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ABSTRACT  
Socioekonomiska villkor under livsloppet påverkar ålderdomen på många olika sätt. Individer 

som haft en lägre socioekonomisk position löper bland annat en större risk att dö i förtid och 

drabbas av ohälsa. Syftet med studien är att studera människors livslopp med fokus på olika 

socioekonomiska villkor under uppväxt och livet fram till pensionen ur ett retrospektivt 

perspektiv. Kärnan i uppsatsen är att undersöka deltagarnas livslopp utifrån en historisk och 

individuell kontext och analysera hur den subjektiva upplevelsen av livskvalitet ser ut i 

ålderdomen. 

Studiens undersökningsdesign bygger på livsloppsintervjuer och kompletterande enkät. 

Deltagarna är födda under trettio och fyrtiotalet och samtliga är pensionärer. För att studera 

hur socioekonomiska villkor påverkar livet efter pensionen är det väsentligt att deltagarnas 

socioekonomiska positioner ser olika ut. Hälften av våra respondenter lever under sämre 

socioekonomiska villkor medan resterande har en mer fördelaktig social position i samhället.  

Uppsatsen tillämpar fem teoretiska perspektiv där alla har olika funktion i arbetets 

varierande delar. Teorierna tillsammans med internationell och nationell forskning har spelat 

en stor roll vid analysen av det insamlade materialet.  

Resultatet av studien visar att ett antal faktorer under livsloppet har påverkan på de äldres 

liv efter pensionen. Dessa faktorer är samhällelig och historisk kontext, socioekonomiska 

villkor under uppväxten, kön och klass. Upplevelsen av livskvalitet efter pensioneringen visar 

sig vara relativt lika hos samtliga respondenter  

 

Engelsk titel: Life circuits´s footprint in old age - A study on how the socio-economic 

conditions throughout life affects the quality of life of pensioners 

 

Nyckelord: Socioekonomiska villkor, social position, livskvalitet, äldre, pensionering 

Keywords: Socioeconomic factors, social position, life quality, elderly, retirement 
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1. Inledning 
Att åldras med god hälsa och goda förutsättningar för att leva ett långt och friskt liv är inte 

jämnt fördelat i befolkningen (Andersson & Öberg, 2012).  Forskning har visat att det finns 

sociala skillnader i sannolikheten att överleva till en hög ålder, samt i risken för hälsoproblem 

och dödsrisk bland äldre personer i Sverige. Dessa skillnader formas av ojämlika 

levnadsförhållanden under livsloppet som påverkar faktorer som hälsa, ekonomi och 

levnadsstandard senare i livet (Fors, 2010). Orsakerna till att individer åldras ojämlikt är 

livsloppsfaktorer så som den sociala klass de föddes in i, grad av utbildning, yrkeshistoria, 

partnerskapsstatus, hälsa och etnicitet (Walker, 2010). Risken för att drabbas av ohälsa och 

för tidig död är systematisk konstruerad och socialt genererande beroende på vilken 

socioekonomisk position individen befunnit sig i under sin livstid (Fors, 2012).  

Wilkinson och Pickett (2009) skriver i boken ”Jämlikhetsanden” att ju mer ojämlikt ett 

samhälle är desto större är risken för att utveckla sociala problem. I länder där 

inkomstskillnaderna mellan människor är stora och den sociala rörligheten mellan sociala 

klasser är låg, har man sett att faktorer såsom förtroendenivå, graden av psykisk sjukdom, 

fetma, mord, förväntad livslängd och barnadödlighet med mera ökar. Samtidigt har man sett 

att ekonomiska skillnader mellan hela befolkningar eller länder inte har någon påverkan alls 

vad gäller sambandet med sociala problem. Det väsentliga blir att de sociala problemen 

uppstår då det finns skillnader inom ett land eller samhälle. Förklaringarna till detta beror dels 

på att det spelar mindre roll i rika länder, som exempelvis Sverige, hur den faktiska 

inkomstnivån och levnadsstandarden ser ut. Det viktiga blir emellertid huruvida man jämför 

sig med andra som har bättre standard än en själv och vart någonstans i den sociala 

stratifieringen man befinner sig (Wilkinson & Pickett 2009). Wilkinson och Pickett (2009) 

skriver samtidigt att den geografiska segregeringen ökar i mer hierarkiska samhällen vilket 

även förhöjer betydelsen av att markera vilken samhällsklass människor tillhör. 

Sveriges äldrebefolkning åldras inte med likartade förutsättningar vilket gör det 

grundläggande att studera hur människors hela liv, med fokus på deras socioekonomiska 

bakgrund, påverkar livet efter pensionen. Vad värderar äldre människor som viktigt i livet 

efter pensionering beroende på vilka förutsättningar och möjligheter de haft i livet?  Hur ser 

exempelvis människor som gjort en klassresa eller någon som ser sig själv tillhöra en viss 

samhällsklass på sitt liv som pensionärer? 

En grupp samhällsforskare har genererat en forskningsartikel vid namn ”Elderly peoples 

perspectives on quality of life” (Wilhelmson, Andersson, Waern & Allebeck, 2005) och 
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skriver om vad äldre människor med olika socioekonomiska bakgrunder värderar som 

livskvalitet i ålderdomen. Studien resulterade i att människor med varierande klassbakgrunder 

värderade exempelvis mental hälsa, sociala relationer och fysisk hälsa olika beroende på 

vilken klasstillhörighet de befann sig i. 

 

1.1 Bakgrund 

Klass är ett brett och vidsträckt område, det kan därför vara problematiskt att diskutera det. 

Beroende på vilken sociolog man tar i beaktande vid studerandet av klass blir fokus på 

diverse faktorer olika. Somliga sociologer menar exempelvis att man i första hand bör 

beskriva klasstrukturer genom familjer och då klassificera familjen utifrån den högsta 

klassposition som någon i familjen innehar. De menar att enskilda människors livschanser och 

klasstillhörighet är beroende av deras föräldrars klasstillhörighet och vem de är gift med 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Andra sociologer beskriver klass utifrån vilket yrke en 

individ har och vilka arbetsuppgifter denne utför, det vill säga vilken makt som positionen 

medför (Giddens, 2014). Det är konstaterat att det finns ett sådant samband mellan 

klassposition och yrkestillhörighet, däremot har det inte ett absolut samband. Exempelvis 

hävdar sociologer som Pierre Bourdieu att man bör undersöka människors uppväxtfamilj och 

uppväxtvillkor för att förstå och analysera deras situation i klasstermer (Ahrne et al, 2008). I 

Bourdieus resonemang om habitus spelar uppväxtmiljön en framträdande roll. Likväl är det 

värdefullt att förtydliga att socialt arv visst spelar roll, men att föräldrarnas yrken inte avgör 

människors framtid. 

I denna studie fokuserar vi på en klassteori som är grundad av Bourdieu. Bourdieu skriver 

om människors livsstil och hur individer som lever samma typ av liv, talar på samma vis, har 

samma typ av klädstil bildar en gemenskap där de upplever sig ha en kollektiv identitet. 

Bourdieu talar om fyra typer av kapital som människor innehar som ingår i samma typ av 

klass. Det ekonomiska, kulturella, symboliska och sociala kapitalet. Bourdieus begrepp om 

habitus som inbegriper värden inom det kulturella kapitalet som kroppsspråk, sätt att tala eller 

handla, vad människor väljer att läsa, vilken mat de äter, klädstil, etcetera innefattas även i 

Bourdieus klassteori. Under rubriken ”Teoretiska perspektiv” återges en mer utförlig 

beskrivning av teorin. 

Det väsentliga med denna uppsats handlar om hur, och i så fall på vilket sätt människors 

förutsättningar och handlingsvillkor begränsas eller möjliggörs beroende på vilken social 

position individen har i samhället (Ahrne et al, 2008). Fors (2012, s 113) skriver att ”alla 
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samhällen är socialt stratifierade i betydelsen att de tillgängliga resurserna är ojämnt 

fördelade”. Vissa människor har bättre levnadsvillkor och fördelaktigare livschanser än andra.  

Som vi nämnde inledningsvis drabbas människor med lägre socioekonomisk position 

under livsloppet i större utsträckning av för tidig död, ohälsa, sämre ekonomi och sämre 

levnadsvillkor i ålderdomen än människor som haft en högre socioekonomisk position genom 

livet. Det blir därmed grundläggande att studera människors subjektiva upplevelse av hur 

dessa olika förutsättningar och handlingsalternativ under hela livsloppet påverkar ålderdomen. 

Den kritiska gerontologin som är ett av de teoretiska perspektiven i denna undersökning 

ämnar studera människors subjektiva livsvärldar och ställer sig även kritisk inför rådande 

samhällsnormer om äldre människor och hur det är att åldras. 

 

1.2 Problemformulering 

Socioekonomiska förhållanden innebär olika förutsättningar i livet vad gäller kapital, 

levnadslängd, hälsa, utbildning, yrkestillhörighet med mera. Det är en realitet att det finns 

olikheter människor emellan vad gäller dessa socioekonomiska faktorer. Frågan blir 

emellertid på vilket sätt dessa förhållanden har inverkan på upplevelsen och resonemanget 

kring vårt individuella åldrande. Speglar den socioekonomiska tillhörigheten synen på 

ålderdomen och åldrandet i sig? Människor med en högre socioekonomisk status lever i 

genomsnitt längre än människor med lägre socioekonomisk status (Fors, 2010, 2012). Innebär 

detta i sin tur att människor med högre klasstillhörighet upplever sig ha en högre livskvalitet 

än människor med lägre socioekonomisk status som i genomsnitt lever kortare och har sämre 

ekonomiska förhållanden? 

Påverkar detta de äldres subjektiva tankar om sin ålderdom? Vad blir viktigt på äldre 

dagar? Vad värderar de äldre som viktigt i deras liv efter pensionen? Är det till exempel att 

resa, goda familjerelationer eller kulturella aktiviteter som värderas högre än exempelvis 

social tillhörighet eller ekonomiskt kapital? Det väsentliga blir att studera hur pensionärer 

med varierande klassbakgrunder och eventuella klassresor ser som livskvalitet i ålderdomen. 

Vad värderas högre än annat och hur kommer det sig? 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka människor med olika socioekonomiska bakgrunder och om 

deras subjektiva upplevelser av livskvalitet skiljer sig åt beroende på vilket livslopp och 
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möjligheter de haft i livet. Utifrån den kritiska gerontologin har vi för avsikt att tillvarata 

pensionärernas egen uppfattning och resonemang kring sitt eget åldrande med grund i deras 

retrospektiva livsberättelser. 

	  

1.4 Forskningsfråga 

• Vad har de socioekonomiska villkoren sett ur ett livsloppsperspektiv inneburit för den 

enskildes liv efter pensioneringen? 

• Innebär de olika upplevda socioekonomiska positionerna respondenterna haft i livet, 

skillnader i den subjektiva livskvaliteten på äldre dagar? 

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Äldre ses ofta som en homogen grupp i samhället då de kategoriseras utifrån en bild av att 

alla är behövande och skröpliga (Jönson, 2009). Det är viktigt att motverka denna 

homogenisering eftersom alla individer har egenskaper och behov som inte överensstämmer 

med denna stereotypa fördom av äldre i samhället. En större kunskap om personers 

individuella upplevelse av livskvalitet och vad som bidrar till en god ålderdom blir viktigt för 

att hindra en fortsatt syn på äldre som en enhetlig kategori. För att kunna utföra ett gott socialt 

arbete där man bemöter varje individs behov blir det grundläggande att ha kunskap om äldres 

subjektiva upplevelser av ålderdomen.   

 

1.6 Begreppsdefinitioner  

Uppsatsen använder frekvent ord som äldre, socioekonomiska villkor, social klass, social 

rörlighet, klassamhälle och social stratifiering. Nedan följer en kort redogörelse.  

 

Äldre – Personer över 65 år. 

Socioekonomiska villkor – Baserad på mängden av ekonomiskt, socialt, symboliskt,  

kulturellt kapital de äldre har 
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Social klass – Vi har valt att definiera begreppet som Nationalencyklopedin (www.ne.se) 

”social klass, term för differentiering av samhällsmedborgare efter ekonomiska och sociala 

kriterier” 

Social rörlighet – Vi definierar begreppet som en Nationalencyklopedin (ibid): ”mobilitet, 

individers byte av position mellan sociala skikt”. 

Klassamhälle – Nationalencyklopedin (ibid) definierar begreppet som ”samhälle där 

egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen”. Vi använder oss av denna 

definition.  

Social stratifiering – ”uppdelning av ett samhälle i olika skikt eller strata. Skiktningen kan 

avse till exempel inkomst, levnadsstandard, prestige eller utbildning” (ibid).  

Livskvalitet – i uppsatsen är det ett centralt begrepp där definitionen kännetecknas som: ett 

gott välbefinnande, god fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer och att uppskatta ”det 

enkla i livet” så som promenader och plocka blommor.  

 

1.7 Historisk kontext 

Undersökningen är beroende av att läsaren får en övergripande historisk helhetssyn av 

Sveriges historia eftersom studien grundar sig på ett livsloppsperspektiv. De äldre vi 

intervjuat har vuxit upp under trettio- och fyrtiotalet. Det innebär att de talat om sin barndom 

utifrån ett perspektiv vi inte kan känna igen idag. Könsrollerna, samhället, välfärden och en 

del andra samhällsfenomen såg annorlunda ut för ett antal decennier sedan än vad det gör idag 

(Ahrne et al, 2008). Med bakgrund i detta vill vi ge läsaren en väldigt kortfattad historisk 

överblick av Sverige från 1930 talet och framåt. 

Om man ska se bakåt i tiden kan man förenklat säga att utvecklingen av klasspositioner var 

relativt okomplicerad i Sverige. Under 1930-talet bestod en stor del av den förvärvsarbetande 

befolkningen av arbetarklass. Hälften av alla arbetare, närmare precist 52 procent, befann sig 

inom industrin. En tredjedel av befolkningen bestod av bönder och småföretagare och endast 

en tiondel bestod av tjänstemän, som exempelvis arbetade som lärare. Under denna epok i 

Sverige, som varade till mitten av sextiotalet, var den så kallade ”kärnfamiljen” ett vanligt 

förekommande fenomen. I denna familjestruktur var det mannen som förvärvsarbetande och 

kvinnan hemmafru där hennes främsta uppgift var att ta hand om familj och hemmets bestyr 

(Giddens, 2014). 

Arbetarklassen i Sverige var som störst under femtio- och sextiotalet. Hela 64 procent av 

alla som förvärvsarbetade utgjordes av arbetarklassen. Arbeten som ansågs tillhöra 
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“mellanskiktet” som till exempel lärare, akademiker och ingenjörer utgjorde 18 procent. Lika 

stor andel av alla förvärvsarbetare i Sverige under femtio-sextiotalet arbetade som egna 

företagare, då ofta inom jordbruk, fiske eller andra företag (Ahrne et al, 2008). 

Sextiotalet kan förenklat beskrivas som den period då allt fler traditionella värden sattes på 

prov. Den första könsrollsdebatten ägde rum i början av decenniet, följt av många fler. Det 

var nu hemmafrurollen började luckras upp. P-pillret infördes under denna tid och 

möjligheten till abort accepterades. Fler kvinnor förvärvsarbetade och familjebilden ändrades 

till två familjeförsörjare (Ahrne et al, 2008). 

Fram till 1971 var sambeskattning ett krav. Den innebar att ett gift par fick en lägre 

marginalskatt om den ena partnern hade en högre inkomst. Paren gynnades alltså oftast av att 

den ena avstod från att arbeta, vilket ofta gjorde att kvinnorna fick vara hemmafru. På 

sjuttiotalet blev samboboende ett nytt fenomen (Ahrne et al, 2008). Strävan efter det naturliga 

och ett samboende utanför äktenskapet blev vanligare.  

Kvinnorörelsen hade sitt genombrott på sjuttiotalet vilket medförde ökande kvinnlig 

sysselsättning och en växande kritik mot patriarkatet. Den dåvarande bilden av Sverige som 

ett arbetarklassamhälle är nu förändrad eftersom hela tre fjärdedelar av landets 

förvärvsarbetande människor befinner sig inom mellanskiktarbeten och tjänstearbeten. 

Sverige har gjort en tydlig förskjutning mot det som kallas tjänstesamhälle (ibid). Däremot är 

även tjänstesamhället ett klassamhälle med en ganska skarp uppdelning mellan positioner i 

fråga om makt, inkomster och expertkunskaper (ibid). Till exempel är många arbeten inom 

tjänstesektorn underordnade positioner med en låg grad av självständighet i arbetet.   
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2. Tidigare forskning 

Då man träder in i diskussionen om en ojämlik ålderdom blir det omöjligt att vara fri från 

värderingar. Walker (2012) skriver att så fort vi börjar analysera statistiken och dra slutsatser 

om varför ojämlikheten ser ut som den gör, går vi in i ett politiskt minfält. Somliga mycket 

inflytelserika ekonomer hävdar exempelvis att ojämlikhet och sociala problem är en 

nödvändig motor för att kunna driva ett kapitalistiskt samhälle. Andra menar att ojämlikhet 

visst har negativa sidor men att de är ofrånkomliga i en globaliserad värld. Sedan finns det de 

som hävdar att ojämlikhet är en väsentlig och naturlig del av de postmoderna samhällena 

(ibid). Däremot skriver Walker (ibid) att även om dessa olika perspektiv bottnar i olika 

utgångspunkter har de en sak gemensamt; ”de bortser från de vetenskapliga bevisen för 

ojämlikhetens skadliga konsekvenser” (s.15, ibid).  

Marmot (2006) skriver i boken “statussyndromet” att det står klart bortom alla 

vetenskapliga tvivel att ojämlikhet vållar skada på såväl individnivå som samhällsnivå. Till 

exempel är graden av ojämlikhet i samhällen och länder kopplad till en rad sociala problem 

såsom brottslighet, psykisk sjukdom (inklusive missbruk av droger och alkohol), dålig hälsa, 

förtroendenivå, vandalism, tonårsfödslar, fetma, mord, frekvens av fängelsestraff, barnens 

skolprestationer samt att den sociala rörligheten minskar (Wilkinson & Pickett, 2010). Ju mer 

ojämlika samhällen är och desto större inkomstskillnader mellan medborgarna, ju högre är 

frekvensen av de ovan nämnda sociala problemen.   

 

2.1 Vad är då orsakerna till ett ojämlikt åldrande? 

I den tidigare forskning vi läst inför studien finns en del teman som är återkommande. I 

kommande genomgång av tidigare forskning har vi därför valt att redogöra forskningen 

utifrån en typ av tematisering för att ge en tydligare överblick för läsaren. Nedan kommer vi 

kort beskriva hur områdena; barndomens påverkan, utbildningsnivå, yrke, inkomst, kön, 

äktenskaps- eller partnerskapsstatus, hälsa och etnicitet påverkar ojämlika villkor under 

ålderdomen. 

 

2.2 Barndomens påverkan 

För att kunna förklara orsakerna till människors ojämlika åldrande krävs att vi fokuserar på 

hela livsloppet (Walker 2012). Walker (ibid) och Fors (2010) skriver att det börjar redan före 
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födseln med föräldrarnas samhällsklass, inkomst, förmögenhet och utbildningsnivå. Vissa 

föds så att säga med ”silversked i mun” - andra inte. Det viktiga i sammanhanget är att detta 

ofta har långsiktiga effekter. 

Exempelvis uppvisar barn som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper sämre 

resultat under skolåren än barn som kommer från högre socioekonomiska förhållanden– trots 

liknande kompetensnivåer (Walker, 2012). Den inverkan som föräldrarnas utbildningsnivå 

har kan vara slående. För att ta ett exempel i ett av de skandinaviska länderna skriver Walker 

(ibid, s.17) att ”i Storbritannien är sannolikheten det dubbla att vid sexton års ålder få betygen 

A-C i fem eller fler ämnen om barnen kommer från familjer där föräldrarna har högre 

akademisk utbildning, än om de kommer från familjer där föräldrarna har rutinmässiga 

manuella arbeten”. Trots att den sociala rörligheten är större i Sverige än i länder som 

England, Tyskland eller Frankrike kan detta exempel förtydliga betydelsen av föräldrarnas 

utbildningsnivå inför barnets förutsättningar i livet. Mycket beror möjligheten för människor 

att göra ”klassresor” i Sverige på de politiska åtgärder, där exempelvis individer kan få en 

akademisk utbildning trots att föräldrarna inte har det (Ahrne et al, 2008). 

Fors (2012) poängterar att människors socioekonomiska framgång är beroende av en 

mängd olika faktorer så som individuella egenskaper, hög intelligens, personlighet eller den 

ekonomiska strukturen i samhället. Trots detta är dock den viktigaste bidragande orsaken till 

socioekonomisk framgång de socioekonomiska förhållanden individen växte upp i. Detsamma 

gäller om ett barn växer upp under socioekonomiskt eftersatta förhållanden begränsar det 

möjligheten för socioekonomiska framgångar. Exempelvis är inkomstelasticiteten 24 procent i 

Sverige, vilket innebär att 24 procent av föräldrarnas inkomst förs vidare till sina barn. Med 

andra ord innebär det att, om föräldrarna till exempelvis barn A har en inkomst som är 100 

procent högre än föräldrarna till barn B så förväntas barn A, i sin tur, tjäna 24 procent mer än 

barn B (Björklund & Jäntti, 2011) 

Nu har fokus mestadels varit barndomen och dess effekter för vuxenlivet. Självfallet har 

människor, framförallt i Sverige möjligheter att påverka sitt liv och göra socioekonomiska 

framgångar trots att inte föräldrarna gjorde det. Om man ska tala om socioekonomiska 

positioner under livsloppet går det inte att generalisera hela livsloppet som en enda stor klass. 

Olika indikatorer på socioekonomisk position kan mätas under varierande åldrar i livet. Det 

blir därmed viktigt att se livet som en serie av socioekonomiska positioner. Med utgångspunkt 

i det perspektivet kan man tänka sig att föräldrarnas sociala klass avgör individens 

socioekonomiska position under barndomen. Den socioekonomiska positionen under 

ungdomen kan skattas i form av utbildning, för att under vuxen ålder bedöma socioekonomisk 
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position utifrån social klass. I ålderdomen kan man mäta social position i samhället utifrån 

inkomst eller förmögenhet (Fors, 2012). 

 

2.3 Utbildningsnivå 

För att specificera orsakerna till det ojämlika åldrandet i Sverige är en av orsakerna - graden 

av utbildningsnivå. Ju högre utbildning en individ har desto större blir bland annat den 

förväntade livslängden. Utbildningsnivån är en vanlig markör för människors sociala 

stratifiering, och har stor betydelse för inkomst och yrke. Utbildning har inte bara betydelse 

för hur mycket pengar människor tjänar eller vilket yrke de har. Utbildning har även ett 

mervärde för immateriella resurser, som kan leda till fördelar senare i livet. ”Det har 

föreslagits att utbildning bidrar till en ackumulering av fördelaktiga förhållanden genom att 

den påverkar stor mängd livsaspekter, till exempel ekonomisk framgång, levnadsvanor, 

psykologiska resurser, sociala relationer och kognitiva förmågor” (Mirowsky & Ross 2005, 

refererad i Andersson & Öberg, s.115, 2012).  

Under rubriken ”Teoretiska perspektiv” i uppsatsen kommer vi redogöra utbildningens 

betydelse för människors habitus, vilket innebär, kort sagt, hur människor uttrycker sig, sättet 

de talar, uppför sig eller klär sig (Giddens, 2014). Andra orsaker till ojämlikt åldrande, som vi 

delvis varit inne på är yrke, inkomst, kön, äktenskaps- eller partnerskapsstatus, hälsa och 

etnicitet. 

 

2.4 Yrke, inkomst och kön 

Vilket arbete och anställningsform en individ haft under sin livstid påverkar i hög grad vilka 

resurser äldre människor har att röra sig med som pensionärer. Avgörande för livsvillkoren 

under ålderdomen är vilken position och vilka möjligheter människor haft i arbetslivet då de 

förvärvsarbetade (Andersson & Öberg, 2012). Om en individ haft en yrkeshistoria präglad av 

karriärinriktade kontra icke-karriärinriktade arbeten, eller om de haft kontinuerlig kontra 

periodiska anställningar påverkar det ytterst vilka möjligheter människor har att till exempel 

äga bostad eller pensionsspara. Walker (s.21, 2012) skriver att ”skillnaderna i tillgång till 

privata pensioner spelar således en mycket stor roll för inkomstklyftorna mellan äldre 

människor”.  

Överlag är det vanligare att människor med högre utbildning pensionssparar i större 

utsträckning än individer med lägre utbildning, detta eftersom de ofta haft mer välavlönade 
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arbeten (Giddens, 2014). Baars, Dannefer, Philipson och Walker (2006) skriver likväl att en 

ojämlik medelålder även speglar en ojämlik ålderdom eftersom det är under medelåldern som 

ojämlikheten mellan människor blir särskilt tydlig. Exempelvis blir hälsa, yrkesval och den 

sociala klass människor lever under som mest tydlig under medelåldern för att sedan fortgå 

inpå ålderdomen (ibid). 

I takt med att det nya allmänna pensionssystemet, NAP, trädde i kraft i Sverige 1994 

innebar det en del förändringar. En av de många omställningarna det innebar att byta från 

ATP-systemet till NAP var att pensionen numera blev beräknad utifrån vad varje individ har 

betalat in under hela sitt förvärvsarbetade liv (Lundberg, 2012). Detta innebar att människor, 

oftast kvinnor, som arbetade deltid och tog hand om barn, per automatik får sämre pension än 

männen. Faktum är att kvinnors privata pensioner i både tjänstemannayrke och arbetaryrken 

motsvarar en tredjedel av männens. ”Den genomsnittliga summan som kvinnor får ut är 

nästan densamma som för män i arbetaryrken, men mindre än hälften av vad män i 

tjänstemannasektorn får” (Ginn et al. 2009, refererad i Andersson & Öberg, s.19, 2012). Detta 

gör att det blir stora skillnader vad gäller inkomst för kvinnor och män då de gått i pension.  

I en studie vid namn ”Family, work and quality of life” (Evandrou & Glaser, 2004) 

beskriver de problematiken kring att kombinera flera sociala roller. Med ”sociala roller” avser 

man rollen som mamma/pappa, maka/make, arbetare och ‘carer’ vilket innebär informellt 

omhändertagare om närstående och behövande som är obetald. Studien resulterar i att det i 

större utsträckning är kvinnor som kombinerar flera av dessa sociala roller vilket i sin tur har 

en negativ påverkan på deras framtid som äldre och även den framtida hälsan (Evandrou & 

Glaser, 2004). Detta gör att kvinnor per automatik får mindre i pension då de inte har fått 

samma chans att arbeta upp statlig pension eller möjlighet att spara privata pensionsfonder.  

Gunnarsson (2000) skriver om hur forskningen kring fattigdom alltför ofta är könsneutral. 

Det faktum att kvinnor i större utsträckning än män har sämre ekonomi är något som inte kan 

förbises i fattigdomsforskning. En alltför stor del av den forskning som undersöker 

ekonomisk ojämlikhet tar inte hänsyn till både kön och fattigdom, vilket är nödvändigt för att 

diskutera ekonomisk ojämlikhet i samhället (ibid).  

 

2.5 Civilstånd 

Civilstånd är en inflytelserik faktor som kan påverka resurser och tillgångar i ålderdomen 

både på ett ekonomiskt gynnande sätt, men även på ett ofördelaktigt sätt om någon i paret 

exempelvis har ett lågavlönat yrke eller om man lever ensam. Vågerö (2000) skriver till 
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exempel att undersökningar om socioekonomiska förhållanden kring män och kvinnor inte 

gör sig rättvisa genom att enbart studera kvinnors socioekonomiska position. I den äldre 

åldersgruppen i samhället har kvinnor ofta en lägre socioekonomisk position än deras män, 

därmed präglas deras position utifrån mannens. I och med det underskattas socioekonomiska 

skillnader i levnadsnivå genom att enbart se till kvinnors individuella socioekonomiska 

position 

 

2.6 Hälsa 

Hälsa är en väldigt viktig indikator för ett ojämlikt åldrande. Människor som befinner sig i 

mer utsatta socioekonomiska förhållanden löper högre risk att leva ett kortare liv än personer i 

högre socioekonomiska grupper (Fors, 2010, 2012; Walker, 2012). Även sjukligheten ökar i 

denna grupp, och detta beror på en rad olika faktorer. Allt ifrån att människor som har arbetat 

med jobb av så kallad låg kvalitet, det vill säga arbeten som har låg grad av kontroll och en 

obalans mellan ansträngning och belöning löper större risk att drabbas av depression under 

den tidiga ålderdomen samt att den självupplevda hälsan försämras (Walker, 2012). 

Den kognitiva förmågan försämras i större utsträckning hos äldre människor som haft låg 

utbildning och ett manuellt arbete som huvudsaklig sysselsättning under sin livstid (Fors 

2010). Med kognitiv nedsatt förmåga avses begränsningar i vardagsaktiviteter exempelvis 

som att klä eller tvätta sig (ibid). Även personer i lägre socioekonomiska grupper har oftare en 

sämre livsstil än personer i högre socioekonomiska grupper. Rökning, fetma och passiv 

livsstil är faktorer som är socialt stratifierade, det vill säga socialt genererande och mer 

vanliga för människor i lägre socioekonomiska grupper (Folkhälsoinstitutet, 2008).  

Ytterligare en betydelsefull omständighet som påverkar hälsan är den psykosociala faktorn. 

Då ojämlikheten är hög i höginkomstländer finns det en rad teorier om hur ojämlikheten 

kryper ”under huden” och skapar ohälsa. Detta leder till att samhällen tenderar till att bli mer 

individualistiska, konkurrensinriktade och antisociala, vilket i sin tur skapar psykosocial stress 

hos medborgarna (Fors, 2012). 

Vad gäller dödsrisken gjordes en studie mellan åren 1991 till 1996 som resulterade i hur 

olika dödsrisken var för sextiofyraåriga män med olika utbildningsnivåer. Män med 

doktorsexamen löpte sex procent risk att dö under studieperioden mellan 1991 och 1996 

medan män med en längre universitetsutbildning utan doktorsexamen hade nio procent 

dödsrisk. Män med utbildning på grundskolenivå löpte 14 procent risk att dö under perioden 



 

16 

då undersökningen genomfördes. Det betyder att risken för att dö under studietiden var 

dubbelt så hög hos dem med längst utbildning i förhållande till dem med högst utbildning. Det 

anmärkningsvärda med undersökningen var att för varje utbildningssteg så förbättrades hälsan 

(Jonsson & Mills, 2001).  

Det finns många studier som har visat på socioekonomisk position och hälsa bland 

kvinnor, däremot är inte sambanden lika starka. Förklaringsvis beror detta på vilka indikatorer 

man använt då man mätt socioekonomisk position. Om man använder den högsta 

socioekonomiska positionen i hushållet som indikator istället för individuell socioekonomisk 

position, verkar skillnaderna mellan män och kvinnor försvinna helt (Vågerö, 2000). Precis 

som ovan nämnt har ofta kvinnor i den äldre åldersgruppen i samhället lägre socioekonomiska 

positioner än männen de lever med. Därmed underskattas ofta kvinnors socioekonomiska 

position i undersökningar, om man enbart ser till deras individuella position. 
 

2.7 Etnicitet 

En annan aspekt som spelar roll för det ojämlika åldrande är etnicitet. Dessa uppgifter 

kommer visserligen från brittisk forskning. Däremot anser vi att underlaget till viss del kan 

anammas till svenska förhållanden eftersom det finns vissa likheter länderna emellan.  

Undersökningar har visat att andelen män som inte förvärvsarbetar eller har lågavlönade 

arbeten med lite makt är betydligt större i etniska minoriteter. Exempelvis är siffrorna för 

arbetslöshet bland pakistanier och bangladeshier mellan 69 och 84 procent. Det är även tydligt 

att arbeten av ledande befattningar är fyra gånger mer vanligt för vita engelsmän än vad de är 

för exempelvis västindier eller bangladeshier. Vad gäller ekonomisk situation är det avsevärt 

mer förkommande att indier, pakistanier, västindier och bangladeshier befinner sig i den 

lägsta kategorin av inkomstfördelningen i landet. Medan det är mindre vanligt (enbart tre av 

tio vita engelsmän) befinner sig i denna ekonomiska situation (Andersson & Öberg 2012). 

Vi har valt att inte fokusera vidare på hur etnicitet påverkar ålderdomen eftersom vi enbart 

intervjuat pensionärer med svenskt ursprung. Däremot vill vi ge läsaren en förståelse över att 

etnicitet kan påverka faktorer såsom inkomst och arbetsmöjligheter i livet.  
 

2.8 Livskvalitet 

Livskvalitet är för många ett väldigt subjektivt och kanske aningen oprecist begrepp. Vi vill 

försöka sammanfatta forskningsartiklar som ämnar ge klarhet i vad äldre människor med 
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varierande bakgrunder definierar som livskvalitet. Katarina Wilhelmson et al (2005) 

diskuterar i en studie vid namn ”Elderly peoples perspectives on quality of life” vad 

livskvalitet innebär för äldre människor samt vilka omständigheter i livet som värderas högre 

än andra faktorer i takt med åldrandet efter pensionen. Inledningsvis skriver Wilhelmson et al 

(ibid) att hälsostatus och livskvalitet många gånger värderats synonymt med varandra, men att 

dessa begrepp nödvändigtvis inte behöver innebära samma sak. Exempelvis resulterar 

Albrecht och Devlieger (1999) undersökning i att många äldre människor hade svarat att de 

ansåg sin livskvalitet var ”good” eller ”very good” trots dålig hälsostatus. Därmed bör inte 

den individuella hälsan värderas likartat med en hög eller låg livskvalitet. 

För att återgå till Wilhelmson et al (2005) undersökning baseras den på ett underlag om 

141 intervjuade respondenter, män och kvinnor som levde i Göteborg 1997. De hade blivit 

tillfrågade dels om socioekonomiska förhållanden och hälsotillstånd samt vad de ansåg vara 

livskvalitet i deras liv. Studien resulterade i åtta kategorier; social relations, health, activities, 

functional ability, wellbeing, living in one´s own home, personal finances and personal beliefs 

and attitudes. Av både män och kvinnor hade sociala relationer, hälsa, aktiviteter och 

funktionell förmåga valts som högst prioriterat för hög livskvalitet. Män med högre utbildning 

svarat att de värderade den fysiska hälsan i större utsträckning än män med lägre utbildning. 

Män med lägre utbildning hade svarat att de i större utsträckning ville bo kvar i det egna 

hemmet än män med högre utbildning. Vad gäller kvinnor hade de högutbildade kvinnorna i 

studien värderat mental hälsa och sociala relationer i högre utsträckning än lågutbildade 

kvinnor. De lågutbildade kvinnorna valde även funktionell förmåga som en faktor till en hög 

livskvalitet i högre grad än kvinnor med högre utbildning. 

En annan intressant artikel gjord av Gabriel och Bowlings (2004)  nämnde 50 procent av 

de äldre personerna som deltog i undersökningen att god ekonomi var en viktig faktor för en 

hög livskvalitet. Det motsätter den ovan beskrivna studien av Wilhelmson et al (2005) 

eftersom worrying about finances var bland det minst nämnda alternativen för en hög 

livskvalitet. 

För att bredda vyerna vill vi redovisa en undersökning vid namn “Socio-economic position 

and quality of life among older people in 10 European countries: results of the SHARE study” 

(Hyde, Siegrist, Van Dem Knesebeck & Wahrendorf, 2007) Studien redogör och analyserar 

sammankopplingar mellan livskvalitet och olika indikatorer på socioekonomisk position hos 

människor som är 50 år eller äldre i tio europeiska länder. Dessa länder är Danmark, 

Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och 

Österrike. De data som analyseras i artikeln är hämtad från studien  
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“Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe” som genomfördes 2004 där 15080 fall 

analyserades. I studien mätte man livskvalitet genom en förkortad version av ett formulär vid 

namn CASP 19. Detta formulär fångar in och begränsar begreppet livskvalitet till fyra 

områden med individuella behov som är särskilt relevanta senare i livet: Control (C), 

Autonomy (A), Self-realisation (S) och Pleasure (P). Som indikatorer på socioekonomisk 

position användes fem områden: inkomst, grad av utbildning, bostadsägande, 

nettoförmögenhet och bilägande. Studiens respondenter delades upp i två grupper. De som var 

mellan 50 och 64 år gamla och de som var 65 år och äldre (Ibid). 

Studien visade på sambandet mellan livskvalitet och socioekonomisk position och att det 

sambandet varierade i styrka beroende på vilket land man bodde i. Det visar sig att nivån av 

livskvalitet är lägre i södra Europa än vad den upplevs vara i norra och centrala Europa (Ibid). 

I vissa länder, exempelvis Italien var sambandet mellan grad av utbildning och livskvalitet 

starkt, speciellt för de som var 65 år och äldre, men i Sverige visade det sig inte vara lika 

starkt. I Sverige var nivån på den upplevda livskvaliteten hög (Ibid). Ett starkt och betydande 

samband kunde däremot identifieras mellan nettoförmögenhet och möjlighet till hög 

livskvalitet i åtta av tio länder, speciellt betydande var det för människor som var 65 år och 

äldre. Ägandet av en bostadsrätt och egen bil hade endast ett betydande samband till 

livskvalitet i åldersgruppen 50 till 64 och dessutom endast i tre av tio länder (Ibid). Resultaten 

av studien visade att den upplevda livskvaliteten hos den äldre åldersgruppen var lägre än hos 

de mellan 50 och 64 år. Den visade även att det var grad av utbildning och nettoförmögenhet 

som hade störst påverkan på livskvalitet, ägandet av egen bil har en viss påverkan och ägande 

av bostad visade minst samband. Det fanns heller inga tecken på att socioekonomiska 

skillnader minskade efter det att man pensioneras (Ibid). 

Blane, Higgs, Hyde och Wiggins (2004) konstaterade precis som ovan beskrivna 

europeiska artikel att ”god pensionstillvaro var kopplad till tidigare materiellt välstånd under 

livet”. Ju lägre socioekonomisk position och ju fler ofördelaktiga förhållanden som 

ackumuleras under livsloppet, desto sämre blir livskvaliteten i ålderdomen enligt 

undersökningen (ibid). 

Det är relativt problematiskt att sammanfatta ett visst antal kriterier för vad äldre 

människor med varierande socioekonomiska bakgrunder anser är livskvalitet i 

ålderdomen. Mycket beror det på att begreppet livskvalitet samtidigt kritiserats eftersom det 

inte finns någon klar definition om vad livskvalitet är och hur det uttrycker sig (Wilhelmson 

et al. 2005). Däremot vill vi ge läsaren möjlighet att få en känsla av hur livskvalitet kan 

framstå för människor med olika bakgrunder, med hjälp av ovan beskrivna forskningsartiklar. 
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Det går att utläsa ett visst antal faktorer som ingår i begreppet. Dessa är sociala relationer, 

fysisk hälsa, aktiviteter, funktionell förmåga, mental hälsa och god ekonomi.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Under studiens gång har olika teoretiska perspektiv tillämpats. Den kritiska gerontologin 

tillsammans med livsloppsperspektivet är två teorier som genomsyrar samtliga delar i 

uppsatsen. Dessa två valde vi tillsammans med klassteorin i början av studien. Bourdieus 

klassteori används eftersom den är relevant och användbar i förhållande till empirin. Två 

teorier har uppkommit efter att alla intervjuer var genomförda. Dessa teorier är Beverly 

Skeggs teori om klassidentitet och den feministiska teorin. De två sistnämnda teorier kom till 

senare då de upplevdes vara värdefulla efter transkriberingen. Vi förstod vikten av att ha med 

dessa teorier eftersom vi ”bollar” vårt material i analysen utifrån det feministiska synsättet 

men även utifrån huruvida respondenterna identifierar sig med olika samhällsklasser. Nedan 

beskrivs de fem teorierna mer utförligt. 

 

3.1 Kritisk gerontologi 

Det centrala med den kritiska gerontologin är att den kritiserar de maktförhållanden i 

samhället som äventyrar de äldres erfarenheter och status (Baars, 1991). Syftet med att 

tillämpa en kritisk gerontologisk teori i studien grundar sig i att inte ta kategorin ”äldre” för 

givet och som en enda kategori. Det är inte ovanligt att människor på ett oreflekterat vis 

betraktar äldre individer som beroende och sjuka på ett sätt som vi inte betraktar andra 

åldersgrupper i samhället (Jönson, 2009). 

Jönson (2009) beskriver ett exempel som är talande för hur äldre som kategori ofta kan 

betraktas. Om till exempel en anhörig berättar att en sjuttioårig släkting just börjat spela 

bridge skulle troligen en kommentar fällas i stil med ”det är bra att hon håller igång hjärnan”. 

Däremot skulle det eventuellt väckas oro eller munterhet om någon skulle fälla samma 

kommentar för en person i trettioårsåldern. Trots att ålderdomen för många människor 

innebär nedsatt fysisk förmåga, tenderar äldre skrivas in i denna diskurs som beroende och 

sjuka. Det väsentliga blir därmed att ställa sig kritisk inför att alla äldre människor upplever 

denna skröplighet, åldrar kan upplevas se olika ut för många individer. 

Sammanfattningsvis ämnar det kritiska gerontologin dels till att; utveckla tolkande 

förklaringar av den subjektiva upplevelsen av åldrandet. Samtidigt bidrar den till en mer 

positiv och humanistisk syn på åldrande eftersom den inte oreflekterat ställer sig emot 

rådande normer kring åldrandet, samtidigt som den enskildes upplevelse av sitt eget åldrande 
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tillvaratas (Andersson, 2013). Den kritiska gerontologin genomsyrar hela undersökningen 

eftersom de äldres subjektiva upplevelser om sitt eget åldrande är det centrala i studien. 

 

3.2 Livsloppsperspektiv 

Med livsloppsperspektivet studeras människans hela liv med fokus på alla biologiska stadier 

individer genomgår. Dessa stadier är barndom, tonårstid, vuxen ålder, ålderdomen och man 

resonerar även kring framtiden. Livet studeras även utifrån en samhällelig kontext, vilket gör 

att uppväxten i Sverige skiljer sig åt från andra länder på grund av samhälleliga och sociala 

faktorer.  

Sociologiska aspekter såsom kultur, historisk kontext, välfärdsregim med mera tas i 

beaktande i livsloppsperspektivet (Jeppsson Grassman & Whitaker, 2013). Detta gör att det 

även krävs kunskap kring hur samhället såg ut förr, hur samhällsvärderingar, normer eller 

andra aspekter förefall sig och som påverkar människors liv. Därmed är det viktigt att läsaren 

får en kortfattad historisk överblick tidigare i uppsatsen. Det ger en inblick i hur olika 

samhället såg ut förr till skillnad från idag, och hur detta i sin tur kan ha påverkat individerna 

som växte upp under den beskrivna tidsepoken. 

Det väsentliga med livsloppsperspektivet är att individens livslopp formas och påverkas 

genom sociala konstruktionsprocesser tillsammans med sin egen biologi. 

Att använda sig utav ett livsloppsperspektiv bidrar med andra ord till att se åldrande som en 

livslång process med hänsyn till livets dynamik (Andersson, 2013). 

 

3.3 Pierre Bourdieus teori om klass och habitus 

Undersökningen vi genomför grundar sig på hur olika socioekonomiska förhållanden 

påverkar livskvalitén i ålderdomen. I och med det utgår vi från klassteorin, vilket kort sagt 

innebär att man delar in människor utifrån en storskalig indelning baserad på diverse villkor. 

Flera teoretiker inom sociologin värderar ofta inkomst, utbildning och yrke för att klassificera 

människors socioekonomiska position i samhället. Däremot menar sociologer som Pierre 

Bourdieu att klass även är en fråga om smak och kultur vilket gör att det inte räcker med att 

enbart tala om inkomst, utbildning eller yrke. Bourdieu beskriver hur människors sociala 

position i samhället baseras på ett visst antal kapital. 

Teorin innefattar fyra former av kapital som en människa kan tillägna sig. Dessa är det 

ekonomiska, sociala, kulturella och symboliska kapitalet (Giddens, 2014). Det förstnämnda 
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kapitalet innebär precis som det låter, hur mycket pengar och inkomst en individ innehar. Det 

sociala kapitalet handlar om att känna ”rätt personer” och ha ett stort socialt nätverk. Det 

viktiga blir att röra sig i sociala grupper med goda kontakter och som har stort inflytande. Det 

kulturella kapitalet får man inom familjen och genom utbildning. Detta leder i sin tur till 

färdigheter och ökade kunskaper som examina, yrke och andra referenser.  

Det symboliska kapitalet är en kombination av de tre ovan beskrivna kapitalen. Det handlar 

om vilken prestige och status en individ tillskrivs, vilket gör det möjligt för personer med hög 

status att dominera dem med lägre status (Giddens, 2014). Det viktiga i sammanhanget blir att 

dessa olika kapital kan bytas ut mot varandra, likväl att det blir lättare att anamma flera av 

kapitalen om man har tillgång till ett av de beskrivna kapitalen. Exempelvis kan en person 

med hög utbildning få ett välavlönat arbete för att hen har studerat och därmed har ett stort 

kulturellt kapital. Likväl kan en person med lägre utbildning, som rört sig i ”rätt kretsar och 

känner rätt personer” få ett välavlönat arbete tack vare det. 

Slutligen talar Bourdieu om människors habitus, vilket till stor del innefattar delar inom 

det kulturella kapitalet. Habitus är ett resultat av de sociala villkor människor lever under och 

kan beskrivas som ”de inlärdas kroppsspråk”. Bourdieu menar att beroende på hur människor 

talar, tänker, klär sig och för sig har en betydande roll för att analysera människors 

klasstillhörighet.  

Wilkinson och Picket (2009) beskriver Bourdieus teori och menar att medlemmar av till 

exempel medel eller överklass vet hur de ska bete sig i ”belevat sällskap”, och att det blir 

fråga om snobberi och fördomar för de som inte beter sig på likande vis. Människor av 

över/medelklass vet att hög utbildning stärker deras position i samhället, vilket även förs 

vidare till nästa generation. Frågor om smak och klass håller människor i den lägre klassen 

kvar sin position eftersom de hindras tro att de kan förbättra sin ställning, tack vare den 

diskriminering som förs nedåt för människor som inte har lika hög status (Wilkinson & 

Pickett, 2009). 

 

3.4 Beverly Skeggs - Att avidentifiera sig med arbetarklassen 

Skeggs teori om klassidentitet är nära besläktad med Bourdieus klassteori då den utgår från 

Bourdieus teori om de fyra kapitalen. Utöver det skiljer sig teorierna åt i och med att Skeggs 

utgår från hur klass och kön samspelar och konstrueras (Skeggs, 2000). Skeggs beskriver en 

undersökning hon gjorde i England där hon studerade 83 arbetarklasskvinnor under tolv års 

tid. Kvinnorna i studien saknade alla fyra former av kapital; ekonomiskt, kulturellt, socialt 
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och symboliskt kapital. De hade låg utbildning, dålig lön, kände få personer med makt samt 

att de hade en låg status i andra människors ögon. 

Det som konstaterades var att arbetarklasskvinnorna hade svårare att identifiera sig med 

arbetarklassen än vad männen hade eftersom att vara ”arbetarklass” är detsamma som 

värdelös, smutsig eller potentiellt farlig för kvinnor (Skeggs, 2000). Skeggs menar att 

kvinnorna i studien ville ”avidentifiera” bilden av sig själva som arbetarklass. Detta gjorde det 

i form av att de inte ville framstå som vulgära samt att den bästa vägen till respektabilitet och 

ansvar var att gifta sig. Trots att kvinnorna hävdade att klass inte har någon betydelse i deras 

liv menar Skeggs att deras klasstillhörighet har en grundläggande betydelse. 

Det väsentliga med Skeggs teori är hur kvinnor från arbetarklassen ville ta avstånd från sin 

klasstillhörighet, och hur klasspositionen så starkt var förknippad med skam. I denna 

undersökning har vi sett behovet av att ha Skeggs teori då det var tydligt att respondenterna 

från medel eller överklass hade lätt för att tala om sin klassposition och hur de relativt enkelt 

identifierade sig med den. Medan respondenter från arbetarklassen tydligt ville ta avstånd från 

sin klasstillhörighet och helst undgå ämnet.  

 

3.5 Feministisk teori 

Feminismen erkänner att vi lever i ett ojämnställt samhälle där kvinnan är underordnad 

mannen utifrån en rad aspekter i samhället. Man menar att kvinnor under alla tider har levt 

under ett förtryck präglat av mansdominerade, patriarkala strukturer. Det finns en mängd 

olika teorier inom feminismen såsom liberala, socialistiska, radikalfeministiska, kritisk 

feminism, svart feminism med mera. Detta gör att feministisk teori blir svårdefinierbar och 

därmed inte kan beskrivas som en enhetlig teori. Däremot är samtliga av dessa perspektiv 

överens om att det ”finns ett samband mellan kunskap och frågor om kön och genus och om 

att kvinnor utsätts för förtryck i patriarkala samhällen” (Giddens, s.73, 2014). 

Många av dessa perspektiv är införstådda i att det finns sociala strukturer som skapar 

kvinnans underordnade ställning i samhället. Exempelvis togs det för givet att kvinnan skulle 

vara hemmafru under femtiotalet. Den bilden förändrades successivt i Sverige tack vare 

kvinnorörelsens framsteg under sjuttiotalet (Ahrne et al. 2008). Detta innebar bland annat en 

strukturförändring huruvida kvinnans roll bör beaktas i hemmet.  

Connell beskriver i boken ”Om genus” (2009, s.18) att ”man föds inte till kvinna, man blir 

det”. Samtidigt beskriver Connell hur män inte föds till att bli maskulina – de blir maskulina.  
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Beroende på vilket teoretiskt feministiskt perspektiv man tar vid beaktande har teorierna olika 

lösningar på hur jämställdhet mellan könen skall nås. Det väsentliga blir emellertid att 

feministisk teoribildning vill nå en ekonomisk, politisk och social jämlikhet mellan könen, 

och att feminismen är verktyget för att nå målet. Den feministiska teorin anses nödvändig 

eftersom det finns ett tydligt mönster mellan hur kvinnor och män har svarat olika kring hur 

de ser på arbetslivet och andra faktorer. Även det faktum att hemmafrurollen innebar olika 

slags förtryck mot de kvinnor som intervjuats visar på ett behov av en feministisk teori då vi 

menar att den till viss del kan förklara orsakerna till det ojämlika åldrande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

4. Metod 

Studien genomfördes med hjälp av en etnografisk metodansats. Livsloppsintervjuer 

genomfördes och deltagarna fick berätta sina livsberättelser knutna till olika förutbestämda 

teman som var relevanta för studien (Aspers, 2007). Studien har även ett strukturerat inslag i 

och med att en kort strukturerad enkät delades ut i slutet av respektive intervju. Enkäten 

delades ut med förhoppning om att faktorer som kan upplevas vara svåra att prata om, 

exempelvis respondenternas ekonomiska situation kan fångas upp.  

Den kvalitativa forskningsmetoden innebär en mer tolkande syn på verkligheten (Bryman, 

2011), vilket är av vikt för studien eftersom det endast går att spekulera i slutsatser utifrån 

deltagarnas berättelser. Det strukturerade komplementet i form av enkäten kan möjliggöra 

insamling av data som behövs för en grundlig analys av materialet som samlats in under 

studien. Genom studien refererar vi till respondenternas socioekonomiska position. För att 

definiera positionen har Bourdieus klassteori med de fyra kapitalen varit central. 

 

4.1 Undersökningsdesign 

Val av undersökningsdesign rör frågan om vilka tekniker, område och vilket tidsspann en 

undersökning genomgår för att samla in data. Studien grundar sig på intervjuer med sex 

respondenter och strukturerade enkäter från samtliga. Studiens undersökningsdesign är 

formad utifrån ett livsloppsperspektiv. Denna typ av design bidrar förhoppningsvis till en 

djupare förståelse om deltagarnas uppfattning om vad livskvalitet är för dem om vad som 

visar sig, ur ett livsloppsperspektiv, vara viktiga faktorer för den upplevda ålderdomen.  

 

4.2 Litteratursök 

I uppsatsarbetets början sökte vi genom databaserna Libris, SOCIndex och Academic Search 

Complete för att hitta tidigare forskning och litteratur på området. Sökorden vi använde var; 

elderly, sociology, life quality samt socioeconomic factors. Vid sökandet i databasen Libris 

var sökorden på svenska. Utifrån de böcker vi lånade efter Libris rekommendationer har vi 

inhämtat mer litteratur och forskning utifrån vad som refereras i böckerna. Vi valde att söka 

texter på både svenska och engelska för att få möjlighet att ta del av nationell så som 

internationell forskning.  
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4.3 Intervjuer 

I och med att fokus för studien bland annat var att få kunskap om äldres liv och eventuella 

resa genom socioekonomiska positioner var en kvalitativ ansats en förutsättning. Den innebär 

att intervjupersonernas upplevelser och tolkningar stod i centrum och att vi som intervjuare 

var flexibla (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i detta blev det därför relevant med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. För att säkerställa att relevanta teman 

berörs grundades intervjuerna på förutbestämda, övergripande huvudteman (se bilaga 2). 

Det går att argumentera för att ostrukturerade intervjuer hade varit bättre lämpade eftersom 

de möjliggör respondenten att fritt beröra områden denne upplever som viktiga. Eftersom 

studien grundar sig på respondentens socioekonomiska resa under livet är det däremot 

nödvändigt med en intervjuguide av semistrukturerad karaktär. Detta eftersom det finns en 

rad teman vi hade för avsikt att beröra vilka annars riskerar att falla bort om ostrukturerade 

intervjuer hade genomförts. 

En strukturerad enkät delades ut efter avslutad intervju för att beröra ytterligare frågor, 

dessa mer av en faktakaraktär (se bilaga 3). Gällande det strukturerade komplementet kan det 

argumenteras kring huruvida det är nödvändigt och om ett tillägg i intervjuerna skulle vara 

bättre. Det finns ämnen som kan vara svåra och tabu att tala om, som exempelvis ekonomiska 

tillgångar etcetera. Svårigheterna är individuella och vissa kan uppleva dem, andra inte. 

Eftersom fakta om dessa typer av frågor är väsentligt för studien anser vi att det är en typ av 

säkerhetsåtgärd med enkäten som komplement. 

 

4.4 Urval 

Kriterierna för att delta i studien var att respondenterna var 65 år eller äldre samt att de inte 

hade en demensdiagnos eller annan diagnos som kunde medföra problem för deltagarnas 

medverkan. Ytterligare ett kriterium var att respondenterna skulle ha olika socioekonomisk 

bakgrund eftersom det är en förutsättning för att besvara en av våra forskningsfrågor. Till 

följd av bekvämlighetsurvalet har denna variation kunnat säkerställas eftersom vi sedan innan 

haft kunskap om deras socioekonomiska bakgrund. Vad gäller urvalsdesign har vi vad 

Bryman (2011) kallar ett icke-sannolikhetsurval. Inom denna design har vi använt oss av 

bekvämlighetsurval. 

Ett icke-sannolikhetsurval innebär att vissa enheter i populationen har större chans än 

andra att komma med i urvalet. Medan ett sannolikhetsurval innebär att urvalet gjorts på 
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slumpmässig grund, vilket medför att man känner till sannolikheten att respektive enhet i 

populationen väljs ut. Fördelen med sannolikhetsurval är att urvalet ofta blir mer 

representativt och generaliserbart än vid icke sannolikhetsurval (Bryman, 2011). 

Eftersom studiens centrala uppgift var att ta tillvara på och analysera individers subjektiva 

upplevelser var ett icke-sannolikhetsurval en god grund eftersom vi sedan innan fått kunskap 

om respondenternas socioekonomiska bakgrund. Ett sannolikhetsurval hade försvårat detta. 

Det medför att studiens kriterier angående deltagarna är uppfyllda. Ett icke-sannolikhetsurval 

medför begränsningar vad gäller överförbarheten (Bryman, 2011), däremot går det att 

argumentera mot detta eftersom kvalitativa metoder medför andra typer av empiri. Målet med 

studien var att erhålla djupa beskrivningar av deltagarnas liv och verklighet som man i sin tur 

analyseras i sin helhet med och mot andra livsberättelser, litteratur och tidigare forskning på 

området.  

Respondenterna som medverkade i studien var mellan 72 och 88 år gamla. Det är ett brett 

åldersspann mellan respondenterna vilket kan medföra en åtskild syn på livskvalitet och 

ålderdom. Däremot är den historiska kontexten för respektive persons uppväxt och liv 

liknande. För att hitta våra respondenter utgick vi från två bekanta. Dessa från respektive 

students bekantskapskrets. De två respondenterna var i sin tur behjälpliga med ytterligare 

kontakter. För studiens ändamål var det viktigt att ha kunskap om deras socioekonomiska 

förhållanden, vilket vi fick då de två första respondenterna kunde berätta om resterande fyra 

respondenternas socioekonomiska position. Detta gjordes genom att frågor ställdes rörande 

vilken utbildningsnivå och yrkesställning de hade innan de gick i pension. I och med detta 

tillvägagångsätt för att hitta respondenter kunde vi säkerställa att ingen hade kognitiv nedsatt 

förmåga. Efter samtliga intervjuer blev det tydligt att kyrkan hade en tydlig roll för hälften av 

respondenterna. Detta var något som vi inte utgick ifrån i urvalsprocessen.  

Resultatet kan ha påverkats av urvalsförfarandet eftersom vissa respondenter var bekanta 

med varandra. Exempelvis kan kyrkans roll tagit en större plats än vad den eventuellt hade 

gjort om en annan typ av urval tillämpats. Respondenternas bekantskap kan även ha påverkat 

variationen i hur respondenterna lever idag. Däremot visade tematiseringen inte något tydligt 

samband gällande detta. Deltagarantalet i uppsatsen är litet, vilket påverkar bredden på 

empirin. Däremot är inte målet med studien ett brett empiriskt generaliserbart material. 

Studiens ambition är att få en djup beskrivning av deltagarnas livsberättelser eftersom syftet 

är att ta hela livets dynamik i beaktande för att besvara forskningsfrågorna. Djupet i materialet 

ger även möjlighet att generalisera våra resultat på en teoretisk nivå. 
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För att säkerställa studiens pålitlighet var det den student som inte genomförde intervjun 

som transkriberade materialet. Detta för att ha en större möjlighet att kunna uppmärksamma 

nya aspekter av intervjun än vad studenten som genomförde intervjuerna hade gjort. Den 

interna validiteten, det vill säga trovärdigheten i studien handlar om att studien utförs enligt 

de regler som finns och att studenterna delar med sig av resultaten till respondenterna 

(Bryman, 2011). Att dela med sig av hur man som forskare uppfattade respondentens 

berättelse kallas respondentvalidering vilket innebär att intervjuaren säkerställer att hon 

förstått respondenten rätt. Detta bidrar till att stärka trovärdigheten (Ibid). 

 

4.5 Genomförande av intervjuer och transkribering 

Under studiens gång har vi intervjuat sex personer, innan intervjuerna fick respondenterna ta 

del av ett informationsbrev (bilaga 1) som berörde studiens syfte, personens rättigheter och 

dennes del i studien. Utöver detta brev informerades även deltagarna muntligt och 

intervjuerna påbörjades efter respektive intervjuperson gett sitt godkännande. Intervjuerna var 

tematiskt öppna, de var med andra ord öppna men en viss struktur återfanns i att det fanns 

förutbestämda teman som intervjuaren utgick från (Aspers, 2007). Vi valde att endast en av 

oss skulle hålla i intervjuerna och den andra transkribera dem. På så vis möjliggjorde vi för 

insamling av ett mer enhetligt material sett utifrån eventuellt intressanta teman som berörts 

eller visat sig vara relevanta. 

 

4.6 Kodning 
När transkriberingen av samtliga intervjuer var färdig sökte vi efter återkommande och 

övergripande teman i materialet, till hjälp användes intervjuguiden med förutbestämda teman. 

Utifrån dessa relativt vida teman kodade vi sedan materialet. Att koda material innebär att 

man delar in det i olika mönster och begrepp som uppenbarat sig under insamlingen och 

transkribering. Materialet delas in i olika koder och kan kodas i flera omgångar. När man 

kodar är det viktigt att de är ömsesidigt uteslutande samt att diverse begrepp kan spåras till 

ursprungskällan för att undvika felaktig analys (Aspers, 2007). 

För att sortera materialet skrevs all transkribering ut, de mönster och begrepp som blev 

uppenbara färglades i olika färger och klipptes sedan ut. Till att börja med delades materialet 

in i de olika teman som återfanns i samtliga intervjuer, sedan sorterades materialet i 

ytterligare ett steg, men denna gång utifrån varje tema var för sig. Under kodningsarbetet var 
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det 13 kategorier som utmärkte sig. Dessa var följande: Uppväxt, Utbildning, Klassposition, 

Klassidentitet, Habitus, Socialt Kapital, Arbetsliv, Ekonomi, Hälsa, Feminism, Ålderdom, 

Livskvalitet och Framtid. Ett stort antal kategorier kan göra det svårt för läsaren att få en 

enhetlig bild över materialet. Eventuellt kan texten bli aningen osammanhängade. Därför har 

Bourdieus klassteori, livsloppsperspektivet och feministisk teori fungerat som ett 

strukturerande verktyg för att sammanställa dessa 13 kategorier. Livsloppsperspektivet har 

däremot inte en egen kategori eftersom den är genomgående i samtliga fem huvudteman.  

Efter granskandet kan man utläsa fem huvudkategorier som bygger på ovan nämnda 

teoretiska perspektiv. De fem kategorierna är: Uppväxt - här redogörs kort för 

respondenternas uppväxt. Klass - i denna kategori redogörs respondenternas socioekonomiska 

villkor utifrån Bourdieus klassteori. Den tredje kategorin är feminism. Här redogörs 

berättelser om könsroller. Respondenerna tankar om vad som är viktigt i livet efter 

pensioneringen återges i den fjärde kategorin livskvalitet. Den femte och sista kategorin är 

ålderdom. I denna kategori sammanfattas de äldre tankar om ålderdomen samt hur de ser på 

sin framtid.  

 

4.7 Analysmetod 
För att analysera det bearbetade materialet användes innehållsanalys. Denna typ av metod 

syftar främst till att analysera dokument och texter utefter förutbestämda kategorier. I 

innehållsanalysen är problemställningen styrande och påverkar analysens gång. Watt Boolsen 

(2007) menar att en innehållsanalys kan göras med en induktiv och deduktiv utgångspunkt på 

samma gång då fokus är att identifiera hur de förutbestämda kategorierna skildras samt i vilka 

sammanhang. Det blir, med bakgrund i studiens problemformulering, relevant med ett sådant 

angreppssätt. För att besvara studiens frågeställningar är deltagarnas retrospektiva 

livsberättelser viktiga att analysera i förhållande till de teorier studien innefattar. 

 

4.8 Tillförlitlighet 

I kvantitativa studier använder man begrepp såsom reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

Reliabilitet handlar om i vilken grad mätningen är tillförlitlig eller inte. En hög validitet 

innebär att en studie verkligen mäter det undersökningen avser att mäta, om man kan vara 

säker på att det verkligen är X som orsakar Y och inga andra faktorer som orsakar Y.  
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Replikerbarhet förutsätter att studien är detaljerat beskriven och därigenom går att 

genomföras igen (Bryman, 2011). Eftersom dessa begrepp tillhör kvantitativa studier blir det 

svårare att applicera dem i studier med en kvalitativ ansats. I dessa studier finns det andra 

begrepp att tillgå. 

Med utgångspunkt i studiens kvalitativa ansats är det tillförlitlighet och dess fyra aspekter 

som ska diskuteras (Bryman, 2011). Begreppet “tillförlitlighet” rymmer fyra komponenter. 

Dessa är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att konfirmera. 

Trovärdighet innebär huruvida troliga resultaten är: kan vi vara säkra på att det till exempel är 

socioekonomisk bakgrund som påverkar livskvaliteten på ålderns höst och inget annat?  

Överförbarhet går att likna med extern validitet, det vill säga hur generaliserbar 

undersökningen är. Kan vår undersökning appliceras i andra kontexter?  Studiens pålitlighet 

är motsvarigheten för reliabilitet i kvantitativa sammanhang. Pålitlighet rör frågan om 

undersökningen får samma resultat om andra genomför den. Konfirmering handlar om 

huruvida man är objektiv under undersökningens gång. Forskaren behöver därmed ha kontroll 

över sina åsikter och värderingar så att de inte påverkar studiens gång (Ibid). 

Denna studie grundar sig på människors egna berättelser och det är viktigt att dessa 

berättelser är trovärdiga. Med tanke på att de intervjuer vi höll i innebar en subjektiv och 

retrospektiv livsberättelse från deltagarna finner vi ingen grund i att de inte skulle vara 

trovärdiga på något vis. Att ifrågasätta andra människors historia om deras liv, innehållande 

känslig information, anser vi inte vara etiskt. Materialet granskades med kritiska och 

objektiva ögon under arbetets gång. Vår kunskap om den tidigare forskningen inom området 

samt den historiska kontexten möjliggör ett kritiskt förhållningssätt vid analyserandet av 

materialet. Detta innebär inte att respondenternas berättelser ifrågasätts, däremot ger det oss 

möjlighet att sätta det som sägs i en teoretisk och forskningsbaserad kontext. Trovärdigheten i 

studien tillförsäkras till följd av att forskningsetiska överväganden följts samt att 

kodningsarbetet utgått från en teoretisk mall.  

Något som även går att problematisera är huruvida man kan vara säker på att det är 

socioekonomiska villkor som påverkar livskvaliteten på äldre dagar. Med stor sannolikhet 

finns det andra faktorer som även kan ha stor inverkan på hur man upplever ålderdomen.  

Materialet granskas kritiskt, utöver detta redogörs tillvägagångssätten genom hela studien 

då vi kontinuerligt talar om hur kunskap inhämtats samt vart den inhämtats. Detta bidrar till 

en transparens i undersökningen och påverkar graden av pålitlighet positivt. 

Livsberättelser är som man kan utläsa av ordet unika för den person berättelsen tillhör. 

Personer som är födda i samma samhälleliga historiska kontext kan däremot ha aspekter i 
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deras historier som liknar eller överensstämmer varandra vilket ger studiens resultat mer 

grund att stå på. Studien är inte bred, däremot har den ett djup som ger täta beskrivningar. I 

resultatet ämnar vi återge en fyllig redogörelse vilket är gynnsamt för studiens överförbarhet. 

Däremot går det självklart att diskutera om studien går att generalisera eftersom individer är 

så olika och eventuellt svarar olika beroende på dagsform eller dylikt. Vi vill ändå poängtera 

att uppsatsen har stöd i tidigare forskning vilket gör att studien till viss del kan generaliseras 

till andra kontexter. Studiens resultat blir inte empiriskt generaliserbara, däremot har de en 

teoretisk överförbarhet. 

En social miljö aldrig kan frysas, vilket försvårar replikerbarheten av kvalitativa studier. 

Däremot grundar sig inte denna studie på observationer av en miljö utan på intervjuer. 

Transparensen i metodavsnittet gör studien replikerbar, däremot grundar sig resultatet på 

deltagarnas subjektiva, retrospektiva livsberättelser vilka inte går att återskapa när andra 

personer intervjuas. 

 

4.9 Etiska aspekter 

Empirin till studien samlades in genom djupintervjuer. Innan intervjuerna delades ett 

informationsbrev ut till samtliga respondenter (Bilaga 1). I brevet står det om studiens syfte, 

deltagarnas roll i studien och deras rättigheter i form av samtycke, rätt att avbryta närhelst de 

önskar, information angående anonymitet och hur det insamlade materialet hanteras och 

förvaras samt att materialet som samlas in endast kommer användas till studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Det var nödvändigt att genomföra djupintervjuer med respondenterna för att kunna besvara 

frågeställningarna. Intervjuerna innebar att intervjupersonerna fick prata om sitt liv, från 

barnsben till nutid. Detta kunde medföra att påtagligt känsliga minnen togs upp. Därför 

behövde vi vara flexibla och respektera intervjupersonernas privatliv och frångå vissa ämnen 

om dessa blev tydligt jobbiga för respondenten att dela med sig av. Alla intervjuer ägde rum i 

den enskildes hem. Vi valde detta då vi antog att det var där de kände sig som mest trygga. 

Det var en fördel att sitta enskilt eftersom känslig information berördes under intervjuernas 

gång, troligen blev det lättare för respondenterna att tala om sina liv i enrum. I samband med 

intervjuerna frågade vi om det var okej om intervjun spelades in. Vi informerade om att det 

inspelade materialet endast skulle bearbetas av oss och att vi i samband med transkriberingen 

anonymiserade deras deltagande. 
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Respondenterna i studien var mellan 72 och 88 år gamla. Det var viktigt att vi talade med 

äldre som inte hade någon typ av demens eller liknande. En etisk svårighet är hur man närmar 

sig och hanterar detta. Två av våra respondenter är bekanta, därför hade vi vetskap om att de 

inte hade några betydande kognitiva svårigheter.  

Det kan vara etiskt problematiskt att fråga efter minneskapacitet och hälsa över lag innan 

vi kan intervjua en respondent. Däremot anser vi det vara godtagbart eftersom det innebär att 

resultaten i studien blir mer tillförlitliga samt att det medför att dessa individer inte utsätts för 

något de skulle kunna ta skada av. 
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5. Resultat 
Nedan följer en genomgång av studiens resultat utifrån de fem övergripande teman som ovan 

beskrivits. Dessa teman är; uppväxt, klass, betydelsen av kön, livskvalitet och ålderdom. Till 

och börja med görs en kortfattad beskrivning av alla respondenter vars namn är fiktiva. Detta 

görs för att göra det lättare för läsaren att förstå vem som beskrivs i resultaten.  

 

5.1 Presentation av respondenterna  

Respondent 1 (Ulla): Ulla, 88, växte upp under fattiga förhållanden som hon uttryckte det. 

Utbildade sig till sjuksyster och började arbeta direkt efter utbildningen vid cirka 27 års ålder. 

Ulla har arbetat som chefssjuksköterska under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Ulla 

bildade aldrig familj och har inga barn. Upplever sig idag ha en relativt god ekonomi.  

 

Respondent 2 (Gunvor): Gunvor, 80, kom från en borgerlig familj. Var hemmafru under 

större delen av sitt liv fram tills hon började studera på universitetet vid 40 års ålder. Gunvor 

har idag ett flertal universitetsutbildningar och har arbetat som socionom, lärare och terapeut. 

Gunvor beskriver sin ekonomi i dagsläget som urusel. 

 

Respondent 3 (Ingrid): Ingrid, 80, beskrev sig ha växt upp i en torparfamilj och gick i skolan 

tills hon var 14 år. Var hemmafru under större delen av sitt liv och började senare arbeta extra 

på Posten. Ingrid har aldrig arbetat heltid. Hon upplever sin ekonomiska situation som knaper.  

 

Respondent 4 (Göran): Göran, 82, växte upp på landet under låga socioekonomiska 

förhållanden. Slutade skolan när han var 14 år gammal och tog över arbetet efter hans avlidne 

far. Har sedan dess arbetat inom samma yrkesområde fram tills pensioneringen. Göran 

upplever sin nuvarande ekonomiska situation som dålig.  

 

Respondent 5 (Thomas): Thomas, 72, växte upp i en borgerlig familj och har 

högskoleutbildning i många områden, samt en utbildning inom armén. Har doktorerat, forskat 

samt utvecklat utbildningsprogram på universitet. Under sitt förvärvsarbetande liv har 

Thomas arbetat inom armén, men främst inom universitetssektorn. Han uttryckte sin 

ekonomiska situation som väldigt god i dagsläget.   
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Respondent 6 (Agda): Agda, 81, växte upp i vad hon upplever som medelklass. Var 

hemmafru under större delen av sitt liv. Efter skilsmässan vid 50 års ålder började Agda 

studera till diakonissa. Agda uttryckte sin ekonomiska situation i dagsläget som obefintlig.  

 

5.2 Uppväxt 
Tre av respondenterna, Ulla, Ingrid och Göran växte upp i förhållanden som kan liknas 

underklass. De bodde utanför eller i mindre samhällen på gårdar och torp. Familjerna hade 

djur på gårdarna, de krävde mycket skötsel, men det gav dem även förnödenheter som mjölk 

och kött.  

Syskonskaran var stor i familjerna, det var minst fyra barn i varje familj och de fick hjälpa 

till hemma vid tidig ålder. Flickorna hjälpte sin mor med hushållssysslor och sönerna sin far 

med gårdsarbete. Huvudsysslan hos respektive far i familjen var torpare eller ”allt i allo” som 

innebar att deras fäder arbetade med vad som fanns beroende på årstid. Arbetena var fysiska 

och tidskrävande. Göran började hjälpa sin far vid nio års ålder då pappan blev sjuk. När han 

var 14 år avled fadern och han tvingades ta över och bli familjens försörjare. Mammorna i 

familjerna var hemmafruar och tog hand om det husliga arbetet. De lagade mat, städade och 

sydde kläder till familjen. Ulla, Ingrid och Göran upplevde att det var knapert under 

barndomen, samtidigt anser dem att de aldrig gick någon nöd på dem och att de hade allt de 

var i behov av. 

Gunvor och Thomas växte upp i hem som tillhörde borgerligheten, något som kan liknas 

vid överklass. De växte upp under välbärgade förhållanden i större städer. Thomas bodde med 

sin familj i faderns tjänstebostad, en lägenhet om fem rum. Gunvor levde under sin uppväxt i 

ett stort hus. Thomas far var professor och mamman arbetade som sekreterare. I Gunvors 

familj var mamman hemmafru, något som Gunvor upplever ha påverkat hennes mamma 

negativt. Hennes far var grosshandlare, ett yrke som innebar hög status i samhället. Faderns 

arbete tillät familjen att handla på krita, det vill säga att de handlade allt de behövde och 

betalade i slutet av månaden. Både Gunvors och Thomas familj hade hemhjälp och stor del av 

kommunikationen skedde genom hemhjälpen, något som de beskriver som en kall 

hemsituation. Båda två berättar om en tonårstid där de inte mådde bra rent psykiskt. Gunvor 

kände sig instängd till följd av en social kontroll och en stad hon liknade vid ett fängelse. Hon 

fick inte umgås med vem hon ville eller handla i vilken butik som helst. Thomas mådde dåligt 

och ville flytta med sin syster ur staden men tilläts inte göra det av sina föräldrar. 
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Respondenten vi kallar Agda växte upp i vad hon kallar mellanskikt eller medelklass. Hon 

hade en turbulent uppväxt i den meningen att familjen flyttade runt mycket. Under sina första 

fem år i livet bodde familjen på en ö och hade en egen gård. Hennes far blev sedan inkallad 

till armén och var stationerad i olika hamnar. Hennes mor var hemmafru och ville inte vara 

ensam så hon tog med sin dotter och flyttade efter sin make i olika orter runt om i landet 

under två års tid. Sedan blev hennes pappa arbetsledare på en gård och de flyttade in i en 

tjänstebostad. Hon berättar om en far som var kontrollerande men att hon kände sig trygg. 

Under uppväxten upplever respondenterna att de hade olika grad av förväntningar på sig. I 

familjer där föräldrarna hade en hög socioekonomisk status fanns det förväntningar på att 

barnen skulle vidareutbilda sig. De respondenter med uppväxt i lägre socioekonomiska 

förhållanden berättade om föräldrar som inte hade samma typer av förväntningar. Ett citat 

från Inga som växte upp i lägre socioekonomisk status är talande: 

 

[...] Annars vet jag inte om de hade några framtidsplaner för oss sådär - Ingrid 

 

5.3 Klass 
Under respondenternas uppväxt såg skolformen annorlunda ut. Dagens högstadium hette 

folkskola, det som idag är gymnasiet var på den tiden realskola. Folkhögskola och universitet 

motsvarar dagens högskola och universitet. Respondenterna hade under sin uppväxt olika 

typer av möjligheter till utbildning. Samtliga kunde gå folkskola, men alla kunde inte läsa 

vidare efteråt. Detta kunde bero på att familjen inte hade råd, att det var geografiskt begränsat 

eller att barnen var tvungna att arbeta för att hjälpa till i hemmet. Det blev en tydlig skillnad 

mellan de barn som hade möjlighet att fortsätta studera och de som inte kunde. 

För den manliga respondenten vid namn Thomas var det ett krav att läsa vidare efter 

folkskolan. Thomas utbildade sig på universitetet och läste en mängd olika kurser vilka 

resulterade i fil.kand. Utöver detta har han en forskarutbildning i ryggen samt en utbildning 

inom det militära. För Gunvor som växte upp i högre samhällsklass var det inte en 

självklarhet att studera vidare. Hennes mor kämpade för henne och gjorde det möjligt för 

henne att studera vidare. Hon började läsa på universitetet men blev gravid, något som 

innebar att hon inte kunde läsa vidare. Senare i livet återupptog Gunvor studierna och tog 

fil.kand samt socionomexamen. Utöver detta har hon läst ett flertal kurser samt utbildat 

ytterligare sig efter pensionen. 
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Ulla hade få möjligheter till att vidareutbilda sig, men hennes mamma var mån om att hon 

skulle få chansen. Ulla fick möjlighet att ta realen, hon läste några sommarkurser och blev 

sedan antagen till sjuksköterskelinjen och tog examen vid 27 års ålder. De andra två 

respondenterna, Ingrid och Göran, med liknande uppväxt gick endast folkskola eftersom deras 

möjligheter att studera på högskolan var obefintliga. Agda gick realen och hade möjlighet att 

studera på högre nivå men hoppade av skolan då den låg för långt bort från hemmet. Agda 

började läsa till sjuksköterska men hoppade av och gifte sig, skaffade familj och blev 

hemmafru. Hon utbildade sig sedan vid 50 års ålder efter sin skilsmässa från maken. 

Alla kvinnliga respondenter utom Ulla, bildade familj och gifte sig i tidig ålder, något som 

satte käppar i hjulet för deras utbildningsmöjligheter. 

De respondenter som var hemmafruar till stor del av sitt liv började i regel arbeta sent i 

livet, som senast vid 50 års ålder. Innan giftermålen började de arbeta efter sin skolgång, då i 

affär eller med barn. Agda som blev yrkesverksam i femtioårsåldern arbetade som diakonissa 

fram till pensionering vid 65 års ålder. Ingrid arbetade extra och som sommarvikarie på 

Posten medan hon var gift, men bara då det gick att få tag i en barnvakt. Ingrid började sedan 

arbeta på Posten men jobbade aldrig heltid utan som mest 80 procent och pensionerade sig i 

förtid på grund av stress. Gunvor arbetade extra medan hon studerade men fick sluta vid 

giftermålet. Det var i medelåldern Gunvor började arbeta som lärare och sedan som socionom 

och terapeut. Ulla har arbetat som sjuksköterska i hela sitt liv och beskriver yrket som hennes 

räddning då det gav henne en plats och styrka. Samtliga kvinnor poängterar friheten karriären 

innebar och lyckan i att tjäna egna pengar. Med bakgrund i dåtidens historiska kontext och i 

respondenternas berättelser blir det tydligt att genusrollerna var dominerande i samhället 

under den period då respondenterna växte upp och bildade familj. Dessa typer av normer i 

samhället var begränsande för kvinnors möjligheter att kombinera yrkesliv tillsammans med 

familj.  

Göran och Thomas uppger att de aldrig haft perioder utanför arbetslivet. Göran började 

arbeta heltid när han var 14 år gammal och jobbade vidare inom transport fram till 

pensioneringen vid 63 års ålder. Thomas började arbeta som studievägledare vid 27 års ålder. 

Thomas har genom åren arbetat som studierektor, mentor, forskare, lärare samt varit med och 

utvecklat en utbildningslinje. Thomas gick i pension när han fyllde 67 men arbetar extra än 

idag. 

Vad gäller respondenternas ekonomiska möjligheter var inget att tala om när man var 

hemmafru eftersom de då inte hade tillgång till egna pengar. För Agda som började arbeta när 

hon var 50 år är ekonomin i dagsläget väldigt dålig. Enbart Thomas uppger sig ha en väldigt 
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bra ekonomi idag, det tack vare hans arbeten. Likväl nämnde Ulla att hennes ekonomi i 

dagsläget var relativt god. De övriga upplever sig ha dålig pension. Enkäterna förtydligade 

respondenternas ekonomiska situation och även deras boendesituation. Det som kunde 

konstateras var att de tre respondenterna med högskoleutbildning var ägare av bostad. De 

övriga tre respondenter ägde ingen bostad utan bodde i hyresrätt.  

Ulla, Thomas och Göran upplever att de skapade relationer av värde under sin utbildning 

eller i sitt arbetsliv. Däremot upplever Ingrid, Agda och Gunvor att de knutit flest kontakter 

på senare tid i livet. Då i samband med kyrkobesök och aktivitet i diverse föreningar.  

De flesta respondenter som har sina syskon kvar i livet upplever sig ha fin kontakt med dem. 

Ett fåtal har sina barndomsvänner kvar. Ingrid, Gunvor och Agda som till stor del av sina liv 

var hemmafruar knöt inte många kontakter under åren de var hemma. De flesta kontakter 

knöts i samband med skilsmässa, inträde i arbetslivet eller nu i ålderdomen. 

Vad gäller respondenternas sociala status i samhället vill vi sammanfatta de likheter och 

variationer respondenterna hade emellan. Ulla, Ingrid och Göran som växte upp i underklass 

beskrev att den närmsta sociala omgivningen också utgjordes av familjer som hade liknande 

position i samhället. Som barn hjälpte de till hemma i tidig ålder, då med gårdsarbete och 

hushållssysslor. Ulla som fick möjlighet att plugga vidare och utbilda sig till sjuksköterska 

gjorde en klassresa. Ingrid och Göran hade inte möjlighet att utbilda sig på högre nivå och 

upplever att de idag har det dåligt ställt rent ekonomiskt men att det främst beror på 

förtidspensionering. 

Agda beskriver hur hennes giftermål med en VD i ung ålder tog henne till en hög social 

status. Däremot beskrev hon att hon inte tjänade egna pengar. Familjen hade sommarstuga, 

båt och brukade fjällvandra. När Agda var 50 år skildes paret och hon utbildade sig då till 

diakonissa och kunde börja arbeta. Som konsekvens av det sena inträdet i arbetslivet har hon 

idag det dåligt ställt ekonomiskt. En klassresa som kan liknas med en bergochdalbana. 

Thomas och Gunvor med uppväxt i vad de beskriver som borgerlighet och hög social 

status har gjort klassresor, men på olika sätt. För Gunvors del dalade det när hon gifte sig och 

skaffade barn, för att illustrera är här ett citat 

 

Jag kom då från den här borgerligheten och sen så… Gick det sämre och sämre. Det var 

liksom bottenskrapet – Gunvor.  

 

Från att bo i en välbärgad familj flyttade paret in i en rivningslägenhet och till följd av 

sambeskattningen tjänade hon inte egna pengar. Sambeskattningen innebar att det hustrun 
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tjänade lades på mannens inkomst som sedan skulle beskattas. Det blev med andra ord 

ofördelaktigt för familjen med en arbetande hustru. När Gunvors make sedan blev befordrad 

kunde hon utbilda sig färdigt och arbeta som lärare. I samband med detta upplever Gunvor att 

ekonomin blev god och familjen hade bil och sommarstuga. Vid skilsmässan senare i livet 

blev det kärvt rent ekonomiskt. 

Thomas berättade om hur hans familj rent ekonomisk tillhörde medelklassen eftersom hans 

pappas yrke som professor inte innebar ett överflöd av pengar. Däremot beskriver han hur 

familjen tillhörde överklassen i samhället rent statusmässigt. Thomas studerade vid vuxen 

ålder på universitet och sommarjobbade inom det militära, något som gjorde att han senare 

kunde köpa sin egen lägenhet. Lägenheten var sedan en grundplåt för framtida bostadsköp. 

Efter ett husköp tillsammans med en vän upphörde deras vänskap och han stod ensam kvar 

med huskostnader. Hans fru och han hade det kärvt ekonomiskt och han upplever att han fick 

kämpa och jobba extra för att kunna köpa livsnödvändigheter. I och med skilsmässa kunde 

huset till sist säljas och ekonomin blev bra igen. Han upplever att ekonomin är mer än god i 

dagsläget. 

Att rent ekonomiskt befinna sig i en klassposition är inte det samma som att identifiera sig 

med denna. Hos de respondenter som har en uppväxt i underklass var det tydligt. För att 

illustrera detta följer några citat. Ulla talar om en barndom där man såg hur grannarna hade 

det bättre ställt. Varken Ulla eller Ingrid känner sig bekväma i att tala om klass. Ulla säger 

något som är talande för hur hon tänker: 

 

Vi sålde ju mjölk och ägg då vet jag. Jag förstår ibland inte hur det gick. Men antagligen så 

räckte det. Jag har inget minne av att vi var i underläge - Ulla 

 

Ett annat talade citat är från Ingrid:  

 

Vi har ju hört sen barnsben att vi är underklass. Men jag har aldrig känt mig underlägsen – 

Ingrid 

 

Gunvor växte upp i överklass och säger att hon i tonåren ville göra revolt, klä sig i träskor och 

höra hemma i arbetarklassen. Efter ett tag övergav hon det säger hon och säger idag så här: 

 

Jag tycker det är fint att mitt hem är ett borgerligt hem - Gunvor 
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Gunvor berättade att det var en skam för familjen då hon träffade en man under tonåren från 

arbetarklassen. Gunvor berättar hur hennes pappa undrade vad hennes vänners fäder arbetade 

med eftersom det var fäderna som bar status och kvinnorna hedern. 

 

Jag bröt ju mot både status och heder eftersom jag valde en man som var från arbetarklassen 

och jag blev med barn. Det var tungt att bära - Gunvor 

 

Gunvor berättade att hon även inte fick gå till “Folkets park” där hon växte upp eftersom det 

var till för dem från arbetarklassen. Likväl sade hon att det var förbjudet för henne att handla 

på “fel” butik i hennes by eftersom arbetarklassen handlade där. Gunvor berättade även att 

hon idag njuter av skönhet. Att hon uppskattar fina och dyra möbler samt ville ha vackra 

saker omkring sig. 

 

5.4 Betydelsen av kön 
Samtliga respondenters mammor var hemmafruar, utom en. Gunvor upplevde det vara extra 

tydligt att hennes närmsta familj ansåg män vara det främre könet. Gunvor stod nära sin 

mormor som berättade om sin sorg över att hon inte kunde ge sin man en son. Mormor 

berättade för Gunvor hur hon önskade att han kunde fått en son med en annan kvinna. Nedan 

följer två citat 

 

Mamma var inte stolt över att vara kvinna för att hon inte kunde föda en son, men hon kunde 

ju så mycket annat. Hon var fantastisk – Gunvor 

 

Sedan fick Gunvor en bror, hennes mamma födde släktens första pojke. Hon berättar om hur 

det påverkade henne, hur hon kände att hon behövde prestera för att duga, hur han hade mer 

frihet än henne. 

 

Det påverkade mig[…] När jag kom var jag ju inte lika älskad inte. Jag var ju utav det här 

andra könet – Gunvor 

 

En av de manliga respondenterna, Göran berättar om hur han inte behövde göra mycket 

hemma som ung, hur hans mor skötte allt. Han berättar även om tvånget till att ta över efter 

sin far efter hans död när han var 14 år. Gunvor berättar om hur männen var de som bar status 

och att man värderade andra barn utifrån vad deras fäder arbetade med. 
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5.5 Livskvalitet 
Ulla finner att hennes livskvalitet ligger i den sociala kontakten med människor i hennes 

omgivning. Hon berättar hur hon blir varm i hjärtat av detta. Utöver det tycker hon att kyrkan 

och kyrkkaffet efteråt är en fin sak i hennes liv. Hennes liv är bra som det är idag och hon kan 

inte begära mer. Att inte vara avundsjuk utan snarare förnöjsam och att det är livskvalitet. 

Gunvor finner livskvalitet i det lilla. Hon gillar att plocka blommor, känna vinden i håret 

och att cykla. Hon upplever att hennes kontakt med barnbarnen är livskvalitet. Hon berättar 

att hon känner frihet tack vare karriären eftersom det gett henne en möjlighet att följa sina 

visioner. Sedan hon blev ensam kunde hon påverka sitt eget äventyr och påverka sitt liv och 

uppskattar även mental stimulans såsom att läsa mycket böcker och ha utbyta med andra som 

har samma kunskapsintresse. Ingrid är tacksam för sin partner som har gett henne styrka. 

Sedan tycker hon att barnen, kyrkan och hennes närstående är viktiga för 

livskvaliteten.                   

Göran är glad över att vara med i en gemenskap som kyrkan och att han kommit nära 

hustruns syskon. Han upplever att han lyckats i livet och att han och frun har det bra trots att 

det är knapert rent ekonomiskt. Göran berättar att livskvalitet innebar att få göra det “lilla”, 

det vill säga kunna ta bilen till ICA och handla utan att någon annan behöver vara behjälplig. 

Thomas upplever att det är givande att vara aktiv som pensionär och att få leva med sin 

partner. Han njuter av att ha ett landställe att åka till. Han njuter även att ha utbyte med sin fru 

om all den litteratur som de både läser och intresserar sig mycket för. Han berättar även att 

pysslar med sin båt, sitt hus och är aktiv i föreningsliv, men att detta inte räcker för att ge ett 

meningsfullt liv i hans mening. Thomas beskriver livet innan pension och att hans almanacka 

då var fullbokad med saker att göra, vilket gör hans nuvarande livssituation som pensionär 

inte tillräckligt tillfredställande. 

Att vara trygg i sig själv och ha en trygghet i sin tro upplever Agda vara livskvalitet. En 

god kontakt med sina barn och barnbarn tycker hon ge henne livskvalitet. Hon njuter av att ha 

ett eget hem där hon kan rå om sig själv och sitt eget. Tystnad är något hon njuter av och hon 

mediterar och läser andaktsböcker. Det bärande tycker hon är gudstron. 

Samtliga respondenter är stolta över sina barn. De är även stolta över hur de har lyckats i 

livet och många värderar den egna förmågan och sina sociala relationer. En del nämner att de 

är stolta över sina utbildningar. Ingrid berättar att hon är stolt över att hon klarat livet bra trots 

att hon tillhör underklassen och saknar utbildning. 

En god hälsa var något som alla respondenter ansåg ha en betydande roll i hur de upplevde 

livskvaliteten i ålderdomen. Respondenterna upplever överlag att de haft god fysisk hälsa 
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under livet. Det är senare i ålderdomen de fått diverse krämpor som artros och andra 

åkommor som påverkar deras rörelseförmågor. Att rörelseförmågan är påverkad upplever 

respondenterna som jobbigt. En av dem, Gunvor, gick nästan i depression till följd och sa att 

artrosen var en katastrof. Ingrid pensionerades i förtid på grund av stress på jobbet. Hon talar 

även om att hon haft diabetes i 20 år och en form av reumatism i många år. 

Majoriteten upplever att de haft mentala svackor i livet men att de är normala i livet då det 

är naturligt att det går upp och ner. Exempelvis berättade Gunvor att hon hade en djup mental 

svacka i medelåldern då hon var väldigt olycklig. Till följd av denna mentala kollaps flyttade 

hon tillbaka till familjehemmet för ett tag. Sedan återvände hon hem till sin familj, blev 

färdigutbildad lärare och började arbeta. I samband med detta ljusnade det. 

	  

5.6 Ålderdom 
Agda, Ulla, Thomas och Göran berättar att det var hemskt att gå i pension eftersom det var en 

stor förändring och ofta en sorg över att sluta arbeta med något de trivdes med. De berättar 

om en första del av pensionen som var aktiv och om den andra delen, där de befinner sig nu, 

då de är mer begränsade rent fysiskt. Mentalt sätt känner sig samtliga respondenter yngre än 

vad fysiken är. Samtliga respondenter tycker att det, för ålderdomens skull, är viktigt att hålla 

sig frisk mentalt och fysiskt. 

Thomas talar om hur han upplever att hans utbildningar gett honom utbyte i ålderdomen. 

För honom innebär det att han kan hålla koll på och hänga med i vad som händer i omvärlden. 

Thomas upplever sig vara aktiv i den mening att han är med i en styrelse och en förening. Han 

berättar hur jobbigt det var att gå i pension eftersom yrket lämnade ett tomrum. I dagsläget 

arbetar han extra vilket han tycker är givande. 

Ulla berättar att hon känner vemod i ålderdomen eftersom hon inte kan vara lika 

företagsam som förr. Hon lider av det och tycker det påverkar henne. För tre av 

respondenterna, Göran, Agda och Ingrid, är kyrkan en stor del av deras liv idag. Där får de ett 

socialt utbyte och praktiserar sin tro. Dessa respondenter har även försonat sig med att de ska 

dö och har förberett inför deras begravning i framtiden. Gunvor, Thomas och Ulla försöker 

försona sig med att de ska dö i framtiden. Alla respondenter har en önskan om att hänga med 

så länge det går. De har inga särskilda förväntningar utan hoppas att det fortsätter som det gör. 
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6. Analys 
Nedan analyseras resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter.   
	  

6.1 Teoretiska perspektiv i analysen  

I analysen talar vi inte om äldre som en homogen grupp eftersom vi med utgångspunkt i den 

kritiska gerontologin och livsloppsperspektivet tillvaratar individers subjektiva berättelser om 

sina liv. Det väsentliga är inte att generalisera följande analys för alla äldre i samhället. Den 

kritiska gerontologin som används i studien understryker äldres subjektiva värld istället för en 

enhetlig kategori i samhället (Jönson, 2009).   

Eftersom det är de äldres livslopp som studeras ur ett personligt perspektiv genomsyrar den 

kritiska gerontologin såväl som livsloppsperspektivet alla delar i uppsatsen. 

Livsloppsperspektivet fungerar som en teoretisk tolkningsram i förhållande till resterande 

teorier i analysen. Med hjälp av livsloppsperspektivet studeras hela livet med fokus på 

barndom, medelålder, ålderdom och framtid. Livet studeras även utifrån en samhällelig 

kontext vilket gör att människors levnadsförhållanden skiljer sig åt beroende på vilket 

sammanhang individer befinner sig i (Jeppsson Grassman & Whitaker, 2013).  Vi ämnar inte 

dra empiriska slutsatser, utan snarare generalisera våra resultat på en teoretisk nivå och vara 

teorigenererande. De teoretiska perspektiven gör det möjligt att se uppsatsens resultat i en 

större kontext.  

 

6.2 Ofördelaktig könsposition 

Utifrån den feministiska teorin går det bland annat att problematisera uppväxtens betydelse 

för framtida socioekonomiska möjligheter under livet. Kvinnornas bakgrund hade rent krasst 

inte lika stor påverkan på deras framtida liv eftersom den präglades av samhällsnormerna där 

kvinnor i huvudsak skulle ta hand om hemmet, gifta sig och bilda familj. I partnerskap var det 

mannens socioekonomiska status som definierade kvinnans, inte hennes egen.  

Respondenternas berättelser om att växa upp som kvinna visar på att deras möjligheter inte 

endast formades av deras barndom utan att den senare skulle definieras av männen de äktade. 

Det är med andra ord tydligt att kvinnornas socioekonomiska position genom uppväxten inte 

hade lika stor betydelse om de bildade familj eftersom det enbart var mannens 

socioekonomiska position som avgjorde deras sociala klass. Det blir påtagligt att det ofta var 

två olika val kvinnorna behövde göra. Antingen valde man familj eller utbildning/yrkesliv. 
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Hos samtliga av våra fyra kvinnliga respondenter var det inte möjligt att kombinera karriär 

med familjeliv.  

Det blir i resultatet tydligt att Göran och Thomas aldrig behövde göra ett val mellan familj 

och utbildning eller yrkesliv. Däremot tar sig genusrollerna i uttryck på ett annorlunda sätt. 

Göran blev som 14 åring familjeförsörjare, något som hämmade hans möjligheter att påverka 

sin socioekonomiska resa. Trots detta hade Göran fortfarande en fördelaktig position i 

samhället eftersom han som man hade möjlighet att förvärvsarbeta och tjäna egna pengar 

samtidigt som han kunde bilda familj. Det här bidrog i sin tur till att Göran i större 

utsträckning kunde påverka sin framtida pensionstillvaro rent ekonomiskt.  

Med feministiska “glasögon” kan man hävda att sambeskattningen hämmade kvinnors 

förutsättning och möjlighet till att påverka sin socioekonomiska position. Exempelvis kan 

man fråga sig varför det alltid var kvinnan som skulle vara hemmafru och inte mannen? I 

uppsatsens historiska överblick får man en förståelse över de rådande genusrollerna. På den 

tiden var det mannen som skulle försörja familjen och kvinnan vara hemma. Tre av fyra 

kvinnor gifte sig och bildade familj. Möjligheten till vidareutbildning och inträde i arbetslivet 

påverkades negativt av att vara hemmafru under många års tid. Vi ställer oss frågande till om 

Ulla som valde yrkeslivet hade kunnat göra samma socioekonomiska resa om hon valt att 

bilda familj.  

I resultatet är det tydligt hur männens överordnade position fungerar som ett strukturellt 

förtryck gentemot kvinnorna. Dels eftersom det var mannens yrke som definierade familjens 

status, men även det faktum att mannen var det mest fördelaktiga könet. Kvinnors 

framtidsutsikter påverkades i större utsträckning av historisk kontext, föräldrarnas sociala 

position i samhället och även om och när de äktade en man. För männens del påverkade den 

historiska kontexten och föräldrarnas position i samhället deras möjligheter. Giftermål hade 

däremot ingen markant inverkan på deras socioekonomiska resa.  

Sammanfattningsvis kan man med hjälp av feministisk teori förklara hur mäns och 

kvinnors ojämlika ålderdom kan se ut som den gör. Männens mer fördelaktiga position i 

samhället medförde en större påverkan för den individuella framtiden och kommande 

pensioneringen. Hemmafrurollen hade en tydlig påverkan på kvinnors ekonomiska situation i 

medelåldern såväl som i ålderdomen.  
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6.3 Klasspositionens mångtydighet 

Bourdieu beskriver att det blir lättare att införskaffa sig flera kapital om man har tillgång till 

ett av dem. Exempelvis innebär en högre utbildning att man kan knyta relationer som har stort 

inflytande. Med andra ord medför ett högre kulturellt kapital även ökade möjligheter till större 

ekonomiskt, socialt och symboliskt kapital.  

I vår studie har vi sett att det kulturella kapitalet haft störst betydelse för möjligheten att 

kunna påverka sin socioekonomiska tillvaro. Inom denna typ av kapital är familjen och 

uppväxten en stor bidragande faktor till vilka möjligheter individer har. Studien visar att 

respondenter som växt upp under gynnande socioekonomiska förhållanden har haft större 

möjligheter att påverka sin framtid i form av bland annat högre utbildning.   

Föräldrarna i samtliga familjer har haft olika attityder kring respondenteras framtid. I de 

familjer där respondenterna har vuxit upp under högre socioekonomiska förhållanden har det 

funnits krav och förväntningar på en högre utbildning. Dessa typer av krav från föräldrarna 

har inte återfunnits i de andra familjerna där den socioekonomiska statusen varit lägre. 

Bourdieu menar att dessa typer av förväntningar och krav, som kallas habitus, återfinns bland 

medel- och överklassen i samhället, vilka även förs vidare till nästa generation. Dessa 

förväntningar och även avsaknad av förväntningar bidrar till att människor antingen förändrar 

sin ställning i samhället eller håller kvar sin position eftersom de hindras tro att de inte kan 

förbättra sin ställning. Dessa typer av krav blir tydligt då deltagarna i studien berättar om 

föräldrarnas krav och förväntningar på dem. Exempelvis berättar Ingrid om hur hon aldrig 

upplevde förväntningar gällande hennes framtid. Medan Thomas och Gunvor kände starka 

krav på att utbilda sig.  

Respondenternas varierande klassposition under livsloppet påverkar ålderdomen på olika 

sätt. Graden av ekonomiskt kapital under det förvärvsarbetande livet följde med 

respondenterna i ålderdomen. Respondenternas upplevda ekonomiska situation i dagsläget 

motsvarar deras ekonomiska förhållande under medelåldern. Det framkom även att Thomas 

och Gunvor efter pensionering är aktiva inom olika föreringar, läste mycket litteratur och 

arbetar extra, vilket de uttryckte vara tillfredställande i ålderdomen. Man kan fundera kring 

om det är deras höga grad av kulturella kapital som gör att de har en vilja att både förvalta och 

stimulera deras teoretiska kunskap.  

Respondenter med akademisk utbildning har idag ett socialt kapital präglat av relationer 

som skapades i anslutning till utbildning, yrkesliv och föreningsliv under medelåldern. De 

uttrycker att de relationer som knöts var betydelsefulla och har följt med dem i ålderdomen. 

När Ingrid och Göran talar om de sociala relationer de har idag, präglas dem av 
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familjerelationer och även vänner de träffat i kyrkosammanhang på äldre dagar. Man kan 

tänka sig att Ingrid och Görans brist på kulturellt kapital har bidragit till det faktum att de inte 

talar om relationer av värde som hängt med dem från deras yrkesverksamma liv. Det som blir 

tydligt är att graden av socialt kapital i ålderdomen har ett samband med det kulturella 

kapitalet under medelåldern.   

Livskvalitet i ålderdomen visar sig vara något som inte skiljer sig åt särskilt mycket oavsett 

vilka socioekonomiska villkor människor haft under sitt livslopp och idag har. Att läsa 

litteratur och inhämta akademisk kunskap var däremot något som var viktigt för Thomas och 

Gunvors livskvalitet. De andra respondenterna nämnde inte detta. Man kan fråga sig det är 

graden av kulturellt kapital som gör att litteraturen har en betydande del för den upplevda 

livskvaliteten. Ulla som även hon har en hög grad av kulturellt kapital nämnde inte att 

litteratur hade en betydande del för hennes livskvalitet.  

 

6.4 Klasspositionens betydelse för identiteten 

En uppmärksammad faktor i uppsatsen är det faktum att de kvinnor som idag lever under 

sämre socioekonomiska villkor inte heller identifierade sig med den klass de tillhör. Att tala 

om klass i subjektiva termer var lättare för de respondenter som tillhörde medel- eller 

överklass. Betydelsen av klass genomsyrar däremot alla respondenternas livsberättelser trots 

att de inte pratar om det i specifika termer. Varken Ulla eller Ingrid kände sig inte bekväma i 

att tala om klass. Till skillnad från Thomas och Gunvor som hade lätt att tala om vilken 

klasstillhörighet de hade under uppväxten och även i ålderdomen. Skeggs teori handlar om att 

kvinnor från arbetarklassen upplever skam över vad arbetsklassen innebär och att de inte 

identifierar sig med den. Skammen är inte enbart förknippad med klassposition utan blir även 

tillskriven av omgivningen. 

Motsträvigheten att tala om klass hos några av våra respondenter går att problematisera. 

Exempelvis talar Ingrid om hur hon sedan barnsben fått höra att hon är underklass. När hon 

berättar detta poängterar hon samtidigt att hon aldrig känt sig underlägsen. Utifrån detta kan 

man anta att Ingrid inte identifierar sig med vad hon själv anser vara underklass, något som 

överensstämmer med teorin. Man kan även tolka det som att Ingrid tar avstånd och avskriver 

sig från den skam som är förknippad med underklass och snarare vänder det till en känsla av 

stolthet.  

Skeggs teori om klassidentitet och klassposition ges ytterligare en dimension när den 

integreras med livsloppsperspektivet. Genom att se till en individs hela liv kan man studera 
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hur denne identifierar sig med sin klassposition och om denna identifiering är konstant eller 

förändras över tid.  

Med en borgerlig uppväxt där det var skambelagt att associeras med arbetarklass upplevde 

Gunvor att hon var fängslad av normerna som förknippades med att tillhöra överklass. Hennes 

klassidentitet och klassposition har sett olika ut under livsloppet. Det visar på att 

livsloppsperspektivet i kombination med Skeggs teori ger en fördjupad bild av hur människor 

identifierar sig i förhållande till deras klassposition över tid.  
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7. Diskussion 
Efter analysen blir det tydligt att det finns ett flertal faktorer som påverkar ålderdomen på 

olika sätt. Det är påtagligt att kvinnornas förutsättningar skilde sig från männens och deras 

möjligheter begränsades till följd av rådande samhällsnormer. Kvinnornas ålderdom blev i sin 

tur drabbad till följd av ofördelaktiga förhållanden under livsloppet.  

I studien “Family work and quality of life” (Evandrou & Glaser, 2004) redogörs det för hur 

kombinerandet av flera sociala roller i medelåldern påverkar ekonomi och hälsa i ålderdomen. 

De sociala rollerna avser rollerna som mamma/pappa, maka/make, arbetare/informellt arbete, 

ofta omhändertagande av barn eller närstående. Det informella och oavlönade arbete man 

utför i yngre dagar har en direkt påverkan på ekonomiska möjligheter i framtiden. I vår studie 

ser vi ett klart samband mellan hemmafrurollen, något Evandrou och Glaser kallar för “care 

giver”, och ett sämre ekonomiskt kapital efter pensionen.  

Kvinnornas ekonomiska möjligheter försämrades i ålderdomen då det nya 

pensionssystemet, NAP, infördes år 1994. Pensionen beräknades nu utifrån vad varje individ 

har tjänat under hela sitt förvärvsarbetande liv (Lundberg, 2012). Eftersom majoriteten av 

våra kvinnliga respondenter varit hemmafruar innebar det en negativ påverkan på deras 

nuvarande pension. Walker (2012) skriver att privat pensionssparande spelar en stor roll för 

inkomstskillnader mellan äldre människor. Eftersom kvinnor inte förvärvsarbetat i lika stor 

utsträckning som männen innebär det att de inte kunnat pensionsspara på samma sätt. 

Frånvaron från yrkesliv men även vilken yrkesposition individer har påverkar vilka 

möjligheter människor har i ålderdomen (Andersson & Öberg, 2012). Kvinnors underordnade 

ställning i samhället har gjort möjligheten till ett jämlikt åldrande hopplös (Evandrou & 

Glaser 2004; Gunnarsson, 2000). 

En ojämlik medelålder präglas inte bara av kön utan påverkas även av socioekonomisk 

position. Ojämlikheterna som skapas under medelåldern följer även med människor efter 

pensionering och påverkar ålderdomen (Baars et al. 2006). Även uppväxtförhållanden och 

utbildning är tydliga faktorer som påverkar livet efter pensionering. Fors (2010) och Walker 

(2012) skriver att föräldrarnas socioekonomiska villkor ofta har långsiktiga effekter för 

barnens framtid. Detta är något som kunde bekräftas i denna uppsats. Det var tydligt att de 

respondenter som hade växt upp under goda socioekonomiska villkor även förskaffade sig 

utbildning och välavlönade yrken i vuxen ålder.  

Ahrne et al. (2008) poängterar dock att möjligheten att göra klassresor i Sverige är större 

än i andra länder. Det är med andra ord inte säkert att barn med föräldrar som saknar 
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utbildning inte själva kommer vidareutbilda sig. Ulla gjorde en klassresa, hon utbildade sig på 

hög nivå och arbetade som chefssjuksköterska trots uppväxt i underklass. Hennes möjlighet 

till att göra en klassresa kan också ha berott på att hon aldrig gifte sig, skaffade familj och 

blev hemmafru. Vågerö (2000) poängterar vikten av att ta hänsyn till mannens sociala 

position i samhället för att mäta kvinnornas status och i sin tur möjligheter i samhället. Det är 

tydligt att de andra kvinnliga respondenternas sociala ställning i samhället utgick ifrån 

mannens socioekonomiska position.  

Björklund och Jäntti (2011) bekräftar att chansen till att tjäna lika mycket som sina 

föräldrar är 24 procent i Sverige. Både Göran och Thomas följde sina fäders fotspår gällande 

inkomst och yrkesställning i samhället, vilket följer under Björklund och Jänttis (ibid) 

resonemang. Det blir omöjligt att diskutera kvinnornas inkomst i förhållande till deras 

föräldrar eftersom deras position definierades utifrån mannens sociala ställning i samhället.  

Mycket av studiens tidigare forskning bygger på att hälsan ser olika ut för människor som 

befinner sig i olika socioekonomiska positioner. Fors (2010, 2012) och Walker (2012) skriver 

att socioekonomiska villkor har en påverkan på människors hälsa. Människor som lever under 

mer utsatta socioekonomiska förhållanden löper större risk att leva ett kortare liv än personer i 

högre socioekonomiska grupper. Vi kan varken bekräfta eller förkasta detta. Samtliga 

respondenter upplevde en försämrad fysisk hälsa och det blir därmed svårt att spekulera om 

det var socioekonomisk position eller något annat som föranlett den försämrade hälsan. Vi 

kan heller inte dra några slutsatser kring möjliga dödsrisker. Trots att samtliga respondenter 

upplevde sig ha en försämrad fysisk hälsa, talade de inte om hälsa på samma sätt.  

I Wilhelmson et al. (2005) skriver dem om ett antal kriterier för vad människor ansåg vara 

livskvalitet i deras liv. Det var sociala relationer, hälsa, aktiviteter, funktionell förmåga, 

välmående, bo hemma, ekonomi och tro som var högt värderat. Samtliga respondenter i vår 

studie svarar relativt lika där de värderade hälsa, psykisk så väl som fysisk, det enkla i livet 

och relationer var viktigt i deras liv idag. Ingen av respondenterna nämnde ekonomi, men tro 

var en betydande faktor för hälften. Som tidigare nämnts var litteratur viktigt för två av 

respondenterna. 

I vår studie blir det tydligt att ojämlikheter under livsloppet och ålderdomen inte enbart 

kan studeras utifrån socioekonomiska villkor. Det är intressant att alla respondenter värderade 

livskvalitet i ålderdomen relativt lika trots deras varierande socioekonomiska positioner. Kan 

ålderdomen fungera som en utjämnad faktor för vad människor värderar som livskvalitet? 

Wilkinson och Pickett (2009) skriver att ju mer ojämlika samhällen är desto större är 

frekvensen av olika sociala problem. Sverige är ett av de mer jämlika länderna. Man kan fråga 
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sig om respondenterna hade upplevt livskvalitén så likartat om vi hade gemomfört studien i 

ett land med större ojämlikhet.  

Dagens samhälle ser annorlunda ut till skillnad från för några decennier sedan. Något som 

håller i sig än idag är kvinnors position i förhållande till män, exempelvis är kvinnor i större 

utsträckning familjeomhändertagare än försörjare. Det är som om ytterkläderna har ändrats 

men kärnan är densamma. Det blir både viktigt och nödvändigt att även ta kön i beaktande för 

att kunna studera ojämlikheten bland människor på ett adekvat sätt (Gunnarsson 2000).  

Under undersökningens gång har vi uppmärksammat hur samhällets normer i samspel med 

den historiska kontexten blir slående för människors möjligheter och förutsättningar i livet. 

Något som i sin tur speglar ålderdomen. Det verkar som att man endast kan påverka sin 

socioekonomiska resa under det förvärvsarbetande livet. Efter pensionering blir möjligheterna 

till att styra över sina socioekonomiska villkor mycket svåra. Efter pensionen finns inte lika 

stort utrymme att påverka sin vardag i den mån man kunde innan. 

 

7.1 Slutsatser 
	  
Vad har de socioekonomiska villkoren sett ur ett livsloppsperspektiv inneburit för den 

enskildes liv efter pensionen? Detta är en väldigt bred fråga, men på något sätt vill vi fånga 

hur respondenternas bakgrund påverkat olika faktorer i ålderdomen. Det blir tydligt att den 

samhälleliga och historiska kontexten individerna levt under och vuxit upp i har påverkat 

deras liv i stort och därmed även ålderdomen. Alla respondenter har levt olika liv med 

varierande förutsättningar, vilket gör att berättelserna i stora avseenden skiljdes åt. 

Respondenterna växte upp under samma historiska tidsepok vilket gör att vissa samhälleliga 

fenomen har en genomgående påverkan.  

Det som påverkar livet efter pensionen är vilka förutsättningar och möjligheter individerna 

haft under livsloppet. Dessa är: uppväxtförhållanden, utbildningsgrad, yrkesliv, ekonomi, kön 

och samhälleliga kontexter. Sammanfattningsvis går det att urskilja att de ekonomiska 

ojämlikheterna är slående mellan könen. Männen har haft möjlighet att påverka sin 

ekonomiska situation eftersom han förvärvsarbetat. Kvinnorna har däremot inte haft samma 

möjlighet. 

Innebär de olika upplevda socioekonomiska positionerna respondenterna haft i livet, 

skillnader i den subjektiva livskvaliteten? Det finns olikheter likväl som det finns likheter vad 

gäller respondenterna upplevelse av livskvalitet. En essentiell faktor samtliga respondenter 

talade om för en hög livskvalitet var att ha bibehållen god hälsa, såväl fysisk som psykisk. 



 

50 

Alla som intervjuades berättade att åldern medförde en nedsatt fysisk förmåga, vilken inte 

stämde överens med hur de kände sig mentalt. Samtliga uppgav att de hoppades på att 

fortsätta leva under samma förutsättningar som de i dagsläget gjorde så länge som möjligt. 

Samtidigt nämnde alla respondenter att goda sociala relationer var en essentiell faktor för en 

hög livskvalitet. De menade att familj och vänner bidrog till en förhöjd livskvalitet. En annan 

del av vardagen som var viktig för en god livskvalitet var det enkla i livet.   

I resultaten kunde vi däremot finna ett samband mellan hur människor från en viss 

socioekonomisk tillhörighet svarat på ett liknande vis vad gäller deras upplevelse av en hög 

livskvalitet. De två respondenter som hade högst akademisk utbildning berättade att en stor 

del av livskvalitén har att göra med inhämtande av kunskap. Båda uppgav att de uppskattar 

mental stimulans i form av att läsa böcker och annan litteratur samt diskutera med andra 

människor som hade samma kunskapsintresse. Dessa personer var de enda pensionärer vi 

intervjuade som var aktiva inom föreningar och arbetade extra i pensionen. Detta förhöjde 

deras livskvalité menade dem. Något som även framkom var att kyrkan hade bidragande 

orsak för en hög livskvalitet för fyra respondenter. Två av dem syftade mer till den sociala 

samvaro kyrkan skapade. Medan de andra två syftade till den trygghet deras gudstro innebar 

och därmed var viktig för deras livskvalitet. 

 

7.2 Implikationer för socialt arbete 

Det är grundläggande att ha kunskap kring hur kön, uppväxtförhållanden, klass och historisk 

kontext påverkar människors förutsättningar i livet. Dessa förutsättningar har en direkt 

inverkan på vilka möjligheter och begränsningar livet präglas av i ålderdomen. En ojämlikhet 

ålderdomen har ett direkt samband med ofördelaktig medelålder. För att kunna identifiera och 

arbeta aktivt för att motverka ojämlikhet krävs det kunskap om hur ojämlikhet skapas och 

upprätthålls. Det blir med andra ord viktigt att medvetandegöra hur dessa aspekter påverkar 

människors möjligheter i livet för att kunna bedriva ett gott socialt arbete.  

 

7.3 Framtida forskning 

Inom en snar framtid kommer Sveriges äldrebefolkning öka i antal och så även tendenserna 

till en ökad ojämlikhet i samhället. Därmed blir det av stor vikt att ta till vara på de äldres 

tankar om vad välbefinnande är för att undvika en homogenisering av äldre. Att ha kunskap 

om den sociala kontext människor lever under är en förutsättning för att kunna förstå 
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personers ålderdom och hur de upplever livskvalitén. Hur kommer exempelvis de yngre 

generationer som växer upp idag betrakta sitt liv efter pensioneringen? Förändras äldres syn 

på välbefinnande i takt med att den historiska kontexten förändras? Det blir även intressant att 

studera hur kvinnors möjligheter att påverka sin socioekonomiska resa har förändrats i 

framtiden.  

Skeggs teori om avidentifiering av klass tar enbart hänsyn till individers nuvarande 

klassposition och upplevda klassidentitet. För att få en fördjupad förståelse av den upplevda 

klassidentiteten är det av relevans att studera den i anslutning till ett livsloppsperspektiv. Den 

nuvarande identiteten i förhållande till klassposition kan eventuellt förstås bättre genom att ta 

hela livets dynamik i beaktande. Livsloppsperspektivet i kombination med Skeggs teori om 

avidentifiering blir en teoretisk hybrid och ett intressant inslag för framtida forskning. Teorin 

om hur klassidentitet blir beroende av livsloppet är uppsatsen teoretiska bidrag. 
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Bilaga	  1	  
Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola som heter Emelie Wallin och Sandra 

Zingmark. Vi läser vår sjätte termin och skriver därmed vårt examensarbete. 

Studien syftar till att uppmärksamma äldre människors uppfattning om deras åldrande och hur 

det har påverkats sett ur ett livsperspektiv med fokus på socioekonomiska villkor. 

Deltagandet i studien sker genom att medverka i en djupintervju som kan ta en timme till två 

timmar. Under intervjun kommer vi ställa frågor som rör ditt liv från när du var barn fram tills 

idag. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta och/eller hoppa över frågor du 

inte vill svara på. I slutet av intervjun kommer du fylla i ett kort frågeformulär kring en del 

bakgrundsfrågor, så som ekonomi etcetera. 

Intervjun och enkäten kommer endast att genomföras om du ger ditt muntliga samtycke. 

Intervjun kommer att spelas in och ert deltagande kommer att anonymiseras. Det innebär att 

det endast är vi som genomför studien som kommer kunna koppla svar till individ, ingen 

annan. Allt material från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

ingen annan kommer att få tillgång till det inspelade materialet, det kommer heller inte att 

användas till något annat ändamål. 

 

Hälsningar 

Emelie Wallin och Sandra Zingmark 

 

Vid eventuella frågor kan ni antingen nå oss via mail: 

emeliewallin91@gmail.com eller sandrazingmark@hotmail.se 

Eller via telefon: 

Emelie:  

Sandra:  

Handledare: 

Anna Whitaker 

Lektor, docent i Socialt arbete 

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap 

Herbert Widmans väg 12, Box 441 

128 06 Sköndal 

anna.whitaker@esh.se 
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide 

Det som är markerat fetstilt är ämnesområden vi anser vara viktiga för vår undersökning. 

Under dem är tänkta frågor. Följdfrågor går inte att förutspå eftersom de beror på intervjun 

och vad de leder till. 

Uppväxt. 

Fråga om familjeförhållanden. Hur såg din uppväxt ut? Miljön/omgivning? Föräldrarnas yrke. 

Familjens sammansättning, syskon, god relation? Individens åsikter om sin uppväxt. 

Familjens sociala status. Pratade ni om er sociala situation i familjen. Pratade man om klass? 

Hur pratade ni om det? 

Utbildning 

Hur har skolgången sett ut? Vart gick du i skola? Hur gammal var du när du slutade skolan? 

Vad har din utbildning haft för betydelse för dig senare i livet och som pensionär? 

Utbildningsgrad? 

Arbetsliv 

Vad har du haft för yrke/yrken under livet? Karriär/er? Vad har de inneburit/medfört för dig 

som person och pensionär? Perioder utanför arbetsliv/arbetsmarknad? 

Socialt kapital 

Civilstånd? Tidigare betydande längre relationer? Make/maka? Betydelse? 

Hur har din kontakt med andra människor sett ut? -> har du haft många vänner och bekanta? 

Bestående relationer? Kortvariga relationer? Vad har det haft för betydelse för dig? Vilken del 

av livet har du skapat relationer av värde? Hur ser dina relationer ut idag? 

Ekonomi 

Hur har du upplevt din ekonomiska situation genom livet?  Uppväxt? Medelålders? Hur 

upplever du din ekonomiska situation nu som pensionär? 

Hur upplever du att din ekonomiska situation genom livet påverkat din nuvarande pension, 

och din nuvarande ekonomiska situation? 

Hälsa 

Hur har din hälsa sett ut genom livet? Hur har din fysiska hälsa sett ut? Hur har din mentala 

hälsa sett ut? Såsom svackor i livet i form av depressioner eller dylikt. 

Vad har hälsan betytt för din nuvarande situation 

Livskvalitet 

Nu när du är pensionär, vad upplever du är viktigt i livet? Vad ger dig tillfredsställelse i livet? 

Vad är livskvalitet för dig? 
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Vad har haft mest betydelse för ditt åldrande? 

Vad har inneburit svårigheter eller utmaningar i ditt liv? 

Vad är du mest stolt över i ditt liv? Vad är det bästa du tycker du har klarat av? 

När du tittar tillbaka på ditt liv, finns det något du är extra stolt över? 

Framtid 

Hur resonerar du kring din framtid? Finns det något du ser fram emot? Vilka förväntningar 

har du på din framtid? 

Något annat du vill berätta som haft betydelse för dig i livet? 

Om man får diskutera begreppet klass. Vilken klass upplever du dig befinna i? 
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Bilaga	  3	  
Enkät 

Ålder:____________ 

Hur gammal var du när du pensionerade dig?_________________ 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst överens med dig! 

Hur ser din nuvarande bostadssituation ut? Bor du 

i:     Hyresrätt         Bostadsrätt        Radhus      Villa 

Ägande av ytterligare fastigheter? 

Ja/Nej_____________________ 

Om ja, vad för typ? (exempelvis sommarhus) 

Gard av utbildning 

• Grundskola 

• Högstadie 

• Gymnasium 

• Universitet/Högskola 

• Högre 

Annat:______________________________________________________ 

Om du skulle uppskatta hur din ekonomiska situation ser ut. Ringa in den siffra du tycker 

stämmer överens med in ekonomiska situation 

Siffra nummer 1 står för Oduglig ekonomisk situation och siffra nummer 10 står gör God 

ekonomisk situation 

1            2            3               4                   5                6           7               8        9           10 

Uppskatta ungefär hur mycket du får i pension. Kryssa för det alternativ som stämmer mest 

överens med dig 

• 0 - 5000 kr 

• 5000 - 75000 kr 

• 7500 - 10 000 kr 

• 10 000 - 13 000 kr 

• 13 000 - 16 000 kr 

• 16 000 kronor eller mer 

Erhåller du några former av bidrag? Exempel bostadstillägg? Om ja, lista gärna 

vilka_______________ 


