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Syftet med denna studie är att öka förståelsen av de försörjningssvårigheter som drabbar de äldre kvinnor i 
Finland som kan antas höra till de allra fattigaste, det vill säga kvinnliga folkpensionärer som fyllt 65 år. I 
studien analyseras de bidragande faktorerna till att kvinnliga folkpensionärer själva upplever sig ha 
försörjningssvårigheter. För att närma mig en förståelse av de kvinnliga folkpensionärernas 
försörjningssvårigheter har jag använt mig av ett kritiskt feministiskt livsloppsperspektiv. Från ett 
livsloppsperspektiv behöver de kvinnliga folkpensionärernas ekonomiska villkor i det åldrande livsskedet 
förstås i en växelverkan med deras levnadsvillkor i tidigare livsskeden. 

Studiens centrala forskningsfrågor är Hurudana upplevda försörjningssvårigheter har kvinnliga 
folkpensionärer? Vilka skillnader föreligger mellan kvinnliga folkpensionärer? Vilka socioekonomiska och 
hälsorelaterade faktorer i det nuvarande livsskedet och vilka livsloppsrelaterade erfarenheter är centrala för 
att förstå kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter? Är dessa centrala faktorer 
könsspecifika?  

Materialet består av enkätdata (n=1470) som samlats in år 2011 i samband med Folkpensionsanstaltens och 
Svenska social- och kommunalhögskolans forskningsprojekt ”Folkpensionärers sociala och ekonomiska 
trygghet”. Den empiriska analysen har genomförts med hjälp av frekvenstabeller och sambandsanalyser. I 
analysen framkom att över 70 % av alla respondenter upplevde sig ha åtminstone mindre 
försörjningssvårigheter. Det finns dock skillnader beträffande försörjningssvårigheter och karakteristika bland 
de kvinnliga folkpensionärerna. I analysen framkom också att dålig hälsa, försörjningssvårigheter i barndomen 
och en försämrad levnadsstandard i och med pensioneringen är faktorer som har samband med upplevda 
försörjningssvårigheter i nuläget både bland kvinnliga och manliga folkpensionärer.  Däremot var låg inkomst, 
ensamboende och arbetslivsanknytning i samband med upplevda försörjningssvårigheter enbart bland 
kvinnliga folkpensionärer.     

Att vara äldre kvinna och lyfta full folkpension innebär enligt resultaten dock inte nödvändigtvis att ha 
svårigheter att klara den egna försörjningen. Jag tolkar de kvinnliga folkpensionärernas försörjningssvårigheter 
med utgångspunkt i Evy Gunnarssons modell enligt vilken äldre kvinnors försörjningssvårigheter måste 
förstås i relation till hur väl de lyckas trygga sin inkomst via en eller en kombination av de tre huvudsakliga 
inkomstkällorna arbete, familj och stat.  

Avainsanat ⎯ Nyckelord ⎯ Keywords 
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1. Inledning 
 

Det handlar om upplevelsen av att pengarna inte räcker till den egna försörjningen. Det 

handlar om att inte kunna köpa hälsosam mat, att sänka på värmen för att minska på 

elräkningen, att inte ha råd att sköta om den egna hälsan eller att bära på en ständig oro 

över den egna ekonomin (Rissanen och Ylinen 2014, 8-10). Dessa är några exempel på 

hur finländska äldre kvinnor beskriver sina erfarenheter av ekonomiska svårigheter i 

vardagen. För äldre kvinnor med ekonomiska svårigheter handlar vardagen således ofta 

om en ständig kamp om att få pengarna att räcka till. I ett välfärdssamhälle som det 

finländska handlar kampen inte endast om att klara den nödvändiga försörjningen utan 

även om att upprätthålla en konsumtion som enligt majoriteten förstås som normal. 

Thelin (2013, 26) konstaterar att äldres ekonomiska svårigheter begränsar deras 

möjligheter att delta i den, enligt samhället, normala konsumtionen, vilket ökar deras 

risk för social exkludering. Om den äldre inte har möjlighet att konsumera som övriga 

medborgare ökar även risken för att hen inte känner sig inkluderad i det egna sociala 

nätverket eller i samhället. Att ständigt ha ekonomiska svårigheter handlar då om att 

balansera på en vag linje mellan att vara inkluderad i eller exkluderad från det som 

uppfattas vara ett normalt och värdigt liv i samhället. 

 

Fattigdom och dess negativa effekter på individen, familjen och samhället har fungerat 

som en drivande kraft för utvecklandet av det sociala arbetet. Jane Addams, som ofta 

identifieras som en av det sociala arbetets absoluta frontfigurer, kritiserade starkt en 

tidigare individualistisk förståelse av fattigdom och andra sociala problem. Addams 

betonade det komplexa fenomen som fattigdom innebär, och hur fattigdomen föds i en 

växelverkan mellan samhälle, kontext och individens livssituation. Socialarbetarens roll 

är då, enligt Addams, att genom det personliga klientmötet och med sin expertis om de 

samhälleliga strukturerna skapa en mer holistisk förståelse av fattigdomen och dess 

orsaker. Addams var banbrytande i sin övertygelse om att socialarbetaren måste bredda 

sin förståelse av fattigdom, och börja relatera fattigdom till både den individuella och 

samhälleliga kontexten (Murdach 2007, 211.) 
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Trots att fattigdom haft en så central roll inom det sociala arbetet så har ändå den 

fattigdom som drabbar äldre i allmänhet och äldre kvinnor i synnerhet tenderat att falla i 

skymundan i både det finländska och nordiska sociala arbetet (Gunnarsson 2008, 112). 

Inom finländsk fattigdomsforskning förstås äldrefattigdom nämligen ofta främst som en 

socialpolitisk utmaning (Rantala 2003; Rantala & Suoniemi 2007; Kautto 2011; 

Tuominen et al 2011), vilket gör att socialarbetarens roll och perspektiv lätt glöms bort i 

den samhälleliga diskursen. Teoretiskt sett finns äldrefattigdom inom ramarna för det 

gerontologiska sociala arbetet. Flera finländska forskare har dock konstaterat att det 

gerontologiska sociala arbetet inte slagit rot i Finland ännu. Exempelvis Kröger et al 

(2007, 7) menar att möjligheterna att studera gerontologiskt socialt arbete på de 

finländska universiteten fortfarande är begränsade vilket resulterar i socialarbetares 

otillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper om den äldre klientens villkor. 

Samtidigt som det gerontologiska sociala arbetet fortfarande söker sin form i den 

finländska diskursen är behovet av forskning kring äldrefattigdom stor. Dessutom är 

den fattigdom som drabbar äldre kvinnor ett nästan outforskat område i Finland. 

Tidigare forskning har konstaterat att kön i relation med andra faktorer ökar risken för 

fattigdom (Tuominen et al 2011, 61), men det finns en verklig brist på forskning som 

specifikt fokuserar på äldre fattiga kvinnor.  

 

I denna studie vill jag därför fokusera på de allra fattigaste äldre kvinnorna i Finland, 

och då specifikt på de bidragande faktorerna till deras subjektiva ekonomiska 

svårigheter. Med de allra fattigaste äldre kvinnorna menar jag de äldre kvinnor i vårt 

samhälle som inte är berättigade någon arbetspension och därför lyfter full folkpension. 

Objektivt sett lever dessa kvinnor ofta under eller mycket nära den relativa 

fattigdomsgränsen. I denna studie är jag däremot intresserad av att även inkludera 

kvinnornas egna uppfattningar av sin ekonomiska situation. Genom att specifikt studera 

äldre kvinnors ekonomiska svårigheter utifrån deras eget perspektiv vill jag betona 

vikten av att placera kvinnor och deras subjektiva uppfattningar och erfarenheter i 

centrum i dylika studier. Min fokus på subjektiva uppfattningar innebär dock inte att jag 

förringar objektiva mått på ekonomiska svårigheter utan konstaterar, i likhet med 

Kangas och Ritakallio (2005, 48), att både subjektiva och objektiva perspektiv är 

värdefulla inom fattigdomsforskningen, och vidare att de två kan bäst förstås som 
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kompletterande perspektiv som tillsammans ökar vår förståelse av äldres ekonomiska 

svårigheter i det finländska samhället.     

 

Jag inleder min studie med att i kapitel 2 diskutera den äldre kvinnan och hennes 

ekonomiska svårigheter från ett socialgerontologiskt perspektiv och att i kapitel 3 

diskuterar den äldre kvinnan och hennes livslopp från ett feministiskt perspektiv. I 

kapitel 4 presenterar jag en översikt av det finländska folkpensionssystemet och av 

tidigare forskning om ekonomiska svårigheter bland folkpensionärer. Studiens 

forskningsfrågor presenteras i kapitel 5 som följs av en presentation av studiens 

datamaterial och analysmetoder i kapitel 6. Jag avslutar med en diskussion av studiens 

centrala resultat i kapitel 8.  
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2. Den äldre kvinnan ur ett socialgerontologiskt perspektiv 
 

Syftet med de följande två avsnitten är presentera de teoretiska referensramar som 

lägger grunden för min förståelse av den äldre kvinnliga folkpensionären inom det 

sociala arbetet och hennes position och levnadsvillkor i det finländska samhället. Som 

konstaterats ovan har det gerontologiska sociala arbetet ofta fallit i skymundan inom 

både det nordiska och det finländska sociala arbetet. I det här avsnittet vill jag därför 

diskutera hur det gerontologiska sociala arbetet kan öka vår förståelse av den äldre 

fattiga kvinnan och hennes upplevelser av ekonomiska svårigheter. Det gerontologiska 

perspektivet öppnar upp för en diskussion om de unika aspekterna i det åldrande 

livsskedet och om den heterogena grupp äldre utgör. I diskussionen nedan vill jag 

betona vikten av att lyfta fram en mer nyanserad bild av äldre där det åldrande 

livsskedet har varken positiva eller negativa förtecken. Snarare kantas det åldrande 

livsskedet, i likhet med alla livsskeden, av både styrkor och utmaningar. Med andra ord 

kan den äldre kvinnans ekonomiska situation inte endast förstås utgående från hennes 

inkomster, utan hennes ekonomiska situation behöver alltid förstås i relation till andra 

faktorer såsom sociala, fysiska, ekonomiska och psykiska faktorer. Ett sådant 

inkluderande socialgerontologiskt perspektiv på äldres ekonomiska svårigheter beaktar 

alltså en mängd olika aspekter i det åldrande livsskedet. Målsättningen inom det 

gerontologiska sociala arbetet är därmed att förbättra den äldres levnadsvillkor genom 

att inkludera alla dessa faktorer i förståelsen av den äldres levnadsvillkor (Seppänen 

2006, 47). 

 

Förenklat handlar gerontologiskt socialt arbete om socialt arbetet med äldre personer 

(Koskinen et al 1998, 178). I och med att medelåldern blir allt högre i vårt samhälle 

framstår gerontologin och det gerontologiska sociala arbetet som allt mera aktuella. 

Seppänen (2006, 82) konstaterar att vårt åldrande samhälle har skapat en helt ny iver 

inom olika professioner att hitta effektiva metoder i arbetet med äldre. Dessutom menar 

Seppänen att det finns ett växande intresse för att förstå det komplexa fenomen som 

åldrandet innebär. I takt med att den finländska befolkningen blir allt äldre ökar även 

andelen äldre bland klienterna inom social- och hälsovården, vilket även märks i 

socialarbetarens dagliga arbete (Koskinen 2005, 194). Det ökade antalet äldre klienter 
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ställer större krav på den enskilda socialarbetarens kunnande. I det professionella mötet 

med den äldre klienten är kunskap om både åldrande som fenomen och om den äldres 

levnadsvillkor i samhället därför nödvändiga (Gunnarsson 2008, 112.) Dessutom 

medför ett åldrande samhälle nya utmaningar på en samhällelig nivå. Det ökade antalet 

äldre i samhället kräver klart mer resurser från den ständigt nedskärningshotade social- 

och hälsovårdssektorn (Seppänen 2006, 81). En kombination av ett ökat antal äldre 

klienter och en ständig resursbrist leder till att socialarbetaren axlar den utmanande 

uppgiften att på ett kostnadseffektivt sätt tillgodose den äldres unika sociala, 

ekonomiska, fysiska och psykiska behov. Det är i den här utmaningen som det 

gerontologiska sociala arbetet tar avstamp (Haapola 2012, 276). 

 

USA var först ut med att utveckla det gerontologiska sociala arbetet. Koskinen (2005, 

193) konstaterar att socialt arbete med äldre dök upp redan under 1950-talet i USA. En 

av orsakerna till att USA var klart tidigare än de övriga europeiska välfärdsstaterna med 

att utveckla gerontologiskt socialt arbete var, enligt Koskinen, att USA var en 

jämförelsevis outvecklad välfärdsstat och att de äldre där hade en klart sämre 

ekonomisk och social situation än i många andra välfärdsstater. De äldres ekonomiskt 

och socialt utsatta situation i USA ökade behovet av specifik kunskap om äldre i det 

sociala arbetet. Dessutom fanns det i USA en allmän uppfattning om att utsatta äldre 

hörde till socialarbetarnas ansvarsområde medan man i de övriga välfärdsstaterna ansåg 

att utsatta äldre skulle få sina behov fyllda med socialpolitiska medel, främst 

pensionsförmåner. Inom det amerikanska sociala arbetet började man därför, med 

socialgerontologiska teorier som grund, utveckla det gerontologiska sociala arbetet. 

Syftet med gerontologiska sociala arbetet var att inkludera hela den äldre människan 

och alla dess sociala, ekonomiska, fysiska och psykiska behov i det åldrande livsskedet. 

Men det skulle räcka ända till 1970-talet innan det gerontologiska sociala arbetet även 

började introduceras i de europeiska välfärdsstaterna. (Koskinen 2007, 22.) 

 

Den första artikeln i Finland som mera på djupet behandlat socialarbetarens roll i arbetet 

med den äldre klienten är Simo Koskinens artikel Sosiaalityön menetelmät 

vanhustyössä från 1981. Koskinen använder inte själv begreppet gerontologiskt socialt 

arbete i sin artikel, men han kritiserar starkt både det teoretiska och praktiska sociala 
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arbetet för att varken ha inkluderat äldre eller åldrande i teorier och metoder. Koskinen 

(1981, 6) menar att socialarbetare länge haft en negativ bild av åldrande som resulterat i 

ett direkt ointresse av äldre klienter och deras levnadsvillkor. Enligt Koskinen har man 

inom socialt arbete länge ignorerat äldres egna erfarenheter och önskemål och istället 

endast fokuserat på att erbjuda olika former av social service åt de äldre. Koskinen 

(1981, 7) vill med sin artikel lyfta fram vikten av att förstå äldre som en precis lika 

heterogen grupp som vilken klientgrupp som helst. Centralt är, enligt Koskinen, att de 

grundläggande målsättningarna för socialt arbete med äldre inte skiljer sig från socialt 

arbete med andra åldersgrupper. Oberoende av ålder är målet alltid att stärka klientens 

problemlösningsförmåga och att arbeta för en hållbar och långsiktig förändring i 

klientens liv. Samtidigt påpekar Koskinen (1981, 9) att socialt arbete med äldre har 

alldeles unika aspekter som är kopplade till åldrandet som livsskede. Koskinen menar 

här att frågor kring hälsa, inkomstbortfall, ålder, ensamhet och död får alldeles unika 

betydelser för den åldrande klienten, vilket socialarbetaren även måste beakta i arbetet 

med äldre klienter. 

 

Trots att Koskinen lyfte fram behovet att utveckla det sociala arbetet med äldre i 

Finland redan under 1980-talet menar många finländska forskare att det gerontologiska 

sociala arbetet inte ännu idag har stabiliserat sig i varken det teoretiska eller praktiska 

sociala arbetet. Ett tecken på det är, enligt Kröger et al (2007, 7), att möjligheterna att 

studera gerontologiskt socialt arbete vid de finländska universiteten fortfarande är 

begränsade. Kröger et al menar att en av orsakerna till att det gerontologiska 

perspektivet inte inkluderas i de finländska utbildningarna är att universitetens resurser 

är begränsade och att äldre och deras sociala problem ofta väljs bort till förmån för 

andra grupper i samhället. Gunnarsson (2008, 112) menar att liknande trender även syns 

i de övriga nordiska högskolorna och universiteten. Ett annat tecken på att gerontologin 

inte rotat sig inom det teoretiska sociala arbetet är att begreppet gerontologiskt socialt 

arbete som sådant inte ännu fått allmänt godkännande. Ylinen och Rissanen (2007, 33) 

konstaterar att vid sidan av begreppet gerontologiskt socialt arbete används en mängd 

andra parallella begrepp så som socialt arbete med äldre (fin sosiaalityö vanhusten 

parissa) och äldreomsorg (fin vanhussosiaalityö), vilket visar på att det inte finns en 

klar konsensus om vad gerontologiskt socialt arbete verkligen är. Faran med att 

gerontologin inte syns i det teoretiska sociala arbetet är att det då inte heller syns i det 
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praktiska sociala arbetet. Kröger et al (2007, 9) varnar för detta och menar att om man 

inom det sociala arbetet inte lyckas med att utveckla teorier, begrepp och metoder för att 

arbeta med äldre kommer andra professioner få ensambestammanderätt över 

äldreomsorgen i det finländska samhället. 

 

Den finländska diskursen kring det gerontologiska sociala arbetets karaktär och äldres 

plats i det sociala arbetet idag har i stor utsträckning vidareutvecklat de idéer som Simo 

Koskela presenterade i sin artikel år 1981. Centralt är fortfarande att gerontologiskt 

socialt arbete har samma grundläggande målsättningar som allt annat socialt arbete. 

Målsättningen med gerontologiskt socialt arbete är att förbättra den äldres 

levnadsvillkor i samhället genom att beakta alla de faktorer som kan tänkas påverka den 

äldres levnadsvillkor såsom sociala, ekonomiska, fysiska och psykiska faktorer 

(Seppänen 2006, 47). Inom det gerontologiska sociala arbetet finns fokusen på 

förändring och på den äldres och nätverkets egen förmåga att hitta lösningar till de 

sociala problem som inträffat i den äldres liv (Koskinen et al 1998, 178). Med andra ord 

har det gerontologiska sociala arbetet många likheter med socialt arbetet med andra 

klientgrupper. Samtidigt så poängterar många forskare inom gerontologiskt socialt 

arbete vikten av att analysera hur olika faktorer kan ha varierande inverkan på klientens 

levnadsvillkor beroende på vilket livsskede hen befinner sig i. Exempelvis så kan alla 

klientgrupper uppleva ekonomiska svårigheter. Skillnaden dock är att yngre klienter 

främst bekymrar sig för hur de ekonomiska svårigheterna bidrar till ouppfyllda 

materiella behov medan äldre klienter tenderar att bekymrar sig mera för hur de 

ekonomiska svårigheterna försämrar deras hälsa och deras välmående i allmänhet 

(Haapola 2012, 296).  

 

Förutom att forskare poängterat både likheterna och olikheterna mellan gerontologiskt 

socialt arbete och annat socialt arbete så pågår även en aktiv diskussion kring hur 

åldrande och äldre förstås i samhället i allmänhet och hur man inom det gerontologiska 

sociala arbetet kan identifiera och motarbeta eventuella fördomar och förenklande 

generaliseringar gentemot äldre. Koskinen (1981, 6) diskuterade redan i sin artikel hur 

socialarbetare länge haft en negativ bild av det åldrande livsskedet och äldre och menar 

att det skapat en ovilja gentemot att arbeta med äldre. Kröger et al (2007, 11) lyfter även 



 

 
 

12 

fram hur rådande föreställningar kring äldre kan påverka socialarbetaren. Exempelvis 

menar Kröger et al att det finns en allmän uppfattning i samhället om att äldre saknar en 

egen vilja och egna önskemål. Kröger et al (2007, 12) varnar socialarbetare ifrån att 

inkludera en sådan uppfattning kring äldre i sitt arbete eftersom det direkt kan leda till 

att äldre klienters personliga åsikter ignoreras. Även uppfattningar om att äldre är svaga, 

hjälpbehövande och skröpliga kan direkt medföra att den äldre klientens 

självbestämmanderätt förbises i det gerontologiska sociala arbetet (Koskinen 2005, 

194). På samma sätt som negativa stereotyper om äldre kan vara förödande, så kan även 

en överdrivet positiv bild av äldre vara förödande. Kröger et al (2007, 12) diskuterar hur 

begrepp som den aktiva tredje åldern skapar en bild av att äldre idag är socialt och 

ekonomiskt välmående och helt oberoende av hjälp och stöd. En annan överdrivet 

positiv uppfattning som figurerar i samhället är att äldre alltid är tacksamma och nöjda 

oberoende av vilka omständigheter de lever i (Ylinen 2008, 123). Både Kröger et al och 

Ylinen varnar för att sådana hyperpositiva uppfattningar av äldre kan missbrukas och 

användas för att förbise den äldre klientens verkliga behov. I värsta fall kan de 

hyperpositiva bilderna av äldre användas för att godkänna ytterligare nedskärningar på 

äldres social- och hälsovård. Koskinen (2005, 194) konstaterar att diskursen inom det 

gerontologiska arbetet inte borde fokusera på om åldrande i sig är positivt eller negativt. 

Mera konstruktivt vore att godkänna att åldrande som livsskede kan medföra en mängd 

positiva och negativa aspekter. Socialarbetarens uppgift är då att stöda och hjälpa de 

äldre som stött på någon form av sociala problem i och med åldrandet. I min egen 

analys är socialgerontologins heterogena perspektiv på äldre centralt. Att vara kvinnlig 

folkpensionär innebär inte per definition att vara ekonomiskt utsatt, utan kvinnliga 

folkpensionärers ekonomiska situation behöver förstås utgående från deras egna 

upplevelser som formats av bland andra sociala, fysiska, ekonomiska och psykiska 

faktorer aspekter. 

 

2.1. Subjektiva ekonomiska svårigheter 
 

Ovan konstateras att den kvinnliga folkpensionärens levnadsvillkor, såsom ekonomiska 

svårigheter, behöver förstås i relation till en mängd olika aspekter i hennes liv. En 

grundläggande fråga är då hur ekonomiska svårigheter definieras och vidare vilken 
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betydelse ekonomiska svårigheterna har i den äldre kvinnans liv? Hur ekonomiska 

svårigheter ska definieras och följaktligen mätas är ett alltid aktuellt samtalsämne inom 

fattigdomsforskningen (Niemelä 2005, 468). Vanliga skiljelinjer finns mellan absoluta 

och relativa definitioner på ekonomiska svårigheter samt mellan objektiva och 

subjektiva definitioner på ekonomiska svårigheter (Ritakallio 1994, 22; Kangas & 

Ritakallio 2005, 36). Niemelä (2005, 474) poängterar att det inom fattigdomsforskning 

inte handlar om att försvara enskilda perspektiv på ekonomiska svårigheter, utan snarare 

om att undersöka styrkorna och svagheterna i de olika perspektiven samt hur de olika 

perspektiven samverkar och eventuellt kompletterar varandra. I denna studie fokuserar 

jag på de ekonomiska svårigheter som äldre kvinnor själva upplever. Andra begrepp 

som jag använder mig av i denna studie är försörjningssvårigheter och fattigdom. Nedan 

presenterar jag min förståelse av subjektiva ekonomiska svårigheter och hur dessa mera 

konkret kan ta sig i uttryck i den äldre kvinnans liv 

 

Enligt Smith (1987, 88) borde individens subjektiva upplevelser alltid utgöra 

startpunkten i tolkandet av olika sociala fenomen, såsom ekonomiska svårigheter. Som 

tidigare konstaterats så skiljer man inom fattigdomsforskningen ofta mellan objektiva 

och subjektiva ekonomiska svårigheter. Objektiva ekonomiska svårigheter handlar om 

att definiera en fattigdomsgräns med objektiva mått, såsom inkomstgränser, och utifrån 

den avgöra vilka medborgare som har ekonomiska svårigheter, det vill säga befinner sig 

under fattigdomsgränsen (Kangas och Ritakallio 2005, 36). Subjektiva ekonomiska 

svårigheter handlar däremot om att förstå ekonomiska svårigheter utifrån individens 

eget perspektiv. Utifrån ett subjektivt perspektiv är det individen själv som definierar 

sin egen ekonomiska situation och därmed även avgör om hen har ekonomiska 

svårigheter (Kangas och Ritakallio 2005, 47). Inom fattigdomsforskningen brukar man 

vara relativt överens om att det objektiva och det subjektiva perspektivet på ekonomiska 

svårigheter skiljer sig märkbart från varandra i fråga om teorier, metod och resultat. 

Detta innebär att de individer som har ekonomiska svårigheter från ett objektivt 

perspektiv inte nödvändigtvis behöver ha ekonomiska svårigheter från ett subjektivt 

perspektiv, och tvärtom (Kangas och Ritakallio 2005, 48). Trots att de två perspektiven 

skiljer sig från varandra har de båda en central plats inom fattigdomsforskningen. 

Kangas och Ritakallio (2005, 48) menar att de två perspektiven är speciellt värdefulla 
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inom fattigdomsforskningen när de förstås som kompletterande perspektiv på 

ekonomiska svårigheter.  

 

Subjektiva ekonomiska svårigheter handlar alltså om individens egen definition av 

ekonomiska svårigheter och hens upplevelse av sin egen ekonomiska situation. Inom 

fattigdomsforskningen kan begreppet subjektiva ekonomiska svårigheter ingå i 

paraplybegreppet ekonomiskt välmående (eng. economic well-benig) som är ofta 

förekommande i engelskspråkig fattigdomsforskning (Cracolici 2012, 18). Ekonomiskt 

välmående kan beskrivas som individens subjektiva bedömning av hur väl pengarna 

räcker till eller inte räcker till samt hur nöjd eller missnöjd individen är med den egna 

ekonomiska situationen. Subjektivt ekonomiskt välmående kan mätas på en mängd 

olika sätt exempelvis genom att fråga individen hur hen upplever sina 

konsumtionsmöjligheter, hur väl inkomsterna räcker till den egna försörjningen eller hur 

nöjd hen är med sin egen levnadsstandard. Forskare som specifikt fokuserar på om den 

egna försörjningen är tillräcklig eller på nöjdhet över den egna ekonomiska situationen 

använder ofta det engelskspråkiga begreppet financial satisfaction (Palomäki 2009, 

543). I denna studie finns fokus på hur väl kvinnliga folkpensionärer upplever sig klara 

av den egna försörjningen.  

 

Enligt Holden och Hatcher (2006, 232) är den äldres subjektiva ekonomiska svårigheter 

starkt knutet till det åldrande livsskedet samt de värderingar som den äldre själv har och 

de förväntningar som omgivningen har på det åldrande livsskedet. Holden och Hatcher 

poängterar att vara äldre och ha subjektiva ekonomiska svårigheter eller att vara äldre 

och vara subjektivt ekonomiskt välmående inte endast kan kopplas till de inkomster 

som den äldre har utan måste snarare kopplas till den välfärd som den äldre värderar 

och hur väl den äldres inkomster lyckas generera den välfärden. George (2006, 324) 

menar att äldre som har möjlighet att skaffa sig exempelvis god hälsovård och en 

värdefull fritidssysselsättning även har bättre möjligheter att vara subjektivt ekonomiskt 

välmående. De äldre som däremot inte kan omvandla sin inkomst till den önskade 

välfärden löper även större risk att drabbas av subjektiva ekonomiska svårigheter. Med 

andra ord kan inkomsterna bättre förstås som ett medel än som ett mål i studier av den 

äldres subjektiva ekonomiska svårigheter. Även finländska forskare har betonat att den 
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äldres subjektiva ekonomiska svårigheter främst ska förstås i relation till hur den äldre 

värderar ekonomisk välfärd. Exempelvis visar Palomäki (2009, 550) i sin forskning hur 

äldre utöver de nödvändiga utgifterna såsom boende, mat och hälsa även prioriterar att 

kunna använda en del av inkomsterna till besparingar och till fritidssysselsättningar. När 

inkomsterna endast räcker till de absolut nödvändigaste utgifterna tenderar även den 

äldre uppleva sig ha ekonomiska svårigheter. En annan central aspekt i studier av den 

äldres subjektiva ekonomiska svårigheter är att den äldres värderingar kring ekonomiskt 

välmående inte endast är unikt för det åldrande livsskedet utan att de även skiljer sig 

mellan de olika åldersgrupperna bland äldre. Exempelvis Vaarama et al (2006, 125) 

konstaterar att värderingarna kring subjektivt ekonomiskt välmående skiljer sig 

märkbart mellan olika åldersgrupper bland de finländska pensionstagarna. Enligt 

Vaarama et al värderar yngre pensionstagare i åldern 50–64 år ofta inkomsten, resor och 

andra fritidsaktiveter allra högst. Pensionstagare i åldern 65–79 år tenderar att inte 

värdera inkomsten lika högt men värderar istället meningsfulla vardagsaktiviteter och en 

god hälsa högre. De allra äldsta pensionstagarna över 80 år tenderar i sin tur att värdera 

hälsan ännu högre än de yngre pensionstagarna gör. Bland pensionstagare över 80 år är 

hälsa i kombination med en värdefull vardag mycket avgörande för deras subjektiva 

ekonomiska välmående. Med andra ord är subjektivt ekonomiskt välmående bland äldre 

ett mångsidigt begrepp som kan antas reflektera den äldres egna värderingar och 

förväntningar i olika livsskeden.  

 

2.2. Den äldre kvinnan med subjektiva ekonomiska 
svårigheter 

 

Vad kan det då innebära mera konkret att vara äldre kvinna och leva med subjektiva 

ekonomiska svårigheter i det finländska samhället? Rissanen och Ylinen (2014, 2) 

diskuterar hur äldre kvinnor som själva upplever sig ha ekonomiska svårigheter 

beskriver de utmaningar de möter i vardagen. Rissanen och Ylinen presenterar fyra 

aspekter av subjektiva ekonomiska svårigheter enligt hur äldre själva beskriver sin 

situation. Dessa fyra aspekter berör fysiska behov, marginalisering, ekonomiskt 

beroende och oro för ekonomin. Den fysiska aspekten inbegriper mat, boende och hälsa. 

Här handlar det om att de äldre som har subjektiva ekonomiska svårigheter uppger att 
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de inte har råd att köpa hälsosam och näringsrik mat är tvungna att sänka värmen i 

hemmet eller hamnat att skjuta upp hälsoproblem på grund av sin knappa ekonomi 

(Rissanen och Ylinen 2014, 8). Den andra aspekten berör social marginalisering och 

handlar om att äldre med subjektiva ekonomiska svårigheter beskriver sina begränsade 

möjligheter att delta i sociala sammanhang såsom olika evenemang och resor. Den 

tredje aspekten handlar om äldres känsla av att vara en ekonomisk börda för samhället 

och/eller för det sociala nätverket på grund av sina ekonomiska svårigheter. Denna 

aspekt inbegriper känslor av mindrevärde och skam över att den egna ekonomiska 

situationen är instabil (Rissanen och Ylinen 2014, 9). Den fjärde aspekten berör den 

ständiga känslan av oro för att pengarna inte ska räcka till. Gemensamt för alla dessa 

aspekter är att äldre kvinnor som lever med subjektiva ekonomiska svårigheter upplever 

att de på grund av sin ekonomiska situation tappar eller tappat sin värdighet som 

medborgare i samhället, vilket i sin tur försvagat både självkänslan och livslusten 

(Rissanen och Ylinen 2014, 10). 

 

Sammanfattningsvis handlar subjektiva ekonomiska svårigheter om förståelsen av att 

det är individen själv som bedömer sin ekonomiska situation och på så sätt även avgör 

om hen har ekonomiska svårigheter. De subjektiva ekonomiska svårigheterna kan 

förstås reflektera en mängd aspekter och värderingar hos den äldre. Den äldres 

ekonomiska svårigheter behöver då förstås i relation till hur hen värderar ekonomisk 

välfärd i det aktuella livsskedet. Som koncept är subjektiva ekonomiska svårigheter 

utmanande eftersom det knappast finns några klara metoder för hur det ska mätas och 

analyseras. Palomäki (2011, 113) påpekar dock att subjektiva ekonomiska svårigheter, 

trots sin komplexitet, är värdefullt inom fattigdomsforskningen bland äldre eftersom det 

representerar de ekonomiska svårigheter som den äldre möter i det samhälle hen lever i. 

I likhet med Kangas och Ritakallio (2005, 48) vill jag i denna studie betona vikten av att 

förstå objektiva och subjektiva perspektiv på ekonomiska svårigheter som 

kompletterande. Därför har jag valt att fokusera på folkpensionärer som själva anser sig 

ha svårigheter att klara den egna försörjningen. Med andra ord är jag intresserad av att 

analysera subjektiva ekonomiska svårigheter bland de äldre i vårt samhälle som 

objektivt sett kan antas ha ekonomiska svårigheter.  
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3. Den äldre kvinnan ur ett kritiskt feministiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt diskuterar jag äldre kvinnor och deras levnadsvillkor ur ett kritiskt 

feministiskt perspektiv. Med andra ord vill jag lyfta fram ett perspektiv på äldre kvinnor 

där en kombination av sociala kategorier såsom genus och ålder beaktas. Inom den 

finländska fattigdomsforskningen brukar ofta kön förstås som en faktor bland andra 

faktorer som ökar risken för fattigdom bland äldre (Rantala och Suoniemi 2007, 34). I 

min egen studie är jag däremot intresserad av att specifikt fokusera på äldre kvinnor och 

de bidragande orsakerna till deras upplevda försörjningssvårigheter. I diskussionen 

nedan vill jag påvisa hur det kritiska feministiska perspektivet tillåter oss att undersöka 

äldre kvinnors levnadsvillkor i sin egen rätt, och vidare hur äldre kvinnors 

levnadsvillkor kan tänkas skilja sig från männens och dessutom hur levnadsvillkoren 

kan variera bland de äldre kvinnorna. Det handlar alltså om att öka förståelsen för det 

unika i den äldre kvinnans livslopp men även för mångfalden bland de äldre kvinnorna. 

Från ett teoretiskt perspektiv befinner sig äldre kvinnor i skärningspunkten mellan 

socialgerontologiska och feministiska teorier, där socialgerontologin fokuserar på hur 

åldrande som livsskede formas i samhället och feminismen fokuserar på hur 

maktrelationer konstrueras i samhället och formar den enskilda individens möjligheter 

(Hooyman et al 2002, 4). 

 

Feministiska teorier uppfattas ofta som kvinnostudier inom vilka kvinnor och deras 

förutsättningar analyseras. Mera korrekt vore att beskriva feminismen som studien av 

både kvinnors och mäns förutsättningar att leva och verka i samhället i olika livsskeden 

(Hooyman et 2002, 4). Centralt inom feminismen är alltså inte det biologiska könets 

betydelse utan förståelsen av det socialt konstruerade könet, genus, och de 

maktrelationer som skapas och återskapas genom det (Lorber 1994, 55). Inom 

feminismen poängterar man dock att förståelsen av genus inte är tillräcklig i analysen av 

den ojämlika maktfördelningen i samhället. Även andra sociala kategorier såsom klass, 

etnicitet, sexualitet och ålder formar dagligen den enskilda individens möjligheter och 

utmaningar på individuell, strukturell och institutionell nivå (Hooyman et al 2002, 5). 

För att förstå den enskilda individens levnadsvillkor behöver dessa sociala kategorier 

studeras parallellt, det vill säga hur dessa sociala kategorier fungerar i en växelverkan. 
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Feministiska teorier kan således fungera som verktyg för att blotta hur ojämlika 

maktrelationer skapas och upprätthålls i en växelverkan mellan sociala kategorier på 

både strukturell och individuell nivå. 

 

Trots att man inom feminismen länge betonat hur ett flertal sociala kategorier fungerar i 

växelverkan och formar den enskilda individens levnadsvillkor, så var teorier som 

specifikt fokuserade på en växelverkan mellan genus och ålder länge frånvarande från 

den feministiska diskursen. Arber och Ginn (1995, 2) var bland de första med att 

poängterar att äldre kvinnor glömts bort i den feministiska diskursen. Arber och Ginn 

menade att man inom feminismen utvecklat teorier och koncept kring kvinnor i 

arbetsförålder på bekostnad av äldre kvinnor i pensionsåldern. Pearsall (1997, 2) 

presenterade liknande kritik gentemot feminismen och menade att även om många 

feministiska forskare räknat upp ålder som en av många socialt konstruerade kategorier 

som formar maktrelationerna i samhället så har äldre kvinnor studerats som objekt 

istället för subjekt. Det vill säga, man har inte utgått från de äldre kvinnornas eget 

perspektiv. Enligt Pearsall, syns objektifieringen av äldre kvinnor bland annat i att äldre 

kvinnor ofta jämförs med andra grupper, såsom yngre kvinnor eller äldre män. Risken 

med sådana jämförelser är att äldre kvinnor då porträtteras som de speciellt 

missgynnade i samhället. I en sådan jämförelse ignoreras dessutom ofta helt de unika 

möjligheter och styrkor äldre kvinnor besitter. Pearsall (1997, 3) efterlyser därför teorier 

där äldre kvinnor får vara subjektet och där deras egna perspektiv finns i fokus. 

 

Diane Gibson är en av frontfigurerna i utvecklandet av mera kritiska feministiska teorier 

kring äldre kvinnor och deras levnadsvillkor. Gibson (1996, 434) påpekar att äldre 

kvinnor länge presenterats med endast negativa förtecken i den feministiska diskursen. I 

och med att man inom socialgerontologin fokuserat på ålderism och inom feminismen 

fokuserat på sexism så har äldre kvinnor, som placerar sig i skärningspunkten mellan de 

två diskurserna, förståtts som speciellt utsatta medborgare som lever under en så kallad 

dubbelrisk (eng. double jeopardy) att bli diskriminerade. Gibson (1996, 435) varnar för 

att ogrundade antaganden om äldre kvinnors utsatthet kan leda till att äldre kvinnor 

börjar definieras enligt de sociala problem de kan tänkas möta. Det vill säga att 

strålkastaren riktas på de problem som äldre kvinnor kan utgöra för samhället och inte 
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på de problem som samhället utsätter äldre kvinnor för. Målet med ett kritiskt 

feministiskt perspektiv på äldre kvinnor handlar inte främst om att avgöra om äldre 

kvinnor är utsatta eller inte, utan det handlar istället om att kritiskt granska de ofta 

negativt laddade antagandena kring äldre kvinnor som figurerar i samhället (Gibson 

1996, 434). Gibson (1996, 436) föreslår att kritiska feministiska forskare vågar titta på 

äldre kvinnor med en annan lins. Istället för att endast stirra på de sociala problem som 

äldre kvinnor kan tänkas möta behöver vi bredda blicken och se de möjligheter och 

styrkor som äldre kvinnor har. Som exempel lyfter Gibson (1996, 438) fram äldre 

kvinnors livslånga erfarenhet av både den privata och den offentliga sfären vilken kan 

antas underlätta övergången från arbetslivet till pensioneringen. Dessutom poängterar 

Gibson (ibid.) att kvinnor ofta har ett välutvecklat socialt nätverk genom hela livet 

vilket kan antas vara en värdefull resurs även när de åldras. 

 

Flera feministiska forskare (Chambers 2004, 747; Krekula 2007, 155) menar att en av 

de största utmaningarna inom den feministiska forskningen fortfarande är att studera 

äldre kvinnor från deras eget perspektiv. Det vill säga att placera äldre kvinnor som 

subjektet i forskningen. En viktig aspekt här är att inkludera äldre kvinnors mångfald. 

Krekula (2007, 160) påpekar att risken med att studera hur ålder och genus samverkar är 

att äldre kvinnors förutsättningar fortsättningsvis endast jämförs med äldre mäns 

förutsättningar och på så sätt endast återskapar könsrollerna i samhället. Istället 

poängterar Krekula (ibid.) vikten av att även inkludera andra sociala kategorier i 

jämförelsen såsom etnicitet, klass och sexualitet. Med andra ord, att analysera äldre 

kvinnors erfarenheter från ett intersektionalitetsperspektiv. Om vi inkluderar fler sociala 

kategorier i jämförelsen öppnar vi även upp för möjligheten att inkludera en mångfald 

av erfarenheter bland äldre kvinnor. I ett sådant, mer inkluderande, perspektiv jämförs 

inte äldre kvinnors levnadsvillkor endast med äldre mäns levnadsvillkor utan då finns 

det även rum för varierande levnadsvillkor bland de äldre kvinnorna själva (Hooyman 

2002, 5). Här poängterar Krekula (2007, 167) dessutom att 

intersektionalitetsperspektivet inte kan användas för att anta att utsatthet ökar i takt med 

att antalet sociala kategorier ökar. Det vill säga, vi kan inte utgå ifrån att en äldre kvinna 

med invandrarbakgrund automatiskt möter mer utmaningar än en äldre kvinna som fötts 

i Finland. Krekula (ibid.) menar att sociala kategorier kan antingen ha positiv eller 

negativ inverkan på äldre kvinnors levnadsvillkor. Den feministiska forskarens uppgift 
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är att analysera dessa samband och hur intersektionalitet formar äldre kvinnors 

möjligheter och utmaningar. I min egen studie har jag med ett kritiskt feministiskt 

perspektiv valt att lyfta fram kvinnliga folkpensionärer och deras subjektiva 

ekonomiska svårigheter. Jag är dels intresserad av analysera om det finns unika aspekter 

bland de kvinnliga folkpensionärerna som inte återfinns bland de manliga 

folkpensionärerna. Vidare tar jag analysen ett steg längre och analyserar de kvinnliga 

folkpensionärerna i sin egen rätt. Genom att studera fler sociala kategorier bland 

kvinnorna vill jag undersöka om det går att identifiera en mångfald bland de kvinnliga 

folkpensionärerna. 

 

3.1. Den äldre kvinnans livslopp 
 

Från ett kritiskt feministiskt perspektiv bör alltså äldre kvinnor placeras i centrum av 

analysen. Som tidigare konstaterats är dock äldre kvinnors erfarenheter knappast 

sinsemellan identiska utan utgörs av en mångfald av erfarenheter. I min egen studie är 

jag därför även intresserad av att analysera hur äldre kvinnors erfarenheter och 

levnadsvillkor från tidigare livsskeden samspelar genom hela livet och tillsammans 

formar hennes ekonomiska villkor i det åldrande livsskedet. Inom nordisk feministisk 

forskning har speciellt Gunnarssons (2000; 2002a; 2002b) forskning kring äldre 

kvinnors livslopp fungerat som en föregångare i utvecklandet av livsloppsteoretiska 

perspektiv. Enligt Gunnarsson (2000, 66) struktureras individens möjligheter och 

utmaningar i varje enskilt livsskede enligt tillskrivna sociala kategorier såsom kön, 

etnicitet, klass och ålder. Dessa specifika villkor i ett tidigare livsskede sätter ramarna 

för individens möjligheter och utmaningar i de kommande livsskedena. Analysen av hur 

dessa livsskeden samspelar genom hela livet och hur de skapar förutsättningarna för den 

åldrande individen utgör grunden för livsloppsperspektivet. Enligt ett 

livsloppsperspektiv är sociala problem i det åldrande livsskedet aldrig separat från 

tidigare livsskeden, utan är snarare nära integrerat med den äldre kvinnans alla tidigare 

livsskeden (Chambers 2004, 746, 753).  
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Inom nordisk feministisk forskning har livsloppsperspektivet varit speciellt fruktbart i 

studier av äldre kvinnors ekonomiska svårigheter. Gunnarsson poängterar (2002a, 360) 

att den äldre kvinnans ekonomiska svårigheter måste förstås i relation till hur väl hon 

lyckats kombinera det tre huvudsakliga inkomstkällorna genom olika livsskeden, det 

vill säga arbetsmarknaden, familjen och staten. Om kvinnan lyckas hitta tillräcklig 

försörjning från en eller en kombination av de huvudsakliga inkomstkällorna i ett visst 

livsskede har hon även bättre förutsättningar att klara sin försörjning i senare 

livsskeden. Samtidigt är det motsatta även sant, det vill säga om kvinnan har svårigheter 

att klara försörjningen i ett tidigare livsskede är risken även större att de ekonomiska 

svårigheterna följer med henne in i senare livsskeden och ända in i åldrandet.  

 

I det nordiska samhället förstås arbetsmarknaden som den främsta inkomstkällan 

(Moisio, 2006, 641). Arbetsmarknaden skapar möjligheterna till försörjning för 

individen i arbetsförålder och sätter även grunden för en tryggad försörjning när 

individen åldras och går i pension. En stabil arbetsmarknadsrelation ger i allmänhet 

stabila pensionsinkomster och följaktligen så ger en instabil arbetsmarknadsrelation 

lägre pensionsinkomster. På så sätt kan den arbetsföra åldern förstås som ett centralt 

livsskede i förståelsen av den äldres förutsättningar att klara sin försörjning vid 

pensioneringen. Gunnarsson (2002a, 358) poängterar att arbetsmarknadens centrala 

plats i formandet av inkomsterna vid pensioneringen behöver kritiskt granskas från ett 

feministiskt livsloppsperspektiv. Gunnarsson menar här att arbetsmarknaden har varit 

och fortfarande är könssegregerad, vilket bland annat syns i att kvinnor och män 

tenderar arbeta inom olika branscher och att kvinnor är överrepresenterade bland 

arbetstagare med visstidsanställning och/eller snuttjobb. På samma sätt kan även den 

finländska arbetsmarknaden förstås som könssegregerad (Kolehmainen 2000, 165; 

Korvajärvi 2009, 56). Kvinnors och mäns förutsättningar på arbetsmarknaden behöver 

därför beaktas i analyser av äldre kvinnors ekonomiska svårigheter.  

 

Vidare poängterar Gunnarsson (2002a, 361) att arbetsmarknadsrelationen inte ensam 

bestämmer kvinnors förutsättningar att klara den egna försörjningen utan betonar hur 

kvinnors försörjning är knutet till alla de tre huvudsakliga inkomstkällorna.  Gunnarsson 

menar här att de kvinnor som inte får sin försörjning tryggad via arbetsmarknaden kan 
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få sin försörjning tryggad via familjen eller staten genom olika livsskeden. Ett liv med 

svårigheter att klara försörjningen med hjälp av dessa inkomstkällor kallar Gunnarsson 

för det utsatta livsloppet. Gunnarson (2002a, 362) använder begreppet för att beskriva 

hur ekonomiska svårigheter i tidigare livsskeden kan forma vägen in i ett åldrande med 

fortsatta ekonomiska svårigheter. Det utsatta livsloppet handlar, enligt Gunnarsson, om 

ett livslopp med ekonomiska svårigheter i barndomen och/eller i vuxenåldern, och 

förståelsen av hur dessa ekonomiska svårigheter banar vägen in i ekonomiska 

svårigheter i och med åldrandet.  

 

Dessutom poängterar Gunnarson (2002a, 270) att det utsatta livsloppet måste förstås 

från både ett strukturellt och ett individuellt perspektiv. Från ett strukturellt perspektiv 

kan vi studera hur möjligheterna fördelas bland kvinnor och män i samhället exempelvis 

på den könssegregerade arbetsmarknaden. Från ett individuellt perspektiv handlar de 

om att studera kvinnors individuella val i olika livsskeden och hur dessa val påverkar 

deras försörjningsmöjligheter. Gunnarsson (2002a, 271) poängterar att gemensamt för 

äldre kvinnor med ekonomiska svårigheter är att de i tidigare livsskeden gjort sådana 

val som förväntats av dem och som följt de samhälleliga normerna kring kön. Det vill 

säga att exempelvis en kvinnas val att prioritera familjen framför lönearbetet knappast 

är ett oberoende val utan ett val som formats och påverkats i högsta grad av 

samhälleliga förväntningarna på henne som kvinna och mamma. Vidare kan ett sådant 

till synes individuellt val vara avgörande för hennes försörjningsmöjligheter i det 

aktuella och senare livsskeden. Centralt här är alltså att kvinnors förutsättningar att klara 

den egna försörjningen finns i en växelverkan av individuella val och strukturella 

villkor. Där de individuella valen formas av de strukturella villkoren som i sin tur 

formas av de individuella valen.  

 

Krekula (2007, 161) har vidareutvecklat Gunnarsons koncept kring det utsatta livsloppet 

och menar att det i någon mån stärker det tidigare kritiserade konceptet om att äldre 

kvinnor löper dubbelrisk (eng. double jeopardy) för att bli diskriminerade. Krekula 

konstaterar att det finns en viss empirisk grund för att en del äldre kvinnor löper 

speciellt stor risk för att drabbas ekonomiska svårigheter. Exempelvis de kvinnor som 

varit arbetslösa under längre perioder eller de kvinnor som varit lågavlönade och 
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ensamboende kan tänkas löpa större risk för ekonomiska svårigheter även när de åldras. 

Vidare konstaterar Krekula att styrkan i det feministiskt gerontologiska perspektivet är 

att det finns rum för en mångfald av både levnadsvillkor och livslopp. När den äldre 

kvinnan får vara subjektet i forskningen kan vi även bättre förstå den verkligt 

heterogena grupp som äldre kvinnor utgör och hur varierande deras livslopp kan vara 

(Gibson 1996, 435). Genom att acceptera att kvinnors livslopp är varierande och unika 

kan vi även bättre beakta hur ett flertal sociala kategorier samverkar genom olika 

livsskeden genom hela livsloppet och på så sätt skapa en bättre förståelse för kvinnans 

verkliga levnadsvillkor i och med åldrandet. I ett sådant inkluderade perspektiv finns det 

rum för både möjligheter och utmaningar i den äldre kvinnans livsskede. Hooyman 

(2002, 5) konstaterar att målet med det feministiska gerontologiska perspektivet är att 

med äldre kvinnors levnadsvillkor som utgångspunkt granska de samhälleliga 

strukturerna och hur de skapar eller förhindrar äldre kvinnors möjligheter genom hela 

livet. Att studera äldre kvinnor från ett livsloppsperspektiv innebär därmed att koppla 

det nuvarande livsskedet till tidigare livsskeden för att skapa en bättre förståelse för hur 

dessa livskeden samverkar och formar hennes möjligheter och utmaningar på både en 

individuell och strukturell nivå när hon åldras. 

 

Tidigare livsloppsteoretiska studier kring äldre kvinnor med ekonomiska svårigheter har 

främst genomförts med hjälp av kvalitativa analysmetoder. I min egen studie är jag 

däremot intresserad av att kvantitativt analysera livsloppets betydelse i förståelsen av 

kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. Livsloppsperspektivet 

tillåter mig här att inkludera aspekter från tidigare livsskeden och kan på så sätt även ge 

en mer mångdimensionell bild av de kvinnliga folkpensionärernas 

försörjningssvårigheter.  
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4. Folkpensionens utveckling och pensionstagares 
ekonomiska svårigheter i Finland 

 

Detta avsnitt är en litteraturöversikt1 av tidigare forskning om det finländska 

pensionssystemets utveckling och pensionstagares ekonomiska svårigheter i Finland. 

Jag inleder med att presentera hur pensionssystemets utveckling och diskutera hur väl 

det finländska pensionssystemet lyckas trygga den enskilda folkpensionärens 

försörjning. Jag fortsätter med att presentera tidigare forskning som fokuserar på de 

bidragande faktorerna till pensionstagares ekonomiska svårigheter. Jag har valt att 

inkludera både objektiva och subjektiva aspekter på ekonomiska svårigheter för att få en 

mer heltäckande presentation av de bidragande faktorerna. Dessutom vill jag även 

presentera forskning som specifikt lyfter fram könsaspekter i analysen av äldres 

ekonomiska svårigheter. Syftet med litteraturöversikten är att påvisa den kunskapslucka 

som råder när det gäller forskning som specifikt fokuserar på ekonomiska svårigheter 

bland äldre kvinnor. 

 

4.1. Det finländska pensionssystemet 
 

Fokus i denna studie finns på kvinnliga folkpensionärer. Med folkpensionär menar jag 

en person över 65 år som lyfter full folkpension, det vill säga en äldre person som inte 

får sin inkomst tryggad via arbetspensionen. Med andra ord kan kvinnliga och manliga 

folkpensionärer förstås som den grupp äldre som i alla fall objektivt sett hör till de allra 

fattigaste i det finländska samhället. I detta avsnitt presenterar jag det finländska 

pensionssystemet och dess utveckling. Vidare kommer jag presentera de ekonomiska 

ramar som pensionssystemet lägger för den enskilda folkpensionären.  

 

                                                
1  Mina centrala sökord för litteraturöversikten var pensionssystem, pensionstagare, 

inkomst, fattigdom, pension, kvinnliga folkpensionärer och erfarenheter. 
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Salminen (1993, 15) beskriver pensionssystemet som ett komplext samhälleligt kontrakt 

mellan den enskilda individen och samhället. Detta kontrakt finns aldrig i ett vakuum 

utan lever i en ständig växelverkan med den rådande socialpolitiken, strukturen och 

diskursen i det rådande samhället. I de europeiska välfärdsstaterna har pensionssystemet 

två huvudsakliga mål. För det första ska pensionssystemet upprätthålla en inkomstnivå 

som motsvarar inkomstnivån under arbetslivet och för det andra så ska 

pensionssystemet motverka risken för fattigdom bland äldre. Hur väl dessa mål uppfylls 

skiljer sig märkbart mellan de olika euroepiska länderna (Zaidi 2010, 1). 

 

Det finländska pensionssystemet består av två lagstadgade huvuddelar, den 

inkomstrelaterade arbetspensionen och folkpensionen. Tanken är att den 

inkomstrelaterade arbetspensionen ska garantera pensionstagaren en konsumtionsnivå 

som åtminstone delvis motsvarar konsumtionsnivån under den yrkesverksamma tiden. 

Arbetspensionen ska även garantera en tryggad inkomst vid eventuella risker som kan 

relateras till åldrande såsom sjukdom, närståendes bortgång och långtidsarbetslöshet. En 

finländsk medborgare som inte är berättigad till någon arbetspension eller vars 

arbetspension är otillräcklig har rätt att lyfta folkpension för att få sin grundinkomst 

tryggad. Både arbetspensionen och folkpension är obligatoriska förmåner. Utöver de 

obligatoriska pensionsförmånerna finns även frivilliga alternativ såsom arbetsplatsens 

förmånspensioner och privata pensioner (Lassila och Valkonen 2007, 77.) 

 

4.1.1. Pensionssystemets utveckling 
 

Genom att studera det finländska pensionssystemet och dess utveckling kan vi 

uppmärksamma åtminstone tre centrala vändpunkter i pensionssystemet sedan den 

första pensionslagen stiftades år 1939 (Kangas 1988, 10). Gemensamt för dessa tre 

vändpunkter är att de alla bidragit till att det finländska pensionssystemet utvecklats 

från ett universellt till ett mera selektivt system. Med andra ord har folkpensionen gått 

från att tidigare vara alla medborgares rättighet till att idag vara de allra mest 

behövandes rättighet. Kangas (2001, 98) lyfter fram de tre centrala brytningspunkter i 

utvecklingen av det finländska pensionssystemet. Den första brytningspunkten skedde, 
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enligt Kangas, under 1950-talet när den nya universella folkpensionslagen stiftades i 

Finland. Kangas menar här att den tidigare otillräckliga folkpensionsmodellen byttes ut 

mot en universell medborgarmodell som verkligen inkluderade alla medborgare över 65 

år. Salminen (1993, 205) konstaterar dessutom att folkpensionslagen från 1956 speglade 

den rådande ideologin i samhället om att staten ska garantera en grundinkomst åt alla 

medborgare. Den andra brytningspunkten inföll, enligt Kangas (2001, 98) när 

arbetspensionslagarna stiftades i Finland under 1960- och 1970-talet. Kangas (1988, 39) 

menar att införandet av arbetspensionen innebar att folkpensionsmodellen fick 

slutgiltigt ge vika för den mer arbetsfokuserade pensionsmodellen. Den tredje 

vändpunkten i pensionssystemets utveckling inföll, enligt Kangas (2001, 98), när 

folkpensionens grunddel togs helt bort. Finland var det enda nordiska landet som valde 

att helt slopa folkpensionens grunddel och Kangas (2001, 91) menar att det finländska 

pensionssystemet blev då allt mera likt den tyska arbetsfokuserade modellen. Vidare 

påpekar Kangas (2001, 98) att den tidigare universella pensionsmodellen var här 

definitivt slut och hade bytts ut mot en selektiv modell. Men Kangas menar att den 

tidigare medborgarskapsmodellen härmed förvandlats till en inkomsttagarmodell. 

 

De finländska forskarna är relativt överens om att det finländska pensionssystemet blivit 

allt mer selektivt sedan de första pensionslagarna stiftades. Det är däremot svårare att 

avgöra om utvecklingen varit positiv eller negativ för den enskilda pensionstagarens 

ekonomiska situation. Å ena sidan kan man anta att i takt med att pensionsmodellen 

blivit mer selektiv så har den även lyckats bättre med att möta behoven hos de verkligt 

behövande pensionstagarna (Salminen 1993, 249). Å andra sidan kan den nya 

pensionsmodellen ändå kritiseras för att ge endast otillräckliga förmåner åt 

pensionstagare med ekonomiska svårigheter (Salminen 1993, 250). Oberoende av hur 

det finländska pensionssystemets utveckling värderas så kan vi kanske instämma med 

Kangas (2001, 89) om att ”den traditionella idén om en villkorslös allmän pension är 

borta”. Utmaningen för den finländska forskningen blir då istället att utvärdera hur väl 

pensionssystemet lyckas minska fattigdomen bland de finländska pensionstagarna 

(Kangas 1988, 68). 
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4.1.2. Folkpensionen och de kvinnliga folkpensionärerna 
 

I Finland betalas pensionsförmånerna ut av arbetspensionsanstalterna och/eller 

folkpensionsanstalten. Pensionstagare som inte är berättigade någon arbetspension eller 

endast en liten arbetspension har rätt att ansöka om pensionsförmåner via 

folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar ut pensionsförmåner i form av 

folkpension och familjepension. Folkpensionen omfattar ålderspension, sjukpension och 

arbetslöshetspension medan familjepensionen omfattar barnpension och 

efterlevandepension. Både folkpensionen och familjepensionen är skattepliktiga 

inkomster. Pensionstagare som endast lyfter folkpension har rätt att i beskattningen få 

ett pensionsinkomstsavdrag och behöver då inte betala någon skatt på sina 

pensionsinkomster. (FPA 2011, 88.) 

 

I denna studie finns fokus på äldre kvinnliga folkpensionärer. Med folkpensionär menas 

här en pensionstagare som lyfter full folkpension. De kvinnliga folkpensionärerna i 

denna studie är alla äldre, det vill säga äldre än 65 år, och omfattas därför av den så 

kallade ålderspensionen (FPA 2011, 89). Pensionsförmånernas belopp indexjusteras 

årligen (FPA 2011, 88). I slutet av år 2010 var folkpensionens fulla belopp för en 

folkpensionär som bor ensam 584,13 € per månad och för en folkpensionär som bor 

tillsammans med en partner 518,12 € (tabell 4.1). Rätten att lyfta full folkpension hade 

de folkpensionärer vars övriga pensionsinkomster inte översteg 51,54 € per månad. För 

de folkpensionärer som bor med en partner inverkar partners inkomster på 

folkpensionens belopp (FPA 2011, 93). Övriga inkomster såsom företagar- och 

kapitalinkomster samt förmögenheter påverkar inte folkpensionens belopp (FPA 2011, 

92). Detta innebär att folkpensionärer som har andra tillgångar vid sidan av 

folkpensionen har ofta en klart mera gynnsam ekonomisk situation än de som inte har 

andra tillgångar. Utöver folkpensionen har pensionstagare även rätt att ansöka om 

allmänt bostadsbidrag, garantipension (fr.o.m. 2011), vårdbidrag, barnhöjning och 

fronttillägg från Folkpensionsanstalten (FPA 2013). 
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Folkpensionen och det allmänna bostadsbidraget utgör tillsammans ofta 

folkpensionärens huvudsakliga inkomstkällor. I tabell 4.1 presenteras folkpensionärens 

huvudsakliga inkomstkällor både före och efter bostadsutgifterna betalats (medelvärde). 

År 2010 var bostadsbidraget i medeltal 177,00 € för en folkpensionär som bor ensam 

och 241,20 € för en folkpensionär som bor tillsammans med en partner (FPA 2011, 

283). Boendeutgifterna var i medeltal 387,30 € för folkpensionärer som bodde ensamma 

och 261,25 € för pensionärer som bodde med en partner.  (FPA 2010, 65). Med andra 

ord hade en ensamboende folkpensionär en månadsinkomst på uppskattningsvis 373,85 

€ per månad och en folkpensionär i ett flerpersonershushåll hade uppskattningsvis 

377,50 € efter att boendeutgifterna betalats.   

 

Tabell 4.1. Folkpensionärers pensionsinkomster och bostadsbdrag samt uppskattade 
inkomster efter boendeutgifter enligt hushållsstyp år 2010 (FPA, 2011) 
    

Bor ensam 
Bor i 

flerpers.hushåll 
 

  

 
Full folkpension 584,15 € 518,15 € 

 
Bostadsbidrag (medelvärde) 177,00 € 120,60 € 

 
Inkomster totalt 761,15 € 638,75 € 

 
Inkomster efter boendeutgifter 373,85 € 377,50 € 

 

En annan central inkomst för många folkpensionärer är garantipensionen som infördes 

1.1.2011. Garantipensionen ska garantera en minimi pension för pensionstagare med 

låga inkomster. År 2013 kan en full garantipension uppgå till 108,80 € för 

pensionstagare som bor ensamma och 90,00€ för en pensionstagare som bor 

tillsammans med en partner (FPA 2013). Materialet till denna studie är insamlat år 2010 

vilket innebär att ingen av folkpensionärerna lyfte garantipension vid tidpunkten för 

insamlingen av materialet. Utöver FPA:s förmåner har folkpensionärer, i likhet med 

övriga finländska medborgare, rätten att ansöka om utkomststöd från sin hemkommun 

om inkomsterna inte räcker till de dagliga utgifterna (Social- och hälsovårdsministeriet 

2013). I kapitel 5 diskuterar jag mer ingående folkpensionärernas ekonomiska 

svårigheter och bidragande faktorer till dem. 

 

I tidigare forskning poängteras ofta hur könsfördelningen bland folkpensionärerna blivit 

allt jämnare under 2000-talet. Exempelvis Tuominen et al (2011, 50) konstaterar att 
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ännu i början av 2000-talet var två tredjedelar av alla folkpensionärer kvinnor, men att 

kvinnorna utgjorde endast något mer än hälften av alla folkpensionärer år 2010. Trots 

att könsfördelningen är relativt jämn om man observerar alla folkpensionärer så finns 

det fortfarande tydliga könsskillnader mellan åldersgrupperna. I tabell 4.2 presenteras 

antalet folkpensionärer enligt både kön och åldersgrupp. Trots att andelen kvinnliga 

folkpensionärer utgör endast något mera än hälften (56 %) av samtliga folkpensionärer 

så är fördelningen mellan åldersgrupperna ojämn. Bland både kvinnorna och männen är 

de klart största åldersgrupperna som lyfter full folkpension under 65 år, totalt 24 418 

kvinnor och 29 332 män. Om vi istället analyserar könsfördelningen endast bland de 

folkpensionärer som är äldre än 65 år så kan vi konstatera att kvinnorna utgör 79,6 % 

medan männen utgör 20,4 % av alla folkpensionärer. Det vill säga att den folkpension 

som lyfts i form av ålderspension verkar vara en förmån som främst betalar ut åt äldre 

kvinnor. 

 

Tabell 4.2 Personer som lyfter full folkpension enligt kön och 
åldersgrupp (FPA, 2011) 

    Kvinna Man   

	  
Ålder 

	   	   	  
	  

16-64 24 418 29 332 
	  

	  
65-69 3 344 1 655 

	  
	  

70-79 7 205 2 062 
	  

	  
80- 9 245 1 359   

	  	   Totalt 44 212 34 408 	  	  
 

Det finns flera bidragande orsaker till kvinnorna utgör en klar majoritet av alla 

folkpensionärer i det finländska samhället. För det första började de finländska 

kvinnorna delta i arbetsmarknaden under mitten av 1900-talet. Bland de allra äldsta 

kvinnorna idag finns det därför fortfarande de som helt enkelt inte hunnit delta i 

arbetsmarknaden hela livet och därför inte heller hunnit tjäna ihop en tillräcklig 

arbetspension (Reppo 1997, 80). En annan orsak som ofta lyfts fram är att kvinnor lever 

i medeltal längre än män, och är därför fler till antalet bland de äldre överlag och då 

även bland de äldre som lyfter full folkpension (Rantala & Suoniemi 2007, 33). En 

tredje orsak är de könsrelaterade inkomstskillnaderna och den könsrelaterade 

arbetsfördelningen i det finländska samhället (Tuominen et al 2011, 43). Dels så tjänar 
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män fortfarande i medeltal mer än kvinnor oberoende av utbildning och position på 

arbetsmarknaden (Kolehmainen 2000, 168), dels så har kvinnor och män olika 

könsrelaterade roller både på arbetsmarknaden och i familjen, exempelvis bär kvinnorna 

fortfarande huvudansvaret för omsorgsarbetet i familjen (Rantala 2003, 100). En 

kombination av inkomstskillnaderna och den ojämna arbetsfördelningen mellan kvinnor 

och män leder till att kvinnor ofta har en svagare relation till arbetsmarknaden än män, 

vilket i sin tur kan öka kvinnors beroende av folkpensionen som inkomstkälla när de 

åldras. Eftersom folkpensionen utvecklats till en förmån som främst nyttjas av äldre 

kvinnor så är det även nödvändigt att analysera de kvinnliga folkpensionärernas 

ekonomiska välmående. Med tanke på folkpensionens struktur är det även nödvändigt 

att inkludera de kvinnliga folkpensionärernas livslopp i analysen.  

 

4.2. Pensionstagares objektiva ekonomiska svårigheter 
 

Som tidigare nämnts är forskningen om pensionstagarnas ekonomiska situation och 

ekonomiska svårigheter mycket omfattande i Finland. Allmänt kan konstateras att äldre 

personer över 64 år som lyfter pension har fått en allt starkare ekonomisk ställning i det 

finländska samhället. Från år 2000 till år 2010 steg pensionsinkomsterna med 26 % och 

pensionstagarnas reella inkomstnivå med 13 % (Tuominen et al 2011, 57). Ökningen 

innebär alltså att äldre pensionstagare har fått en stakare ekonomisk ställning både i 

relation till andra pensionstagare och i relation till den övriga befolkningen under 2000-

talet. Snabbast har ökningen skett för pensionstagare i åldern 65-74 år (Tuominen et al 

2011, 59). Äldre pensionstagares förbättrade ekonomiska ställning kan främst relateras 

till att arbetspensionens andel av pensionstagarnas totala inkomster ökat och att 

folkpensionens andel av pensionstagarnas totala inkomster minskat. Arbetspensionen är 

i regel högre än folkpensionen vilket medför att i takt med att arbetspensionens andel av 

pensionstagarnas totala inkomster ökar så höjs även deras inkomstnivå. Ännu i början 

av 2000-talet utgjorde folkpensionen i medeltal ungefär 20 % av pensionstagarnas totala 

inkomster medan motsvarande andel år 2010 var 10 %. (Kautto 2011, 145.) 
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Förutom att pensionstagarnas inkomstnivå stärkts så har även inkomstskillnaderna 

mellan kvinnliga och manliga pensionstagare minskat något under 2000-talet. År 2000 

utgjorde kvinnornas pensionsinkomster i medeltal 76 % av männens pensionsinkomster 

och år 2010 var motsvarande andel 78 %. Att kvinnorna uppnått en förbättrad 

ekonomisk position i relation till männen kan även det främst förklaras med att 

arbetspensionens andel av de kvinnliga pensionstagarnas inkomster ökat under 2000-

talet. Men inkomstskillnaderna mellan kvinnliga och manliga pensionstagare är 

fortfarande kännbara. Orsakerna till inkomstskillnaderna har förklarats med att 

kvinnliga pensionstagare i allmänhet haft en mer instabil relation till arbetsmarknaden 

än de manliga pensionstagarna vilket resulterar i att kvinnliga pensionstagare ofta har 

lägre arbetspension och är även i högre grad beroende av folkpensionen än manliga 

pensionstagare (Tuominen et al 2011, 61.) En annan orsaksförklaring till 

inkomstskillnaderna mellan kvinnliga och manliga pensionstagare är kvinnors högre 

levnadsålder. Pensionstagarens inkomster tenderar att minska med åldern och eftersom 

kvinnor lever i medeltal längre än män så har de även lägre inkomster (Rantala och 

Suoniemi 2007, 33). 

 

Även pensionstagare med de allra lägsta inkomsterna tycks ha fått en starkare 

ekonomisk situation under 2000-talet. År 2000 var hälften av alla pensionstagares 

månadsinkomster under 1000 € medan motsvarande andel år 2010 var en tredjedel 

(Kautto 2011, 147). På grund av den ekonomiska tillväxten i hela landet så har den 

relativa fattigdomsrisken bland pensionstagarna ändå ökat något under 2000-talet men 

är inte nämnvärt högre än fattigdomsrisken i någon annan befolkningsgrupp (Rantala 

2011, 100). Rantala och Suoniemi (2007, 34) nämner tre centrala faktorer som påverkar 

pensionstagares risk att drabbas av relativ fattigdom. För det första konstaterar Rantala 

och Suoniemi att äldre pensionstagare löper större risk att drabbas av relativ fattigdom 

än yngre pensionstagare. För det andra lyfter Rantala och Suoniemi fram kön som en 

central faktor och menar att kvinnliga pensionstagare löper större risk att drabbas av 

relativ fattigdom än manliga pensionstagare. Den tredje centrala faktorn är, enligt 

Rantala och Suoniemi, hushållets storlek och konstaterar här att pensionstagare i 

enpersonshushåll löper klart större risk att drabbas av relativ fattigdom än 

pensionstagare i flerpersonshushåll. Rantala (2011, 103) påpekar att hushållets storlek 

har en verkligt kännbar inverkan på pensionstagares inkomster och konstaterar i sin 
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jämförelse att fattigdomsrisken för pensionstagare i flerpersonshushåll var år 2009 

endast 4 % medan fattigdomsrisken för pensionstagare i enpersonshushåll var 31 %. 

Dessutom konstaterar Rantala (2011, 104) att fattigdomsrisken i enpersonshushåll 

varierar enligt kön. År 2009 var fattigdomsrisken för kvinnliga pensionstagare i 

enpersonshushåll 33 % medan fattigdomsrisken för manliga pensionstagare var 22 %. 

Rantala och Suoniemi (2007, 73) påpekar att om vi lyfter fram de centrala faktorerna 

som ökar risken för att drabbas av relativ fattigdom bland pensionstagare så formas en 

alldeles speciell grupp av pensionstagare som kan antas löpa speciellt stor risk för att 

drabbas av relativ fattigdom, nämligen äldre ensamboende kvinnliga pensionstagare. 

 

4.3. Pensionstagares subjektiva ekonomiska svårigheter 
 

Terho Pulkkinen (1969, 170) var bland de första i Finland med att poängtera att det 

objektiva perspektivet på pensionstagares ekonomiska situation inte är tillräckligt för att 

mäta pensionstagares ekonomiska välmående och att det objektiva perspektivet borde 

kompletteras med ett subjektivt perspektiv. Pulkkinen använde sig av frågeformulär för 

att närmare undersöka vilka faktorer som kan antas påverka pensionstagare uppfattning 

om den egna ekonomiska situationen. Pulkkinen konstaterade att ensamboende 

pensionstagare var mer missnöjda med sin ekonomiska situation än de pensionstagare 

som bodde i flerpersonershushåll och att yngre pensionstagare var mer missnöjda med 

sin ekonomiska situation än äldre pensionstagare (Pulkkinen 1969, 172-173.) Trots att 

Pulkkinen genomförde sin forskning redan på 1960-talet så har den finländska 

forskningen om pensionstagares subjektiva uppfattning om den egna ekonomiska 

situationen kommit igång först under 2000-talet. Den nya fokusen på pensionstagares 

subjektiva uppfattningar motiveras med att den i kombination med objektiva mätningar 

formar en bättre helhetsbild av äldres ekonomiska välmående i det moderna finländska 

samhället (Palomäki 2009, 113). 

 

I likhet med att pensionstagare har uppnått, objektivt sett, en relativt stark ekonomisk 

position i det finländska samhället så verkar pensionstagare även ha en allt positivare 

subjektiv uppfattning om den egna ekonomiska situationen (Kautto et al 2009, 294). 
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Vaarama et al (2006, 109-110) konstaterar i sin undersökning kring äldres 

funktionsförmåga, tjänster och livskvalitet att nio av tio äldre över 60 år anser att de har 

tillräckligt med pengar och att 80 % anser sig ha en stabil ekonomisk situation. Även 

bland pensionstagare med de lägsta inkomsterna, som lever under eller mycket nära den 

relativa fattigdomsgränsen, uppger hälften att den egna ekonomiska situationen är 

åtminstone ganska lätt (Palomäki 2009, 542). Pensionstagares upplveleser av sin egen 

ekonomiska situation är något negativare än arbetstagares upplevelser i motsvarande 

inkomstgrupper men klart positivare än både studerandes och arbetslösas uppfattningar i 

motsvarande inkomstgrupper (Kautto et al 2009, 294). Samtidigt behöver poängteras att 

alla resultat inte är helt entydiga. Trots att pensionstagare, även de med lägst inkomster, 

tycks vara nöjda med sin ekonomiska situation så finns det många pensionstagare som, 

oberoende av inkomstgrupp, uppfattar sin ekonomiska situation som svår eller mycket 

svår (Palomäki 2009, 542). Detta kan tolkas med att inkomstnivån inte ensam kan 

förklara pensionstagares subjektiva upplevelse av den egna ekonomiska situationen och 

att fokus istället borde riktas till de pensionstagare som upplever sin ekonomiska 

situation som svår och till de faktorer som kan ligga bakom dessa pensionstagares 

upplevelser (Tuominen 2008, 27). 

 

Det finns många faktorer som kan antas påverka pensionstagares uppfattningar om sin 

ekonomiska situation. Kautto et al (2009, 298) konstaterar i sin forskning att ålder, 

inkomst, hälsa och boendeform verkar påverka pensionstagare uppfattning om sin egen 

ekonomiska situation. Kautto et al menar att äldre pensionstagare, speciellt de över 75 

år, är nöjdare med sin ekonomiska situation än yngre. På samma sätt verkar 

pensionstagare som har högre inkomster, bättre hälsa och pensionstagare som bor 

tillsammans med någon vara nöjdare med sin ekonomiska situation. Även Palomäki 

(2009, 122) och Airio et al (2013, 158) menar att äldre pensionstagare, i 

flerpersonshushåll med högre inkomster tenderar att vara nöjdare över sin ekonomiska 

situation än andra pensionstagare. Airio et al (2013, 157) tillägger dessutom att språk 

verkar vara en bidragande faktor, och menar att pensionstagare med svenska som 

modersmål har en positivare uppfattning om sin ekonomiska situation än pensionstagare 

med finska som modersmål. Kön har i sig inte visat sig vara en stark bidragande faktor 

förutom bland de pensionstagare med de allra lägsta inkomsterna där kvinnor upplever 
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sin ekonomiska situation som klart svårare än män i motsvarande inkomstgrupp (Kautto 

et al 2009, 296). 

 

Sammanfattningsvis är det intressant att oberoende av om man undersöker objektiva 

eller subjektiva mått på pensionstagares ekonomiska välmående så formas en grupp av 

pensionstagare som verkar löpa speciellt stor risk att drabbas av ekonomiska svårigheter 

(Airio et al 2013, 158). Det vill säga att det tycks finnas en del faktorer som ökar risken 

för att både drabbas av objektiva och subjektiva ekonomiska svårigheter. Till dessa 

faktorer hör att vara äldre ensamboende kvinna, ha låga inkomster och dålig hälsa. I 

min litteraturöversikt framgick ändå att det råder en brist på forskning som analyserar 

kvinnliga och manliga pensionstagare separat. Tidigare forskning lyfter fram kön, och 

då kvinnligt kön, som en relevant faktor som ökar riskerna för både objektiva och 

subjektiva ekonomiska svårigheter.  I min egen analys är jag däremot intresserad av att 

placera de kvinnliga folkpensionärerna i centrum och låta dem få vara subjektet.  
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5. Forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att lyfta fram de äldre kvinnor som hör till de allra fattigaste 

i det finländska samhället, nämligen kvinnliga folkpensionärer. Att vara folkpensionär 

innebär att man inte är berättigad till någon eller en mycket liten arbetspension och 

därmed ofta är helt ekonomiskt beroende av folkpensionen. I tidigare forskning har 

konstaterats att äldre folkpensionärer löper klart större risk än andra äldre att drabbas av 

såväl objektiv som subjektiv fattigdom (Rantala & Suoniemi 2007; Tuominen 2008; 

Rantala 2011) och det finns även rikligt med forskning kring de bidragande faktorerna 

till att äldre drabbas av eller upplever ekonomiska svårigheter (Tuominen 2008; Kautto 

2009; Palomäki 2009; Airio et al 2013). Likväl finns det brist på forskning som 

specifikt lyfter fram de äldre kvinnor som har de allra lägsta inkomsterna i Finland. I 

min studie vill jag därför fokusera på kvinnliga folkpensionärers subjektiva 

fattigdomsupplevelser genom att fokusera på deras upplevda försörjningssvårigheter. 

Genom att analysera olika bidragande faktorer till kvinnliga folkpensionärers subjektiva 

ekonomiska erfarenheter vill jag därmed öka förståelsen av fattigdomsupplevelser bland 

äldre kvinnor i Finland. 

 

Mina specifika forskningsfrågor lyder: 

1. Hurudana upplevda försörjningssvårigheter har kvinnliga folkpensionärer? 

2. Vilka skillnader ifråga om karakteristika och upplevda försörjningssvårigheter 

föreligger mellan kvinnliga folkpensionärer? 

3. Vilka socioekonomiska och hälsorelaterade faktorer i det nuvarande livsskedet 

och vilka livsloppsrelaterade erfarenheter är centrala för att förstå kvinnliga 

folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter? 

4. Är dessa centrala faktorer könsspecifika? 

 

Med fråga ett vill jag kartlägga de upplevda försörjningssvårigheterna bland de 

kvinnliga folkpensionärerna. Därtill vill jag analysera om och i så fall hur dessa skiljer 

sig från de upplevda försörjningssvårigheterna bland de manliga folkpensionärerna. 

Syftet med fråga två är att analysera centrala skillnader som relaterar till upplevda 
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försörjningssvårigheter bland de kvinnliga folkpensionärerna och på så sätt undersöka 

mångfalden bland dem. I fråga tre är jag intresserad av att, främst med utgångspunkt i 

ett livsloppsteoretiskt perspektiv analysera vilka faktorer som har ett samband med 

upplevda försörjningssvårigheter bland kvinnliga och manliga folkpensionärer. Med 

fråga fyra vill jag analysera om de bidragande faktorerna till upplevda 

försörjningssvårigheter skiljer sig mellan de kvinnliga och de manliga 

folkpensionärerna. 

  

 

 

 

  



 

 
 

37 

6. Datamaterial och analysmetoder 
 

Denna studie är en kvantitativ studie inom socialt arbete. I detta avsnitt kommer jag mer 

ingående beskriva och motivera valet av studiens datamaterial och analysmetoder. 

Datamaterialet har samlats in i samband med ett projektsamarbete mellan Helsingfors 

Universitet och Folkpensionsanstalten med syftet att undersöka de finländska 

folkpensionärernas socioekonomiska situation. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilka faktorer som är relevanta i förståelsen av kvinnliga folkpensionärers upplevda 

försörjningssvårigheter. Jag är här intresserad av att undersöka omfattningen av 

försörjningssvårigheter bland folkpensionärer samt samband mellan upplevda 

försörjningssvårigheter och faktorer i det nuvarande livsskedet och faktorer i tidigare 

livsskeden. Med ett kvantitativt angreppssätt kan jag främst undersöka gemensamma 

mönster och till en viss mån även mångfald bland respondenterna. Det kvantitativa 

angreppssättet begränsar däremot mina möjligheter att undersöka individuella 

variationer. Senare i detta avsnitt diskuterar jag mer ingående den kvantitativa 

forskningens styrkor och svagheter.  

 

6.1. Datamaterial och variabler 
 

Datamaterialet som jag använder för min analys är en del av ett projektsamarbete 

mellan Helsingfors Universitet och Folkpensionsanstalten. Datamaterialet till denna 

studie samlades in via enkäter som skickats ut till folkpensionärer i Finland under 

årsskiftet 2010–2011. Enkäten skickades ut till 2000 finskspråkiga och 990 

svenskspråkiga folkpensionärer på fastlandet samt till 96 åländska folkpensionärer. 

Folkpensionärerna bor hemma, är mellan 65–85 år gamla och lyfter full folkpension. 

Bland de svenskspråkiga och åländska folkpensionärerna handlar det om en 

totalundersökning men bland de finskspråkiga gjordes ett slumpmässigt urval. 

Svarsprocenten bland de svenskspråkiga folkpensionärerna var 55 % och för hela 

materialet var den 52 %. Totalt svarade 1219 kvinnor och 260 män på enkäten vilket 

motsvarar könsfördelningen relativt bra i den bakomliggande populationen (Airio et al 

2013, 148-150.) Observeras bör dock att de svenskspråkiga folkpensionärerna är 
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överrepresenterade i materialet och att de skiljer sig något från de finskspråkiga vad 

gäller socioekonomisk bakgrund. Beträffande de sambandsanalyser som utförs i 

föreliggande analys torde detta dock inte vara av avgörande betydelse.  

 

Insamlingsmetoden kan beskrivas som en tvärsnittsdesign (eng. cross-sectional design). 

Tvärsnittsdesignen är en av de undersökningsmetoder som går under paraplybegreppet 

surveyundersökningar (Bryman 2011, 63). Karaktäristiskt för tvärsnittsdesignen är att 

forskaren hämtar data från en viss grupp individer vid ett specifikt tillfälle. Material från 

en tvärsnittsdesign är kvantifierbart och lämpar sig för att analysera samband, relationer 

och eventuellt även kausala samband (Bryman 2011, 64).  

 

6.1.1. Beroende variabel 
 

Fokus i denna studie finns på folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter i 

nuläget och utgör även analysens beroende variabel, det vill säga den variabel som jag 

är intresserad av att förklara. Som indikator på upplevda försörjningssvårigheter i 

nuläget använder jag mig av fråga tolv i enkäten”Hur lätt/svårt är det att klara av 

försörjningen av Ert hushåll med de nuvarande inkomsterna?” Frågan har 

svarsalternativ numrerade från 1 till 5, där 1 motsvarar ”Mycket lätt” och 5 motsvarar 

”Verkligen svårt.”  Jag har valt att kalla den beroende variabeln för försörjning i 

nuläget. Tidigare analyser av materialet (Airio et al 2013, 156) har kombinerat variabeln 

för försörjningssvårigheter med fråga nummer elva som berör folkpensionärernas 

nöjdhet över den egna ekonomiska situationen, och på så sätt skapat en indikator på 

självupplevd utkomst (fin koettu toimeentulo) bland folkpensionärerna. Även i min 

analys hittade jag en stark korrelation mellan de två variablerna. Jag har ändå valt att 

endast använda variabeln för försörjningssvårigheter som beroende variabel i min 

analys. På så sätt undviker jag eventuella nöjdhetsparadoxer (Kautto et al 2009, 298), 

det vill säga att äldre personer kan ha lägre krav på livet och därför även uppger sig vara 

nöjda, trots regelbundna ekonomiska svårigheter. Jag föreställer mig att respondenternas 

svar på hur lätt/svårt det är att klara av den egna försörjningen med de nuvarande 

inkomsterna ramar in hur de själva anser att inkomsterna täcker de, enligt dem, 
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nödvändiga utgifterna. Det vill säga jag föreställer mig att svaret speglar det som i 

engelskspråkig fattigdomsforskning kallas för financial satisfaction och svarar på i 

vilken mån respondenterna anser den egna försörjningen vara tillräcklig/otillräcklig i 

den aktuella sociala och samhälleliga kontexten (Palomäki 2009, 543). 

 

6.1.2. Oberoende variabler 
 

I analysen är jag intresserad av att undersöka vilka faktorer som är signifikanta i 

förståelsen av kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter, och hur väl 

dessa faktorer kan bidra till förståelsen av de upplevda försörjningssvårigheterna bland 

kvinnliga folkpensionärer. Jag är alltså både intresserad av själva sambanden och deras 

oberoende förklaringseffekt. Field (2000, 119) rekommenderar att använda tidigare 

forskning och teorier som grund i dylika sambandsanalyser. Med andra ord kan de 

faktorer som i tidigare forskning presenterats som relevanta med fördel inkluderas i 

analysen. Enligt tidigare forskning är kön, ålder, boendesituation, hälsa, språk och 

inkomst centrala för att förstå folkpensionärers subjektiva ekonomiska svårigheter 

(Kautto et al 2009, 298; Airio et al 2013, 158; Palomäki 2011, 122). Jag har inkluderat 

alla dessa faktorer utom kön i min egen analys. Istället har jag valt att analysera 

kvinnliga och manliga folkpensionärer separat eftersom jag från ett kritiskt feministiskt 

perspektiv vill undersöka om faktorerna skiljer sig i fråga om signifikans och effekt 

mellan könen. De tidigare kända faktorerna anknyter alla till det nuvarande livsskedet 

och jag kallar dem socioekonomiska och hälsorelaterade variabler. Vidare har jag även 

valt att, utgående från ett livsloppsperspektiv, analysera om faktorer från tidigare 

livsskeden kan ytterligare bidra till förståelsen av kvinnliga folkpensionärers upplevda 

försörjningssvårigheter. Mina livsloppsrelaterade variabler berör uppväxtplats, 

försörjningssvårigheter i barndomen, förändringar i levnadsstandarden, utbildningsnivå 

och tidigare arbetslivsanknytning. Nedan presenterar jag mina oberoende variabler 

närmare:    

 

Socioekonomiska och hälsorelaterade variabler 
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Ålder: Pensionstagarnas ålder har räknats utgående från det födelseår som 

respondenterna själva angett. Den yngsta respondenten är 65 år gammal och den äldsta 

är 98 år gammal. I tidigare forskning har exempelvis Kautto et al (2009, 298) 

konstaterat att ökande ålder påverkar positivt på de upplevda försörjningssvårigheterna 

bland pensionstagare. 

 

Hushållstyp: Enligt tidigare forskning löper ensamboende äldre personer större risk att 

drabbas av ekonomiska svårigheter än de som bor tillsammans med någon, och därför 

har jag även valt att inkludera hushållstyp som en av mina oberoende variabler. Jag har 

valt att kategorisera mina respondenter i två grupper, de som bor i enpersonshushåll och 

de som bor i flerpersonershushåll. Generellt hör singlar, frånskilda, änkor och änklingar 

till kategorin enpersonshushåll medan de som bor med sin partner hör till kategorin 

flerpersonershushåll. Orsaken till att jag valt att kategorisera enligt hushållstyp istället 

för civilstånd är att jag på så sätt även kan beakta de som är gifta men vars partner får 

långtidsvård på någon instans. Svagheten med min indelning är dock att det i kategorin 

flerpersonershushåll eventuellt kan ingå äldre som bor med någon annan än sin partner. 

Det här kan bli problematiskt eftersom vi kan anta att fördelningen av inkomsterna 

mellan hushållsmedlemmarna varierar beroende på deras förhållande till varandra. För 

regressionsanalysen har jag transformerat variabeln hushållstyp till en dummy-variabel 

där noll (0) står för flerpersonershushåll och ett (1) står för ensamboende. I tidigare 

forskning har man konstaterat att ensamboende pensionstagare tenderar att vara mera 

missnöjda med sin ekonomiska situation än de som bor i flerpersonershushåll (Palomäki 

2009, 122).   

 

Hälsa: Som en indikator på hälsa använder jag respondenternas svar på fråga nummer 

nio ”Hurudant tycker Ni att Ert hälsotillstånd är för tillfället?” Svarsalternativen 

utgjordes av en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar ”Gott” hälsotillstånd och 5 motsvarar 

”Dåligt” hälsotillstånd. Jag använder alltså det subjektiva hälsotillståndet som en 

indikator på respondenternas hälsa. Bland annat Kautto et al (2009, 298) har konstaterat 

samband mellan hälsa och upplevda ekonomiska svårigheter bland pensionstagare.  
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Ekvivalent månadsinkomst: Fråga tio i enkäten lyder ”Hur stora är 

hushållsmedlemmarnas sammanlagda månadsinkomster efter skatt?” Totalt 261 

kvinnor och 82 män hade inte uppgett sin inkomst. Bortfallet kan bero på att 

respondenterna inte velat uppge sina inkomster eller inte känt till hushållets inkomster. 

Bland de som uppgett hushållets månatliga inkomster varierar summorna mellan 50 € 

till 30 000 €, med andra ord var spridningen stor. Det finns skäl att anta att de 

respondenter som uppgett att deras inkomster är 50 € inte räknat folkpensionen som 

inkomst. En klar majoritet, 96,1 % av kvinnorna och 91,6 % av männen, har ändå 

uppgett att de har åtminstone 500 € i månatliga inkomster. De inkomster som 

respondenterna uppgett är alltså hushållets totala inkomster. Eftersom jag analyserar 

folkpensionärerna enskilt har jag valt att räkna ut den ekvivalenta månadsinkomsten 

genom att standardisera inkomsten bland de respondenter som bor tillsammans med 

någon. Enligt OECD modellen har jag dividerat inkomsterna med roten ur antalet 

hushållsmedlemmar (OECD 2013, 5). Jag har dessutom antagit att de respondenter som 

inte bor ensamma endast bor med en annan hushållsmedlem. Detta innebär att min 

analys inte beaktar möjligheten att det finns det finns fler än två hushållsmedlemmar. 

Dessutom utgår jag ifrån att de folkpensionärer som bor i flerpersonershushåll fördelar 

inkomsterna jämnt mellan varandra, vilket antagligen är en något förenklad bild 

eftersom vi knappast kan anta att så är fallet. Inkomstvariabeln visade sig dessutom inte 

vara normalfördelad utan rejält vriden mot vänster och jag har därför transformerat den 

enligt LG10 (ekvivalent månadsinkomst). Med andra ord är variabeln ekvivalent 

månadsinkomst endast riktgivande vilket även behöver beaktas i resultatet. Jag har ändå 

valt att inkludera den eftersom inkomsten kan antas vara en signifikant variabel i min 

sambandsanalys. Tidigare forskning kring sambandet mellan inkomst och 

pensionstagares upplevda ekonomiska upplevda ekonomiska situation visar att 

pensionstagare med lägre inkomster överlag även upplever sin ekonomiska situation 

som mer utmanande (Kautto et al 2009, 294). 

 

Utbildningsnivå: På frågan ”Vilken är Er högsta utbildning” ombads respondenterna 

kryssa i den utbildning som bäst motsvarade deras högsta utbildning. Jag har sedan 

grupperat respondenternas svar enligt utbildningsnivå och namngett utbildningsnivåerna 

Grundutbildning, Yrkeskurs, Lägre yrkesutbildning och Högre yrkesutbildning. I 

Finland förstår vi ofta utbildningen som möjligheten till (löne)arbete som i sin tur ska 
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skydda individen från fattigdom (Moisio, 2006, 641). Utbildning kan även antas vara en 

indikator på ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital som kan ha samband med 

upplevelser av försörjningssvårigheter.  

 

Modersmål: Enkäten skickades ut till 2000 finskspråkiga folkpensionärer och 990 

svenskspråkiga folkpensionärer på fastlandet samt till 96 åländska folkpensionärer. 

Svarsprocenten bland de svenskspråkiga folkpensionärerna var 55 % och för hela 

materialet var den 52 %. Trots att fokus inte finns på språk är jag ändå intresserad av att 

inkludera språkaspekten i min egen analys. Tidigare forskning visar bland annat att 

finlandssvenska folkpensionärer är nöjdare med sin ekonomiska situation än 

finskspråkiga folkpensionärer, vilket eventuellt kan relateras till skillnader i det sociala 

kapitalet (Airio et al 2013, 164). 

 

Livsloppsrelaterade variabler  

 

Genom att inkludera fyra livsloppsrelaterade variabler vill jag undersöka om dessa kan 

bidra till förståelsen av upplevda försörjningssvårigheter bland kvinnliga 

folkpensionärer. Gunnarsson (2002a, 362) beskriver i sin forskning det utsatta 

livsloppet som är kantat av ekonomiska svårigheter och som formar den äldre kvinnans 

ekonomiska villkor. I min egen analys är jag intresserad av att kvantitativt analysera om 

det finns samband mellan faktorer i tidigare livsskeden och upplevda 

försörjningssvårigheter bland de kvinnliga folkpensionärerna.   

 

Uppväxtplats: Min första livsloppsvariabel är uppväxtplats. På frågan var ”Är ni 

uppvuxen” hade respondenterna tre olika svarsalternativ nämligen ”I en storstad”, ”I 

en mindre stad eller tätort” och ”På landsbygden.” Tidigare forskning kring sambandet 

mellan uppväxtplats och upplevda försörjningssvårigheter är begränsade. Från ett 

livsloppsteoretiskt perspektiv är det dock motiverat att inkludera variabeln (jmf 

Gunnarsson 2002b, 715) i ett mera explorativt syfte. 
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Upplevd försörjning i barndomen: På en fråga ombads respondenterna att uppskatta 

”Hur lätt/svårt tror Ni att det var för Er/Era vårdnadshavare att klara av försörjningen 

av hushållet i Ert barndomshem.” Svarsalternativen fanns på en skala från 1 till 5, där 1 

motsvarar ”Mycket lätt” och 5 motsvarar ”Verkligen svårt.” Jag tolkar frågan som en 

indikator på respondenternas upplevda försörjningssvårigheter i barndomen. Moisio och 

Karvonen (2007, 149) ställer sig kritiskt till att inkludera subjektiva ekonomiska 

svårigheter från barndomshemmet i analyser av äldres försörjningssvårigheter och 

menar att sådana samband saknar validitet. Airio och Niemelä (2009, 14) påpekar dock 

att det finns ett mycket start samband mellan försörjningssvårigheter i barndomshemmet 

och försörjningssvårigheter senare i livet. Därför anser även jag att variabeln bör 

inkluderas i min egen analys. 

 

Arbetslivsanknytning: På fråga nummer 8 har respondenterna uppgett sin huvudsakliga 

sysselsättning innan pensioneringen. Svarsalternativen var ”Löntagare”, ”Företagare, 

självständig yrkesutövare eller frilans”, ”Jordbrukare/fiskare”, ”Medhjälpande på 

lantgård eller motsvarande”, ”Hemmafru/ej yrkesaktiv” och ”Inget av de ovan nämnda 

alternativen”. I Finland förstås lönearbete som det grundläggande skyddet från 

fattigdom (Moisio, 2006, 641). I tidigare fattigdomsforskning har relationen till 

arbetsmarknaden definierats som en central faktor i förståelsens av äldres ekonomiska 

svårigheter (Tuominen et al 2011, 61). I min egen analys är jag intresserad av studera 

betydelsen av arbetslivsanknytningen bland de kvinnliga folkpensionärerna. I vissa 

analyser har jag använt mig av en variabel bestående av tre kategorier som mäter 

arbetslivsanknytning. Den första kategorin är ”Löntagare”, och hit hör de som uppgett 

sig vara löntagare, och medhjälpare på lantgård. Medhjälpare kunde även ha inkluderats 

i gruppen ”Företagare”. Jag har dock valt att i gruppen ”Företagare” uttryckligen 

inkludera personer med en mycket självständig arbetsbild.  Till den andra kategorin, 

”Företagare”, hör alltså de som uppgett sig ha varit företagare eller jordbrukare/fiskare. 

Till den tredje kategorin hör de som uppgett sig vara ”Hemmafru/ej yrkesaktiv”. En del 

av sambandsanalyserna kräver en dikotom variabel och därför har jag även gjort en 

dikotom gruppering där den första kategorin ”I arbetslivet” är de som uppgett sig vara 

löntagare, företagare, jordbrukare och medhjälpande på lantgård. Den andra kategorin 
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”Utanför arbetslivet” är de som uppgett sig vara hemmafru/ej yrkesaktiv. Det sjätte 

svarsalternativet ”Inget av de ovan nämnda alternativen” var det mest utmanande och 

valdes av 125 kvinnliga folkpensionärer och 61 manliga respondenter. Eftersom jag inte 

har några närmare uppgifter om dessa respondenters sysselsättning har jag valt att 

exkludera dem från sambandsanalyserna.  

 

Levnadsstandard som 50-åring: Den fjärde livsloppsrelaterade variabeln baserar sig på 

respondenternas svar på fråga 19 ”Hurudan är Er levnadsstandard jämfört med 

situationen då Ni var i 50-årsåldern?” Svarsalternativen på den här frågan går också på 

en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”Mycket lägre” och 5 motsvarar ”Mycket högre.” 

Denna variabel är i sig relativt ovanlig inom fattigdomsforskningen. I min egen studie 

förställer jag mig att den mäter hur folkpensionärerna uppfattar den egna 

levnadsstandarden. Tanken med folkpensionen är att den ska kunna upprätthålla en 

värdig levnadsstandard som ungefär motsvarar levnadsstandarden innan 

pensioneringen.. De folkpensionärer som upplever att levnadsstandarden i vuxenåldern 

försämrats ”över tid” kan därför kanske antas uppleva större försörjningssvårigheter i 

dagsläge.       

 

6.2. Den kvantitativa forskningen 
 

Den kvantitativa forskningens position och status inom samhällsvetenskaperna har 

debatterats aktivt sedan det förra sekelskiftet. I den tidiga utvecklingen av 

samhällsvetenskaperna under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal utgjorde kvantitativ 

forskning grunden för all forskning. Samhällsvetenskaperna inspirerades då av 

naturvetenskaperna och det positivistiska perspektivet, enligt vilket omvärlden och dess 

fenomen kan mätas kvantitativt. En första förändring skedde dock under början av 

1900-talet när man delvis gick bort från att mäta omvärlden till att istället börja tolka 

omvärlden vilket krävde mer kvalitativa angreppsätt. Samtidigt som 

samhällsvetenskaperna lyckades vinna mera status under 1950-talet växte en starkare 

konflikt fram mellan de två angreppssätten, kvantitativ och kvalitativ forskning 

definierades allt oftare som varandras motpoler. (Onwuegbuzie 2005, 269.) Men redan 
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under 1960-talet utvecklades en motreaktion till den polariserade uppfattningen och 

man började istället tala för att både kvantitativ och kvalitativ forskning är värdefulla 

för samhällsvetenskapens överlevnad och utveckling. Under 1980-talet stärktes tanken 

om att både kvantitativ och kvalitativ forskning är nödvändiga inom 

samhällsvetenskaperna, och begreppet flermetodsforskning (eng. mixed-methods) 

lanserades, enligt vilken kvantitativa och kvalitativa angreppssätt kombineras i en och 

samma studie (Onwuegbuzie 2005, 270.) Trots att den kvantitativa och kvalitativa 

forskningen på många sätt har närmat sig varandra inom samhällsvetenskapen, anser 

många forskare att det fortfarande pågår ett paradigmkrig mellan dem (Bryman 2011, 

13). 

 

Förenklat handlar kvantitativ forskning inom samhällsvetenskapen om att svara på 

frågor om när, hur, var eller i vilken utsträckning ett visst socialt fenomen förekommer 

medan den kvalitativa forskningen svarar på frågor om varför ett socialt fenomen 

förekommer (Acton 2009, 2; Tufte 2011, 72). En mer detaljerad beskrivning kunde vara 

att den kvantitativa forskningen utgår ifrån forskarens perspektiv, där syftet är att på 

distans kunna generalisera data på makronivå. I så fall kunde den kvalitativa 

forskningen definieras som forskning som utgår ifrån deltagarens perspektiv där syftet 

är att studera en kontext på mikronivå. Men definitionerna av kvantitativ och kvalitativ 

forskning är sällan så här enkla och tydliga i verkligheten. (Bryman 2011, 371-372.) För 

att förstå om det egna forskningsproblemet ska tacklas kvantitativt eller kvalitativt 

räcker det sällan med de nämnda definitionerna eftersom de flesta undersökningarna rör 

sig någonstans i gränslandet. Bryman (2011, 40) menar att det istället kan vara fruktbart 

att klargöra vilka riktlinjer den kvantitativa och kvalitativa forskningen följer i fråga om 

förhållningssätt till teori, epistemologi och ontologi. Bryman (2011, 40) menar här att 

det är omöjligt att fastställa alltid gällande skillnader eller likheter mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning men menar att det finns några riktlinjer i deras förhållningssätt. 

Enligt Bryman handlar den kvantitativa forskningen främst om att testa redan befintliga 

teorier, det vill säga deduktion, istället för att generera teorier, det vill säga induktion. 

Dessutom konstaterar Bryman att man inom den kvantitativa forskningen ofta har en, 

åtminstone delvis, positivistisk uppfattning om omvärlden, vilket innebär att omvärlden 

anses vara mätbar. Bryman (2011, 547) påpekar dock att dessa skiljelinjer endast är 

riktgivande och är ofta ganska vaga i verkligheten. 
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6.3. Analysmetoder 
 

Nedan presenterar jag analysens fyra huvudsakliga analysmetoder nämligen 

frekvenstabeller, Pearsons korrelationsanalys, Chitvåfördelningen och OLS 

multipelregressionsanalys. Jag presenterar de huvudsakliga principerna med 

analysmetoderna och hur resultaten bör tolkas. Uträkningarna i den empiriska analysen 

har genomförts med hjälp av analysverktyget SPSS (Statiscal Package for the Social 

Science). Inom kvantitativ forskning skiljer man ofta mellan parametriska test och icke-

parametriska. En central skillnad mellan de två olika testen är den typ av data som 

behövs för att genomföra dem. För parametriska test krävs att all data är på intervall- 

eller kvotskalanivå, medan det för icke-parametriska test räcker med att data är på 

nominal- eller ordinalskala (Gravetter & Wallnau 2009, 606). För sambandsanalyserna 

har jag använt mig av Pearsons korrelationsanalys för de variabler som finns på 

intervall- eller kvotskalenivå och Chitvåfördelningen för de variabler som finns på 

nominal- eller ordinalskalenivå.  

 

6.3.1. Frekvenstabell 
 

Frekvenstabellen beskrivs ofta som en primär analysmetod och är grundläggande för 

varje kvantitativ analys. Pallant (2010, 53) konstaterar att frekvenstabellen har 

åtminstone tre centrala funktioner. För det första kan forskaren använda 

frekvenstabellen för att beskriva sitt material för läsaren. För det andra kan 

frekvenstabellen användas för att kontrollera att kraven för vidare analyser uppfylls. För 

det tredje är frekvenstabellen användbar när forskaren vill belysa intressanta variationer 

i sitt material. I min egen studie använder jag frekvenstabellen för att både presentera 

mitt material och för att påvisa intressanta variationer speciellt gällande de kvinnliga 

folkpensionärernas arbetslivsanknytning.  
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6.3.2. Pearsons korrelationsanalys 
 

Det finns en mängd olika korrelationsanalysmetoder varav Persons korrelationsanalys 

hör till en av de vanligaste. Persons kräver att data är på en intervallskalenivå (Pallant 

2010, 128). Med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient r kan forskaren av avgöra om 

det finns ett samband mellan två oberoende variabler. Korrelationskoefficienten r 

berättar både hur starkt sambandet är och om sambandet är positivt eller negativt. 

Formeln för Pearsons korrelationsanalys är: 

  𝑟 =
𝑍𝑋! 𝑍𝑌!
𝑛  

Där produkten av z-värdena för variablerna X och Y divideras med antalet mätningar n 

(Chen et al 2004, 808). Korrelationskoefficienten r endast kan ta värden mellan +1 och -

1. Ju mer koefficienten r närmar sig värdet +/- 1 desto starkare kan korrelationen antas 

vara (Pallant 2010, 134) För att tolka styrkan på korrelationen i min egen analys 

använder jag mig av Cohens (1988, 81) riktlinjer:  

    

  
Liten 

effekt 

Medium 

effekt 

Stor 

effekt 

r 0,10–0,29 0.30–0.49 0.50–1.00 

 

Med andra ord kan värden som är -0,10 < r < 0,10 antas påvisa att inget samband 

existerar mellan variablerna medan r = 1 innebär att sambandet är perfekt. I min analys 

använder jag mig av p-värdet för α=0,05 för att avgöra om sambandet är signifikant.     

 

6.3.3. Chitvåfördelningen 
 

Chitvåfördelningen (χ²) utvecklades i början av 1900-talet av Karl Pearson och är idag 

det vanligaste icke-parametriska testet inom samhällsvetenskaperna (Platt et al 2004). 

Chitvåfördelningen kan användas antingen för att testa om två variabler i ett urval är 

oberoende av varandra eller för att testa om fördelningen i ett urval motsvarar 
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fördelningen i en redan känd population. Det finns tre typer av test som hör till Pearsons 

Chi-Square test nämligen Goodness of Fit test, Homogenitetstest och oberoendetest. 

Alla testen använder sig av samma formel (se nedan) men skiljer sig både i 

hypotesprövningen och i resultatanalysen (Franke 2012, 449.) I min analys kommer jag 

endast använda mig oberoendetestet för Chitvåfördelningen och kommer därför endast 

fokusera på det hädanefter och väljer därför att kalla det endast Chitvåfördelningen. 

 

Med Chitvåfördelningen kan vi testa sambandet mellan två variabler i ett och samma 

urval. Enligt nollhypotesen antar vi att det inte finns något samband mellan variablerna. 

Om vi däremot kan förkasta nollhypotesen kan vi godkänna den alternativa hypotesen 

och anta att det finns ett samband mellan variablerna (Franke 2012, 450). 

Hypotesprövningen i för Chitvåfördelningen kan betecknas enligt följande: 

 

H0: De undersökta variablerna är oberoende av varandra. 

HA: De undersökta variablerna är beroende av varandra. 

 

Chitvåfördelningen kräver att variablerna är oberoende av varandra och utesluter 

varandra, det vill säga en observation kan endast förekomma en gång per variabel 

(Pallant 2010, 217). För uträkningen av Chitvåfördelningen sätts de undersökta 

variablerna in i en korstabell som är minst 2x2. I allmänhet placeras den beroende 

variabeln i kolumner medan den oberoende variabeln placeras i rader. Märk väl att 

Chitvåfördelningen inte berättar något om beroendeförhållandet mellan de två 

variablerna, det vill säga testet visar inte vilken variabel som är beroende och vilken 

som är oberoende. Därför är det på forskarens ansvar att utgående från tidigare 

forskning avgöra vilken variabel som kan antas vara beroende och vilken variabel som 

kan antas vara oberoende (Platt et al 2004). Chitvåfördelningen räknas ut enligt följande 

formel: 

𝑥! =
𝑂! − 𝐸! !

𝐸!

!

!!!
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Där n är antalet celler i korstabellen och Oi är den observerade frekvensen och Ei är den 

förväntade frekvensen. Frihetsgraderna (df) för Chitvåfördelningens variabel räknas ut 

enligt följande formel: 

𝑑𝑓 = 𝑟 − 1 𝑐 − 1  

Där r är antalet rader och c är antalet kolumner i korstabellen. Det kritiska värdet väljs 

enligt antalet frihetsgrader och p-värdet, jag kommer främst använda p-värdet för 

α=0,05. Om Chitvåfördelningens variabel överstiger det kritiska värdet förkastas 

nollhypotesen och den alternativa hypotesen godkännas. (Gravetter & Wallnau 2009, 

614.) 

 

Platt et al (2004) poängterar att det är viktigt att komma ihåg är att Chitvåfördelningen 

endast testar om variablerna är oberoende av varandra. Det vill säga, testet berättar inget 

om styrkan i eventuella samband. Speciellt om urvalet är mycket stort finns det en risk 

för att Chitvåfördelningens variabel är statistiskt signifikant trots att sambandet i själva 

verket är mycket svagt (Platt et al 2004). För att beräkna styrkan i sambandet behövs 

ytterligare test. I min analys är alla mina korstabeller större än 2x2 och jag använder 

därför effektmåttet Cramérs V för att beräkna styrkan på sambandet (Gravetter & 

Wallnau 2009, 627). Cramérs V räknas ut enligt följande formel: 

𝑉 =
𝑥!

𝑛(𝑑𝑓) 

Cramérs V är ett standardiserat mått och jag använder mig av Cohens (1988, 79) 

standarder för att tolka effekten på Cramérs V: 

 

 

 

 

I min egen analys är jag intresserad av att analysera vilka faktorer som kan tänkas 

förklara kvinnliga folkpensionärers ekonomiska svårigheter. Jag är alltså intresserad av 

df = 1 0,10 0,30 0,50
df = 2 0,07 0,21 0,35
df = 3 0,06 0,17 0,29

Liten 
effekt

Medium 
effekt

Stor 
effekt
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att analysera om det finns samband mellan att ha ekonomiska svårigheter och andra 

faktorer såsom boendesituation, utbildning och modersmål. Chitvåfördelningen lämpar 

sig bra för att analysera dylika samband. 

 

6.3.4. OLS multipel regressionsanalys 
 

Cook och Weisberg (1999, 27) skriver att målet med regressionsanalysen är att bilda en 

förståelse för hur villkoren på en beroende variabel varierar i en viss population enligt 

värdena på en eller flera oberoende variabler. Med andra ord så är regressionsanalysen 

användbar när vi vill studera eventuella samband mellan antingen en beroende variabel 

och en oberoende variabel (simpel regressionsanalys) eller mellan en beroende variabel 

och flera oberoende variabler (multipel regressionsanalys) (Chatterjee & Simonoff 

2013, 8).  Ett grundläggande antagande i regressionsanalysen är att sambandet mellan 

den beroende variabeln och den/de oberoende variablerna är linjärt men inte perfekt. 

Med en OLS regressionsanalys kan vi därför bestämma den linje som bäst beskriver 

sambandet mellan den beroende variabeln och den/de oberoende variablerna (Gravetter 

& Wallnau 2009, 566). I min egen analys föreställer jag mig att de oberoende faktorerna 

är fler till antalet och använder mig därför av OLS multipel regressionsanalys. I 

multipel regressionsanalys betecknas regressionslinjen enligt följande formel: 

𝑌 = 𝛽! +   𝛽!𝑥! +   𝛽!𝑥!+. . .+  𝛽!𝑥!   +   𝜀! 

Där 𝑌 är den beroende variabeln, 𝛽! är utgör linjens skärningspunkt, 𝛽!  och 𝛽! utgör 

koefficienterna för de oberoende variablerna och 𝜀! utgör skillnaden mellan den verkliga 

observationen och regressionslinjen. 𝛽-koefficienterna beskriver även om sambandet är 

positivt (+) eller negativt (-). För att bestämma hur väl regressionslinjen mäter 

sambandet mellan den beroende variabeln och de beroende variablerna kommer jag 

använda mig av F-testet, determinationskoefficienten R2 och den anpassade 

determinationskoefficienten 𝑅!!. F-testet avgör dels om de oberoende variablerna var för 

sig är statistiskt signifikanta och dels om regressionsmodellen är statistiskt signifikant i 

sin helhet. I analysen kommer jag att använda p-värdet för α=0,05. 

Determinationskoefficienten R2 anger hur stor del av variationen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av värden på de oberoende variablerna. 
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Determinationskoefficienten räknas genom att kvadrera korrelationskoefficienten R 

(Chatterjee & Simonoff 2013, 11.) Nackdelen med R2 dock är att den automatiskt ökar 

när fler oberoende variabler läggs till modellen, vilket gör det svårt att avgöra vilken 

modell som bäst representerar sambandet mellan variablerna. För att bättre kunna 

kontrollera om förklaringseffekten verkligen ökar när ytterligare variabler läggs till 

kommer jag även kontrollera värdet på den anpassade determinationskoefficienten 𝑅!! 

som inte nödvändigtvis ökar när fler oberoende variabler läggs till (Chatterjee & 

Simonoff 2013, 11). En annan fördel med den anpassade determinationskoefficienten 

𝑅!! är att den även kan säga något om modellens validitet. Om värdet på R2 på 𝑅!! ligger 

mycket nära varandra finns det även skäl att anta att modellen även beskriver sambandet 

för hela den bakomliggande populationen (Andy 2000, 130). 

 

De parameteriska testen kräver, precis som de icke-parametriska testen, att urvalet är 

slumpmässigt, att observationerna är oberoende av varandra och att variablerna är på 

intervall- eller på kvotskalenivå. För att genomföra en OLS regressionsmodell finns 

dessutom ett antal ytterligare krav som behöver uppfyllas. För det första behöver 

variansen i de oberoende variablerna vara annat än noll. För det andra får inte de 

oberoende variablerna korrelera starkt med varandra, även kallat multikoliniaritet. För 

det tredje borde variansen av residualerna vara konstant, det vill säga homoskedasticitet. 

Dessutom får inte residualerna för två slumpmässiga observationer korrelera. 

Residualerna behöver även vara normalt fördelade. Till sist behöver sambandet mellan 

den beroende variabeln och den oberoende variabeln vara linjärt. Det är nödvändigt att 

kontrollera att dessa antaganden uppfylls för att kunna avgöra om modellen kan 

användas för att dra slutsatser om den bakomliggande populationen. (Andy 2000, 128.) 

Kraven för OLS regressionsmodell har testats och uppfyllts i alla mina variabler 

förutom för variabeln inkomst. Nedan beskriver jag närmare hur jag valt att 

transformera den variabeln. 

 

6.4.  Etiska och metodologiska reflektioner 
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Som tidigare nämnts så är datamaterialet insamlat i ett projektsamarbete mellan 

Helsingfors universitet och folkpensionsanstalten. Insamlingen av materialet har 

godkänts av den etiska nämnden på folkpensionsanstaltens och har följt god 

vetenskaplig praxis.  Traditionellt har den typ av enkäter som används i föreliggande 

studie inte ansetts vara förknippade med större etiska problem. 

 

Fokus i denna studie finns på upplevda försörjningssvårigheter bland kvinnliga 

folkpensionärer. Med andra ord är jag intresserad av subjektiva upplevelser bland 

respondenterna. Traditionellt sett lämpar sig ett kvalitativt material ofta bättre än ett 

kvantitativt när forskaren är intresserad av subjektiva upplevelser. Trots att jag är 

medveten om svårigheterna i att säga något mer djupgående om folkpensionärernas 

upplevda försörjningssvårigheter så tror jag att mitt kvantitativa angreppssätt kan vara 

värdefullt för att undersöka om det finns aspekter som är gemensamma samt om det 

finns likheter och olikheter i folkpensionärernas upplevelser. Det är inte heller ovanligt, 

speciellt inom forskningen inom området för hälsa och välbefinnande, att använda sig 

av kvantitativ data för att undersöka subjektiva erfarenheter och upplevelser.  

 

En annan eventuell svaghet är att materialet samlats in innan garantipensionen trädde i 

kraft 1.1.2011. Detta innebär att folkpensionärernas månatliga inkomster ökat sedan 

materialet samlats vilket kan antas, åtminstone delvis, ha påverkat deras upplevda 

försörjningssvårigheter. Samtidigt torde detta inte påverka sambandsanalyserna i min 

avhandling utan möjligen främst frekvenserna.   
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7. Empirisk analys 
 

Jag kommer närma mig mina forskningsfrågor genom en trestegsanalys. I den första 

delen analyserar jag materialet med hjälp av frekvenstabeller. Syftet med den första 

delen är att presentera materialet för läsaren och att identifiera centrala skillnader 

beträffande upplevda försörjningssvårigheter samt karakteristikan mellan de kvinnliga 

och manliga folkpensionärerna samt bland de kvinnliga folkpensionärerna. I den andra 

delen av analysen är jag intresserad av att med hjälp av sambandsanalyser analysera 

vilka faktorer som är signifikanta för att förstå upplevda försörjningssvårigheter bland 

folkpensionärerna och i vilken mån dessa faktorer skiljer sig mellan de kvinnliga och 

manliga folkpensionärerna. Syftet med den andra delen är att analysera om det 

eventuellt finns könsspecifika skillnader i de signifikanta faktorerna. Dessutom lägger 

del två grunden för den mer djupgående regressionsanalysen i del tre. Syftet med del tre 

är att analysera de signifikanta faktorernas oberoende förklaringseffekt till upplevda 

försörjningssvårigheter bland kvinnliga folkpensionärer och om de livsloppsrelaterade 

faktorerna kan tillföra något till förklaringsmodellen. 

 

7.1. Upplevda försörjningssvårigheter bland och 
karakteristika hos kvinnliga och manliga folkpensionärer 

 

I tabell 7.1 presenteras hela materialet. I tabellen har jag inkluderat de variabler som 

enligt mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning kan antas vara relevanta 

för att förstå folkpensionärernas upplevda försörjningssvårigheter. Inledningsvis ska jag 

undersöka analysens beroende variabel nämligen upplevda försörjningssvårigheter i 

nuläget. En klar majoritet av både de kvinnliga, 72,1 %, och de manliga, 76,9 %, 

folkpensionärerna anser att de har åtminstone mindre svårigheter att klara den egna 

försörjningen i nuläget. Ser man istället till andelen respondenter som uppgett att de har 

svårt eller mycket svårt att klara den egna försörjningen är könsskillnaderna något 

tydligare; ca 36 % av kvinnorna och 45 % av männen uppfattar att de har svårt med 

försörjningen. Det finns även könsskillnader om vi studerar den kategori som upplever 

sig ha störst svårigheter med att klara ekonomin; bland de kvinnliga folkpensionärerna 
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anser 9,9 % att de har verkligt svårt att klara försörjningen. Motsvarande andel bland de 

manliga folkpensionärerna är 16,7 %.  

 

Att lyfta full folkpension innebär ofta att leva på en minimiinkomst. Trots att inkomst- 

och levnadsnivån har förbättrats bland finländska pensionstagare i allmänhet så gäller 

detta alltså inte nödvändigtvis alla pensionstagare. Den stora andelen av 

folkpensionärerna som angett att de har åtminstone mindre svårigheter att klara 

försörjningen och den tämligen stora andelen som uppger att de har ganska svårt eller 

svårt att klara försörjningen tyder på att folkpensionens belopp inte alltid är tillräckligt 

för att täcka de utgifter som folkpensionärerna själva anser vara nödvändiga för den 

egna försörjningen. Viktigt att komma ihåg här är att folkpensionärer i allmänhet har 

begränsade möjligheter att öka sina inkomster under det åldrande livsskedet. 

Folkpensionärer befinner sig utanför arbetsmarknaden och har sällan andra potentiella 

inkomstkällor som kunde öka deras inkomster. Samtidigt är utgifterna ofta de samma 

genom hela det åldrande livsskedet eller kan till och med förväntas öka, exempelvis på 

grund av ökade hälsoutgifter. Detta innebär att de folkpensionärer som i nuläget anser 

sig ha svårigheter med att klara den egna försörjningen har sällan några förutsättningar 

att förbättra sin ekonomiska situation. 

 

Av tabell 7.1 framgår även flera skillnader i karakteristikan hos de kvinnliga och de 

manliga folkpensionärerna. För det första är kvinnorna klart äldre än männen, vilket 

torde höra ihop med att kvinnor i allmänhet uppnår en högre levnadsålder än män. 45,0 

% av de kvinnliga folkpensionärerna är 70-79 år gamla, motsvarande andel bland de 

manliga folkpensionärerna är nästan en tredjedel. Till de allra äldsta, det vill säga de 

som är äldre än 80 år, hör 32,2 % av de kvinnliga folkpensionärerna och 21,2 % av de 

manliga folkpensionärerna. 

 

Trots att kvinnorna är äldre än männen så bor de kvinnliga folkpensionärerna märkbart 

oftare i flerpersonershushåll. Av de kvinnliga folkpensionärerna uppger 71,5 %, och av 

de manliga folkpensionärerna uppger 51,5 % att de bor med en partner. Jag har därför 

valt att analysera kvinnors och mäns civilstånd och det visade sig att det fanns tydliga 
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skillnader mellan könen. Bland de manliga folkpensionärerna hade nästan hälften, 48,2 

%, uppgett att de är ogifta medan motsvarande andel bland de kvinnliga 

folkpensionärerna är endast 15,5 %. Skillnaderna i civilstånd är intressanta och kan 

åtminstone delvis tolkas i enlighet med Linnanvirtas (2013, 100) resultat enligt vilka 

män som haft en osäker position på arbetsmarknaden inte bildat familj i samma 

utsträckning som män med en stabil position på arbetsmarknaden på grund av de 

samhälleliga normerna om att män ska bära huvudansvaret för försörjningen. En 

kombination av en instabil arbetsmarknadsposition och de rådande könsnormerna kan 

förklara varför de manliga folkpensionärerna i denna studie inte bildat familj i samma 

utsträckning som de kvinnliga folkpensionärerna. 

 

En tredje central skillnad är att de kvinnliga folkpensionärerna har en något lägre 

utbildningsnivå än de manliga folkpensionärerna. Av kvinnorna uppgav 66,2 % att de 

endast har en grundutbildning medan motsvarande andel bland männen var 53,8 %. På 

samma sätt har 22,2 % av kvinnorna uppgett att de har åtminstone en lägre 

yrkesutbildning medan motsvarande andel bland männen är 27,8 %. Skillnaderna i 

utbildningsnivå är i sig knappast förvånande utan handlar främst om att äldre finländska 

kvinnor överlag har lägre utbildningsnivå än män. 

 

De mest påtagliga könsskillnaderna syns i folkpensionärernas arbetslivsanknytning. 

Viktigt att notera här är att folkpensionärer i regel haft en instabil 

arbetsmarknadsrelation vilket lett till att de inte är berättigade till någon eller en mycket 

liten arbetspension. Variabeln arbetslivsanknytning innebär då alltså den, enligt 

respondenterna själva, huvudsakliga sysselsättningen innan pensioneringen. Den har 

dock inte genererat en tillräcklig arbetspension, utan respondenterna uppbär full 

folkpension. Sysselsättning som inte lett till arbetspension kan exempelvis vara arbete 

utomlands, egenföretagare, frilansarbete och arbetskarriärer som förkortats/avbrutits på 

grund av hälsoproblem eller omsorgsarbete i familjen (Corin 2013, 41; 57). Av de 

kvinnliga folkpensionärerna har 12,8 % uppgett att de var löntagare och 13,8 % att de 

var någon typ av företagare eller medhjälpare innan pensioneringen (som dock alltså 

inte nödvändigtvis inträffade i 65-års åldern utan tidigare p.g.a. ovan nämnda orsaker). 

Bland de manliga folkpensionärerna har 38,1 % uppgett att de var löntagare och 33,5 % 
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att de var företagare innan pensioneringen. Med andra ord är andelen manliga 

folkpensionärer som varit löntagare eller företagare innan pensioneringen nästan tre 

gånger större än den bland de kvinnliga folkpensionärerna. Bland de kvinnliga 

folkpensionärerna har en klar majoritet, 62,0 %, uppgett sig vara antingen hemmafru 

eller ej yrkesaktiv innan pensioneringen medan motsvarande andel bland de manliga 

folkpensionärerna var endast 2,5 %. Med andra ord definierar sig majoriteten av de 

kvinnliga folkpensionärerna till en typ av sysselsättning som är knappt synlig bland de 

manliga folkpensionärerna. Den stora andelen kvinnliga folkpensionärer som uppgett 

sig vara hemmafru eller ej yrkesaktiv innan pensioneringen är stor och vittnar om att det 

finns märkbara skillnader i de kvinnliga och manliga folkpensionärernas tidigare 

sysselsättning och livslopp. För att fördjupa analysen av de kvinnliga 

folkpensionärernas arbetslivsanknytning har jag valt att analysera den separat i tabell 

7.2. Jag återkommer till det unika i de kvinnliga folkpensionärernas 

arbetslivsanknytning i diskussionen i samband med nämnda tabell.   

 

I tabell 7.1 finns även tydliga könsskillnader i den ekvivalenta månadsinkomsten. Som 

tidigare konstaterats så är variabeln för ekvivalent månadsinkomst endast riktgivande. 

Bland de kvinnliga folkpensionärerna har 38,1 % under 1000 € i ekvivalenta 

månadsinkomster. Motsvarande andel bland de manliga folkpensionärerna är 55,7 %. 

Med andra ord ter det sig som att de manliga folkpensionärerna har klart lägre 

inkomster än de kvinnliga folkpensionärerna. Om vi endast undersöker de ensamboende 

folkpensionärerna framkommer det dock att 89,0 % av de kvinnliga folkpensionärerna 

och 83,2 % av de manliga folkpensionärerna har mindre än 1000 € i ekvivalenta 

månadsinkomster, det vill säga bland de ensamboende folkpensionärerna verkar 

kvinnorna ha mindre inkomster än männen. Bland de folkpensionärer som bor med en 

partner har 23,0 % av de kvinnliga folkpensionärerna och 52,1 % av de manliga 

folkpensionärerna under 1000 € i ekvivalenta månadsinkomster. De märkbara 

skillnaderna mellan de folkpensionärer som bor ensamma och de folkpensionärer som 

bor med en partner tyder på att folkpensionärernas partner ofta har högre inkomster 

vilket ökar hushållets totala månadsinkomster. Speciellt bland de kvinnliga 

folkpensionärerna är inkomstskillnaderna mellan de som bor ensamma och de som bor 

med en partner verkligt stora vilket kan tolkas med att de kvinnliga folkpensionärernas 

makar ofta har klart högre inkomster som direkt påverkar de kvinnliga 
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folkpensionärernas ekvivalenta månadsinkomster och tryggar hushållets inkomster. I 

framtida analyser vore det intressant att undersöka hur hushållsinkomsterna fördelas 

mellan makarna.  

 

Könsskillnaderna i de övriga variablerna modersmål, hälsa, försörjning i barndomen, 

uppväxtplats och levnadsstandard som 50-åring är små. Att de inte finns några 

nämnvärda könsskillnader i de nämnda variablerna kan tolkas med att både kvinnliga 

och manliga folkpensionärer vuxit upp under liknande förhållanden och att 

levnadsstandarden och hälsotillståndet idag relaterar främst till andra faktorer än till 

kön.      

 

Tabell 7.1 Upplevda försörjningssvårigheter bland och karakteristika hos kvinnliga och manliga 

folkpensionärer (i procent, n inom parentes) 

  

Kvinna Man 

  Beroende variabel     

 

Upplevda försörjningssvårigheter i nuläget 

  

 

Mycket lätt 7,5 % (89) 4,8 % (12) 

 

Lätt 29,1 % (321) 18,3 % (46) 

 

Endast mindre svårigheter 35,6 % (392) 31,5 % (79) 

 

Ganska svårt 25,6 % (282) 28,7 % (72) 

 

Verkligen svårt 9,9 % (109) 16,7 % (42) 

 

 

Oberoende variabler     

 

Socioekonomiska och hälsorelaterade variabler 

 

 

Ålder 
  

 

< 69 år 16,9 % (206) 28,5 % (74) 

 

70-79 år 45,0 % (549) 29,2 % (102) 

 

80 år < 32,2 % (393) 21,2 % (55) 

 

Modersmål 
  

 

Svenska 34,9 % (426) 34,6 % (90) 

 

Finska 64,7 % (789) 65,4 % (170) 

 

Utbildningsnivå 
  

 

Grundutbildning 66,2 & (807) 53,8 % (140) 

 

Yrkeskurs 4,3 % (53) 2,7 % (7) 

 

Lägre yrkesutbildning 7,0 % (85) 9,6 % (25) 
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Högre yrkesutbildning 15,2 % (185) 18,1 % (47) 

 

Ekvivalent månadsinkomst 
  

 

< 600 € 15,5 % (148) 29,1 % (51) 

 

601-1000 € 22,6 % (216) 36,6 % (64) 

 

1001-2000 € 48,1 % (459 28,6 % (50) 

 

2001-3000 € 9,3 % (89) 2,9 % (5) 

 

3000 € < 4,4 % (42) 2,9 % (5) 

 

Hushållstyp 
  

 

Ensamboende 27,8 % (339) 46,5 % (121) 

 

Flerpersonershushåll 71,5 % (871) 51,5 % (134) 

 

Hälsa 
  

 

Gott 5,3 % (64) 6,9 % (18) 

 

Tämligen gott 20,9 % (255) 20,0 % (52) 

 

Medelmåttigt 40,3 % (491) 37,7 % (98) 

 

Tämligen dåligt 23,8 % (290) 22,7 % (59) 

 

Dåligt 8,4 % (103) 10,4 % (27) 

 

Livsloppsrelaterade variabler 

  

 

Försörjning i barndomen 
  

 

Mycket lätt 1,8 % (22) 2,3 % (6) 

 

Lätt 13 % (159) 10,4 % (27) 

 

Endast mindre svårigheter 28,4 % (346) 23,8 % (62) 

 

Ganska svårt 30,2 % (368) 32,3 % (84) 

 

Verkligen svårt 23,1 % (282) 24,6 % (64) 

 

Uppväxtplats 
  

 

I en storstad 12,8 % (156) 14,6 % (38) 

 

I en mindre stad eller tätort 28,1 % (343) 27,3 & (71) 

 

På landsbygden 57,1 % (696) 55,8 % (145) 

 

Arbetslivsanknytning 

  

 

Löntagare 12,8 % (140) 38,1 % (90) 

 

Företagare 13,8 % (151) 33,5 % (79) 

 

Hemmafru/arbetslös 62,0 % (679) 2,5 % (6) 

 

Inget av de nämnda 11,4 % (125) 25,8 % (61) 

 

Levnadsstandard som 50-åring 
  

 

Mycket lägre 17,7 % (216) 25,8 % (67) 

 

Något lägre 26,6 % (324) 24,2 % (63) 

 

Så gott som oförändrad 35,6 % (434) 37,3 % (97) 

 

Något högre 13,5 % (164) 5,4 % (14) 

 

Mycket högre 2,5 % (31) 2,3 % (6) 
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7.2. Upplevda försörjningssvårigheter bland och 
karakteristika hos kvinnliga folkpensionärer 

 

Mot bakgrund av mina teoretiska utgångspunkter om vikten av att beakta livslopp och 

aspekter av intersektionalitet, fördjupar jag i detta kapitel mina analyser av eventuella 

skillnader i upplevda försörjningssvårigheter bland och karakteristika hos de kvinnliga 

folkpensionärerna. Detta gör jag genom att presenterar de kvinnliga folkpensionärerna 

enligt arbetslivsanknytning (tabell 7.2), en variabel som jag utgående från analyserna 

ovan tolkar som central för förståelsen av de kvinnliga folkpensionärernas upplevda 

försörjningssvårigheter.  

 

Bland de kvinnliga folkpensionärerna uppgav 62,0 % att de varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva, 20,5 % att de varit löntagare och 6,0 % att de varit företagare2. Det vill säga 

att majoriteten av kvinnorna uppgav att deras huvudsakliga sysselsättning varit 

hemmafru/ej yrkesaktiv. Här behöver observeras att de kvinnor som uppgett sig vara 

hemmafruar/ej yrkesaktiva kan antas vara en varierande grupp kvinnor. Hit hör kanske i 

främsta hand kvinnor som varit hemmafruar, men även de som hjälpt sin make i hans 

arbete samt de som tagit hand om andra anhöriga (Corin 2013, 60). Att vara hemmafru 

hör knappast till den traditionella kvinnorollen i Finland. Snarare har Finland varit något 

av en föregångare när det gäller kvinnors deltagande i arbetsmarknaden. Att vara 

hemmafru handlar i Finland därför inte om en traditionell eller dominerande kvinnoroll 

utan snarare om en medelklasslivstil som varit få förunnad, åtminstone under en längre 

tidsperiod. De kvinnor som haft möjligheten att vara hemmafruar har i allmänhet haft 

män med en inkomst som varit tillräcklig för att försörja hela familjen och dessa 

kvinnor har i sin tur stannat hemma för att sköta omsorgsarbetet i familjen och i 

hemmet.  

 

 

                                                
2 Den resterande andelen, 11,5 %, var de kvinnliga folkpensionärer som uppgett att 
ingen av de nämnda alternativen i blanketten motsvarade deras tidigare sysselsättning, 
dessa respondenter har exkluderats i jämförelsen i detta avsnitt.  
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I tabell 7.2 finns tydliga skillnader i de kvinnliga folkpensionärernas upplevda 

försörjningssvårigheter, det vill säga studiens beroende variabel. De som varit 

hemmafruar/ej yrkesaktiva verkar ha haft klart mindre försörjningssvårigheter än de 

kvinnor som varit löntagare och företagare. Bland de som varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva uppgav 60,6 % att de har åtminstone mindre försörjningssvårigheter, 

motsvarande andel bland löntagare är 74,3 % och bland företagare 74,0 %. Ser vi på 

andelen respondenter som uppger att de har ganska svåra eller verkligen svåra 

försörjningssvårigheter i nuläget, är andelen ca 27 % bland hemmafruar/ej yrkesaktiva, 

40 % bland löntagare och ca 45 % bland företagare. Med andra ord verkar löntagare och 

företagare ha betydligt mer försörjningssvårigheter än de som varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva.  

 

I tabell 7.2 framkommer även märkbara skillnader i utbildningsnivån bland de kvinnliga 

folkpensionärerna. Utbildningsnivån bland löntagare och hemmafruar/ej yrkesaktiva är 

klart högre än den bland företagare. Bland löntagare uppger 27,2 % att de har 

åtminstone en lägre yrkesutbildning och bland hemmafruar/ej yrkesaktiva uppger 25,5 

% att de har åtminstone en lägre yrkesutbildning. Motsvarande andel bland företagare är 

endast 8,6 %. Den låga utbildningen bland företagare kan delvis förklaras med att en del 

av dem arbetat inom familjeföretag såsom jordbruk som inte krävt någon 

yrkesutbildning. 

 

Skillnaderna i ekvivalenta månadsinkomster är märkbara mellan de kvinnliga 

folkpensionärerna. Bland löntagarna uppger 54,3 % att månadsinkomsterna är mer än 

1000 € per person, motsvarande andel bland företagare är 32,5 %. Bland 

hemmafruarna/ej yrkesaktiva däremot uppger 73,7 % att de har mer än 1000 € i 

månadsinkomster per person. Med andra ord verkar de som varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva bo i hushåll med klart högre inkomster än övriga kvinnliga folkpensionärer, 

vilket kan tolkas med att de kvinnliga folkpensionärer som varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva har makar med i relativa termer höga inkomster som höjer 

hushållsinkomsterna.  
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I analysen av hushållstyp framkommer att något mindre än hälften av alla löntagare och 

företagare uppgav att de är ensamboende och något mer än hälften att de bor i 

flerpersonershushåll. Bland de som varit hemmafruar/ej yrkesaktiva däremot uppgav 

endast 15,1 % att de är ensamboende och 84,9 % att de bor i flerpersonershushåll. 

Resultatet tyder på att de som varit hemmafruar/ej yrkesaktiva även i större utsträckning 

bor med en partner än de som haft en annan arbetslivsanknytning. Tolkningen stöds 

genom att studera resultatet på variabeln civilstånd. Endast 53 % av löntagarna och 69 

% av företagarna uppgav att de antingen är gifta eller är änkor medan motsvarande 

andel bland de som varit hemmafruarna/ej yrkesaktiva var 92 %.  

 

Tabell 7.2 Kvinnliga folkpensionärers försörjningssvårigheter och karakteristika enligt 
arbetslivsanknytning (i procent, n inom parentes) 

    
Löntagare Företagare Hemmafru/ej 

yrkesaktiv 

 
Beroende variabel 

 
Försörjning i nuläget 

   
 

Mycket lätt 5,7 % (8) 8,2 % (12) 8,2 % (55) 

 
Lätt 20,0 % (28) 17,8 % (26) 31,1 % (208) 

 
Endast mindre svårigheter 34,3 % (48) 28,8 % (42) 33,8 % (226) 

 
Ganska svårt 26,4 % (37) 31,5 % (46) 20,7 % (138) 

 
Verkligen svårt 13,6 % (19) 13,7 % (20) 6,1 % (41) 

 

 
 
Oberoende variabler 
Socioekonomiska och hälsorelaterade 

 
Ålder   

 
 

< 69 år 21,5 % (29) 14,5 % (21) 15,2 % (98) 

 
70-79 år 45,9 % (62) 49,7 % (72) 47,9 % (308) 

 
80 år < 32,6 % (44) 35,9 % (52) 36,9 % (237) 

 
Modersmål 

   
 

Svenska 23,7 % (33) 28,0 % (42) 43,5 % (295) 

 
Finska 76,3 % (106) 72,0 % (108) 56,5 % (383) 

 
Utbildningsnivå 

   
 

Grundutbildning 65,2 % (86) 82,6 % (114) 71,2 % (458) 

 
Yrkeskurs 7,6 % (10) 4,3 % (6) 3,3 % (21) 

 
Lägre yrkesutbildning 9,8 % (13) 4,3 % (6) 7,0 % (45) 

 
Högre yrkesutbildning 17,4 % (23) 8,7 % (12) 18,5 % (119) 

 
Ekvivalent månadsinkomst 

   
 

< 600 € 21,9 % (23) 23,8 % (25) 9,3 % (53) 

 
601-1000 € 23,8 % (25) 43,8 % (46) 17,2 % (98) 

 
1001-2000 € 45,7 % (48) 26,7 % (28) 55,9 % (319) 

 
2001-3000 € 6,7 % (7) 4,8 % (5) 12,3 % (70) 
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3000 € < 1,9 % (2) 1,0 % (1) 5,4 % (31) 

 
Hushållstyp 

   
 

Ensamboende 41,4 % (58) 49,3 % (74) 15,1 % (102) 

 
Flerpersonershushåll 58,6 % (82) 50,7 % (76) 84,9 % (573) 

 
Hälsotillstånd 

   
 

Gott 4,3 % (6) 6,0 % (9) 5,4 % (36) 

 
Tämligen gott 23,2 % (32) 15,9 % (24) 22,5 % (151) 

 
Medelmåttigt 35,5 % (49) 37,1 % (56) 40,6 % (273) 

 
Tämligen dåligt 23,9 % (33) 30,5 % (46) 24,0 % (161) 

 
Dåligt 13,0 % (18) 10,6 % (16) 7,6 % (51) 

 

 
Livsloppsrelaterade 

 
Försörjning i barndomen   

 
 

Mycket lätt 0,7 % (1) 2,7 % (4) 2,1 % (14) 

 
Lätt 14,0 % (19) 11,4 % (17) 13,2 % (88) 

 
Endast mindre svårigheter 28,7 % (39) 24,8 % (37) 31,1 % (207) 

 
Ganska svårt 25,7 % (35) 34,2 % (51) 32,5 % (216) 

 
Verkligen svårt 30,9 % (42) 26,8 % (40) 21,1 % (140) 

 
Uppväxtplats 

   
 

I en storstad 17,9 % (24) 6,6 % (10) 14,1 % (94) 

 
I en mindre stad eller tätort 28,4 % (38) 15,2 % (23) 30,6 % (205) 

 
På landsbygden 53,7 % (72) 78,1 % (118) 55,3 % (370) 

 
Levnadsstandard som 50-åring 

   
 

Mycket lägre 28,5 % (39) 19,3 % (28) 14,6 % (97) 

 
Något lägre 29,9 % (41) 26,2 % (38) 29,3 % (194) 

 
Så gott som oförändrad 32,1 % (44) 37,2 % (54) 38,9 % (258) 

 
Något högre 7,3 % (10) 15,2 % (22) 14,5 % (96) 

 
Mycket högre 2,2 % (3) 2,1 % (3) 2,7 % (18) 

  

 

7.3.  Sambanden mellan socioekonomiska, hälso- och 
livsloppsrelaterade variabler samt upplevda 
försörjningssvårigheter 

 

I den andra delen av analysen är syftet att undersöka vilka faktorer som har ett samband 

med upplevda försörjningssvårigheter och i vilken mån dessa faktorer skiljer sig mellan 

kvinnliga och manliga folkpensionärer.  
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7.3.1. Socioekonomiska och hälsorelaterade variabler 
 

Jag inleder med att analysera eventuella samband mellan studiens beroende variabel 

upplevda försörjningssvårigheter, med de oberoende socioekonomiska och 

hälsorelaterade variablerna. Jag har valt att göra sambandsanalyserna separat för 

kvinnorna och männen eftersom jag är intresserad av att analysera om det finns 

könsskillnader i faktorernas signifikans och effektstyrka.  

 

I tabell 7.3 presenterar jag en Pearsons korrelationsmatris för den beroende variabeln 

upplevda försörjningssvårigheter i nuläget och de oberoende variablerna ålder, 

månadsinkomst och hälsa. Jag analyserar kvinnliga och manliga folkpensionärer separat 

och kontrollerar även för multikoliniaritet, det vill säga att ingen av mina oberoende 

variabler korrelerar starkt med varandra (Andy 2000, 128). 

 

Tabell 7.3. Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och de socioekonomiska och 
hälsorelaterade variablerna enligt kön (Pearsons korrelationsmatris) 

  
 

Upplevda 
försörjnings-
svårigheter 

Ålder Ekv. månads-
inkomst Hälsa 

  

    Kvinna         

Ber. var. Uppl. försörjningss. 1 -0,099*** -0,438*** 0,344*** 

Ober. var. Ålder -0,099*** 1 0,025 0,188*** 

 
Ekv. månadsinkomst -0,438*** 0,023 1 -0,156*** 

 
Hälsa 0,344*** 0,188*** -0,156*** 1 

 
Man         

Ber. var. Uppl. försörjningss. 1 -0,186** -0,210* 0,394*** 

Ber. var. Ålder -0,186** 1 0,076 0,090 

 
Ekv. månadsinkomst -0,210* 0,076 1 -0,096 

  Hälsa 0,394*** 0,090 -0,096 1 
*** = p < 0,001, ** = p < 0,01. * = p < 0,05.  
 

I korstabellen 7.4 presenterar jag resultatet för sambandsanalysen som gjorts med hjälpt 

av Chitvåfördelningen mellan den oberoende variabeln upplevda 

försörjningssvårigheter i nuläget och de beroende variablerna modersmål, 

utbildningsnivå samt hushållstyp.  
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Tabell 7.4 Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och de socioekonomiska och 
hälsorelaterade variablerna enligt kön (Chitvåfördelningen). 

  Mycket lätt Lätt Endast mindre 
svårigheter Ganska svårt Svårt 

  
Modersmål           

Kvinna***(0,189, df 4)           

Svenska 10,3 % (42) 28,7 % 
(135) 27,6 % (149) 21,8 % (80) 11,5 % 

(14) 

Finska 1,8 % (47) 12,8 % 
(186) 33,5 % (241) 32,3 % 

(202) 
19,5 % 

(93) 
Man***(0,293, df 4)           

Svenska  10,0 % (9) 32,1% (25) 35,5 % (24) 19,0 % (19) 3,3 % (10) 

Finska 6,1 % (3) 24,2 % (21) 31,3 % (55) 26,3 % (53) 12,1 % 
(32) 

Utbildningsnivå           

Kvinna***(0,178, df 12)           

Grundutbildning 4,6 % (36) 23,8 % 
(188) 34,3 % (271) 27,1 % 

(214) 
10,3 % 

(81) 
Yrkeskurs 11,5 % (6) 30,8 % (16) 28,8 % (15) 21,2 % (11) 7,7 % (4) 

Lägre yrkesutbildning 3,6 % (3) 28,6 % (24) 36,9 % (31) 25 % (21) 6,0 % (5) 

Högre yrkesutbildning 21,7 % (40) 39,7 % (73) 23,9 % (44) 9,8 % (18) 4,9 % (9) 

Man           

Grundutbildning 3,0 % (4) 18,5 % (25) 31,9 % (43) 31,1 % (43) 15,6 % 
(21) 

Yrkeskurs 0,0 % (0)  16,7 % (1) 33,3 % (2) 33,3 % (2) 16,7 % (1) 

Lägre yrkesutbildning 4,0 % (1) 20,0 % (5) 36,0 % (9) 24,0 % (6) 16,0 % (4) 

Högre yrkesutbildning 11,1 % (59 26,7 % (12) 31,1 % (14) 17,8 % (8) 13,3 % (6) 

Hushållstyp           

Kvinna***(0,383, df 4)           

Ensamboende 3,3 % (11) 10,9 % (36) 30,9 % (102) 30,9 % 
(102) 

23,9 % 
(79) 

Flerpersonershushåll 8,9 % (76) 33,0 % 
(282) 33,7 % (287) 21,0 % 

(288) 3,4 % (29) 

Man           

Ensamboende 2,5 % (3) 18,6 % (22) 32,2 % (38) 28,8 % (34) 17,8 % 
(21) 

Flerpersonershushåll 7,0 % (9) 18,8 % (24) 32,0 % (41) 26,6 % (34) 15,6 % 
(20) 

*** = p < 0,001, ** = p < 0,01, * = p < 0,05. Effektmåttet Cramérs V och df inom parentes. 

 
Den starkaste korrelationen i tabell 7.3 bland de kvinnliga folkpensionärerna är 

korrelation mellan upplevda försörjningssvårigheter och ekvivalent månadsinkomst (-

0,438***). Korrelationen är medelstark och negativ vilket innebär att de kvinnliga 

folkpensionärer som har lägre inkomster även uppger sig ha större 

försörjningssvårigheter. Motsvarande korrelation är också signifikant bland de manliga 

folkpensionärerna men med endast en svag effekt (-0,210*). Som tidigare konstaterats 
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så kan äldres inkomster kanske bäst förstås som ett medel snarare än som ett mål. Det 

innebär att äldre pensionstagare kan förväntas värderar sina inkomster enligt hur väl de 

täcker de nödvändiga utgifterna. Vad som definieras som nödvändiga utgifter kan 

dessutom antas variera något mellan åldersgrupperna. Sambandet behöver förstås i 

relation till att alla respondenterna är folkpensionärer, det vill säga de utgör den grupp 

äldre i det finländska samhället som har de allra lägsta inkomsterna och vars inkomst till 

största del utgörs av folkpensionsbeloppet. Folkpensionsbeloppet ger knappast utrymme 

för många utgifter utöver den nödvändiga försörjningen. För de folkpensionärer som är 

helt beroende av folkpensionen som inkomstkälla kan då till och med den nödvändiga 

försörjningen vara utmanande. Med andra ord så kan vi föreställa oss att många av 

folkpensionärerna lever på gränsen till både subjektiv och objektiv fattigdom. I ett 

sådant livsskede kan varje euro avgöra hur väl man klarar utgifterna och då även hur 

man upplever den egna försörjningen. Sambandet mellan upplevda 

försörjningssvårigheter och ekvivalent månadsinkomst är klart starkare bland de 

kvinnliga än de manliga folkpensionärerna. Det skulle behövas fler mätningar för att 

bättre förstå de bakomliggande orsakerna till de här könsskillnaderna. Men en orsak 

kunde tänkas vara att de kvinnliga folkpensionärer som har högre inkomster och lättare 

att klara försörjningen är de som varit hemmafruar och får en del av sin försörjning 

tryggad med makens inkomster (jfr diskussionen i avsnitt 7.1).  

 

Även korrelationen mellan upplevda försörjningssvårigheter och hälsa är medelstark 

och positiv för både de kvinnliga (0,344***) och de manliga (0,394***) 

folkpensionärerna (tabell 7.3). Sambandet innebär att de folkpensionärer som har sämre 

hälsa även verkar ha mer försörjningssvårigheter. Sambandet stärker tidigare forskning 

kring hälsans stora inverkan på den äldres ekonomiska svårigheter (Kautto et al 2009, 

298). En sämre hälsa kan antas öka utgifterna, och då inte endast i form av hälsovård 

och medicinering, utan också i form av större behov av olika tjänster såsom städtjänster. 

De ökade utgifterna som kommer med en sämre hälsa kan då även tänkas öka 

folkpensionärens subjektiva ekonomiska svårigheter. De höga hälsoutgifterna medför 

helt enkel att den äldre upplever det klart svårare att få inkomsterna att räcka till. 

Dessutom kan det här sambandet vara speciellt komplext eftersom det är svårt att 

avgöra orsak och verkan. Samtidigt som en dålig hälsa kan tänkas öka risken för 

upplevda försörjningssvårigheter så kan de upplevda försörjningssvårigheterna tänkas 
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leda till att den äldre inte har råd att besöka läkare och köpa nödvändiga mediciner 

vilket i sin tur kan försämra hälsan ytterligare. Sambandet kan kanske bäst förstås som 

en nedåtgående spiral där försörjningssvårigheterna ökar samtidigt som hälsan 

försämras. 

 

Av tabell 7.3 framgår även att variabeln ålder korrelerar endast mycket svagt med 

upplevda försörjningssvårigheter bland de manliga folkpensionärerna (-0,186**). Bland 

de kvinnliga folkpensionärerna är motsvarande korrelation så svag, (-0,099***), att den 

kan antas ha en mycket liten effekt. Den svaga korrelationen är intressant i sig eftersom 

den kan tänkas minska ålderns betydelse för att förstå äldres upplevda 

försörjningssvårigheter. Inom tidigare forskning har man ofta konstaterat att de 

subjektiva försörjningssvårigheterna bland äldre minskar med ökande ålder trots att 

inkomsterna förblir de samma. Detta har då förklarats med att behoven minskar ju äldre 

man blir och därför minskar även de subjektiva försörjningssvårigheterna. Resultatet 

ovan tyder att det inte verkar finnas något dylikt samband bland folkpensionärerna. Bäst 

kan vi tolka resultatet med att varken behoven eller de upplevda 

försörjningssvårigheterna automatiskt skulle minska i och med åldrandet. Snarare kan 

behoven förändras genom olika livsskeden och om behoven inte uppfylls så ökar även 

risken för att drabbas av försörjningssvårigheter, oberoende av den egna åldern. 

 

Det starkaste sambandet bland de kvinnliga folkpensionärerna som går att utläsa ur 

tabell 7.4. är sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och hushållstyp 

(Cramérs V 0,383, df 1). Effekten är medelstark och sambandet kan tolkas med att 

upplevda försörjningssvårigheter är vanligare bland kvinnliga folkpensionärer som bor 

ensamma än bland kvinnliga folkpensionärer som bor tillsammans med sin partner. 

Sambandet tyder på att kvinnliga folkpensionärers försörjningssvårigheter verkar vara 

starkt knutet till om de bor med en partner eller inte, medan ett motsvarande samband 

för de manliga folkpensionärerna inte kan konstateras. Att bo ensam innebär att man 

ensam är tvungen att ansvara för utgifter som personer i flerpersonershushåll kan dela 

på. Samtidigt är könsskillnaderna ovan anmärkningsvärda. I avsnitt 7.1.1. diskuterar jag 

skillnaderna i de kvinnliga och manliga folkpensionärernas hushållstyp och hur de 

relaterar till deras arbetslivsanknytning, inkomster och upplevda 



 

 
 

67 

försörjningssvårigheter. I framtida studier skulle det vara intressant att specifikt och 

mera ingående undersöka ensamboende äldre kvinnors försörjningssvårigheter. 

 

Det näst starkaste sambandet i tabell 7.4 bland de kvinnliga folkpensionärerna är 

sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och utbildningsnivå (Cramérs V 

0,178, df 3). Sambandet är signifikant men effekten är dock svag bland de kvinnliga 

folkpensionärerna medan det inte verkar finnas något samband alls bland de manliga 

folkpensionärerna. De kvinnliga folkpensionärer som endast fått grundutbildning verkar 

löpa större risk att ha försörjningssvårigheter än de som har nått en högre 

utbildningsnivå. 

 

Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och modersmål är även det 

signifikant med en svag effekt (Cramérs V 0,189, df 4) bland de kvinnliga 

folkpensionärerna. Bland de manliga folkpensionärerna är sambandet signifikant och 

med en stark effekt (Cramérs V 0,293, df 4). Det här vittnar om att de finns ett samband 

mellan att vara finskspråkig och att ha försörjningssvårigheter. Språkets inverkan på 

äldres upplevda försörjningssvårigheter är ett relativt outforskat område i Finland. Men 

resultatet kan förstås överensstämma med tidigare forskning som visat att 

finlandssvenskar i allmänhet har ett starkare socialt kapital än finskspråkiga, och att 

finlandssvenskars starka sociala kapital kan tänkas stärka deras subjektiva ekonomiska 

välmående (Hyyppä och Mäkis 2003, 777). Det är även tänkbart att de statistiskt sätt 

starkare sambandet mellan försörjningssvårigheter och modersmål bland de manliga 

folkpensionärerna vittnar om att det finns vissa skillnader i bakgrundsvariablerna i 

övrigt. Eftersom fokus i min avhandling dock är på kvinnor har jag inte analyserat 

”modersmålsrelaterade” försörjningssvårigheter bland männen mera i detalj.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag i min sambandsanalys mellan upplevda 

försörjningssvårigheter och de socioekonomiska och hälsorelaterade variablerna bland 

kvinnliga folkpensionärerna hittat signifikant medelstarka eller starka samband för 

variablerna ekvivalent månadsinkomst, hälsa och hushållstyp. Jag tolkar dessa variabler 

som signifikanta i förståelsen av kvinnliga folkpensionärers upplevda 
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försörjningssvårigheter och inkluderar dem i min regressionsanalys för att avgöra hur 

väl de självständigt (d.v.s. deras oberoende effekt) kan förklara upplevda 

försörjningssvårigheter bland kvinnliga folkpensionärer.  

 

7.3.2. Livsloppsrelaterade variabler 
 

I föregående avsnitt presenterade jag mina sambandsanalyser av de socioekonomiska 

och hälsorelaterade variablerna. Nedan fortsätter jag med att presentera mina 

sambandsanalyser av de livsloppsrelaterade variablerna. I tabell 7.5 nedan presenterar 

Pearsons korrelationsmatris för upplevda försörjningssvårigheter med de oberoende 

variablerna försörjningssvårigheter i barndomen och levnadsstandard som 50-åring. 

 

Tabell 7.5 Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och de 
livsloppsrelaterade variablerna enligt kön (Pearsons korrelationsmatris) 

    Upplevda 
försörjnings-
svårigheter 

Försörjnings-
svårigheter i 
barndomen 

Levnadsstandard 
som 50-åring 

 
 

 
 

  Kvinna       

Ber. var. Uppl. försörjningss. 1 0,415*** -0,394*** 

Ober. var. Försörjningss. i barnd. 0,415*** 1 -0,062* 

 
Levnadsstand 50-åring -0,394*** -0,062* 1 

 Man    

Ber. var. Uppl. försörjningss. 1 0,318*** -0,400*** 

Ober. var. Försörjningss. i barnd. 0,318*** 1 -0,078 
 Levnadsstand 50-åring -0,400*** -0,078 1 

*** = p < 0,001, ** = p < 0,01. * = p < 0,05.  
 

I tabell 7.6 presenterar jag resultatet för sambandsanalysen som gjorts med hjälp av 

Chitvåfördelningen mellan den beroende variabeln upplevda försörjningssvårigheter i 

nuläget och de oberoende variablerna uppväxtplats och sysselsättning innan 

pensioneringen.   
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Tabell 7.6 Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och de livsloppsrelaterade variablerna 
enligt kön (Chitvåfördelningen). 

      
 Mycket lätt Lätt Endast mindre 

svårigheter Ganska svårt Svårt 
 

Uppväxtplats           

Kvinna***(0,127, df 5)           

Storstad 12,4 % (19) 37,9 % (58) 27,5 % (42) 15,7 % (24) 6,5 % (10) 

Mindre stad eller tätort 9,5 % (32) 30,3 % (102) 30,9 % (104) 20,5 % (69) 8,9 % (30) 

Landsbygden 5,1 % (35) 22,8 % (155) 35,3% (240) 27,1 % (184) 9,7 % (66) 

Man           

I en storstad 0 % (0) 20,0 % (7) 28,6 % (10) 37,1 % (13) 14,3 % (5) 
I en mindre stad eller 
tätort 8,6 % (6) 21,4 % (15) 30,0 % (21) 22,9 % (16) 17,1 % (12) 

På landsbygden 3,6 % (5) 17,1 % (24) 32,1 % (45) 30,7 % (43) 16,4 % (23) 

Arbetslivsanknytning           

Kvinna***(0,181, df 4)           

I arbetslivet 7,0 % (20) 18,9 % (54) 31,5 % (90) 29,0 % (83) 13,6 % (39) 

Utanför arbetslivet 8,2 % (55) 31,1 % (208) 33,8 % (226) 20,7 % (138) 6,1 % (41) 
Man           

I arbetslivet 4,8 % (8) 21,1 % (35) 30,7 % (51) 28,3 % (47) 15,1 % (25) 

Utanför arbetslivet 16,7 % (1) 16,7 % (1) 33,3 % (2) 16,7 % (1) 16,7 % (1) 

*** = p < 0,001, ** = p < 0,01, * = p < 0,05. Effektmåttet Cramérs V och df inom parentes. 
 

 

Den starkaste korrelationen för de kvinnliga folkpensionärerna föreligger mellan 

upplevda försörjningssvårigheter och försörjningssvårigheter i barndomen (0,415***) 

(tabell 7.5). Korrelationen är positiv och medelstark vilket innebär att de kvinnliga 

folkpensionärer som uppger att de haft svårigheter att klara försörjningen i barndomen 

även uppger att de har svårigheter att klara försörjningen i nuläget. Även bland de 

manliga folkpensionärerna är motsvarande korrelation signifikant men något svagare, 

(0,318***). Korrelationen i sig är intressant eftersom den tyder på att det finns ett 

samband mellan tidigare upplevda försörjningssvårigheter och nuvarande upplevda 

försörjningssvårigheter. Sambandet kan tyda på att folkpensionärer som tidigare upplevt 

livsskeden med försörjningssvårigheter även löper större risk att drabbas av 

försörjningssvårigheter när de åldras. 
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Av tabell 7.5 framkommer även att sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter 

och den oberoende variabeln ”levnadsstandard jämfört med standarden som 50-åring” 

är signifikant. Korrelationen är medelstark för både de kvinnliga (-0,394***), och de 

manliga (-0,400***) folkpensionärerna. Den här variabeln är dock något mera 

svårtolkad än variabeln försörjning i barndomen. Korrelationen är negativ, d.v.s. 

personer som upplever att deras levnadsstandard försämrats i jämförelse med deras 

levnadsstandard i medelåldern upplever även oftare försörjningssvårigheter i dagsläge 

än personer vars levnadsstandard inte försämrats i större utsträckning.  Svårigheten i 

tolkningen ligger i att vi inte vet vilken levnadsstandard folkpensionärerna hade när de 

var i 50-årsåldern, och därför inte heller vilken standard de jämför med. Däremot tyder 

resultaten på att teorier om att människor ”anpassar sig” till knappare ekonomiska 

resurser i ålderdomen kanske inte kan stå helt oemotsagda.  

 

Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och arbetslivsanknytning är 

signifikant med en medelstark effekt bland de kvinnliga folkpensionärerna (Cramérs V 

0,181, df 4) (tabell 7.6). Som tidigare konstaterats så har folkpensionärer i regel haft en 

svag arbetsmarknadsrelation. I sambandet ovan har jag främst varit intresserad av om 

det finns skillnader mellan de pensionstagare som uppger sig ha haft sysselsättning på 

arbetsmarknaden med dem som uppger sig ha varit hemmafruar/ej yrkesaktiva. Endast 

sex manliga folkpensionärer har uppgett att de var utanför arbetsmarknaden innan 

pensioneringen, antalet är så litet att det inte är tillräckligt för att genomföra en 

sambandsanalys. Det signifikanta sambandet bland de kvinnliga folkpensionärerna visar 

att det som varit utanför arbetsmarknaden uppger sig mer sällan ha 

försörjningssvårigheter än de som varit på arbetsmarknaden. Sambandet här kan vara 

något överraskande eftersom man kunde tänkas anta att de kvinnor som haft i alla fall 

någon kontakt till arbetsmarknaden även har mindre försörjningssvårigheter. Resultatet 

behöver tolkas i enlighet med resultatet från tabell 7.2. De kvinnor som varit utanför 

arbetsmarknaden, det vill säga varit hemmafru/ej yrkesaktiv hör till en grupp kvinnor 

som förmodligen haft den ekonomiska möjligheten att stanna utanför arbetsmarknaden 

under sin arbetsföra ålder. Följaktligen är dessa kvinnor även i en ekonomiskt mer 

gynnsam position i det åldrande livsskedet tack vare sin partners arbetsrelaterade 

pensionsinkomster.  
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Av tabell 7.6 framkommer även att sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter 

och uppväxtplats är signifikant men med endast en svag effekt bland de kvinnliga 

folkpensionärerna (Cramérs V 0,127, df 2). För de manliga folkpensionärerna fanns det 

inget samband mellan de två variablerna. Sambandet innebär att de kvinnliga 

folkpensionärer som växt upp på landet eller på en mindre ort oftare har 

försörjningssvårigheter än de som växt upp i en storstad. Resultatet kan tolkas med att 

livet på landet ofta präglats av försörjningssvårigheter som riskerar att följa med i 

senare livsskeden. Trots att sambandet här är signifikant så är effekten så svag att jag 

knappast varken kan bekräfta eller förkasta uppväxtplatsens relevans i förståelsen av 

kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. 

 

I analysen ovan har jag undersökt sambandet mellan min beroende variabel upplevda 

försörjningssvårigheter i nuläget och de oberoende livsloppsrelaterade variablerna. I 

resultatet framgår att variablerna försörjning i barndomen, levnadsstandard jämfört med 

standarden som 50-åring och arbetslivsanknytning är alla signifikanta med åtminstone 

en medelstark effekt bland de kvinnliga folkpensionärerna. I regressionsanalysen nedan 

inkluderar jag därför samtliga av dessa variabler eftersom jag tolkar dem som relevanta 

i förståelsen av kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter.   

 

7.4. Vad förklarar kvinnliga folkpensionärers upplevda 
försörjningssvårigheter? 

 

I sambandsanalyserna ovan konstaterar jag att det finns signifikanta och medelstarka 

eller starka samband bland de kvinnliga folkpensionärerna mellan studiens beroende 

variabeln upplevda försörjningssvårigheter i nuläget och de oberoende variablerna 

ekvivalent månadsinkomst, hushållstyp, hälsa, försörjning i barndomen, 

arbetslivsanknytning samt levnadsstandard jämfört med standarden som 50-åring. 

Vidare är jag intresserad av att undersöka hur väl de oberoende variablerna kan förklara 

de kvinnliga folkpensionärernas upplevda försörjningssvårigheter genom att utföra en 

hierarkisk multipel regressionsanalys. Med hierarkisk menas här att jag först analyserar 
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hur väl tidigare kända variabler kan förklara den beroende variabeln (Andy 2000, 119). 

I min egen analys tolkar jag de socioekonomiska och hälsorelaterade variablerna, det 

vill säga månadsinkomst, hushållstyp och hälsa, som tidigare kända. Därefter lägger jag 

till de variabler som jag är speciellt intresserad av, det vill säga de livsloppsrelaterade 

variablerna försörjning i barndomen, yrkesposition i arbetsförålder och levnadsstandard 

jämfört med standarden som 50-åring. Den hierarkiska regressionsanalysen tillåter mig 

att avgöra de signifikanta faktorernas självständiga och oberoende förklaringskraft till 

de kvinnliga folkpensionärernas upplevda försörjningssvårigheter samt om de 

livsloppsrelaterade faktorerna kan tillföra något till förståelsen av deras 

försörjningssvårigheter.  

 

Tabell. 7.7 Regressionsanalys av de bidragande faktorerna till kvinnliga folkpensionärers upplevda 
försörjningssvårigheter 

  Modell 1 Modell 2 
Konstant 6,235*** 5,453*** 

 (0,465) (0,444) 
Ekv. månadsinkomst (stand. LG10) -1,393*** -1,055*** 

 (0,140) (0,127) 
Hushållstyp (ensamboende) 0,300** 0,288** 

 (0,094) (0,086) 
Hälsa 0,304*** 0,189*** 

 (0,033) (0,031) 
Försörjningssvårigheter i barndomen  0,277*** 

  (0,030) 
Arbetslivsanknytning  -0,033* 

  -0,07 
Levnadsstandard som 50-åring  -0,320*** 

  (0,030) 

   
N 1071 1071 
R2 0,302 0,452 
Anpassad R2 0,299 0,448 
F-värde 106,66 101,63 
*** = p < 0,001, ** = p < 0,01, * = p < 0,05. Ostandardiserade β-koefficienter. Standard fel inom 
parentes. 
 

I tabell 7.7 presenterar jag resultatet av min regressionsanalys. Kraven för 

regressionsanalysen har uppfyllts i analysen. I modell 1 har jag inkluderat de 

socioekonomiska- och hälsorelaterade variablerna som var signifikanta i 
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sambandsanalysen, det vill säga ekvivalent månadsinkomst, hushållstyp och hälsa. I 

tabellen framkommer att alla oberoende variabler är signifikanta (p < 0,001). Alla tre 

variabler kan alltså självständigt bidra till förklaringen av kvinnliga folkpensionärers 

upplevda försörjningssvårigheter. Med andra ord kan vi tolka låga månadsinkomster, att 

vara ensamboende och att ha dålig hälsa som relevanta faktorer för förståelsen av 

kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. 

Determinationskoefficienten R2 för modell 1 är 0,302 och den anpassade 

determinationskoefficienten 𝑅!! är 0,299. Det här innebär att vi kan anta att variablerna 

ekvivalent månadsinkomst, hushållstyp och hälsa tillsammans kan förklara 30,2 % av 

kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. 

 

I modell 2 har jag inkluderat de livsloppsrelaterade variablerna försörjning i barndomen, 

arbetslivsanknytning och levnadsstandard jämfört med levnadsstandarden som 50-åring. 

Av tabellen 7.7 framkommer att de livsloppsrelaterade variablerna alla är signifikanta, 

försörjning i barndomen (p < 0,001), arbetslivsanknytning (p < 0,05) och 

levnadsstandard jämfört med levnadsstandarden som 50-åring (p < 0,001). De tre 

livsloppsrelaterade variablerna kan var för sig antas bidra till förklaringen av kvinnliga 

folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. Med andra ord, kvinnor som uppger 

att deras barndom präglades av försörjningssvårigheter upplever större 

försörjningssvårigheter i nuläget än kvinnor vars barndom präglades av bättre 

ekonomiska förhållanden. Kvinnor som haft en anknytning till arbetslivet/-marknaden 

upplever större försörjningssvårigheter än kvinnor som varit hemmafruar/inte 

yrkesaktiva. Kvinnor som uppger att deras levnadsstandard var bättre i medelåldern än 

nu upplever större försörjningssvårigheter i dagsläget än kvinnor som inte upplevt större 

försämringar i levnadsstandarden. 

 

Determinationskoefficienten R2 för modell 2 är 0,452 och den anpassade 

determinationskoefficienten 𝑅!! är 0,448. Determinationskoefficienten i modell 2 har 

alltså ökat med 0,15 vilket innebär att modell 2 har en starkare förklaringseffekt än 

modell 1 och kan antas beskriva 45,2 % av de kvinnliga folkpensionärernas upplevda 

försörjningssvårigheter. Värdena på determinationskoefficienten och den anpassade 

determinationskoefficienten ligger mycket nära varandra i båda modellerna, vilket 
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stärker modellernas validitet (Andy 2000, 130). Med andra ord kan vi anta att 

modellerna är representativa även för hela den bakomliggande populationen. 

 

Resultatet från regressionsmodellen ovan visar att de socioekonomiska och 

hälsorelaterade faktorerna tillsammans med de livsloppsrelaterade faktorerna kan bättre 

förklara kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter än vad de 

socioekonomiska och hälsorelaterade faktorerna ensamma kan. Resultatet vittnar om att 

upplevda försörjningssvårighet bland kvinnliga folkpensionärer behöver relateras till 

såväl socioekonomiska och hälsorelaterade faktorer i det nuvarande livsskedet som 

livsloppsrelaterade faktorer. Med andra bör upplevda försörjningssvårigheter bland 

kvinnliga folkpensionärer förstås från ett livsloppsperspektiv där faktorer från tidigare 

livsskeden samverkar med faktorer i det nuvarande livsskedet och tillsammans formar 

hennes försörjning i det nuvarande livsskedet.   
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8. Diskussion 
 

Genom denna studie vill jag, från ett kritiskt feministiskt perspektiv, illustrera hur 

viktigt det är att äldre kvinnors upplevelser av ekonomiska svårigheter analyseras i sin 

egen rätt (Krekula 2007, 155). Med ett intersektionalitetsperspektiv utgår jag från att 

äldre kvinnors upplevda ekonomiska svårigheter bör förstås i relation till en 

växelverkan av flera sociala kategorier såsom ålder, kön (Chambers 2004, 747) och 

arbetslivsanknytning. I denna studie fokuserar jag på kvinnliga folkpensionärer som 

själva upplever sig ha försörjningssvårigheter och fångar på så sätt in en grupp äldre 

kvinnor som kan anses vara i risk för både subjektiv och objektiv fattigdom. I likhet 

med Kangas och Ritakallio (2005, 48) förstår jag subjektiva och objektiva perspektiv på 

fattigdom som kompletterande inom fattigdomsforskningen.  

 

För att närma mig de kvinnliga folkpensionärernas upplevda försörjningssvårigheter har 

jag använt mig av ett livsloppsperspektiv. Inom gerontologiskt socialt arbete förstås ofta 

det åldrande livsskedet i relation till alla tidigare livsskeden. I likhet med Gunnarsson 

(2002a, 360) tolkar jag den äldre kvinnans livsskede i en växelverkan med alla tidigare 

livsskeden och har intresserat mig för hur dessa livsskeden tillsammans formar den 

äldre kvinnans ekonomiska villkor. I denna studie har jag därför fokuserat på hur 

kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter relaterar till deras tidigare 

livsskeden. Tidigare studier om äldre kvinnors livslopp (jfr Gunnarssons 2000, 2002b; 

Chambers 2004; Krekula 2007) har främst använt kvalitativa analysmetoder för att lyfta 

fram det unika individuella livsloppet. I min egen studie har jag däremot valt att 

använda mig av kvantitativa analysmetoder för att på ett, förhoppningsvis, mera 

generaliserbart sätt analysera upplevda försörjningssvårigheter bland äldre kvinnor. 

Svagheten med min analysmetod är dock att jag inte har möjlighet att analysera 

kvinnornas individuella livslopp ännu mer djupgående. Jag har dock i de statistiska 

analyserna strävat efter att analysera data så att mångfalden bland de kvinnliga 

folkpensionärerna skall synliggöras. 
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Enligt resultaten från min studie upplever många kvinnliga folkpensionärer 

försörjningssvårigheter, över 70 procent upplever åtminstone mindre 

försörjningssvårigheter och över 35 procent till och med ganska svåra eller svåra 

försörjningssvårigheter. Som tidigare konstaterats så har folkpensionen släpat efter den 

övriga inkomstutvecklingen i vårt land (Tuominen et al 2003, 87), vilket även syns i 

respondenternas svårigheter att klara den egna försörjningen. Att vara folkpensionär 

innebär alltså ofta att leva med åtminstone mindre försörjningssvårigheter i vardagen. 

Resultaten visade dock att försörjningssvårigheter bland de manliga folkpensionärerna 

var något vanligare än bland de kvinnliga folkpensionärerna. Detta kan förklaras med 

att kvinnorna oftare har en partner de bor ihop med och med den tämligen stora andelen 

hemmafruar bland de kvinnliga folkpensionärerna, vars mindre upplevda 

försörjningssvårigheter förefaller att hänga samman med högre hushållsinkomster.  

 

En tydlig könsskillnad vad beträffar folkpensionärers karakteristika gäller alltså 

folkpensionärernas hushållstyp; kvinnorna bodde oftare än männen med en partner trots 

att kvinnorna lever klart längre. Vidare visade analyserna att hela 48 % av de manliga 

folkpensionärerna var ogifta medan motsvarande andel bland de kvinnliga 

folkpensionärerna var endast 15,5 %. De kvinnliga folkpensionärerna har alltså i klart 

större utsträckning än de manliga folkpensionärerna bildat familj. Tidigare samhälleliga 

könsnormer om att män ska bära huvudansvaret för försörjningen kan ha lett till att män 

som haft en svag arbetsmarknadsrelation och dålig ekonomi i tidigare livsskeden inte 

vågat eller kunnat bilda familj, medan kvinnorna snarare förväntats bilda familj 

oberoende av den egna ekonomiska situationen (jfr Linnanvirta 2013, 100). 

 

Trots att många kvinnliga folkpensionärer är/varit gifta tyder min studie dock på att de 

äldre kvinnliga folkpensionärerna mer generellt inte utgör en homogen grupp utan att 

det i flera hänseenden finns klara skillnader ifråga om karakteristika och 

försörjningssvårigheter bland de kvinnliga folkpensionärerna. Resultaten visade bland 

annat att de kvinnliga folkpensionärer som varit hemmafruar/ej yrkesaktiva hade mindre 

försörjningssvårigheter och klart högre inkomster än de som varit löntagare eller 

företagare. Troligen kan skillnaden förklaras med att många av dessa kvinnor haft 

möjligheten att stanna hemma tack vare sin makes, i relativa termer, höga inkomster. 
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Samtidigt så säger det använda data förstås inget om hur jämnt hushållsinkomsterna 

delas mellan makarna. Resultaten visar även på att kvinnliga folkpensionärer som varit 

löntagare och företagare har lägre utbildningsnivå än de som varit hemmafruar/ej 

yrkesaktiva.  

 

Vilka är då de centrala faktorerna för att förstå upplevda försörjningssvårigheter och är 

dessa könsspecifika? Å ena sidan kunde jag i sambandsanalysen identifiera en del 

faktorer som kan antas vara signifikanta för förståelsen av både kvinnliga och manliga 

folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. De signifikanta faktorerna var hälsa, 

försörjningssvårigheter i barndomen och levnadsstandarden i jämförelse med 

levnadsstandarden som 50-åring. Att dålig hälsa är en relevant faktor är knappast 

överraskande och överensstämmer väl med tidigare forskning (Kautto et al 2009, 298) 

enligt vilken dålig hälsa påverkar negativt äldres subjektiva ekonomiska svårigheter. 

Sambandet mellan upplevda försörjningssvårigheter och försörjningssvårigheterna i 

barndomen kan delvis förstås med att folkpensionärerna, oberoende av könstillhörighet, 

växt upp efter krigstiden när de flesta finländska hushåll haft försörjningssvårigheter. 

Resultatet kan också vittna om att upplevda försörjningssvårigheter riskerar att följa 

med genom hela livsloppet. Den tredje signifikanta faktorn, levnadsstandarden som 50-

åring i relation till nuläget, vittnar om att det finns ett samband mellan upplevelser av 

försämrad levnadsstandard efter pensioneringen och upplevelser av 

försörjningssvårigheter i nuläget. 

 

Å andra sidan, fann jag faktorer som endast var signifikanta för förståelsen av kvinnliga 

folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. Dessa faktorer var inkomst, 

hushållstyp och arbetslivsanknytning3 och jag tolkar dem som könsspecifika faktorer. 

Jag har diskuterat tolkningar av dessa samband mera ingående i empiri-kapitlen ovan. 

Troligen hänger de könsspecifika variablernas effekt samman, åtminstone delvis, med 

förekomsten av hemmafruar, vars hushållsinkomster är högre än övriga kvinnliga 

folkpensionärers. 

                                                
3 Sambandsanalysen för upplevda försörjningssvårigheter och arbetslivsanknytning 
kunde inte utföras bland de manliga folkpensionärerna på grund av begränsningar i 
datamaterialet.  
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Slutligen, i analysen av faktorernas oberoende förklaringseffekt av kvinnliga 

folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter kunde jag konstatera att faktorerna 

inkomst, hälsa och hushållstyp kunde förklara en tredjedel av de upplevda 

försörjningssvårigheterna bland de kvinnliga folkpensionärerna. När de 

livsloppsrelaterade faktorerna lades till modellen, kunde den förklara 45,2 % av de 

upplevda försörjningssvårigheterna. Resultatet tyder på att upplevda 

försörjningssvårigheter bland kvinnliga folkpensionärer med fördel kan förstås både i 

relation till faktorer i det nuvarande livsskedet och i relation till faktorer i tidigare 

livsskeden. Att ha låga inkomster, dålig hälsa och att bo ensam kan redan i sig beskriva 

en betydande del av orsakerna till äldre kvinnliga folkpensionärers 

försörjningssvårigheter. Om vi dessutom lägger till försörjningssvårigheter i 

barndomen, arbetslivsanknytning och upplevelser av att levnadsstandarden försämrats 

efter pensioneringen kan den statistiska modellen förklara nästan hälften av deras 

upplevda försörjningssvårigheter. Modellen kan tänkas skildra Gunnarssons (2002a, 

360) beskrivning av hur villkor från tidigare livsskeden i en komplex växelverkan 

formar den äldre kvinnans ekonomiska villkor när hon åldras. 

 

I sin analys av äldre fattiga kvinnor i Sverige konstaterade Gunnarsson (2002a, 361) att 

äldre kvinnors ekonomiska situation bör förstås i relation till hur väl de lyckas trygga 

sin inkomst från en eller en kombination av de huvudsakliga inkomstkällorna arbete, 

stat och familj. Kanske Gunnarssons teori även kan tillämpas i analyser av äldre kvinnor 

i Finland? I Finland förstår vi ofta arbete som det absolut bästa skyddet mot fattigdom i 

alla livsskeden. Intressant i min egen analys dock är att de kvinnliga folkpensionärer 

som identifierade sig som löntagare eller företagare upplevde större 

försörjningssvårigheter än de som varit hemmafruar/ej yrkesaktiva. En förklaring kan 

utgöras av att arbetslivsanknytningen ändå varit ganska svag t.ex. på grund av sjukdom, 

arbetsolyckor och därpå följande tidig pensionering. Samtidigt är även dagens 

arbetsmarknad föränderlig och det finns orsak att i fortsättningen analysera hur t.ex. 

ökade deltids- och visstidsanställningar speciellt inom kvinnodominerade branscher 

(Korvajärvi 2009, 56) påverkar kvinnors pensionsinkomster i framtiden. Vidare visade 

alltså analyserna att kvinnliga folkpensionärer som bodde med en partner hade mindre 
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försörjningssvårigheter än de som bodde ensamma. Med andra ord inverkar de 

kvinnliga folkpensionärernas familjesituation, det vill säga civilstånd, på deras 

försörjningssvårigheter. Motsvarande samband kunde däremot inte återfinnas bland de 

manliga folkpensionärerna. För att förstå de kvinnliga folkpensionärernas 

försörjningssvårigheter är vi alltså tvungna att relatera dem både till hennes tidigare 

arbetslivsanknytning såväl som hennes familjesituation.  De ekonomisk mest utsatta 

kvinnliga folkpensionärerna förefaller enligt mina resultat att vara de som haft en, om 

dock sannolikt svag, arbetslivsanknytning och som inte bildat familj. För dessa utgör 

folkpensionen ofta i princip den enda inkomstkällan och då ofta även en otillräcklig 

sådan. 

 

I denna studie har jag greppat stafettpinnen som Tuominen (2008, 27) räckte fram när 

hon skrev att det är nödvändigt att analysera de ekonomiska svårigheter som drabbar de 

som själva anser sig ha svårigheter att klara den egna försörjningen. Syftet med min 

egen studie var att placera kvinnliga folkpensionärer i centrum och analysera orsakerna 

till att de upplever sig ha försörjningssvårigheter. När vi talar om kvinnliga 

folkpensionärer associerar vi ofta till en grå massa av äldre kvinnor med dyster ekonomi 

och dystra framtidsutsikter. Resultatet i denna studie visar dock att deras ekonomiska 

situation i verkligheten är mycket mera nyanserad än så. Bland kvinnliga 

folkpensionärer finns både de som är ekonomiskt mera välmående och de som har stora 

svårigheter att klara den egna försörjningen. Resultatet i denna studie påvisar således 

vikten att förstå upplevda försörjningssvårigheter bland kvinnliga folkpensionärer i 

relation till faktorer från tidigare livsskeden såväl som från det nuvarande livsskedet. En 

del av dessa faktorer är unika för folkpensionärer, en del av dem är unika för kvinnor 

och en del är sannolikt unika för varje individuellt livslopp. I det professionella mötet 

med den äldre kvinnan som har svårigheter att klara den egna försörjningen är det därför 

nödvändigt att vi identifierar alla dessa nivåer. 
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