: A qualitative design with a phenomenological 

approach. Semi-structured interviews where used and analysed according to Giorgi's 

phenomenological approach. Findings: Final essence: The retirement was an 

opportunity to do what I want to do- when I want to do it. The three themes: (1) The 

transition was an important change in the daily occupational performance; (2) It was a 

different rhythm of life (3) The approach to the daily activities changed. Relevance to 

clinical practice: The result represents several aspects witch can be used for 

developing new clinical guidelines for retirees who because of various reasons 

experience occupational imbalance. Limitations and recommendations for further 

research: The participants described the transition and everyday activities in a similar 

way, but further studies are required to obtain different perspectives on the 

phenomenon. 

Keywords: occupational balance, phenomenological, qualitative, retirees 
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Introduktion  

I dagsläget är 20 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre och åldersgruppen förväntas 

öka (Statistiska centralbyrån, 2016). Att åldersgruppen är stor beror delvis på att dagens 

äldre har vuxit upp under mer gynnsamma socioekonomiska förhållanden (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014). Prognosen visar att individer inte bara lever längre 

jämfört med tidigare utan kommer att leva fler år med färre begränsningar och 

funktionshinder (Christiansen et al. 2009). Utöver det finns det ett tydligt mål att äldre 

ska kunna leva ett fortsatt aktivt liv och ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen 

och sin egen livssituation. Likaså ska de kunna åldras i trygghet och bevara sin känsla 

av självständighet (Regeringskansliet, 2014). De som har gått i pension upplever livet 

som pensionär på olika sätt. För en del kunde tiden innan pensionen innebära att kraven 

från arbetslivet ökade i takt med att individens fysiska och mentala resurser 

begränsades, vilket skapade en obalans. Utifrån det perspektivet var pensionen något att 

se framemot: inga krav eller förväntningar där fokus på individens tidigare prestationer 

minskade (Jonsson, 2011). Pensionen kan därmed förknippas med frihet och spontanitet 

där en tydlig förändring är att pensionärer disponerar sin tid på ett annat sätt. Dessutom 

uppskattar många att de inte längre behöver planera sin dag utan utgår ifrån sina egna 

behov och gör det de har lust till (Pepin et al., 2011).  

Samtidigt har tidigare studier visat att en del upplever pensionsövergången 

som utmanande då det kan påverka individens identitet och upplevda roller (Pettrican et 

al., 2011). Pensionsövergången kan präglas av en frustration där många saknar- eller har 

svårt att fylla sina dagar med olika aktiviteter (Jonsson et al., 2000). Utöver det kan 

aktiviteternas värde och de sociala relationerna förändras eftersom flertalet förlorar det 

sociala sammanhanget efter avslutat arbete (Jonsson et al., 2001). Friheten som 
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pensionen medför kan bli så stor att det blir till en paradox: den obalans som tidigare 

upplevdes i individens arbetsliv kunde istället ersättas av en ny obalans, ett liv utan krav 

eller förväntningar (Jonsson, 2011). Pensionsövergången kan därmed innebära en 

förändring av- eller risk för nedsatt aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans definieras som 

”uppfattningen om livet som innehållande rätt mängd- och rätt variation mellan olika 

aktiviteter” (Wagman, 2012; Wagman et al., 2012). Tidigare forskning kring 

upplevelsen av aktivitetsbalans har främst varit i relation till någon form av sjukdom 

eller funktionsnedsättning. Som exempel kan nämnas att reumatism kan inverka på 

individers upplevda aktivitetsbalans då deras delaktighet i de fysiska- mentala-, sociala- 

och vilsamma aktiviteterna kan förändras i negativ riktning (Stamm et al, 2004). När 

individer har svårt att delta i en aktivitet kan det delvis bero på bristande fysiska, 

mentala eller sociala förmågor vilket då kan leda till aktivitetsobalans (Wilcock, 2006). 

För den nämnda åldersgruppen finns det individer som har olika förutsättningar vid 

övergången till livet som pensionär. Därmed finns det också en stor variation i deras 

upplevelse av aktivitetsbalans. Utifrån detta finns det behov av ytterligare forskning 

som belyser pensionärers olika upplevelser av pensionsövergången. Detta för att öka 

kunskapen om hur de arbetsterapeutiska interventionerna kan utformas för att hjälpa 

individer att uppnå en balans i det dagliga aktivitetsutförandet.  

Pensionsövergången innebär inte enbart en förändrad identitet och andra roller, 

utan även en omvärdering gällande upplevd aktivitetsbalans. Att kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter är viktigt för att kunna upprätthålla och främja individers hälsa 

och välbefinnande (Pettrican et al., 2011). I detta sammanhang har arbetsterapeuten en 

viktig uppgift genom att hjälpa individer att uppnå en känsla av aktivitetsbalans 

(Jonsson, 2011). De arbetsterapeutiska insatserna riktas idag främst till de med 
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funktionsnedsättning, förvärvad eller medfödd sjukdom/skada. I takt med att den äldre 

åldersgruppen ökar medföljer det ökade krav på att hälso-och sjukvårdspersonal ska 

agera proaktivt för att främja ett hälsosamt åldrande (Walker et al., 2013). 

Arbetsterapeuter behöver därför öka sina kunskaper kring pensionsövergången och dess 

inverkan för att utveckla de hälsofrämjande interventionerna för äldre både före-och 

efter att de har gått i pension (Pettrican et al., 2011).  

 

Syfte  

Att beskriva hur pensionärer upplevde pensionsövergången med fokus på förändringar i 

vardagens aktiviteter.  

 

Metod 

Design	  

En kvalitativ design med fenomenologisk ansats applicerades då studien avser att 

beskriva individers subjektiva upplevelse av pensionsövergången och hur vardagens 

aktiviteter har förändrats. Fenomenologin strävar efter att utveckla fenomenets innebörd 

genom att studera hur det upplevs. Likaså syftar fenomenologin till att beskriva 

fenomenets variationer och vad som var gemensamt, det vill säga essensen eller kärnan 

i det aktuella fenomenet (Friberg et al., 2012).  

 

Urval 

Deltagarna rekryterades genom ett lämplighetsurval (Danielson, 2012). 

Inklusionskriterier för deltagande var:  

• Individer som var 63 år eller äldre. 
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• Individer som hade varit helt pensionerade i 1-10 år  

Exklusionskriterier för deltagande var:  

• Individer som författaren hade en relation till sedan tidigare 

Med hjälp av författarens sociala nätverk blev 10 potentiella deltagare tillfrågade. Om 

det fanns ett intresse fick deltagarna ett informationsbrev som beskrev studiens syfte 

och förfarande. Om de därefter var villiga att delta fick de lämna sitt telefonnummer för 

att möjliggöra telefonkontakt. Därefter tog författaren kontakt och bokade en tid för 

intervju. Samtliga som blev tillfrågade valde att delta i studien och individerna 

namngavs med fiktiva namn (tabell 1). Deltagarna var födda i Sverige och bodde i tre 

mindre städer, antingen centralt eller ute på landsbygden. Gruppen bestod av tre män 

och sju kvinnor i åldrarna 67-72 år (median: 68 år) som hade varit pensionärer mellan 

två och sju år (median: 5 år). De som deltog var antingen gifta eller sammanboende och 

en var änka.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Danielson, 2012). 

Författaren utformade en intervjuguide bestående av inledande demografiska frågor 

(ålder, tidigare sysselsättning, civilstånd, samt antal år som pensionär) och ett antal 

huvudfrågor, exempelvis: ”Hur ser du på dina dagliga aktiviteter?” eller ”Hur har din 

vardag och dina aktiviteter förändrats sedan du gick i pension? På vilket sätt?” Utöver 

det ställdes ytterligare följdfrågor beroende på vad deltagarna berättade. Samtliga 

deltagare önskade att få genomföra intervjun i sitt hem. Varje intervju började med en 

kort presentation om studiens syfte, deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och fick 

därefter ge sitt skriftliga samtycke. Såväl intervjuguide samt den praktiska processen 
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testades först i en provintervju (Danielson, 2012). Inga ytterligare justeringar 

genomfördes och provintervjun kunde därmed inkluderas i datainsamlingen. 

Intervjuerna ljudinspelades och varade under ca 60-90 minuter.  

 

Dataanalys   

Samtliga intervjuer transkriberades över till text där även pauser, skratt och suckar 

noterades. Författaren lyssnade igenom intervjuerna upprepade gånger för att säkerställa 

att alla ord kom med. Författaren genomförde en beskrivande fenomenologisk analys 

enligt Giorgi som bygger på individers levda erfarenheter (Giorgi, 1997). Metoden 

innebar att författaren applicerade ett öppet förhållningssätt när det insamlade materialet 

lästes igenom flera gånger. I samband med detta markerades de meningar och stycken 

som var relevanta utifrån studiens syfte. De utvalda meningsenheterna transformerades 

sedan till ett mer abstrakt språk (Giorgi, 1997). Meningsenheterna delades in i grupper 

och studerades utifrån likheter, skillnader och relationen till varandra. Författaren valde 

även att återgå till meningsenheterna i materialet under analysen för att säkerställa att de 

inte förlorade sitt sammanhang. De olika grupperna av meningsenheter omvandlades 

sedan till subteman med respektive tema vilket bildade fenomenets struktur (se exempel 

i tabell 2). Analysen mynnade ut i en beskrivning av fenomenets essens, det vill säga 

vad som kännetecknade fenomenet (Giorgi, 1997). Samtliga teman förankrades med 

stöd av citat från intervjuerna. 

 

Etiska överväganden  

Aktuell studie har utgått ifrån det grundläggande individsskyddskravet som består av 

fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebar att 
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deltagarna fick ett informationsbrev hemskickat där det framkom tydligt att deltagandet 

var frivilligt och inga personliga vinster eller potentiella risker hade identifierats. I 

brevet stod det även att samtliga uppgifter som inhämtades skulle avidentifieras och 

hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. Vid intervjun fick deltagarna ge sitt skriftliga samtycke i 

enlighet med samtyckeskravet. Likaså hade deltagarna i sin medverkan godkänt att 

intervjun spelades in där det enligt nyttjandekravet var viktigt att informationen som 

inhämtades av deltagarna endast skulle användas för forskningsändamål. Deltagarna 

bestämde även själva vart intervjun skulle ske och hade på så vis gett sitt medgivande 

till att intervjun genomfördes i deras hem. Utöver det har ett etiskt protokoll fyllts i, 

blanketten ”Etisk egengranskning vid examensarbete” enligt Jönköping University 

(2016). 

 

Resultat  

Analysen från de 10 intervjuerna resulterade i tre olika teman med respektive subtema 

(tabell 3). Den slutliga essensen blev: Pensionen innebar en möjlighet att få göra det 

jag vill- när jag vill göra det. De tre olika teman blev då: (1) Pensionsövergången var en 

viktig brytpunkt i det dagliga aktivitetsutförandet; (2) Det blev en annan livsrytm; (3) 

Inställningen till de dagliga aktiviteterna förändrades. Respektive tema och den slutliga 

essensen beskrivs i löpande text nedan.  

 

Pensionsövergången var en viktig brytpunkt i det dagliga aktivitetsutförandet 

För deltagarna kunde närmaste tiden innan pensionen präglas av stress och höga 

förväntningar, både från arbetet och från den sociala omgivningen. Dels att pendla och 
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vara styrd till tid och alla måsten, eller känslan av att inte hänga med i utvecklingen på 

arbetet innebar att en del inte kunde uppnå de krav som förväntades av dem. På så vis 

var pensionen något som deltagarna såg framemot. En utav deltagarna blev tillfrågad 

om hon hade några förväntningar när hon gick i pension:   

 

Nej, det hade jag inte, bara att man skulle slippa pendla, springa mellan 

buss och tåg för att hinna med, ja det var rätt så jäktigt. (Dagny, 68 år)

     

Trots olika förväntningar på pensionen så beskrev deltagarna en känsla av frihet, de 

upplevda kraven minskade och stressen ersattes av att de nu kunde njuta av sin ledighet. 

Samtidigt var arbetsrollen en viktig del av ens identitet och innefattade både att få utöva 

sina färdigheter och bidra med sina kunskaper. Trots det var pensionsövergången ändå 

en viktig brytpunkt, när deltagarna blickade tillbaka till tiden innan pensionen så fanns 

det en känsla av att de nu var redo att ta nästa steg. Den arbetsrelaterade stimulansen var 

mättad och behovet av att få utöva sina intressen och umgås med sin familj växte. 

Utöver det beskrev Judit 68 år betydelsen av att ”jag kunde välja när jag ville gå” - att 

arbetslivet avslutades på ett bra sätt var också viktigt för övergången till livet som 

pensionär. Att kunna utgå ifrån sina egna intressen och behov efter pensioneringen var 

nu framträdande: 

Så var det nånting jag satte efter att jag gick hem: ”Nu ska det vara på 

mina villkor” .    (Erik, 69 år) 

 

Att äntligen få disponera sin egen tid och inte känna sig stressad bidrog till att 

deltagarna upplevde en ökad känsla av kontroll efter pensioneringen. En del hade 
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reflekterat över pensionen i mer eller mindre utsträckning men i sin helhet upplevde 

deltagarna att pensionsövergången innebar ett viktigt avslut men också en början på 

något nytt.  

 

Det blev en annan livsrytm  

Trots att pensionen till stor del bidrog till ökad flexibilitet och spontanitet så beskrev 

deltagarna sin vardag utifrån vikten av att kunna bevara vissa rutiner. Dels kunde en dag 

inledas med en längre frukost, därefter utfördes olika hushållssysslor för att efter lunch 

ge utrymme för vila och återhämtning. Efter det var det flera som ägnade sig åt någon 

form av fysisk aktivitet så som trädgårdsarbete, promenader, vattengympa, stavgång 

eller styrketräning. En del utav deltagarna kunde i samband med pensionsövergången 

sakna det sociala sammanhanget från sin gamla arbetsplats. Samtidigt hade de nu fått 

hitta andra forum för sina aktiviteter: 

 

Och sen tycker jag väl det är ju den sociala biten som man missar när 

man slutar jobba, sina arbetskamrater och då får man ju ta dem någon 

annanstans istället och då blir det ju, ja man hittar dem på andra ställen.          

(Hillevi, 68 år) 

  

Utöver vänner och familj var flera engagerade i olika föreningar så som 

bostadsrättsförening, trädgårdsförening, eller pensionärsorganisationer. Mot slutet av 

dagen var det några som gärna ägnade sig åt lugnare aktiviteter så som hantverk, sitta 

vid datorn eller titta på tv. Dessutom kunde vardagen bestå av spontana aktiviteter så 
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som utflykter, evenemang, lunch på en restaurang eller bjuda hem vänner på en fika. 

Utöver det beskrev deltagarna friheten kring att kunna resa:  

 

Vi kan ju passa på och ta en sån’ där sista minuten resa, man kan ju 

nästan åka från den ena dagen till den andra om man har passen i 

ordning.     (Ingvar, 72 år) 

     

I sin helhet upplevde deltagarna att utbudet och fördelningen av de dagliga aktiviteterna 

var lagom utifrån deras liv och aktuella behov och känslan var att de alltid hade något 

att göra. Samtidigt fanns det dem som upplevde att de egentligen hade för mycket 

aktiviteter men de trivdes med att hellre har för mycket än för lite.  

 

Jag säger så här att när jag jobbade så hade jag ju med och göra precis 

lika mycket som jag gör idag som pensionär.  (Berit, 69 år) 

     

Dessutom uttryckte deltagarna att tidsperspektivet hade blivit annorlunda i samband 

med pensionsövergången. Dels bestod veckorna av inbokade- eller stående aktiviteter 

samtidigt som det fanns utrymme för att fritt få göra det som uppstod för stunden. 

Likaså kunde en aktivitet få ta längre tid utan att deltagarna kände sig stressade. De 

upplevde ett annat tempo vilket var framträdande i flera utav deltagarnas berättelser: 

Kontrasten vad jag förväntade mig kontra när jag nu är pensionär- det 

tycker jag att det stämde ganska bra och jag var aldrig orolig, och jag har 

aldrig känt att jag har för lite och göra utan jag kan njuta av 

långsamhetens lov ungefär (skratt), jag kan sitta och bara vara, på 
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sommaren så sitter jag ute med en bok tills jag somnar, jag njuter, det gör 

jag!      (Anna, 67 år) 

 

Inställningen till de dagliga aktiviteterna förändrades 

Samtliga deltagare uttryckte att de nu kunde fylla sina dagar med det de önskade och 

hade lust till, att göra det som var kul och det som gav energi - resten valde de aktivt 

bort. Det ansågs mer naturligt att få njuta och leva mer här och nu. Exempelvis att få ta 

dagen som den kommer, att med glädje och energi kunna baka eller laga mat till sina 

gäster. Att få finnas till för sina barn och barnbarn och få ingå i ett socialt sammanhang 

– det var några av de aktiviteter som deltagarna prioriterade och värderade högt. Utöver 

det uttryckte Flora, 68 år att ”det jag inte hinner göra idag – det gör jag imorgon”. På 

så vis upplevde deltagarna att vardagen fortlöpte på ett mer avslappnat sätt med mindre 

krav på sig själva och från sin omgivning. De faktorer som både kunde främja eller 

hindra deltagarna från att utföra en aktivitet var främst den fysiska och ekonomiska 

aspekten. Likaså fanns det en önskan om att kunna göra aktiviteter tillsammans med 

andra eller med sin partner. Deltagarna uttryckte en medvetenhet om hur värdefullt det 

var att få dela vardagen med någon annan och hur livet skulle förändras om ens partner 

gick bort. En utav deltagarna blev änka i samband med pensionen och sa:  

 

Ja, jo men att det blev ju inte så utan jag blev ensam, jag skulle ju haft B. 

med mig men, och roligare när vi var ute och gick och liksom på alla sätt, 

men det måste, ja det blev väldigt mycket annorlunda än vad jag hade 

tänkt mig.    (Christina, 67 år) 
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Deltagarna uttryckte spontant hur viktigt det var att inte ta någonting för givet. Dels 

visade de sin tacksamhet över att få leva ett innehållsrikt- och självständigt liv utan att 

vara beroende av någon annan. Utifrån ett framtidsperspektiv var många tacksamma så 

länge de fick bevara sin hälsa och motivation till att utföra de dagliga aktiviteterna. 

Åldrandet gjorde sig stundtals påmind på grund av värk eller sjukdom vilket medförde 

en viss beredskap bland några utav deltagarna. Samtidigt var majoriteten medvetna om 

vikten av att leva och njuta av varje dag, en utav deltagarna betonade: 

 

Ja, absolut hela tiden och ha planer på vad ska vi göra? framtidsplaner, 

drömmar- jätteviktigt och ha framtidsdrömmar, nej jag tror det att säger 

man ”nej nu har jag nog ingenting mer som jag behöver göra, nu är det 

färdigt” då tror jag att man förkortar sitt liv.            (Gustav, 68 år) 

 

Den slutliga essensen blev då:     

Pensionen innebar en möjlighet att få göra det jag vill- när jag vill göra det 
Deltagarna beskrev att livet före pensionen var styrt av tider och uppgifter från 

arbetsgivare, kollegor och familj där vardagen skulle fungera med både arbete och 

hushållssysslor. De beskrev en upplevelse av stress och höga krav, där obalansen 

berodde på att de inre resurserna inte räckte till utifrån omgivningens förväntningar. På 

så vis upplevde deltagarna att vardagen som pensionär fick ett annat värde. I kontrast till 

arbetslivet blev pensionen en ny fas fylld av frihet och spontanitet. För deltagarna 

innebar pensionen en möjlighet att kunna utgå ifrån sina egna behov och utföra en 

aktivitet när det passade en själv. En aktivitet fick ta längre tid och de kunde få njuta av 

varje moment utan att känna sig stressade. Att både kunna sköta om hushållet, delta i 
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olika fritidsaktiviteter och samtidigt ge sig själv tid till vila och återhämtning var viktigt 

för pensionärernas upplevda aktivitetsbalans. Deltagarna fyllde sina dagar med 

aktiviteter som skapade mening för den enskilde, dels aktiviteter som utfördes på egen 

hand men även tillsammans med sina nära och kära.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur pensionärer upplevde pensionsövergången med 

fokus på hur vardagens aktiviteter har förändrats efter att de gick i pension. I studien 

beskrivs övergången från arbetslivet till livet som pensionär på ett liknande sätt som 

andra studier med liknande urval. I studien upplevde deltagarna övergången som en 

personlig frihet vilket stämmer överens med Jansson et al. (2011) och Jonsson (2011), 

där pensionärerna inte längre upplevde någon press eller krav i sin vardag. I kontrast till 

livet som yrkesverksam blev pensionen en ny fas som möjliggjorde flexibilitet och 

spontanitet vilket i enlighet med Pepin et al. (2011) är en viktig förändring. Dagarna 

fylldes av aktiviteter som skapade mening för den enskilde. För deltagarna var det 

aktiviteter som skedde med viss regelbundenhet där de gärna utförde aktiviteter 

tillsammans med andra individer, vilket enligt Jonsson (2011) har en tydlig koppling till 

upplevelsen av ett gott liv som pensionär. Deltagarna upplevde även en jämn fördelning 

av de dagliga aktiviteterna, vilket enligt Wilcock et al. (1997) är viktigt för individers 

aktivitetsbalans och hälsoupplevelse. Med andra ord upplevde deltagarna i denna studie 

troligen aktivitetsbalans då variationen- och antalet aktiviteter var lagom utifrån deras 

livssituation och aktuella behov (Wagman, 2012;Wagman et al., 2012).  

På så vis var det ingen utav deltagare som upplevde den obalans som 

pensionen kan medföra. Snarare upplevde pensionärerna i denna studie en balans och 
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tillfredsställelse i det dagliga livet, där de i enlighet med Backman (2004) kunde utgå 

ifrån sina egna intressen och behov. I motsats till vad denna studie visar så finns det 

enligt Jonsson et al. (2001) pensionärer som kan uttrycka ett missnöje över sin 

livssituation när de har gått i pension. När individer har svårt att delta i en aktivitet så 

kan det dels bero på bristande fysiska, mentala eller sociala förmågor vilket då kan leda 

till aktivitetsobalans (Wilcock, 2006). Skillnaden i livet som pensionär är att arbetet inte 

längre utgör den huvudsakliga sysselsättningen. Ett annat mönster som kan förekomma 

hos individer som avslutar sitt arbete eller drabbas av en sjukdom så kan upplevelsen 

vara att gå från en obalans till en annan. Känslan av total frihet kan därmed paradoxalt 

vändas till en form av occupational deprivation – där upplevelsen av meningsfullhet i 

sina dagliga aktiviteter saknas (Jonsson, 2011). Aktivitetsbalans anses därmed ha en 

stark koppling till individers hälsoupplevelse. Upplevelsen av aktivitetsbalans kan 

därmed ha en förebyggande effekt för att exempelvis minska risken för att utveckla 

psykisk ohälsa (Bejerholm, 2010). Att utvärdera individers upplevelse av 

aktivitetsbalans borde därmed vara en central del av de arbetsterapeutiska insatserna 

(Wilcock et al., 1997). Arbetsterapeutens insatser och betydelse för den enskilde i 

samband med pensionsövergången är ett område som borde utforskas mer för att 

utvärdera nyttan utifrån ett individ, profession och samhällsperspektiv. Utifrån ens liv 

som pensionär är arbetsterapi ett viktigt verktyg då det kan främja välbefinnandet hos 

varje enskild individ vilket också gynnar samhället i stort (Jonsson, 2011).   

 

Kliniska implikationer 

De faktorer som studien påvisar skulle kunna vara vägledande vid utveckling av 

kliniska riktlinjer, samt vid upprättande av individuella rehabiliteringsplaner för äldre 
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som av olika anledningar upplever aktivitetsobalans. För den arbetsterapeutiska 

professionen är det då möjligt att utveckla de preventiva- och hälsofrämjande 

interventionerna för att hjälpa pensionärer att uppnå- eller bevara sin upplevelse av 

aktivitetsbalans. Genom att kartlägga individens dagliga aktiviteter utifrån tid och 

struktur, att se till pensionen utifrån både den känslomässiga, sociala, materiella och 

ekonomiska faktorn och hur det inverkar på den enskilde (Pepin et al., 2011). 

Arbetsterapeuten kan exempelvis kartlägga individens befintliga resurser och eventuella 

begränsningar samt skapa möjligheter för att överbrygga dessa eller minska dess 

inverkan. Utöver det är det viktigt att patienten själv får uttrycka vilka aktiviteter som är 

mer prioriterade än andra och vilka aktiviteter hen önskar att kunna utföra i framtiden 

(Pettrican et al., 2011). Det är samtidigt viktigt för den arbetsterapeutiska professionen 

att ta till sig hur pensionären upplever fördelningen över tid av de dagliga aktiviteterna. 

Dels att en aktivitet får ta längre tid men även betydelsen av att ha ett jämnt antal 

aktiviteter under en dag. På så vis är det inte alltid så att pensionärer behöver utföra fler 

aktiviteter. Snarare bör de få möjlighet att göra det man har lust till- och att de får göra 

det i sin egen takt (Jonsson, 2011). De arbetsterapeutiska interventionerna skulle då 

kunna bidra till att individen upplever en ökad känsla av delaktighet och självständighet 

under en längre tid efter pensionen. 

 

Studiens begränsningar 

Användande av ett lämplighetsurval (Danielson, 2012) samt det sociala nätverket för att 

komma i kontakt med potentiella deltagare hade såväl för-som nackdelar. Utifrån ett 

tidsperspektiv var det möjligt att rekrytera fler deltagare på kortare tid samtidigt som det 

var svårt att inkludera individer med olika kulturella eller socioekonomiska bakgrunder. 
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Genom en annan form av rekrytering så som annonsering eller utskick via brev vore det 

möjligt att nå ut till fler pensionärer med större skillnader i bakgrund och 

förutsättningar. Detta för att studera hur stor inverkan de olika faktorerna har på deras 

vardag och hur de upplever livet som pensionär trots sina olika förutsättningar. 

Författaren hade ingen relation till deltagarna sedan tidigare vilket hade kunnat påverka 

analysen av materialet. Trots det kan valet av urvalsmetod ha lett till att gruppen blev 

homogen (Danielsson, 2012), med hänsyn till kön, ålder och antal år som pensionär. 

Majoriteten av deltagarna var kvinnor och de representerade en yngre grupp 

pensionärer. Ingen hade några uppenbara hälsoproblem och samtliga var nöjda med sin 

livssituation. Ett rimligt antagande är att det kan ha inverkat på resultatet eftersom 

deltagarna hade liknande upplevelser av pensionsövergången. Utifrån det insamlade 

materialet upplevde författaren en mättnad efter datainsamling och analys (Sandgren, 

2012).  

Studien har utgått ifrån en kvalitativ design med fenomenologisk ansats. 

Till skillnad från hermeneutiken- tolkningsläran så strävar fenomenologin efter att 

beskriva fenomenet så som det yttrar sig, med ambitionen att undvika egna tolkningar 

av texten. Fenomenologi som vetenskapsteoretiskt förhållningssätt i kombination med 

en beskrivande väsensökande fenomenologisk analysmetod enligt Giorgi’ har varit 

lämpligt. Detta då metoden avser att beskriva individers subjektiva upplevelser, hur det 

varierar och vad som var gemensamt, det vill säga essensen i det aktuella fenomenet 

(Friberg et al., 2012). Valet av analysmetod var enligt Szklarski (2009) lämpligt då 

metoden med fördel kan användas vid mindre omfattande datainsamling.  

Författaren har strävat efter ett öppet och objektivt förhållningssätt i 

samband med datainsamling och dataanalys men är medveten om att en viss grad av 
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tolkning kan inverka på resultatet. Likaså har författaren strävat efter att på ett korrekt 

sätt beskriva det insamlade materialet för att upprätthålla transparens i arbetet (Kvale et 

al., 2014). En nackdel med studien var att författaren genomförde analysen själv utan att 

någon utomstående studerade överensstämmelsen mellan resultatet och det insamlade 

materialet vilket påverkar studiens trovärdighet (Wallengren et al., 2012). Författaren 

valde att genomföra en provintervju innan datainsamlingen påbörjades där både 

informationsbrev, intervjuguide och teknisk utrustning testades. Fördelen med 

informationsbrev och intervjuguide var att skapa en tydlig struktur som kunde följas vid 

varje intervjutillfälle vilket stärkte studiens tillförlitlighet (Houghton et al., 2012). 

När datainsamlingen började fick deltagarna först information om studiens 

syfte via ett informationsbrev, därefter fick deltagarna möjlighet att reflektera kring 

ämnet under en tid fram tills att intervjuerna genomfördes. Fenomenologi som metod 

innebar att författaren i intervjusituationen kunde hjälpa deltagaren att rikta sin 

uppmärksamhet mot fenomenet, vilket kallas intentionalitet. Nackdelen med det var om 

en deltagare hade svårt att uttrycka sin upplevelse med egna ord så fanns det en risk att 

författaren kunde bli medskapare av fenomenet (Friberg et al., 2012). För att undgå det 

har författaren reflekterat över sin förförståelse där både yrkesmässiga- och personliga 

erfarenheter låg till grund för studiens syfte. Författaren har främst erfarenhet av äldre 

som begränsas av någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning. Studiens 

bekräftelsebarhet beror därmed på författarens förmåga till objektivitet eller neutralitet- 

att inte låta sin förförståelse inverka på materialet (Houghton et al., 2012). På så vis har 

författaren strävat efter fenomenologisk reduktion där tidigare förförståelse satts inom 

”parentes” för att i möjligaste mån kunna få fram en förutsättningslös beskrivning av 

fenomenet (Kvale et al., 2014).  
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Utifrån valet av studiedesign, urvalsmetod och antal deltagare har studien 

endast bidragit till ett perspektiv på hur pensionärer kan uppleva pensionsövergången 

och hur vardagens aktiviteter kan förändras efter pensionen. Fördelen med den något 

homogena urvalsgruppen var att samstämmighet i deras svar blev tydligt representativt 

för gruppen. Samtidigt finns det en stor variation av olika upplevelser som denna studie 

inte belyser eftersom åldersgruppen består av individer med olika fysiska- psykiska- 

kulturella-och socioekonomiska förutsättningar. Fenomenet är därmed mångfacetterat 

vilket kräver fler studier för att kunna studera fenomenet utifrån olika perspektiv.  

  

Konklusion 

Syftet med studien var att beskriva hur pensionärer upplevde pensionsövergången, med 

fokus på hur vardagens aktiviteter har förändrats efter att de gått i pension. Analysen 

mynnade ut i tre olika teman och en slutlig essens som var följande: Pensionen innebar 

en möjlighet att få göra det jag vill- när jag vill göra det. De tre olika teman blev då: (1) 

Pensionsövergången var en viktig brytpunkt i det dagliga aktivitetsutförandet; (2) Det 

blev en annan livsrytm; (3) Inställningen till de dagliga aktiviteterna förändrades. I sin 

helhet beskrev deltagarna pensionsövergången och vardagens aktiviteter på ett liknande 

sätt och med samma positiva förtecken. Med andra ord upplevde deltagarna en form av 

aktivitetsbalans, då variationen och antalet aktiviteter var lagom utifrån deras liv och 

aktuella behov.  
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