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Till Gruppledaren/Cirkelledaren 
 
Detta material behandlar ämnena ekonomi, mat, fysisk aktivitet samt livskvalitet och riktar sig 

till nyblivna pensionärer. 

 

Ekonomi, Mat, Fysisk Aktivitet och Livskvalitet 

Svåra ämnen?!? 

Deltagarna i gruppen är människor som har varit med om mycket i livet. De är kompetenta, 

erfarna, duktiga och vet mycket. 

Så du som ledare varken ska, eller behöver, veta allt om ämnena i fråga. Utan syftet med 

träffarna är att deltagarna ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra. 

Vi utgår från studiecirkelpedagogiken som enligt staten innebär att ”gruppen/studiecirkeln är 

en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söka 

kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. 

Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan 

sammankomsterna”. 

 

Så din roll är inte att veta allt och mest! Ditt fokus ska vara att leda gruppen/cirkeln,  

Som ledare är din roll att 

 vara värd/värdinna 

 informera om allt praktiskt 

 tydliggöra roller och ansvar 

 leda samtalen, tydligt informera om avsikten dagens pass och upplägg 

 se till att alla är delaktiga 

 se till att samtalet kommer vidare 

 notera det gruppen vill veta mer om 

 hålla reda på tiden 

 informera om kommande träff  

 informera om vad deltagarna kan göra hemma. 

 

Förberedelser – börja med att 

 läsa deltagarmaterialet 

 läsa bilagorna 

 läsa ledarmaterialet 

 lyssna på de avsnitt som rekommenderas: 

Plånboken om att äta i säsong Bilaga p1_planboken 

Senior Power  Bilaga Senior Power från UR 

 

Är det något du känner du vill veta mer om, läs på Internet men var noga med källan. Det är 

viktigt att det är en vedertagen och trovärdig källa. 

Dator, projektor, Internetuppkoppling, Anteckningspapper, Blädderblock; Timglas 3 

min 



 

 

Innan cirkeln startar  

Det är mycket praktiskt som behöver planeras och ordnas innan cirkeln startar. 

Lokal, datum och tid för träffarna, pauser med eventuell förtäring, upplägget av träffarna mm. 

Det är bra om det finns en dator med projektor tillgänglig, så ni kan vara uppkopplade till 

Internet under träffarna. 

Ta reda på om någon av deltagarna har någon form av kostrestriktioner, t.ex. ej tål gluten. 

Samt om någon har specifika behov vad gäller tillgänglighet. 

I träff nr 3 kan det vara bra att träffa en person som har kunskap om privatekonomi samt 

privatjuridik. Bjud in och be dem informera om frågorna som nämns i träff 3. 

Det finns två korta berättelser om ekonomi och hälsa, som kan användas. Finns längst bak i 

detta material. Kan kopieras och delas ut till gruppen, som grund för samtal. 

 

Träffarna 

Börja varje träff, utom den första, med en kort repetition av föregående träff. Funderingar, 

tankar, reflektioner samt vad deltagarna gjort hemma.  

Det är viktigt att alla gruppen känner sig delaktiga. Ett sätt är att alla ser varandra framifrån i 

lokalen. Sitt gärna i cirkel, inte i rader bakom varandra. 

Bra om ledaren har någon form av ´tidur´, som hjälp att hålla ordning på tiden. Varsla 2-3 

minuter innan tiden är ute, i gruppsamtalen mm. 

Olika sätt att samtala 

 Runda 

Alla får säga något i tur och ordning, det är också ok att passa vidare utan att säga 

något och deltagaren säger då ”pass”. 

 Bikupa 

2-3 personer samtalar i några minuter och redogör sedan för hela gruppen. 

Tala om för deltagarna att var och en för de anteckningar de har behov av. Men att de frågor 

som gruppen vill utveckla skriver även ledaren ned. Kan vara på ett blädderblock. 

Avslutning av varje träff 

Sammanfatta kort dagens träff ca 15 minuter innan tiden är ute.  

Är det några frågor som gruppens deltagare vill veta mer om? 

Be någon några i gruppen att ta reda på mer till nästa gång. 

Gå igenom hemuppgifterna. 

Avslutning av cirkeln, vid sista träffen 

Sammanfatta 

Trevlig kaffe/testund 

Utvärdering, gärna skriftlig. Räcker med en kort utvärdering. 

Informera om möjligheter som finns till fördjupning. 



 

 

Ekonomi och hälsa   
      sid 

Träff 1  Introduktion och Ekonomi x4 
 

Träff 2  Fortsättning ekonomi 11 
 

Träff 3  Fortsättning ekonomi 16 
 

Träff 4  Mat    21 
 

Träff 5  Fysisk aktivitet  31 
 

Träff 6  Livskvalitet   38 

 

Flik 7  Ordlista mm   44 

 

Bilagor 
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Förberedelse inför träff 1 
 

 
 

Träff 1 är en introduktion till cirkeln samt om ämnet ekonomi. 

 Presentationerna är viktiga. Börja med dig själv och din bakgrund.  

 Ge varje deltagare en begränsad tid för presentationen och lite om vad de bör nämna. 

 Dela ut materialet, om de inte fått det innan. 

 Informera om att deltagarna kommer att få visst material digitalt. 

 Berätta om det praktiska, lokal, datum, tider, kaffe/tepauser, eventuella studiebesök 

mm. 

 Läs överenskommelsen i gruppen högt och fråga om alla är med på denna. 

 Gå igenom målen med cirkeln. 

 

Ämnet Ekonomi 

 Läs gärna igenom broschyren Koll på pengarna innan träffen. 

 Läs om privatekonomi om du inte känner dig hemma i ämnet.  

 Gå in på de olika hemsidorna som nämns i materialet och orientera dig vad som finns 

där. 

 Gå igenom budgetmallen så du känner dig hemma med den. 

 

Under Tips finns hänvisningar till olika hemsidor. Gå in och orientera dig på dessa. 

Du behöver inte kunna allt utan fokusera på att leda samtalen.  

Låt deltagarna ta reda på det som ni inte har svar på i gruppen. 

Skriv gärna frågor som ni inte har svar på, på ett blädderblock eller liknande. 

 

Gå igenom budgetmallen med deltagarna. 

Maila budgetmallen som exceldokument till alla. 

 



 

 

TRÄFF  1 

Introduktion och Ekonomi 

 

 

 

 

 

Vävarfågel – tar tillvara resurser i naturen   Foto Marianne Skantz 
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Introduktion och Ekonomi 
 

Presentation   

Gruppledare 

Gruppledarens roll är att hålla ihop samtalen under träffarna. 

Använd gärna någon form av tidtagning, tex ett timglas ca 3 min, vid presentationer och 

redovisningar samt i gruppsamtalen. 

Låt alla presentera sig kort. 

Presentations-/lära känna varandra- övningar finns med som bilaga till detta material. 

 

Överenskommelse i gruppen 
Det som sägs av personlig och privat karaktär, stannar i gruppen. 

Var och en pratar bara om sig själv i jagform. 

Det är ok att vara tyst, och passa frågan vidare. 

Respektera allas tid till samtal- lyssna. 

Var och en avgör själv hur mycket hen vill lämna ut om sin egen situation. 

Gå igenom detta, och tryck på att alla ges lika mycket tid. Samt att du kommer att vara tydlig 

med att avbryta den/de som pratar för länge. 

Gå igenom materialet med deltagarna, och de bilagor som finns med samt de som du mailar 

till deltagarna. 

Mål med träffarna 

 

Är att ge ökad kunskap och medvetenhet om:  

 

- att leva ekonomisk smart och hållbart 

- den egna ekonomin 

- kontroll över egna inkomster och utgifter 

- ekonomisk och hälsosam mathållning 

- vikten av god hälsa 

- fysisk aktivitet 

- att det går att förändra vanor 

- hur och var möjlighet finns att söka ny och mer information 

- insikt om meningsfull tid som pensionär 

- betydelsen av social gemenskap. 

Gå igenom och förtydliga kort vad som menas.  
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Ekonomi 
 

 

Gå kort igenom detta, tryck på vad ekonomi betyder och vad som menas med …de resurser 

jag har. Vad menas? fråga deltagarna. 

 

Ekonomi betyder att hushålla med de resurser jag har. 

Privatekonomi är den del som omfattar en privatpersons inkomster, utgifter, tillgångar och 

skulder. 

Oftast är de största kostnaderna bostadkostnader, transportkostnader samt kostnader för mat, 

kläder och förbrukningsvaror. 

En del kostnader är fasta kostnader. Det är de som är kända t.ex. hyra, och elkostnader. 

Andra kostnader är rörliga och är oftast svåra att beräkna men möjliga att påverka. Hit hör 

kläder, möbler, restaurangbesök och resor mm. Mer om privatekonomi på konsumentverkets 

hemsida. 

 

www.konsumentverket.se 

 

 

 

 

 
Där finns även broschyren  

Koll på pengarna att ladda 

ner. 

Finns med som bilaga i 

materialet. 

 

 

 
 

Bläddra igenom broschyren Koll på pengarna tillsammans med deltagarna. 
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Fundera själv på följande frågor 

i 10 minuter och samtala sedan i gruppen 

 

                                
 

 

Har jag koll på min ekonomi? 

Har jag en budget? 

Vilka är mina största kostnader? 

Vilka är mina, dagliga, månatliga och årliga utgifter? 

Hur betalar jag mina räkningar? 

Har jag autogiro samt e-fakturor? 

Har jag swish? 

Delar jag ekonomi med någon, är vi överens om vad pengarna ska användas till? 

Öka intäkterna 

Ska jag öka på mina intäkter och i så fall hur? 

Arbeta, vikariera, delta i arbetspool, driva eget? 

Vad gäller för att få bostadstillägg och var söker jag det? 

Minska kostnaderna 

Kan jag minska mina kostnader och i så fall hur? 

Fler funderingar?  

- 

- 

- 

- 

 
Led samtalet vid genomgången, notera det gruppen behöver ta reda på mer om. 
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Tips Ekonomi 
 

Gå kort igenom  

 

Min pension   www.minpension.se 

Pensionsmyndigheten  www.pensionsmyndigheten.se 

Skatteverket   www.skatteverket.se 

Hallå konsument  www.hallakonsument.se/pengar-och-

ekonomi/livssituationer/ga-i-pension/ 

Konsumentköplagen www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-

anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/ 

 

Du kan också för tips på pensionärsföreningarnas hemsidor. 

Nedan listas några, sök gärna fler på nätet. 

Pensionärsförening SPF   www.spf.se 

Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna 

Pensionärsförening PRO   www.pro.se 

Pensionärernas Riksorganisation 

Pensionärsförening  RPG   www.rpg.org.se 

Riksförbundet Pensionärsgemenskap 

Pensionärsförening  SPRF   www.sprf.se 

SPRF – Svenska Pensionärers Riksförbund 

Pensionärsförening  SKPF   www.skpf.se 

SKPF – Svenska kommunalpensionärers riksförbund 

 

 

Konsumentverket 

www.konsumentverket 
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Jämför priser 

www.compriser.se 

 
 

 

Här kan du se var varan säljs 

billigast 

www.pricerunner.se 

 

 
 

 

Energimarknadsmyndigheten 

Elpriskollen 

www.ei.se 
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Till nästa träff 
 

Gå igenom budgetmallen med deltagarna. 

Maila budgetmallen som exceldokument till alla. 

Informera om att deras budget INTE ska redovisas. Den behåller var och en för sig själv. 

Men reflektioner är bra om alla vill ta upp i gruppen. 

 

Försök att göra en budget 

 

Att göra en budget är ett bra sätt att få kontroll på ekonomin. Den är även ett bra verktyg för 

att prioritera i kostnaderna. 

Bifogat finns en budgetmall. Lägg gärna ner tid på att fylla i den så gott det går. 

När budgeten är klar, fundera på om det går att höja inkomsterna och sänka utgifterna. 

Pricka för eller lista det du kan påverka 

Ta med dina tankar om budget och frågor till nästa gång 

 

 

Många bäckar små 
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Förberedelse inför träff 2 
 

 
 
Den 2:a träffen är fortsättning på ämnet ekonomi. 

Börja med att ta upp tankar och funderingar på föregående träff. 

Och kom ihåg: Du behöver inte kunna allt utan fokusera på att leda samtalen.  

 Ha gärna dator och projektor igång 

 Och så till deras arbete med budgeten. 

 Gör en samtalsrunda så alla få berätta hur det gått. Låt deltagarna reflektera och 

berätta om de kommer att ändra något i sin budget. 

 Lista ner frågor och ta upp dem efter rundan. 

 Gå eventuellt igenom exempelbudgeten, finns som flik nr 2 i exceldokumentet, är den 

rimlig? Om inte ändra enligt deltagarnas förslag. 

 

Förbered dig lite för gruppuppgiften. 

Låt deltagarna fylla i gå igenom och fyll på sparlistan 

Gå igenom uppgifterna till nästa träff. 

 

Informera om nästa träff, ska ni träffa/besöka någon?  



 

 

TRÄFF  2 

Fortsättning ekonomi 

 

 

 

Odla på höjden    Foto Marianne Skantz 
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Fortsättning Ekonomi 

Budget – samtal om dina erfarenheter            

 

Reflektioner över min budget …. 

Vad kan jag spara på? 

Så här tänker jag prioritera! 

Dela med dig av dina tankar. 

 

Fundera själv på följande frågor i 10 minuter och samtala sedan 
i gruppen 

                                    

 

Kort, betal- och kreditkort.  

Vad är vad och vad kostar de?  

Hur många behöver jag? 

Hur ska jag skydda mig mot kapning av identitet och kort? 

Vad är räntan på krediter om jag inte betalar i tid?  

 

Vilka rabatter finns för pensionärer t.ex. i mataffären, på SJ m.fl.? 

Hur gör jag för att komma i åtnjutande av dem?  

 

Rut och Rot; vad menas? 
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Fundera själv på följande frågor i 10 minuter och samtala sedan 
i gruppen 
 

                                
 

 

Vad kan jag spara in på? 

Kan jag dela dagstidning med någon? 

Hur många tv-kanaler behöver jag? 

Hur kan jag jämföra olika abonnemang? 

 

Vad är en framtidsfullmakt? 

Se länk nedan 

 

 

https://www.konsumenternas.se/lana/fakta/om-myndig-fullmakt/framtidsfullmakter 

 

 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2017310-om-framtidsfullmakter_sfs-2017-310 
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Gå in och visa denna sida 

https://www.konsumenternas.se/lana/fakta/om-myndig-fullmakt/framtidsfullmakter 

 

Samt även denna: 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2017310-om-framtidsfullmakter_sfs-2017-310 

 

Använd ev. tid till att ta reda på svar. 

Om olika kort finns information på: 

https://www.konsumenternas.se/betala/olika-betalformer/om-betala-med-kontokort/olika-

kontokort/om-betal-och-kreditkort 

Visa denna sida på Internet för deltagarna 

 

 

 

  

https://www.konsumenternas.se/betala/olika-betalformer/om-betala-med-kontokort/olika-kontokort/om-betal-och-kreditkort
https://www.konsumenternas.se/betala/olika-betalformer/om-betala-med-kontokort/olika-kontokort/om-betal-och-kreditkort


 

 

Spartips för ekonomin och miljön 

fyll gärna på listan 

 

Panta burkar och flaskor 

Återanvänd det som går, platspåsar, petflaskor 

Ta med egen kasse när jag handlar 

Dricka kranvatten som måltidsdryck 

Handla säsongsbaserad mat 

Baka eget matbröd 

Frosta frysen 

Håll koll på temperatur i kyl och frys 

Stäng av duschen när du tvålar in dig 

Sophämtning var 14:e dag 

Jämför priser 

Tobak, alkohol och spel 

Apparater (tv, dammsugare m.fl.) i stand-by läge? 

Sälja prylar, möbler mm 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Till nästa träff 
Vad är en framtidsfullmakt? 

https://www.konsumenternas.se/lana/fakta/om-myndig-fullmakt/framtidsfullmakter 

 

Kostnader för Tidningar, Tv, Internet, Dator, Platta 

Telefon 

Lista dina kostnader för: 

 Vilken Per månad kronor Per år kronor 

Dagstidning 

 

 

   

Radio och tv avgift 

 

 

   

TV andra 

abonnemang 

 

 

   

Internet 

 

 

   

Dator/er 

 

 

   

Platta 

 

 

   

Telefon 

 

 

   

 

Kan du minska dina kostnader? 

 

Revidera din budget 

 

Hur mycket kan du spara? 

 

www.telekområdgivarna.se 
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Förberedelse inför träff 3 
 

 
 
Den 3:e träffen är den sista inom ämnet ekonomi. 

Ha gärna dator och projektor igång, så ni kan söka svar. 

Börja med att ta upp tankar och funderingar på föregående träff. 

Följ upp hemuppgiften. 

 Gör en samtalsrunda då alla få berätta hur det gått med hemuppgiften. Låt deltagarna 

reflektera och berätta vad de kommit fram till. 

 Lista ner frågor och ta upp dem efter rundan. 

Och kom ihåg: Du behöver inte kunna allt utan fokusera på att leda samtalen.  

 

Fundera på om ni ska bjuda in en rådgivare för att prata om dessa delar.  

Kan ni få komma till en bank och få information? 

 

Förbered dig lite för gruppuppgiften. 
 

Gå igenom uppgifterna till nästa träff. 

 

 

Avsnittet om Avtal, gå igenom det kort med deltagarna och rekommendera dem läsa mer på 

hemsidorna. 

 



 

 

TRÄFF  3 

Fortsättning ekonomi 

 

 

 

 

 

Foto Marianne Skantz 
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Fortsättning Ekonomi 

 

 

Spara, låna, skulder, försäkringar, testamente, avtal 
samt lite om spelande 

 

Fundera själv på följande frågor i 10 minuter och samtala sedan 
i gruppen 

                                
 

 

Spara 

Hur placerar jag mina ev. sparade pengar? 

Låna 

Kan och får jag låna pengar av banken som pensionär? 

Skulder 
Hur kan jag hantera mina skulder? 

Har jag skulder som tar för mycket av min ekonomi? 

Vad kostar de per månad? 

Hur mycket är amorteringar och hur mycket är ränta? 

Försäkra 

Vilka försäkringar behöver jag? 

Försäkringar; ska jag samla alla hos ett bolag eller ta den som är billigast hos olika bolag.  

Framtidsfullmakt  

Ska jag skriva en framtidsfullmakt? Vem kan hjälpa till med det? 

Testamente 

Bör jag skriva testamente?  

Vem kan hjälpa mig med det? 

Spelande 
Spelar jag genom att köpa lotter, satsa på fotbollslag eller hästar, casino via Internet? 

För hur mycket per vecka? 

Kan jag minska ner mitt spelande? 

Vem kan hjälpa mig om jag är på väg in ett spelmissbruk? 
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Avtal 
 

 
 

 
 

Läs mer på: 

www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/avtal-och-

villkor/ 

 

 

Köpa av näringsidkare 

Konsumentköplagar 

Konsumentköplagen gäller när du handlar varor från en näringsidkare 

Konsumenttjänstlagen gäller när du handlar tjänster av en näringsidkare  
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Konsumentkreditlagen gäller när du handlar på kredit av en näringsidkare 

Läs om lagarna på sidan Hallå konsument www.hallakonsument.se 

       

 

 

Köpa av privatperson 

Köplagen gäller då du handlar som privatpeson från annan privatperson. 

Läs med på Hallå konsument    www.hallokonsument.se 
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Till nästa träff 
 

 

Gå igenom din budget 

 

Behöver du åtgärda något? 

 

Ringa försäkringsbolag etc.? 

 

 

 

Fundera/ta reda på hur mycket du handlar mat och dryck för i månaden. 
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Förberedelse inför träff 4 
 

 
 
Den 4:e träffen handlar om Mat. 

Kom ihåg: Du behöver inte kunna allt utan fokusera på att leda samtalen.  

Läs igenom avsnittet om mat. 

Förbered dig lite för gruppuppgiften. 

 Ha gärna dator och projektor igång. 

 Börja med att ta upp tankar och funderingar på föregående träff. 

 Gå igenom avsnittet om Tallriksmodellen efter gruppsamtalet. 

 Lyssna tillsammans på avsnittet i radioprogrammet plånboken och fyll på listan 

tillsammans. 

 Gör gruppuppgiften – fyll i tabellen Säsongshandla 

 Gå igenom listan bra att ha hemma, eventuella tillägg? 

 Gå inte in i dialog om diverse olika koster, vilken som är bra och inte. 

 

Gå igenom uppgifterna till nästa träff. 

 

Informera om nästa träff. 

  



 

 

TRÄFF  4 

Mat 

 

 

 

 

 

Mattallrik   Foto Marianne Skantz 
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Mat 
 

 

Kan jag påverka så att jag äter god billig och näringsrik 
mat som jag blir mätt av? 

 

Fundera själv på följande frågor i 10 minuter och samtala sedan 
i gruppen 
 

                                

 

Hur ser min mathållning ut idag? 

Äter jag på regelbundna tider? Frukost, lunch och middag? 

Är det viktigt att äta regelbundet? 

Tycker jag om att laga mat? 

Lagar jag maten själv? Eller gör någon annan det? 

Har jag ett vecko- eller månadsschema med olika rätter? 

 

Äter jag ute? Hur ofta? Vad kostar det? 

Ska jag ändra min kosthållning? 

Vad kostar maten per vecka/månad?  

Hur mycket mat kastar jag? 

Var hittar jag information om näring? 

 

Ordlista 

Vegan Äter inga produkter från djur, inte mjölk, inte ägg. 

Vegetarian Äter inte kött och fisk 

Laktos Finns i däggdjursmjölk  (ko, get och får) 

Gluten Finns i vetemjöl, råg och korn 
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På Livsmedelsverket hemsida finns råd om mat 

www.livsmedelsverket.se 

 

 

 

Tallriksmodellen 

Livsmedelsverket lanserade 2016, tallriksmodellen i ny tappning 

2016-05-19  

Den klassiska tallriksmodellen har under många år hjälpt till att pedagogiskt visa hur maten kan 

fördelas för att öka mängden grönsaker och få en bra balans i måltiden. Nu lanserar Livsmedelsverket 

en modern version att inspireras av, en tallriksmodell som även enkelt går att anpassa utifrån det 

individuella behovet. 
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Tallriksmodellen för den som rör sig lite 

 

Med hjälp av nya illustrationer visar den moderna tallriksmodellen hur en bra, näringsrik, 

måltid kan se ut, både med tecknade bilder och med ord. För att inspirera och locka till att 

prova nya rätter i köket finns även nytagna foton för att visa hur modellen kan användas i 

vardagen. 

Den moderna tallriksmodellen kommer i två olika versioner. En anpassad, se nedan, för den 

som rör på sig enligt rekommendationerna (minst 30 minuter per dag) och en annan för den 

som inte rör på sig så mycket, se ovan, och därmed har ett mindre behov av energi. 

- Alla är vi olika. Genom att visa enkla sätt att anpassa måltiden med tallriksmodellen som 

utgångspunkt hoppas vi inspirera fler att hitta sitt sätt att äta bra, berättar Åsa Brugård Konde, 

nutritionist på Livsmedelsverket 

Att äta enligt tallriksmodellen är även miljösmart. Det är ett sätt att öka mängden mat från 

växtriket och minska på mängden kött. 

- Med de nya illustrationerna och fotografierna hoppas vi uppmuntra och inspirera till nya 

tankar i köket. Att till exempel våga prova och välja grova, fiberrika grönsaker och rotfrukter 

som kål av olika slag, bönor och lök. För miljön är det även bra att välja kött och fisk med 

omsorg, eller byta ut det mot bönor, ärter och linser, säger Åsa Brugård Konde 

Fakta tallriksmodellen 

 Tallriksmodellen är en pedagogisk modell för att visa hur alla på ett enkelt sätt kan få 

en bra balans mellan olika livsmedel. 

 

 I Livsmedelsverkets tallriksmodell är delen för kött, fisk, ägg eller baljväxter en 

femtedel av mängden mat på tallriken. Storleken på grönsaksdelen och potatis-pasta-

bröd-gryn-delen är flexibel, och beror på hur mycket en person rör sig. En fysiskt 

aktiv person behöver mer energi än en person med stillasittande livsstil. 

 

 För den som rör sig enligt rekommendationerna går det bra att äta enligt den klassiska 

tallriksmodellen med lika stora delar grönsaker respektive potatis, pasta, eller gryn. 
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 En person som rör lite på sig, exempelvis arbetar på ett kontor och sitter mycket hela 

dagarna, behöver mindre energi. Här kommer tallriksmodellen i en version där 

grönsakerna tar större plats och läggs över halva tallriken. För att minska kaloriintaget 

har mängden potatis, pasta, bröd och gryn minskats ner. 

 

 Tallriksmodellen visar proportionerna mellan de tre delarna. Modellen säger ingenting 

om hur mycket som är lagom att äta - det avgör hunger och energibehov. 

 

 De nya fotografierna på tillämpning av tallriksmodellen är alla tillagade på recept som 

är Nyckelhålsmärkta. Samtliga recept finns på Livsmedelsverkets webbplats att 

inspireras av. 

Läs mer om tallriksmodellen på Livsmedelsverkets webbplats:  

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nu-lanserar-

livsmedelsverket-tallriksmodellen-i-ny-tappning 

 

 

Tallriksmodellen för den som rör sig minst 30 minuter per dag, enligt rekommendation 

ovan. 

   

 

 

Artikel och modell från livsmedelsveket 

www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nu-lanserar-

livsmedelsverket-tallriksmodellen-i-ny-tappning 
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2017 

 

 

   www.ica.se/halsa/artikel/sagt-om-mat-sant-eller-falskt/ 
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Om att äta säsongsbetonat 
 

Lyssna på programmet Plånboken http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2778 

 

 

 

 

Går att ladda ner, om att äta i säsong. Avsnittet om att äta i säsong startar vid 33.30 - 41.00 

och är ca 9 minuter långt. 

Bifogas även som ljudfil. 
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Säsongshandla 

 

Årstid Vad 
Vår 

mars maj 

 

 

 

 

 

 

 

Sommar 

juni-augusti 

 

 

 

 

 

 

 

Höst 

september-november 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter 

december-februari 
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Tips på att alltid ha hemma 

 

Torrvaror 

Mjöl, vetemjöl, rågmjöl, potatismjöl m fl. 

Socker 

Salt 

Ris 

Pasta/makaroner 

Bulgur 

Quinoa 

Linser 

Gryn och flingor, till gröt och på fil och 

yoghurt 

Pulversoppor 

Bakpulver 

Russin 

Kryddor 

Ströbröd 

Kaffe 

Te 

Kakao 

Knäckebröd 

Flytande och konserver 

Olja 

Vinäger 

Senap 

Ketchup 

Sirap 

 

Tomater på burk 

Saft 

Sylt 

Marmelad 

Frysvaror 

Grönsaker 

Fisk 

Köttfärs 

Kyckling 

Matbröd 

Bär 

Dill, persilja, gräslök 

Andra kryddor 

 

 

 

Veckohandla 

Mjölk, fil, yoghurt, kvarg 

Ägg 

Smör/flytande 

Ost 

 

Grönsaker 

Potatis 

Rotfrukter 

Bönor 

Frukt 

 

Bröd 

Kött eller/och fisk 

 

 

Obs Ta med egna kassar 
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Till nästa träff 

 

 

Ta reda på hur dina kostnader är för fysisk aktivitet. 

 

Tränar du idag? 

 

När, var och hur? 
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Förberedelse inför träff 5 
 

 
 
Den 5:e träffen handlar om Fysisk aktivitet. 

 Ska ni göra ett studiebesök, eller bjuda in en personlig tränare för information? 

 Ta gärna reda på vilka möjligheter till fysisk träning som finns i närområdet. 

 Läs igenom avsnittet. 

 Förbered dig lite för gruppuppgiften 

 Titta på Senior Power från UR, finns med som bilaga 

Låna gärna hem boken från biblioteket Senior Power styrketräning för äldre av Helena 

Bellardini & Michail Tonkonogi, www.sisuidrottsbocker.se/Senior-Power.aspx 

Börja med att ta upp tankar och funderingar på föregående träff om Mat. 

Och kom ihåg: Du behöver inte kunna allt utan fokusera på att leda samtalen.  

Ha gärna dator och projektor igång. 

Låt gruppen titta på Senior Power från UR, finns med som bilaga 

 

Gå igenom avsnittet om Styrketräning för äldre, viktigare än många tror 

Låt deltagarna ge varandra tips på lokala träningsmöjligheter 

 

Gå igenom uppgifterna till nästa träff. 

 

Informera om nästa träff.  



 

 

TRÄFF  5 

Fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

Promenad   Foto Marianne Skantz 
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Fysisk aktivitet 
 

 

                                  

 

Är det viktigt att träna?  

 

Artikel nedan hämtad från  

www.nestorfou.se/nestor_artiklar/styrketraning-for-aldre-viktigare-an-du-tror/ 

Lår gruppen titta på Senior Power från UR, finns som bilaga. 

 

17 maj 2016 

Styrketräning för äldre, viktigare än många tror 

 

– Det här är ingen rocket science, sa Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid 

Högskolan Dalarna och berättade om varför styrketräning är viktigt för äldre. Inte bara för den 

dagliga välmåendet utan även för att vara bättre rustade vid vanliga åldersrelaterade 

sjukdomar.  

– Efter 60-årsåldern går det utför 
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Det säger Michail Tonkonogi, professor idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna, inför ett 

hundratal medarbetare i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i Stockholms södra länsdel. 

– Cirka 40 procent av en människas muskelmassa försvinner mellan 20- och 80-årsåldern, 

varav 30 procent försvinner i 50- till 80-årsåldern. 

Benmuskler är viktiga! 
Michail Tonkonogi säger att starka muskler, särskilt i benen, är mycket viktigt för att äldre 

personer ska klara av grundläggande saker i vardagen. Musklerna har också central betydelse 

för blodkärl och hjärtat. När musklerna försvagas försämras blodflödet, vilket ökar risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kan låta dystert, men det är enligt Michail aldrig för sent att 

börja träna sina muskler, men ju tidigare desto bättre. Han tipsar om att det är bättre att börja 

vid 92 års ålder än vid 98. 

– En 90-åring är lika träningsbar som en 20-åring och för de äldre ges snabb effekt. Med tio 

veckors träning kan en äldre persons muskelmassa öka med 150 procent. Hos elitidrottare ger 

motsvarande träning en ökning med några få procent. 

Forskning visar, enligt Michail, att styrketräning ger lika stor effekt vid åldersdiabetes som 

antidiabetesmedicin. Och att lyft med tunga vikter är bättre för blodsockernivån än lätta 

vikter. Andra studier visar att personer som är äldre än 60 år som tränar med tung belastning 

upplever större förbättring än när de äter antidepressiva läkemedel. 

 

Michail Tonkonogi visade några enkla och effektiva styrkeövningar som vård- och 

omsorgspersonal kan visa för de äldre.  

Michails träningstips för äldre 
30 minuters träning per vecka räcker för att bygga upp muskelstyrkan. Då gäller det att 

musklerna spänns maximalt, helst med tunga lyft vilket innebär tyngre lyft än vardagslyft. Det 

är viktigt att vila mellan styrkeövningarna. Och det är bra om belastningen kan varieras, så att 

skelettet i en och samma kroppsdel belastas i olika delar. Åtta repetitioner i fyra omgångar ger 

32 belastningscykler. Enligt Michail är detta perfekt. 

– Musklerna har ju inga ögon och bryr sig inte om vilka vikter du använder. En dyr hantel, ett 

gummiband, en Icakasse med några mjölkpaket i, eller din egen kroppsvikt. Ni som arbetar 

med äldre och träffar dem dagligen kan visa dem hur de kan göra. Man behöver oftast inte 

argumentera för att träning är viktigt, det vet de flesta. Det viktiga är att visa för de äldre hur 

de kan göra. 
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Michail Tonkonogi höll denna föreläsning på ett FoU-café i maj 2016. Nestor FoU-center 

bjöd in och arrangerade. (FoU står för Forskning och Utveckling 

 

Mer om äldre och träning: 

Lästips: Senior Power styrketräning för äldre av Helena Bellardini & Michail Tonkonogi, 

www.sisuidrottsbocker.se/Senior-Power.aspx 
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Fundera själv på följande frågor i 10 minuter och samtala sedan 
i gruppen 
 

                                
 

 

Rör jag på mig idag? 

Har jag någon planerad motion, löpning, motionspass etc. 

Vardagsmotion? 

Vad skulle jag behöva för att röra på mig mer? 

Vad tycker jag om att göra? 

Vad finns i kommunen/närområdet 

Var hittar jag det som finns?  

Helst ensam eller tillsammans med andra? 

            

 

Är det viktigt att träna kondition, styrka, balans? 

Hur tränas kondition? 

Hur tränas styrka? 

Hur tränas balans? 

Hur ofta bör jag träna? 

 

Vad kostar det? 
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Tips fysisk träning 

 

Gratistips 

Promenader, med hund, på leder,  

Jogging 

Utegym 

Stavgång 

Träna hemma 

Vara värd inom en förening 

Gå till och från, vardagsmotion 

 

Skapa ett hemmagym, tips i Senior Power styrketräning för äldre av Helena Bellardini & 

Michail Tonkonogi, www.sisuidrottsbocker.se/Senior-Power.aspx 

Boken finns att låna på biblioteket 
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Till nästa träff 
 

 

Fundera på hur du ska lägga upp din fysiska aktivitet 

 

Hur kan jag träna ekonomisk smart 

 

Gör gärna ett veckoschema 

 

Vad motiverar mig att träna? 

 

Fundera på vad som är livskvalitet för dig? 
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Förberedelse inför träff 6 
 

 
 

Den 6:e träffen handlar om Livskvalitet. 

 Läs igenom avsnittet. 

 Förbered dig lite för gruppuppgiften. 

 Ha gärna dator och projektor igång 

 Sista träffen i cirkeln 

 Förbered för skriftlig utvärdering  

 Ta med något extra till kaffestunden 

 

 

Det kan under denna träff komma fram mycket olika känslor, t.ex. sorg, saknad, ledsamhet 

etc. 

Viktigt att du som samtalsledare lyssnar och låter deltagarna få uttrycka olika känslor. 

Bekräfta dem och låt inte någon prata för länge. Det är helt ok att vara tyst en kort stund. 

 

Börja med att ta upp tankar och funderingar på föregående träff om Fysisk aktivitet. 

Låt deltagarna samtala om ämnet enligt de frågor som finns. 

Maila bilagan: tidningen Min Hälsa nr 3/2017, se artikel på sid 14 om Den som fastnar i …, 

Tidningen ges ut av Landstinget Sörmland. 

 

Läs tyst igenom texterna tillsammans med deltagarna och samtala om texterna i grupp. 

Avsluta med en trevlig stund. 

  



 

 

TRÄFF  6 

Livskvalitet 

 

 

 

 

 

Samtal   Foto Marianne Skantz 
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Livskvalitet 
 

Om jag fick leva ett liv till 

Av 85-åriga Nadine Stair Louiseville, Kentucky 

Om jag fick leva ett liv till 

då skulle jag göra flera misstag nästa gång 

Jag skulle vilja koppla av mera och vara mjukare 

Jag skulle vilja vara dummare än jag varit på den här resan 

Jag skulle vilja ta saker och ting mindre allvarligt 

Jag skulle vilja våga ta fler chanser, 

bestiga flera berg och simma i flera sjöar 

Jag skulle vilja äta mera glass och färre bönor 

Jag kommer kanske att ha flera verkliga bekymmer 

men jag skulle ha färre inbillade 

Ni förstår… jag är en sån där människa som lever försiktigt 

och sunt timme efter timme, dag efter dag 

Oh, visst har jag haft mina fina stunder och om jag fick göra om det 

skulle jag försöka att bara ha stunder 

En stund efter en annan 

i stället för att leva så många år i förväg 

Jag har varit en sån där person som aldrig går någonstans 

utan termometer, varmvattensflaska, regnkappa och fallskärm 

Om jag fick leva en gång till skulle jag packa mindre i väskan 

Om jag fick leva en gång till skulle jag börja gå barfota tidigare om vårarna 

och fortsätta med det längre in på höstarna 

Jag skulle dansa mera, åka mera karusell 

och jag skulle plocka flera tusenskönor. 

 

Att bli pensionär är en av de större livshändelserna för många. En del ser fram mot 

pensionstiden, en del tar det med ro och andra nästan fruktar den. 

Som vid många större livsförändringar påverkars vi. Huvudet fylls av tankar på framtiden… 

Hur ska det gå? Kommer jag att klara mig? Vad ska jag nu göra om dagarna?  Hur kommer 

mitt sociala liv se ut? Blir jag helt ensam? Vem kan hjälpa mig om jag blir sjuk? 

När man landat efter ett tag som pensionär är det vanligt att tänka tillbaka på sitt liv. Tänka 

på, reflektera över och bearbeta det som hänt är viktigt för att finna harmoni och trygghet 

samt att inte fastna i grubblerier. Om du fastnar i grubblerier, ta hjälp. Likaså om du känner 

dig deprimerad. 

Som bilaga finns tidningen Min Hälsa nr 3/2017, se artikel på sid 14 om Den som fastnar i …, 

Tidningen ges ut av Landstinget Sörmland. 



 

 

En del skriver ner sin livshistoria. Andra läser böcker om hur det är att åldras.  

Ett gott råd är att njuta av sina dagar, göra sådant som är ogjort, prova på olika saker som man 

tänkt, och uppskatta det man har. 

Att engagera sig i olika sammanhang kan ge inspiration, livslust, socialt liv. Våga prova på, 

det kanske inte blir vad du tänkt, kanske blir bättre eller tyvärr sämre. Ge inte upp, prova 

igen!  

 

Vad är livskvalitet för mig? 

Fundera själv på följande i 10 minuter och samtala sedan i 
gruppen 
 

                                
 

 

Vad tar du med dig från dikten av Nadine Star? 

Vad är livskvalitet? 

Vad är meningsfullhet i livet för mig? 

 

Har jag meningsfullhet i livet och om inte vad vill jag fylla på? 

Vilka intressen vill jag odla? 

Har jag något/några val? 

Har jag andra människor att ta hänsyn till? 

Andra som är beroende av mig? 

Finns något jag ha mer av i mitt liv? 

Vad finns att göra om jag vill bidra som medmänniska, jobba med något nytt o.s.v. 

Skrattar jag ofta? 

Finns humor med i min vardag? 
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”Skratt är det kortaste avståndet mellan två människor”. 
Victor Borge  
 

 

 
Artikel ur Sydsvenskan 31 augusti 2013 
 

Den som har kul lever längre 

Stämmer det att ett gott skratt förlänger livet? 

– Svar ja! säger Leif Salford, seniorprofessor i neurokirurgi vid Lunds universitet. 

Av: Cecilia Nebel 

Enligt en holländsk studie som sammanställt trettio vetenskapliga studier om glädje är 

resultatet entydigt; livslängden ökar om man lever ett liv i glädje och positivitet. 

– Det talas om en förlängd livstid på tio år, säger Leif Salford och berättar att mycket tidigt i 

människans utveckling var lusthjärnan den mest centrala delen av hjärnan. Man åt, drack, 

hade sex och var lycklig. 

 

– När du skrattar utsöndras både endorfin och dopamin. Hjärnan har en fantastisk 

kommunikation med lymfan, när hjärnan är lycklig så innebär det att immunförsvaret 

stimuleras. 

Skrattet kan också ha andra positiva bieffekter som ett årligt vikttapp på ett halvt till två kilo, 

Men då måste man skratta högt och hjärtligt i 10–15 minuter per dag. Dessvärre skrattar vi 

mindre ju äldre vi blir. 

 

Susanne Iwarsson som är professor i gerontologi (läran om åldrandet) vid Lunds universitet 

bekräftar att det finns starkt vetenskapligt stöd för att ett glatt liv ger ökad livslängd.  

 

 

Fundera själv på ovan i 10 minuter och samtala sedan i 
gruppen 
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Skrattets betydelse. 

Vem är jag egentligen? Hur vet du det? 

Vad vill jag med livet och vad vill livet med mig? 

Till vad, ska jag använda det jag vill? 

Hur kan jag hanteria den växande insikten att jag närmar mig döden? 

 

 

 

Korta noteringar från en föreläsning 2018 av Patricia Tudor-
Sandahl  
av Marianne Skantz 

 
Moget – d.v.s. färdigt att tas i bruk. 

Motsatsen till längtan är likgiltighet. 

Man kan inte skriva om sin historia. 

Gamla sår och skador kommer fram när man åldras. 

 

Vad gör vi med de sår som livet har givit? 

Stäng dem inte ute, utan släpp in dem och låt de verka. 

 

Vem är jag egentligen? Hur vet du det? 

Bra att lära känna sig själv. 

Vad vill jag med livet, och vad vill livet med mig? 

Till vad, ska jag använda det jag vill? 

 

Vi väljer hur vi förhåller oss i olika situationer. 

Hur kan jag hanteria den växande insikten att jag närmar mig döden? 
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Lästips 
 
Böcker av Patricia Tudor-Sandahl 

Psykolog, psykoterapeut och fil dr i pedagogik. 

Skriver enkelt och förståligt. 

Det tredje åldern 

Den fjärde åldern 

Tid för förändring 

Tid att vara ensam  

m.fl. 

 

 

Sök på Internet på t.ex. att bli pensionär, att åldras. 

. 

 

 

 

 

 

SLUT / 
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Ordlista  
Abonnemang Beställning av en vara eller tjänst där betalning sker i förväg. Observera att 

abonnemang ofta kräver en kontakt för att avslutas. 

Amortering Återbetalande av lån. 

ARN Allmänna reklamationsnämnden. 

Avtal Skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan två eller flera parter. 

Avbetalning Ett köp där du betalar en handpenning och resten av skulden för köpet i 

omgångar. 

Betalningsanmärkning En notering som visar att en person inte skött sina betalningar. 

Brutto Före avdrag, t.ex. lön innan skatt. 

Budget är en prognos (tänkt verklighet) för framtida ekonomiska händelser. 

Borgensman är en person som går i borgen för någon annan. Att gå i borgen innebär att man 

lovar att betala någon annans skuld som den personen inte själv kan betala den. 

Garanti Ett löfte från säljaren/tillverkaren att laga eller byta en vara som gått söder inom en 

viss tid efter köp. 

Inkomst Pengar för arbete, bidrag och eller underhåll. 

Faktura Ett skriftligt krav på en skuld från en säljare till en köpare. 

Förfallodag Den dag som en faktura eller annan skuld ska betalas. 

Indrivning Kronofogden  driver in en obetald skuld genom utmätning av lön eller egendom. 

Inkassoföretag Ett företag som driver in skulder åt företag eller privatpersoner. 

Kredit Ett på förväg bestämt lån, till en person som köper något och betalar senare. 

Konsumentvägledare En person ofta anställd hos kommunen som ger råd till konsumenter. 

Kvitto Ett bevis på vad som köpts, när och till vilken summa.  

Netto efter avdrag, t.ex. lön efter skatt. 

Reklamera Köparen meddelar säljaren att det är något fel på en köpt vara. 

Ränta Den avgift som det kostar att låna pengar.  

Tillgodokvitto Ett kvitto på att köparen har en summa pengar tillgodo hos säljaren.  

Ångerrätt Innebär en rätt att få lämna tillbaka en köpt vara inom en viss tid och få pengarna 

tillbaka. Gäller bl.a. köp vid hemförsäljning samt via Internet. 

Öppet köp Betyder att köparen har rätt att ångra ett köp inom en viss tid och få pengarna 

tillbaka. 
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Rotavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer 

av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och 

tillbyggnad. 

Mer information finns på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se 

 

Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer 

av arbeten som utförs i hemmet. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt. 

Mer information finns på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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BILAGOR 
 

 

Som dokument, kopieras och delas ut 

- Koll på pengarna 

 

- Budgetmall 

 

Som filer via e-post  

- Budgetmall 

 

- Plånboken om äta i säsong 

- Intervju om träning med Michail Tonkonogi  

 

- Tidn Min hälsa se sid 14-15, Den som fastnar i ….. 

Att dela ut 

2 berättelser finns endast i ledarmaterialet 
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Två berättelser 
 

Berättelserna på kommande två sidor finns inte med i deltagarmaterialet. 

Det är två berättelser ur livet, som kan användas i gruppsamtalen. 

 

Skrivs ut, alt kopieras och delas ut till gruppen. 

 

 

  



 

 

Inget blev som vi tänkte 

 

Erik vaknade tidigt på morgonen av att solen dansade in genom en glipa mellan gardinerna. 

Han hörde vårens fågelkvitter utanför fönstret och för ett kort ögonblick kändes ett glatt pirr i 

magen. Den ljusa känslan kändes hemtrevligt och van. I över 50 år hade han varit den som 

med lätthet stigit upp, satt på morgonkaffet och hämtad tidningen. Allt med en krispig känsla 

av nyfikenhet och förväntan inför den kommande dagen.  

I nästa stund, när han slog upp ögonen och vaknade på riktigt, insåg att han att sängen bredvid 

honom var precis lika tom som dagen innan. Morgonen kändes plötsligt tung och mörk och 

den numer allt för välbekanta känslan av tomhet tog över sinnet. Hans älskade livskamrat 

Anna fanns inte längre. Hon var borta för alltid och skulle inte komma tillbaka. Strupen 

snördes samman när han tänkte på det.  

Det hade gått nästan ett helt år nu sedan hon blev sjuk och bara en kort tid senare somnade in 

för alltid. Tiden kring hennes sjukdom hade varit så kaotisk och tumultartad och han hade 

varit helt oförberedd. Dagarna hade fyllts av praktiska beslut och bestyr och det hade helt tagit 

musten ur honom. När Annas kamp slutligen var över hade han varit allt för trött för att riktigt 

känna något. När så sorgen kom ifatt blev livet så oändligt mörkt och svårt att han knappt 

orkade stiga upp ur sängen.   

Att saknaden efter henne kunde kännas så svår, det hade han inte varit beredd på. Han som 

alltid varit så glad och stark. Varit den som sett till att ordna och ställa till rätta när det 

behövdes. Nu var han plötsligt någon annan som han alls inte förstod sig på. En klen och tunn 

stackare hade han blivit. Visst hade han försökt få hjälp i sin sorg av vänner och barn, men det 

var som om ingen riktigt begrep vad han gick igenom.  Alla omkring honom verkade mena att 

han borde börja se framåt och försöka njuta av livet så fort som möjligt igen.  

 

De förstod ingenting! Allt som han och Anna tänkt göra de närmaste åren hade ju fallit ihop 

som ett korthus. De hade haft så många planer och så mycket kvar att göra tillsammans. Bra 

ekonomi hade de också, så det var inget bekymmer. Men vad spelade det för roll nu? 

Ingenting var roligt längre. Hur skulle han någonsin kunna känna någon livslust utan henne?  

 

Erik skakade på huvudet och reste sig långsamt upp från sängkanten. Med långsamma steg 

gick han mot köket. Morgonkaffet smakade inte lika gott som förr, men bryggaren skulle på 

hur som helst. Idag var det i alla fall en vårdag med ett vackert ljus, och litet ljusare var 

morgonen idag. Och fåglarna kvittrade faktiskt fortfarande…… 

Att diskutera: 
 

Känner du igen något i Eriks historia? Vill du dela med dig? 

Vilka råd skulle du vilja ge Erik?  

Vilka råd skulle du vilja ge Eriks vänner och barn? 

Vad skulle kunna hända Erik härnäst?  

Hur oroliga ska vi vara för Erik? 

  



 

 

Uttag medges ej 

Internet krånglade igen. En cirkel med små prickar snurrade runt, och ingen banksida dök upp 

på skärmen. Bara det nu inte var så att hennes surf var slut igen? Eva suckade, nej, hon hade 

inte råd att köpa till mer tid den här månaden!  

 

Eva var på språng för att ta bussen till stormarknaden och månadshandla. Det hade varit så 

fint att veta hur mycket hon hade på kontot innan hon stod där med sin kundvagn. Förra 

gången hade det varit så försmädligt där i kassan när pengarna inte räckte. ”Uttag medges ej” 

hade displayen visat och rodnande hade hon fått be kassörskan ta bort dom där så 

välbehövliga dammsugpåsarna. Men det hjälpte inte så hon hade fått fortsätta plocka bort. 

Tvättmedel, schampo, balsam ställdes åt sidan och en lång kö bakom henne trampade och 

suckade ljudligt. Hon fick rysningar bara hon tänkte på det. Det var tufft med ekonomin som 

nybliven pensionär. Den lilla pension hon fått räckte inte till och ständigt fick hon fylla på 

från sparkontot för att klara sig.  

Hur hade det kunna bli såhär? Eva hade tänkt den tanken många gånger. Hon som var van att 

leva gott och kunna unna sig det mesta hon ansåg sig behöva. Ända sedan hon fick sitt första 

extrajobb på lokaltidningen hade hon haft gott om pengar att röra sig med. Eget hus hade hon 

också, visserligen fortfarande belånat, men kunder hade hon ju, så det såg hon inte som något 

problem. Hon hade levt ensam i många år och var van att klara sig själv. Hennes företag gav 

bra med inkomster, och självständig och fri rullade livet på med många vänner, kunder och 

affärskontakter. Hur det skulle bli när hon gick i pension det hade hon aldrig ens funderat på. 

Inte hade hon koll på att de sociala avgifterna som betalades i hennes lilla firma bara gick till 

allmän pension.  

 

Det var en bitter erfarenhet hon fått göra och när den första utbetalningen kom trodde inte Eva 

sina ögon. Först hade hon nog faktiskt varit i det närmaste deprimerad den första tiden som 

pensionär och det hade känts som livet var på väg att ta slut. Vänner försvann, för nu kunde 

hon inte längre umgås på det sätt som man gjorde i hennes kretsar. Vändpunkten kom när hon 

till slut bestämde sig för att ”gilla läget”. Hon ville inte bli bitter. Hon insåg att det inte skulle 

gå att förändra situationen på annat sätt än att sälja sitt hus. Efter det att lånen var betalade i 

vart fall en liten summa över som ett lags sparkapital. Det räckte inte på långa vägar till det liv 

hon var van att leva, men trots allt så gick livet vidare. Visst bodde hon riktigt bra i den 

marklägenhet hon nu hyrde, som till och med hade en fin liten uteplats. Men att inte ha råd att 

köpa de blommor hon ville ha på våren och göra det fint var svårt.  Hennes största utmaning 

var att hitta guldkant på tillvaron utan att det kostande för mycket. Men hur skulle det gå till? 

 Att diskutera: 
 
Känner du igen något i Evas historia? Vill du dela med dig? 

Vad skulle Eva kunna göra för att förbättra sin situation? 

Vilka råd skulle du vilja ge Eva?  

Vad skulle kunna hända Eva?  

 

 


