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Förord 
Jag vill börja med att tacka Luleå kommun och personalkontoret som gav mig möjligheten att 

genomföra denna studie. Vill även tacka alla lärare och rektorer som har delat med sig av sina 

upplevelser och tankar kring pensionen, utan dem hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra. Vill även ta tillfället i akt och tacka min handledare Johan Örestig som gett 

konstruktiv feedback och guidning under arbetets gång. Avslutningsvis vill jag tacka mina 

nära och kära som har korrekturläst uppsatsen och peppat mig under dessa veckor. 

  



 

Sammanfattning  
Luleå kommun står inför en stor generationsväxling kommande år, där efterfrågan på 
arbetskraft kommer vara större än utbudet. En allt äldre befolkning gör att de som arbetar 
måste försörja fler. Om äldre arbetskraft arbetar längre skulle det ge stora effekter på den 
framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. Studiens syfte har därför varit att 
undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom Luleå kommun och 
identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål gällande ålder för 
ålderspensionering. Målsättningen med studien har varit att skapa en förståelse kring äldre 
arbetskraft som ska generera i ett underlag för Luleå kommuns arbete med äldre arbetskraft 
och möjligheten att förlänga arbetslivet. Genom kvalitativa intervjuer med fyra 
gymnasielärare och två rektorer har resultatet visat att majoriteten av lärarna är inställda att 
arbeta fram till 65 års ålder. De faktorer som påverkar pensionsbeslutet är hälsan i första 
hand men även påverkansmöjligheter och ekonomin. Lärarna är i stort positiva till att kunna 
förlänga arbetslivet men för att stanna kvar längre vill de få vara delaktiga och kunna påverka 
sin arbetssituation där arbetskraven anpassas efter arbetsförmåga. Lönepåslag eller möjlighet 
att gå ner i tid ökar även förutsättningen för att lärarna kan tänka sig att stanna kvar i 
arbetslivet längre.  
 
 
Nyckelord: Age management, age management and workforce, ageing workforce, ageing 
and work, working ability, äldre arbetskraft, arbetsförmåga  
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Inledning  

Sverige står inför en stor generationsväxling kommande år. De höga födelsetalen under 1950-

1960-talet gör att många arbetstagare inom de närmaste åren har möjlighet att ta ut sin 

ålderspension. Sverige har ingen formell pensionsålder. En arbetstagare som fyllt 61 år kan 

fritt välja att ta ut sin ålderspension fram till 67 år. Efter 67 år kan arbetstagaren fortsätta 

arbeta men då krävs det att arbetsgivaren samtycker till att personen får stanna kvar i 

organisationen. År 2014 var utträdesåldern i Sverige beräknad till 63,8 år, det vill säga den 

vanligaste ålder när flest svenskar väljer att gå i pension (Arnek, 2012). Siffror visar att antal 

personer som fortsätter arbeta efter 65 års ålder har ökat under senare år och 

Pensionsåldersutredningen (2013) menar att dagens och framtidens äldre har goda 

förutsättningar för att arbeta längre. Även om siffror och utredningar är positiva, visar det 

aktuella läget att fördelningen är ojämn mellan personer som träder in i arbetslivet jämfört 

med personer på väg ut. Effekten av detta blir att efterfrågan på arbetskraft kommer vara 

större än utbudet. För att klara av den stora generationsväxlingen krävs det att svenska 

arbetsgivare förbereder sig för den åldrande befolkningen. Dock visar en undersökning gjord 

av Framtidskommissionen (2013) att 90 procent av de svenska arbetsgivarna inte har någon 

strategi för att behålla äldre arbetskraft.  

Utmaningen som Sverige står inför gällande generationsväxlingen är densamma för Luleå 

kommuns situation. Luleå kommun är en politiskt styrd organisation som ligger i Norrbottens 

län, med sina 6500 medarbetare är Luleå kommun en av Norrbottens största arbetsgivare 

(Luleå kommun, 2015). Organisationen är fördelad på nio förvaltningar och 300 olika 

befattningar. Inom kommunen är åldersgruppen 65 år och äldre är en starkt ökande 

åldersgrupp som 2014 mättes till 20 procent av befolkningen. 2025 beräknas siffran öka till 

22 procent och 2060 till 26 procent (Luleå kommun, 2015). En allt äldre befolkning gör att de 

som arbetar måste försörja fler. Om äldre arbetskraft arbetar längre skulle det ge stora 

effekter på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. Det aktuella läget 

kommunen står inför redogörs i deras kompetensförsörjningsrapport för 2016-2018, där det 

även framgår att varje förvaltning har handlingsplaner för kompetensförsörjning utifrån 

pensionsavgångar (Luleå kommun, 2015). Däremot har Luleå kommun idag ingen strategi för 

hur de ska få fler att arbeta längre, som läget ser ut idag kommer det behövas i framtiden. 

Idag har kommunen en pensionspolicy som är grunden till hur tjänstepensionen tillämpas. 

Alla anställda har möjligheten till att få information och stöd kring pensionen i början av 

anställningen, mitten av livet och när man närmar sig pensionsåldern. Dock finns inga 

kommungemensamma förmåner för anställda som närmar sig pensionen. Jag har därför fått i 

uppdrag att undersöka vilka tankegångar och upplevelser som medarbetare och chefer har 

gällande pensionstidpunkten. Forskning om förlängning av äldres arbetsliv är intimt 

förknippat med Luleå kommuns utvecklingsfrågor. Kommunen vill skapa förutsättningar för 

äldre att utvecklas så att deras arbetsförmåga hålls intakt även senare i arbetslivet. Vilket 

knyter an till pedagogisk forskning om hur gymnasieskolor tar tillvara på lärares kunskaper. 

Studien ska ge en fördjupad kunskap om faktorer som påverkar medarbetares önskade 

pensionsålder och är ett underlag till arbetet med att försöka behålla arbetskraft längre.  
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Syftet 
 
Syftet med studien är att undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom 

Luleå kommun och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål 

gällande ålder för ålderspensionering.  

 

 

Frågeställningar 
 

 Vad har äldre gymnasielärare inom Luleå kommun för önskad pensionsålder? 

 Vilka faktorer påverkar beslutet om pensionstidpunkt? 

 Framhåller äldre gymnasielärare andra faktorer än de som Luleå kommun fokuserar 

på i sitt arbete för att behålla äldre arbetskraft? 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för relevant forskning inom äldre arbetskraft med 
koppling till studiens syfte och frågeställningar. Pensionsåldern och synen på pensionen ser 
olika ut i olika delar av Europa och jag har därför valt att försöka avgränsa mig till studier 
som rör Sverige, Finland, Norge och Danmark där pensionssystemen liknar varandra.  
Avsnittet kommer beröra pensionen utifrån individens perspektiv och organisationens 
perspektiv men först ges en kort introduktion om Sveriges pensionssystem.

 

 

Det svenska pensionssystemet 
Det svenska pensionssystemet består av tre delar, den allmänna pensionen, tjänstepensionen 

och privat sparande (AMF, 2016). Den allmänna pensionen är den del individen får från 

staten och den tjänas in när man arbetar, studerar, har A-kassa eller är hemma med små 

barn. Den allmänna pensionen beror på livsinkomst och styrs efter hur länge man har arbetat, 

hur mycket och hur det går för Sveriges ekonomi. En del av pensionen från staten är 

premiepension och fördelas i fonder som individen själv väljer. Tjänstepensionen betalar 

arbetsgivaren ut och styrs efter lönen samt hur länge och hur mycket man har arbetat. 

Tjänstepensionen placerar individen själv i antigen fondförsäkring eller traditionell 

försäkring. Det privata sparandet är individens egna val och är utöver den allmänna 

pensionen och tjänstepensionen (Ibid.).    

 

 

Pensionsbeteende 
Solem, Syse, Furnes, Mykletun, De Lange, Schaufeli och Ilmarinen (2014) har undersökt om 

det finns några samband mellan pensionsavsikter och pensionsbeteende inom offentlig 

sektor, dvs. om individens tankar kring pensionstidpunkten påverkar den faktiska 

pensionsåldern. Individer som har avsikt att gå i pension sent men inte har någon bestämd 

pensionsålder har en ytterst liten påverkan på den faktiska pensionstidpunkten. Individer 

som däremot beslutat sig för att gå i pension vid en viss ålder fortsätter att jobba till den 

åldern och tar sedan ut sin ålderspension. Pensionsbeslutet innebär för många tveksamheter 

och tvivel. Solem et al. (2014) visar att personer som är osäkra och kluvna inför 

pensionsåldern ändrar ofta tidpunkten för den faktiska pensionsåldern när tiden närmar sig 

för att gå i pension. De har intentioner att gå i pension en viss ålder men tidpunkten förändras 

på grund av olika faktorer. De samband som visat sig påverka intentioner och beteende 

varierar främst beroende på hälsa, utbildning och typ av arbete. Äldre arbetstagare med dålig 

hälsa och låg utbildning går i många fall tidigare i pension än de föredrar. De har färre 

möjligheter att stanna kvar i arbetet så länge som de föredrar på grund av dålig tillgång till de 

resurser som krävs för att kunna arbeta längre. Tjänstemän har i större utsträckning 

möjlighet att gå ner i tid och större flexibilitet i arbetet vilket har positiv inverkan på 

arbetssituationen som i förlängningen gör att tjänstemän arbetar längre än arbetare. (Solem 

et al. (2014)    

 

 

Arbetsförmåga 
Arbetsförmåga är enligt Ilmarinen (2001) summan av enskilda arbetsrelaterade faktorer och 

grunden för anställningsbarhet och sysselsättning. Arbetsförmågan förändras successivt med 

åldern och visar mer individuella skillnader med stigande ålder. Efter 55 års ålder kan 

arbetsförmågan variera betydligt mer mellan olika arbetstagare än för yngre arbetstagare. 

Arbetsförmåga bygger på balans mellan en persons resurser och arbetets krav (Ilmarinen, 

2005). En persons resurser består av hälsa och förmåga, utbildning och kompetens samt 
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värderingar och attityder. Arbete omfattar arbetsmiljö och samhälle samt 

arbetsorganisationen och krav. Ilmarinen (2005) beskriver arbetsförmåga utifrån ett hus med 

fyra våningar. Förändringar på de olika våningsplanerna påverkar arbetsförmågan på olika 

sätt och individen har i varierande grad möjlighet att påverka. Våning ett är individens egna 

förutsättningar, livsstil, hälsa och fysiologiska och psykologiska förutsättningar. Grunden som 

resten av huset ska vila på, förändringar i grunden påverkar övriga våningar. Första våningen 

har arbetsgivaren begränsade möjligheter att påverka. Andra våningen representerar 

yrkeskunskap och innebär utbildning, kompetens och erfarenhet som även den är något som 

individen själv står för. Våning tre är attityder och värderingar, både individens och chefens. 

Som föregående våning är det något som individen står för från början men som under 

anställningens gång utvecklas i samspel med chefen, kollegor och organisationskulturen 

(Ilmarinen, 2005). Sista våningen är arbetets organisation, arbetsmiljö och ledarskap, en 

våning där företaget och arbetsledaren har inflytande över. Viktiga faktorer som påverkar 

arbetsförmågan är arbetsmiljö, arbetsinnehåll och arbetsgemenskapen (Ilmarinen, 2001). 

Anställningsbarhet kan förbättras med olika stöd- och servicesystem, arbets- och 

pensionslagstiftningen samt förändringar i värderingar och attityder.  

 

 

 

Figur 1  Ilmarinens house of work ability 

 

 

Den mentala funktionsförmågan förändras med åldern och sett ur arbetssynpunkt kan 

uppfattningsfunktioner och arbetshastighet bli långsammare. Trots att funktionsförmågan 

förändras med åldern menar Ilmarinen (2001) att det inte finns något tydligt samband mellan 

ålder och arbetsresultat. Äldre är lika produktiva som yngre och använder äldre arbetstagare 

sin arbetserfarenhet på ett kreativt sätt, har man en förmåga att klara sig bättre i arbetslivet 

än de som inte gör det (Ilmarinen, 2001). Den sociala funktionsförmågan kan tillskillnad från 

den mentala funktionsförmågan förbättras med åldern (Ibid.). Individen lär sig med åldern 

att veta sina begränsningar och möjligheter och kan ändra sitt beteende därefter. Därför har 

äldre bättre möjlighet att anpassa sitt beteende i enlighet med den andra personen än vad 

yngre har. De har även en social förmåga att kunna omvandla sin egen vilja till att bli 

gruppens vilja, en förmåga att kunna påverka andra. 
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Push- och pullfaktorer  
Organisationens inställning till äldre arbetskraft har betydelse för hur länge anställda väljer 

att vara kvar i organisationen. Furunes, Mykletun och Solem (2011) har studerat 

åldersmedvetet ledarskap i offentlig sektor. Det åldersmedvetna ledarskapet är en bidragande 

faktor till när anställda väljer att gå i pension. Mekanismer som starkt påverkar 

personalflödet i organisationer beskrivs ofta som push- och pullfaktorer. Pushfaktorer 

(pådrivande) omfattar interna faktorer inom organisationen eller på arbetsmarknaden som 

påverkar tidigt utträde. Dessa går ofta emot anställdas egna önskemål om pensionens 

tidpunkt, exempelvis chefers negativa attityder till äldre arbetstagare eller brist på strategier 

och åtgärder mot att behålla äldre arbetstagare. Psykosocial stress (e.g. Anxo, Månsson & 

Ivarsson, 2014) i arbetslivet kan vara en del i ett tidigare utträde. Den vanligaste förklaringen 

till psykosocial stress är att individen känner sig överbelastad med arbete men även bristande 

möjligheter att styra över sina arbetsuppgifter och ojämn fördelning mellan krav och kontroll. 

Enligt Karasek (1979) har krav en positiv inverkan på arbetsförmågan men när kraven blir för 

stora och individen inte kan hantera kraven ger det en negativ påverkan. För mycket egen 

kontroll och bestämmanderätt har inte heller någon positiv inverkan eftersom det påverkar 

produktiviteten negativt (Karasek, 1979). Större risk att fel beslut tas och att beslutsprocesser 

blir långsamma. En annan pådrivande faktor är när det sociala stödet inte finns eller är dåligt 

på arbetsplatsen. Det ökar risken för ohälsa som i sin tur påverkar äldre arbetstagares 

pensionstidpunkt. Ett bra socialt stöd från arbetsgivaren och arbetskamrater har en positiv 

inverkan på hälsan (Johnsson & Hall, 1988).  

 

Pullfaktorer eller attraktionsfaktorer (se, Furunes et al. 2011) är externa faktorer som kan 

uppfattas som incitament för att avsluta tidigt, exempelvis tillgång till förtidspensionering. 

Det svenska pensionssystemet erbjuder olika typer av förtida pensionslösningar där 

ersättningsnivåerna och kriterier är generösa vilket utgör attraktiva valmöjligheter till arbetet 

(Stattin, 2009).  En konsekvens av detta är att många äldre lämnar arbetsmarknaden innan 

de når lagstadgad pensionsålder. För att utifrån organisationsperspektivet utvidga äldre 

arbetstagares karriärer och behålla de längre i arbetslivet utan att skapa oacceptabla 

påfrestningar menar Furunes et al. (2011) att det krävs att chefer tar ett visst ansvar. 

Organisationer måste ha en tydlig ansvarsfördelning, vem som ansvarar för åldersfrågan. 

Ansvarsfördelningen skapar handlingsutrymme som i sin tur påverkar motivation och vilja till 

åldersmedvetet ledarskap. Viktigt är också att organisationen förser chefer med 

personalresurser och ekonomiska resurser för att kunna arbeta utifrån ett åldersmedvetet 

ledarskap. 

 

 

”Stay”- och ”Stuck”-förklaringar  
”Stay” förklaringar är de delar i arbetet som upplevs som positiva och har betydelse för den 

anställdes arbetsmotivation och pensionsbeteende (Stattin, 2009). Delar i arbetet som har 

positiv inverkan är om den anställde upplever sitt arbete som attraktivt och vill fortsätta 

arbeta samt utvecklingsmöjligheter och lönen. Även arbetets innehåll och sociala relationer på 

arbetet bör upplevas positiva för att ha betydelse för arbetsmotivationen och 

pensionsbeteendet (Ibid.).  

 

Arbetsmotivationen har en betydande roll för att kunna förlänga arbetslivet. Personer som är 

motiverade och upplever arbetsglädje är mer produktiva och tillmötesgående än de som är 

omotiverade (Furuåker, 1991). Arbetsmiljön är en viktig del för att känna arbetsglädje på 

arbetet. Arbetsglädje menar Angelöw (2015) är när man trivs på arbetsplatsen och känner 

glädje i relation till sitt arbete, en upplevd tillfredställelse vid genomförda arbetsuppgifter. 

Det finns tydliga samband mellan arbetsmiljö och produktivitet, Angelöw (2015) hänvisar till 

forskaren Malin Lohela Karlsson som menar att en person som upplever arbetsmiljöproblem 
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och låg arbetstrivsel får ett produktionsbortfall på 30-40 procent per arbetad timme, vilket i 

snitt är 12-16 timmar i veckan per person. För att bibehålla och öka arbetsglädjen är 

ledarskapet en betydelsefull framgångsfaktor. En ledare som är tydlig, ställer krav samt 

lyssnar och ser sina medarbetare ger positiv effekt (Angelöw, 2015). 

 

”Stuck” termen är motsatsen till ”stay” och kan vara en del i förklaringen till människans 

pensionsbeteende. ”Stuck” faktorer är de som påverka individen att fortsätta arbeta trots att 

de egentligen inte vill (Stattin, 2009). Det handlar främst om ekonomiska omständigheter, att 

individen inte har ekonomiska förutsättningar att ta ut sin ålderspension.  

 

 

”Jump”-förklaringar  
”Jump”-förklaringar är faktorer som påverkar individen att lämna arbetet på grund av övriga 

intressen som exempelvis familj och fritid (Maltby, Vroom, Mirabile & Overbye, 2004).  

Familj och fritid är en av de främsta orsakerna till att individen väljer att ta ut sin 

ålderspension tidigare än 67 år. En statlig utredning (SOU, 2002:29) menar att individer som 

väljer att lämna på grund av jumpfaktorer är svårare att påverka pensionsbeslutet än andra. 

Dock kan arbetsgivaren påverka beslutet genom att göra arbetet mer attraktivt, med bättre 

förutsättningar och förmåner för att behålla äldre arbetskraft längre som annars skulle valt att 

gå i pension. Erbjuda flexibla arbetstider och anpassade arbetsuppgifter som skapar balans 

mellan arbete och fritid vilket medför större chans att individen kan tänka sig att stanna kvar 

och arbeta längre (SOU, 2002:29).  

 

 

Attityder kring äldre arbetskraft 
Attityder och fördomar mot äldre arbetskraft är en bromskloss till tanken om ett längre 

arbetsliv. Både Ilmarinen (2005) och Vallerius & Uggelberg (2007) menar att det finns en hel 

del myter kring äldre arbetskraft. Att äldre är mindre effektiva än yngre, dock visar deras 

forskning att det snarare är tvärtom. Äldre påstås även vara oftare sjuka än yngre och att de 

inte vill lära sig nya saker. Inga av dessa myter har någon grund i forskning och är en 

utmaning för organisationer att få övrig personal medvetna om detta (Ilmarinen, 2005).  Den 

negativa föreställningen som förknippas med äldre arbetstagare begränsar inte bara 

möjligheten till kompetensutveckling utan påverkar även när äldre arbetstagare väljer att ta 

ut sin ålderspension (Ng och Law, 2014).  

 

 

Tre organisationsstrategier för äldre arbetskraft 
Van Dalen, Henkens och Mo (2015) har gjort en undersökning i flera europeiska länder 

däribland Sverige om strategier för äldre arbetskraft. De tre strategier som organisationerna 

använder sig av är anpassningsåtgärder, utvecklingsåtgärder och avslut genom 

förtidspension. Många av de organisationer som är undersökta använder sig i större 

utsträckning av exitpolitik än utvecklingsåtgärder (Van Dalen et al. 2015). Äldre arbetstagare 

uppmuntras antingen uppåt genom utbildning och karriärutveckling eller utåt genom att 

främja förtidspension.  Anpassningsåtgärder som är en av strategierna som Van Dalen et al. 

(2015) upptäckt innefattar åtgärder på arbetsplatsen som kompenserar för den eventuella 

minskningen av fysisk och kognitiv kapacitet som medföljer åldrandet. Utvecklingsmetoder är 

åtgärder som syftar till att öka produktionskapaciteten bland äldre arbetskraft, genom bland 

annat specifika utbildningsåtgärder och intern rörlighet (Van Dalen et al 2015). Sista strategin 

är främjandet av förtidspension som innebär att arbetstagarna har möjlighet att gå tidigare i 
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pension. Van Dalen et al. (2015) menar att en del arbetstagare kostar mer att hålla kvar i 

organisationen och få de engagerade än den arbetsnytta som blir gjord.  

 

 

Age management  
Age management är grundat av den finske forskaren Ilmarinen och enligt Ilmarinen (2005) är 

age management ett holistiskt sätt att möta det ökande antalet äldre medarbetare. Age 

management handlar om sambandet mellan kronologisk ålder, arbetsförmåga och 

ledarskapets betydelse. Begreppet är byggt kring fyra dimensioner, attityder kring det egna 

åldrandet, stöd för att arbeta tillsammans, arbetsuppdelning och kommunikation med äldre 

medarbetare. 

 

Ilmarinen (2005) har i flera studier visat vikten av att organisationer arbetar med 

åldersfrågan. Åldersfrågan påverkar anställdas arbetsförmåga och vilja att fortsätta arbeta. 

Åldersmedvetet ledarskap där planering och organisering av arbete i enlighet med 

organisationens personalresurser tas i beaktning visar på resultat som gynnar både 

produktiviteten för företaget men även personalen. Ledarskapet har en betydande roll för att 

kunna påverka att äldre arbetstagare ska förlänga arbetslivet. Ledare behöver därför 

utbildning och information hur de ska hantera äldres arbetsförmåga och hur det fungerar i 

praktiken. Tre viktiga delar i ett ledarskap riktat mot äldre arbetstagare är kommunikation, 

samarbete och organisation av arbetet. Ett gott samarbete ökar motivationen och 

arbetsförmågan. Organiserat arbete för äldre handlar om att ledaren tar individens 

arbetsförmåga i beaktning och anpassar arbetet efter arbetsförmåga. (Ilmarinen, 2005)    

 

Skoglund och Skoglund (2007) har anammat age management begreppet och kallar det för 

det åldersmedvetna ledarskapet. De menar att age management är att skaffa kunskap om 

äldre arbetstagare för att sedan göra insatser som ska stärka och bibehålla arbetsförmåga hos 

individer som är 50 år och äldre. Medan det åldersmedvetna ledarskapet handlar om vad det 

praktiskt innebär att tillämpa ett åldersmedvetet ledarskap samt hur organisationer ska 

arbeta kring generationsväxling (Skoglund & Skoglund, 2007). Genom ett framgångsrikt 

åldersmedvetet ledarskap menar Skoglund och Skoglund (2007) att produktiviteten i 

organisationen ökar, ledarskapet förbättras, sjukfrånvaron och kostnader för sjukskrivningar 

minskas samt att organisationen kan säkerställa en mer kompetent arbetskraft.  

 

 

Åldersvänliga arbetsplatser  
Åldersvänliga arbetsplatser är en bidragande faktor till att behålla sina anställda längre i 

arbetslivet. Enligt Appannah och Biggs (2015) är flexibilitet en del i åldersvänliga 

arbetsplatser. Flexibla arbetstider är en viktig aspekt för att attrahera, engagera och behålla 

äldre arbetskraft. Äldre arbetstagare som vill förbli anställda har inte lika stort intresse att 

behålla en heltidstjänst, några av dessa skäl är att de har tillräckligt med besparingar för att 

gå i pension, men kan behöva en liten inkomst för att upprätthålla en tidigare 

levnadsstandard. Appannah och Biggs (2015) menar att en av fyra fortsätter arbeta om 

organisationen tillhandahåller flexibilitet i arbetet. Ilmarinen (2005) håller med ovanstående 

och menar att arbetsgivaren bör möjliggöra flexibla arbetstider för individen. Deltidsarbete 

minskar stressen och arbetsbelastningen samt förbättrar hälsan och arbetstillfredsställelsen 

för individen.  

 

Utöver flexibla arbetsplatser är även hälsa, attityder, stödjande arbetsplatser och utveckling 

en viktig del i åldersvänliga arbetsplatser (Appannah och Biggs, 2015). Dålig hälsa är en orsak 

till tidigt utträde för äldre arbetskraft och därför menar Appannah och Biggs (2015) att 

hälsofrämjande insatser har positiva effekter både på hälsan men även effektiviteten. Andra 
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faktorer som är förknippade med hälsofrämjande är en positiv arbetsmiljö, goda relationer 

mellan arbetsledare och medarbetare, kompetensutveckling och arbetets utformning 

(Appannah och Biggs, 2015). Arbetsstress har visat ge negativa effekter på arbetsbarhet, 

(upplev mental och fysisk arbetsförmåga), minskat välbefinnande och förtidspension bland 

äldre arbetstagare.   

 

Attityder till äldre arbetskraft är även en viktig del för att skapa åldersvänliga arbetsplatser. 

Appannah och Biggs (2015) skriver att det är viktigt att organisationen har en kultur som 

uppskattar äldre arbetstagare. Lyfta fram potentiella fördelar med individuella skillnader och 

att arbetsförmåga inte ska vara knutet till ålder. En stödjande arbetsplats kan främja både 

motivationen och arbetstillfredsställelse. Med hjälp av kulturen kan organisationer skapa en 

arbetsmiljö som är antigen stödjande och tillfredsställande eller fientlig för äldre arbetstagare 

(Appannah och Biggs, 2015). Till sist menar Appannah och Biggs (2015) att tillgång till 

utbildning och utveckling är en viktig komponent för att behålla äldre arbetstagare. Dock är 

verkligheten den att äldre arbetstagare ofta går miste om kompetensutveckling. 

Organisationer är inte medvetna om åldrande arbetskraft och myter om äldre arbetskraft gör 

att äldre inte får samma utbildning och utveckling som yngre (Appannah och Biggs, 2015).  

 

För att skapa en åldersvänlig arbetsplats där individer väljer att stanna kvar i arbetslivet 

längre, är metoden som kallas “80-90-100” som Mykletun och Furunes (2011) har utvärderat 

vid Vattenfall AB ett alternativ. Syftet är att behålla äldre arbetstagare och öka deras 

arbetsförmåga. 80-90-100 innebär att individen erbjuds arbeta 20 procent mindre med 10 

procent minskad lön och oförändrad tjänstepension (Mykletun & Furunes, 2011). Metoden 

var framgångsrik hos Vattenfall och bidrog till att pensionsåldern ökade i genomsnitt till en 

pensionsålder på 63 år, 2008 från att 2000 haft en genomsnittlig pensionsålder på 58 år.  
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Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur studien är genomförd med avsnitt om urval, 

datainsamling, analys, kvalitet och tillförlitlighet samt etiska överväganden. För att svara 

på syftet som är att undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom Luleå 

kommun och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål gällande 

ålder för ålderspensionering, har jag utgått från en kvalitativ utgångspunkt med en 

hermeneutisk metodansats.  

 
 

 

För att kunna besvara syftet har jag utgått från en kvalitativ utgångspunkt, som används för 

att få en djupare förståelse, beskriva egenskaper och karaktärisera det studerade (Fejes & 

Thornberg, 2014). Vidare har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer för att kunna 

tolka och förstå informanternas tankar kring ålderspensionen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att jag kommer använda mig av en intervjuguide med 

färdiga frågor som kommer ställas till alla informanter samt möjlighet till följdfrågor. 

Följdfrågorna är en viktig del för att ur forskningssynpunkt få så mycket information som 

möjligt runt ämnet (Stukát, 2005).  

 
 

Urval  
Jag har totalt intervjuat sex informanter, fyra gymnasielärare och två rektorer. Mitt uppdrag 

av Luleå kommun var att undersöka hur de som organisation kan arbeta med att förlänga 

arbetslivet för äldre arbetskraft. Störst fokus har legat på att ta reda på vad som påverkar 

arbetstagarnas val av pensionstidpunkt men för att få en bred bild av läget har jag även samlat 

in information ur arbetsgivarens perspektiv genom intervjuer med två rektorer. Från början 

var tanken att intervjua flera olika yrkesgrupper för att se om orsaker till pensionstidpunkten 

skiljer sig mellan olika yrkesgrupper men i samråd med Luleå kommun bestämde jag mig för 

att avgränsa arbetet till en yrkesgrupp. Två yrkesgrupper som jag tyckte vore intressant att 

rikta in sig på var läraryrket och vårdyrket, två yrken som idag har brist på arbetskraft. Jag 

kontaktade både barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att få 

information om hur det ser ut inom yrkesgrupperna och om de visste någon arbetsgrupp som 

antigen arbetade längre än övriga grupper eller tog ut sin ålderspension tidigare än andra. 

Socialförvaltningen hade ingen grupp som de konkret visste arbetade längre eller kortare än 

andra. Barn och utbildningsförvaltningen delgav mig information om att förskolelärare och 

grundskolelärare går i pension tidigare jämfört med högstadielärare och gymnasielärare.  Jag 

tog därefter beslutet att avgränsa mitt arbete till att undersöka pensionspreferenserna hos 

äldre gymnasielärare och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras 

önskemål gällande ålder för ålderspensionering. Gymnasielärare är en yrkesgrupp i Luleå 

kommun som i genomsnitt väljer att gå i pension vid 66 års ålder jämfört med förskolelärare 

och grundskolelärare som går innan 65 år. En intressant grupp att undersöka för att se vad 

som påverkar att den gruppen arbetar längre och väljer att ta ut sin ålderspension senare.  

 

Jag avgränsade urvalet till gymnasielärare i åldersgruppen 58 år och uppåt som äldre 

arbetskraft. Detta för att personerna som är med ska närma sig pensionsåldern eller redan 

befinna sig där för att öka möjligheterna att de har börjat fundera över pensionstidpunkten. 

Risken med att välja en lägre ålder är att individen inte börjat fundera över pensionen än. 

Forskning inom äldre arbetskraft har inte enats om vilken ålder som innebär att individen är 

en äldre arbetstagare men både Appannah och Biggs (2015) samt Ng och Law (2014)  har 

kategoriserat personer i åldern 55 år och äldre som äldre arbetstagare vilket var en riktning 

jag använde mig av för att avgränsa urvalet. Informanterna valdes även utifrån deras 
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tillgänglighet att kunna medverka under inplanerade intervjuveckor, detta på grund av 

arbetets begränsning av tid. Därefter tog jag kontakt med personalkontoret för att få en lista 

på urvalsgruppen 58 år och äldre. Åtta gymnasielärare valdes slumpmässigt ut, fyra kvinnor 

och fyra män. Listan på informanterna innehöll information om namn, ålder, mailadress, 

gymnasieskola och lärarens benämning. En av kvinnorna valdes ut för att vara med i en 

pilotintervju som genomfördes innan resterande intervjuer planerades in. Rektorerna som 

deltog har varit rektor i minst tre år, detta krav satte jag för att öka möjligheten att de haft 

erfarenhet av äldre arbetskraft. Även rektorerna valdes ut efter deras tillgänglighet att kunna 

medverka under inplanerade intervjuveckor. Fyra rektorer valdes slumpmässigt ut från 

urvalslistan som personalkontoret tog fram åt mig från deras personalsystem. En av 

rektorerna var med i en pilotintervju. Pilotintervjuerna genomfördes för att veta om frågorna i 

intervjuguiden besvarade mitt syfte men även få öva på intervjurollen (Dalen, 2011). Dessa 

kommer inte att inkluderas i resultatdelen. Genom pilotintervjun fick jag även veta om 

frågorna i intervjuguiden var nog tydligt formulerade, om jag ställde några ledande frågor och 

om jag missat något som är av vikt att ta med (Ibid).  

 

Alla informanter blev kontaktade via mail två veckor innan med en förfrågan och information 

om att delta i en intervju (bilaga 1 och 2). Informationsbrevet innehöll Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav förklaras utförligare i avsnittet 

om etiska överväganden. Informationsbrevet innehöll även information om när intervjuerna 

behövde genomföras och att informanten kunde svara i vändande mail om de ville delta och 

vilken dag och tid som passade dem bäst. Att låta informanterna välja dag och tid under två 

specifika veckor var ett val jag tog för att öka deltagarfrekvensen, att de fick möjlighet att 

anpassa efter sitt schema.  

 

På första informationsbrevet som skickades ut svarade tre gymnasielärare och två rektorer att 

de kunde medverka. Från resterande fick jag ingen återkoppling om de kunde delta eller inte, 

skickade ut en påminnelse fyra dagar efter första mailet men ingen som svarade. Totalt har 19 

gymnasielärare kontaktats för att få till sju intervjuer och alla åtta rektorer som fanns i 

urvalsgruppen har kontaktats. Av alla åtta rektorer som kontaktades kunde två av dessa 

medverka. Alla tio intervjuer planerades under två veckor. De tre sista intervjuerna som var 

inplanerade dök ingen av dessa upp. Kontaktade dem tre via telefon och mail för att planera 

in nya tillfällen men två hörde inte av sig och en hade inte möjlighet att planera in ett senare 

tillfälle. Eftersom dessa var mina sista inplanerade intervjuer hade jag hunnit transkribera 

tidigare intervjuer och tog beslutet utifrån de material jag fått in att kontakta ytterligare 

personer inte var nödvändigt. Materialet kändes mättat (se, Kvale & Brinkmann, 2014) och att 

ytterligare intervjuer inte skulle ge någon ny kunskap utan bekräfta den jag redan hade.  

 

 

Datainsamling 
Innan första intervjun, sammanställdes två intervjuguider, en för gymnasielärarna och en för 

rektorerna (bilaga 3 och 4). Innan dessa togs fram började jag med att fördjupa mig i tidigare 

forskning för att få en grund inom ämnet. Intervjuguiderna operationaliserades (Lantz, 2013) 

sedan fram med syftet som utgångspunkt och den teoretiska grunden. Frågorna i 

intervjuguiderna är uppdelade i fyra olika temaområden. Teman som ingår i intervjuguiden 

för gymnasielärare är arbetsmiljö, arbetstrivsel, önskad pensionsålder och arbetsgivarens 

påverkansmöjligheter. Teman för rektorerna är aktuella läget för pensionsavgångar inom 

Luleå kommun, pensionsavgångar i arbetsgruppen, Luleå kommun som arbetsgivare och 

möjligheter att förlänga arbetslivet för äldre arbetstagare.  
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Efter det hade jag mina två pilotintervjuer med en rektor och en lärare. Båda intervjuerna 

transkriberades för att se om några förändringar behövde göras. De förändringar som gjordes 

var att två frågor behövde förtydligas, informanterna hade svårt att uppfatta frågorna. 

Därefter var det dags för den första inplanerade intervjun. Jag startade alla intervjuer med en 

inledande del där jag bland annat berättade kort om vem jag är, vad jag läser för program och 

om studiens syfte. Detta för att människan är meningsskapande och blir mer motiverad och 

anstränger oss om man förstår varför man ska göra något (Lantz, 2013). Berättade även om 

upplägget på intervjun, tidsåtgången och de fyra forskningsetiska huvudkraven för att 

förbereda informanten om vad som skulle tas upp under intervjun samt för att skapa en 

gemensam överenskommelse om vad som ska åstadkommas under intervjun. Lantz (2013) 

menar att intervjun blir därför mer effektiv om informanten förstå varför man är där. Alla 

frågor som fanns med i intervjuguiderna togs upp under alla intervjuer men ordningsföljden 

på frågorna såg lite olika ut beroende på hur intervjuerna fortskred, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) menar är bra för att inte styra informanterna som kan påverka deras svar. 

Om informanten kom in på en fråga som egentligen var längre fram i intervjun lät jag 

informanten prata vidare. Både för att samtalet skulle få ett naturligt flöde och en spontanitet 

i svaren än om jag skulle avbryta och styra tillbaka informanten (Stukat, 2005). I slutet av 

varje intervju sammanfattade jag kort vad som tagits upp under intervjun för att få en respons 

på om vi hade samma uppfattning om vad som tagits upp samt för att informanten skulle få 

chans att fundera om den ville tillägga något (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Alla förutom en intervju har genomförts i informanternas arbetsrum. En intervju gjordes i 

Luleå kommuns stadshus på intervjupersonens önskan. Jag gav dem möjligheten att själv få 

bestämma om de ville sitta i sitt arbetsrum eller komma till stadshuset. Risken med att sitta i 

deras arbetsrum är att det intervjuerna kan bli avbrutna av personer som söker lärarna eller 

telefoner som ringer och att arbetsrummet inte är en neutral plats för oss båda (Trost, 2010). 

Tog ändå beslutet att låta informanterna välja på de två alternativen för att det skulle vara 

smidigt för dem att kunna medverka.   

 
 

Analysmetod  
Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med en hermeneutisk metodansats. 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt och handlar om att tolka men även förstå 

och förmedla upplevelser (Fejes & Thornberg, 2014). Fokus i den här studien har varit att 

tolka och förstå informanternas upplevelser vilket gör att hermeneutiken är en lämplig 

metodansats (Fejes & Thornberg, 2014). Inom hermeneutiken används förförståelsen där 

forskaren pendlar mellan empirin och tidigare forskning för att kunna utvinna ny kunskap. 

Mina tidigare erfarenheter kring äldre arbetskraft innan studiens början var knappa, men 

däremot har erfarenhet från att själv gå i skolan och haft lärare i olika åldrar men även sett 

lärarnas arbete utifrån. Under arbetets gång har jag läst in mig på området och använt de nya 

kunskaperna vid utformning av intervjuguide, insamling av data och vid analysarbetet.  

 

Jag började analysarbetet med att transkribera det insamlade materialet. Intervjuerna 

transkriberades utförligt, där varje intervju har skrivits ut ordagrant. Även vanligt 

förekommande ord som mm, aa och pauser har skrivits ut. Därefter lyssnade jag igenom alla 

intervjuer igen för att se att jag inte missat något. För att bearbeta de transkriberade 

intervjuerna har jag använt mig av kvalitativ textanalys (Fejes & Thornberg, 2014). Materialet 

kodades, där ord och meningar markerades för att sedan jämföras med varandra och hitta 

likheter och skillnader i intervjuerna (Ibid.). Koderna sammanställdes sedan i kategorier. 

Utöver kodningen har jag även använt mig av meningskoncentrering (se, Kvale & Brinkmann, 

2014) vilket innebär att sammanfatta och korta ner det informanten har sagt för att få ut 
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huvudinnebörden. De beskrivande meningarna och kategorierna gör materialet hanterbart för 

att identifiera betydelsefulla mönster (Ibid.).  

 

Analysarbetet har inneburit att jag har pendlat mellan det empiriska materialet och tidigare 

forskning för att hitta ny kunskap. Delar av transkriberingarna har satts i relation till helheten 

för att få ett sammanhang och en helhet (Fejes & Thornberg, 2014). Miljön är en del som 

måste tas med vid analysen för att få en helhet och ett sammanhang av upplevelserna från 

informanterna. Även ställa liknande delar ur intervjuerna mot varandra och jämföra dessa för 

att utvinna ny kunskap. Fejes och Thornberg (2014) menar att delarna inte bör säga emot 

helheten för att tolkningen ska vara rimlig. När jag kände mig klar med tolkningen av 

materialet ställdes meningskoncentreringarna och kategorierna i förhållande till studiens 

syfte. Utifrån syftet att undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom 

Luleå kommun och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål 

gällande ålder för ålderspensionering valde jag att använda samma teman som ingick i 

intervjuguiden för att få en helhet genom hela uppsatsen och att dessa teman även 

representerar kategorierna. En viktig aspekt jag tagit i beaktning under analysarbetet är 

personer som har samma åsikter och tankar som personen som analyserar materialet 

tenderar att framhäva och tillskriva mera positiva egenskaper än de som är olik en själv 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 
 

Kvalitet och tillförlitlighet  
För att studiens kvalitet och trovärdighet ska öka finns ett antal aspekter att ta hänsyn till som 

kommer redogöras i detta avsnitt. Begreppet kvalitet står för hur noggrann, systematisk och 

väl genomförd den kvalitativa studien är, där innovativt tänkande balanseras med en kritisk 

analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens tillförlitlighet och trovärdighet är ett annat ord 

för validitet som innebär i vilken uträckning den genomförda forskningen och de metoder 

som används undersöker det som avses att undersöka. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

att en väl genomförd intervju ska möjliggöra resultat som är tillförlitliga och användbara för 

andra.  

 
Under hela arbetets gång har jag strävat efter en hög grad av transparens genom att tydligt 

förklara arbetets gång från början till slut (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå en hög 

grad av transparens har jag använt mig av en loggbok för att komma ihåg varför vissa val togs 

och känslor inför, under och efter intervjuerna. Viktiga iakttagelser under en intervju kan lätt 

glömmas bort och därför är en loggbok med minnesanteckningar viktig vid bearbetning och 

analys av det insamlade materialet (Dalen, 2011).  

 

Fejes & Thornberg (2014) skriver om olika kvalitetskriterier som är önskvärda att uppfylla för 

att öka studiens kvalitet och tillförlitlighet. Kvalitetskriteriernas relevans styrs efter studiens 

syfte. Tre kvalitetskriterier jag haft i åtanke under arbetet är reflexivitet, inter logik och etiskt 

värde. Jag har haft ett reflexivt förhållningssätt (se, Fejes & Thornberg, 2014) där jag 

reflekterat över mina metodval och tillvägagångssätt, min förförståelse samt hur jag påverkar 

deltagarna i studien och hur de påverkar mig.  Jag har därför varit medveten om att jag som 

intervjuare kan påverka min informant, hur den väljer att svara i frågor. Personen vill kanske 

framställa sig som en viss person eller tror att den bör svara på ett visst sätt. Utmaningen 

genom arbetet har varit att få till en intern logik (se, Kvale & Brinkmann, 2014) där alla delar 

hänger ihop från syfte och frågeställningar till resultat och analys. Att det ska finnas en röd 

tråd genom hela arbetet. Etiken är också en fråga som ständigt funnit med i mitt arbete, där 

jag utgått från de fyra forskningsetiska huvudkraven.  

 

Alla intervjuer har spelats in för att det skulle finns möjlighet att lyssna på intervjuerna i 

efterhand, vilket ökar studiens tillförlitlighet och kvalitet. När jag spelade in behövde jag inte 
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anteckna under intervjuerna och kunde istället vara aktiv i samtalet. Vid känsliga ämnen, 

vilket pensionen kan uppfattas vara för en del är det viktigt att informanter upplever att jag 

som intervjuare verkligen är intresserad och lyssnar aktivt (Dalen, 2011). De inspelade 

intervjuerna underlättade även bearbetningen av materialet samt säkerställde att jag inte 

missade någon information, vilket risken hade varit om endast anteckningar hade tagits.  För 

att skapa ett naturligt samtal under intervjuerna där informanterna skulle känna sig bekväma 

att ge ärliga svar fick de själva välja var intervjuerna skulle vara. Jag erbjöd mig att antigen 

komma till deras arbetsrum eller att de var välkomna till stadshuset där jag hade möjlighet att 

boka grupprum. För att få en person att öppna sig är det viktigt med tillit samt att 

intervjuaren visar intresse för informantens svar genom ögonkontakt, verbal och icke-verbal 

kommunikation (Dalen, 2011). 

 

Innan de ”riktiga” intervjuerna hade jag två pilotintervjuer, med en rektor och en lärare. 

Pilotintervjuerna var till för att testa intervjuguiden för att se om några förändringar eller 

förbättringar behövde göras. Om frågorna var nog tydligt formulerade, upptäckten av ledande 

frågor och om jag missat något som är av vikt att ta med (Dalen, 2011). Pilotintervjuerna gav 

mig även möjlighet att få träna på att hålla intervjuer och att transkribera. Alla intervjuer var 

strukturerade på samma sätt där samma frågor ställdes till alla informanter vilket ökar 

trovärdigheten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågornas ordning och följdfrågor har 

sett olika ut från intervju till intervju och beror på hur samtalets gång och hur utförliga 

informanterna har varit vid första frågan.  

 
Det kvalitativa angreppsättet som varit som utgångspunkt i studien möjliggör inte att några 

större generaliseringar av resultatet kan dras. En del av informanternas upplevelser är 

individuella och kan endast stå för deras individuella åsikt i frågan (Kvale & Brinkman, 2014). 

Däremot är förhoppningen att studien ska skapa ett heuristiskt värde där läsaren ska vidga 

sina vyer eller tänka om kring äldre arbetskraft när de läser arbetet.  

 
 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav har varit en grund under hela 

arbetet och jag har haft dessa krav i åtanke vid utformning av intervjuguide, insamling av 

material och analys av materialet. De fyra forskningsetiska huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 

fyra krav fanns med i informationsbreven som skickades ut till informanterna innan. Där jag 

informerade om studiens syfte samt att det är frivilligt att delta och att det är tillåtet att när 

som helst avbryta sin medverkan (informationskravet). Jag var även tydlig med att de själva 

bestämmer över sin medverkan i studien (samtyckeskravet) och om nyttjandekravet, att allt 

insamlat material kommer endast användas för forskningens ändamål. Informanterna blev 

även informerade om att alla uppgifter om personerna som ingår i studien behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifter från intervjuerna kommer att anonymiseras så att 

deltagarna inte går att identifiera och personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 
Vid bearbetning och analys av materialet, vid exempelvis transkriberingen har jag värnat om 

informanternas konfidentialitet (se, Kvale & Brinkmann, 2014) men även de personer som 

nämns i intervjuerna, att deras identiteter inte ska gå att identifiera när resultaten 

presenteras. Alla intervjuer har förvarats på min egen dator som ingen annan har tillgång till 

för att ingen som inte ska ha tillgång till materialet ska kunna ta del av det. Detta är något 

som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar är en viktig del som ofta glöms bort.  
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Resultat 

 
Materialet från de totalt sex genomförda intervjuerna, fyra gymnasielärare och två 

rektorer, har bearbetats och kommer i detta avsnitt att redovisas. Intervjuerna har 

transkriberats och därefter kodats och kategoriserats för att göra materialet hanterbart och 

för att kunna identifiera betydelsefulla mönster. Intervjuerna ha tagit mellan 30-45 

minuter. I första delen redovisas vad som kommit fram under intervjuerna med rektorerna 

för att sedan övergå till gymnasielärarnas upplevelser.  

 
 
 

Rektorerna 
Rektorerna som intervjuades har mellan 6-16 års erfarenhet från rektorsuppdraget och 

ansvara för cirka 30-40 stycken gymnasielärare med olika ämnesområden. Frågorna som 

ställdes vid intervjuerna var uppdelade i fyra teman, aktuella läget för pensionsavgångarna 

inom Luleå kommun, pensionsavgångar i arbetsgruppen, Luleå kommun som arbetsgivare 

och möjligheter att förlänga arbetslivet för äldre arbetskraft. Efter bearbetning av materialet 

fördelades resultaten efter de teman som togs upp under intervjuerna och kommer redovisas 

efter dessa teman.  

 

Genom hela intervjuerna pratade rektorerna och framställde att 65 år är den faktiska 

pensionsåldern. Detta tydliggörs vid olika tillfällen under intervjuerna och ett av dessa är när 

rektor 1 berättar om hur samtal kring pensionen kan vara. ”Hur tänker du kring pensionen, är 

det 65 som gäller eller tänker du över?”  

 
 

Pensionsavgångar inom Luleå kommun 
Rektorerna var väl medvetna om hur situationen med pensionsavgångar ser ut i Luleå 

kommun och även hur åldern är fördelad i deras arbetsgrupp. De är redan påverkade av 

pensionsavgångarna och har svårt att få tag i lärare, främst vid vikariat. Det upplever att det 

är ett stressmoment att leta vikarier som inte finns och lösa de situationer som uppstår när 

det inte går att få tag i någon lärare.  

 

Rektorerna ger blandade svar vid frågan, om de frågar sina medarbetare som har beslutat sig 

att gå i pension om de kan tänka sig att komma tillbaka och jobba. Både ja och nej men det 

finns en samstämmighet att det från och med nu bör vara en fråga som alltid ställs. Rektor 1: 

 

”Idag ställer jag inte den frågan, men med dagens läge så kommer jag göra 

det i framtiden. Kommer fråga mina lärare som går i pension: Är det okej att 

jag ringer dig om det blir någon situation där vi inte har någon lärare?” 

 
Hur och när rektorerna tar upp frågan om pensionen med sina lärare ser lite olika ut. Båda är 

överens om att det är viktigt som rektor att få veta hur lärarna tänker kring pensionen för att 

kunna planera sina verksamheter.  Medarbetarsamtalen är ett forum som används när frågan 

om pension ska tas upp. Rektor 2 tar upp frågan vid 60 års ålder eftersom ”en del går ju 

tidigare, det är många som går ner till 80 %. Det är för tungt att vara i skolan”.  Medan den 

andra väntar och tar initiativet vid 65 års ålder om inte ämnet redan kommit upp. Pensionen 

upplevs som ett känsligt ämne att prata om och vissa kan uppfatta det stötande att ämnet tas 

upp av rektorn.  
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Luleå kommun som arbetsgivare 
Vid frågan om kommunen har någon strategi eller arbetsgång för pensionsavgångar, svara 

rektorerna att det finns en pensionspolicy och andra styrande dokument som ger riktlinjer för 

hur de ska gå tillväga vid pensionsavgångar. Dessa är inget som de följer till punkt och pricka 

men vet vad de innehåller. De har båda erfarenhet sen tidigare av pensionsavgångar och vet 

hur de ska gå tillväga och om de har frågor kan de vända sig till personalkonsulterna på sin 

förvaltning. Båda påpekar även vikten av att göra ett bra avslut för personen som går i 

pension. Prata igenom tiden som varit hos arbetsgivaren, vilka faktorer som påverkar beslutet 

att ta ut sin ålderspension och tankar om framtiden.  

 

Attityden kring äldre lärare upplevs inte som något problem av rektorerna. De menar att äldre 

lärare är eftertraktade, de upplevs som stabila, mogna och är ledare i klassrummen. Erfarna 

lärare stöttar yngre, nya lärare och är mentor till dem. Attityden kring äldre lärare upplevs 

bara vara positiv.  

 
 

Faktorer som påverkar pensionstidpunkten 
Det är delade meningar om vad rektorerna tror påverkar gymnasielärarnas val av 

pensionstidpunkt. Det gemensamma är ekonomin, partnerskapet och det sociala livet.       

Däremot är rektor 2 mer övertygad än den andra att ekonomin är det som har störst 

betydelse.  

 

”Det handlar om att planera sitt liv och sin ekonomi, det har inte med jobbet 

att göra utan med sitt privatliv. Hur det sociala livet ser ut. Om man är gift 

med en yngre person väljer man kanske att jobba lite längre för att jämka 

ihop när man vill gå i pension. ”  

 

Den andra rektorn tror även att det handlar om arbetstrivseln och att gymnasielärare arbetar 

med vuxna. De behöver inte fostra eleverna på samma sätt som lärare i lägre stadier. 

Pensionstidpunkten upplevs även av rektorn 1 påverkas av lärarnas engagemang till sitt yrke 

och eleverna. Att de gärna avslutar de som påbörjas.  

 

”Man vill nog gärna följa sin mentorsklass. Är man 66 år när sin 

mentorsklass tar studenten väljer man nog att gå i pension än att börja med 

en ny klass.” 

 
 

Möjligheter till att förlänga arbetslivet 
Rektorerna har idag inte någon långsiktig strategi eller konkreta arbetssätt riktade mot äldre 

arbetskraft, däremot brukar rektor 2 försöka behålla vissa av sina lärare. I samtal med sina 

lärare kring pensionen och pensionstidpunkten brukar de resonerar kring hur läraren ställer 

sig till att vara kvar istället för att gå i pension. Vissa av dessa samtal får positiva effekter 

menar rektor 2. 

 

”Jag har fått en del att vara kvar en termin, om personen fyller 65 år i 

september har jag fått den att stanna kvar under höstterminen. När de hör 

att de är behövda är det oftast villiga att stanna kvar. Jag uppmanar dom 

också att låta banken räkna ut vad det innebär om de går vid 65 års ålder 

eller vid 65 år och 6 månader. ” 
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Andra rektorn lägger störst fokus på att ständigt arbeta med att behålla alla sina lärare och 

inte skilja på yngre och äldre. Försöka få sin personal att trivas och skapa arbetsglädje på 

arbetsplatsen. ”Trivs man är man mindre sjuk och trivseln gör att man inte vill gå i pension.”  

 

Arbetsbelastning, arbetsinnehåll, friare arbetsliv och löneökning är faktorer som rektorerna 

tror kan möjliggöra ett förlängt arbetsliv. Att äldre lärare inte behöver vara med på möten och 

konferenser samt att slippa vara mentor. Mentorskapet kräver mycket tid och engagemang 

och resulterar även i ökade administrativa uppgifter. Rektorerna tror att en löneökning med 

några tusen varje månad eller möjlighet att gå ner i tid och behålla samma lön kan få äldre att 

stanna kvar. Även möjlighet att få gå på en hälsoundersökning eller träning på arbetstid. För 

att kunna erbjuda något av dessa menar de att det krävs ekonomiska resurser.  

 

”Vi har inga ekonomiska muskler för att göra lättare tjänster för att man är 

62, 63, 64 eller 65 år. Det är ju inte heller okej att underlätta för dom och 

låta övriga få jobba ihjäl sig. Jag är inte villig att ge äldre full lön för att gå 

ner i tid och sedan lägga arbetsuppgifterna på någon annan. Då måste 

pengarna komma från ett annat ställe.”  

 

Under intervjuerna kommer det även fram att det finns en viss rädsla och osäkerhet att 

försöka förlänga arbetslivet. Rektorerna menar att alla lärare inte bör jobba fram till 67 år, det 

har inte med åldern att göra utan att vissa är bättre än andra. Att detta kommer bli en 

svårighet eftersom alla måste få samma erbjudanden att stanna kvar i arbetslivet. 

 

Ett förslag som kommer upp under intervjuerna är att kommunen bör ta vara på sina 

pensionärer genom att skaffa en personalpool, ”erfarna lärare som kan komma in och jobba 

när dom själv vill.” Deras kompetens tas till vara och personalpoolen kan vara en lösning till 

vikariebristen.  

 
 

Gymnasielärare 
Lärarna som intervjuades är i åldersgruppen 58 år och äldre och är lärare i olika 

ämnesområden. Anställningstiden i kommunen är mellan 12-38 år och sysselsättningsgraden 

varierar mellan 25-100 procent. Arbetsuppgifter som ingår i läraryrket är undervisning med 

för- och efterarbete, planeringstid, mentorskap, kompetensutveckling, administrativa 

uppgifter och för en del även ekonomi. Fler arbetsuppgifter kan även ingå i lärarrollen 

beroende på vilka ämnen läraren har. Alla intervjuer har bearbetats och resultaten har 

fördelats på de fyra teman som togs upp under intervjuerna. Dess fyra teman är arbetsmiljö, 

arbetstrivsel, önskad pensionsålder och arbetsgivarens påverkansmöjligheter.  

 

 

Arbetsmiljö 
Arbetssituationen upplevs i stort positiv och bra för alla lärare. Det finns en viss skillnad 

mellan de som arbetar 100 procent och de som arbetar mindre. Lärarna som arbetar mindre 

upplever arbetssituationen ”helt perfekt” och ”väldigt bra”, de har inga mentorsklasser utan 

undervisar några lektioner och gör andra mindre uppgifter. Innan lärarna gick ner i tid var 

deras arbetsbelastning för hög, vilket efter en tid ledde till att de behövde gå ner i tid. Lärarna 

som arbetar 100 procent upplever sig också i stort ha en bra arbetssituation men att 

arbetsbelastningen kan i vissa perioder vara alldeles för hög och att schemat som läggs inte 

fungerar alla gånger i verkligheten. Lärare 4 upplever ofta stress att hinna äta mellan 

lektionerna. 
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”Jag har 30 minuters schemalagd lunch, de är den tiden man får lägga ut 

men det är väldigt lite. Om en lektion slutar tio så betyder det inte att jag är i 

lunchrummet en minut över utan det tar tio minuter att prata med elever 

efter lektionen och sen ta sig till kontoret och lunchrummet” 

 

En önskan från några av lärarna är även att lokaler och arbetsrum bör ses över för att skapa 

en mer trivsam lärmiljö för eleverna men även där inlärningen kan ske på olika sätt.  

 

Alla fyra lärare delar åsikten om att mötet med eleverna är det bästa med läraryrket. En 

yrkesstolthet och passion för ämnet där kunskap och erfarenheter förmedlas till eleverna. En 

av lärarna nämner vid flera tillfällen att engagemanget för eleverna och viljan att de ska lyckas 

är en drivkraft i arbetet. Engagemanget kan däremot bli för stort ibland och lärarna upplever 

att det kan vara svårt att stänga av när man går hem från arbetet eller dra en gräns för när 

man gjort allt som går för en elev. Det gäller främst elever som haft en tuff situation tidigare 

eller har svåra hemförhållanden och som därför kan behöva extra stöd i skolan. 

 
En del av lärarna upplever även att äldre lärare får mer och mer arbetsuppgifter. Fler 

arbetsuppgifter läggs till i tjänsten trots att arbetstiden är oförändrad. De tror att det beror på 

ett samband mellan att äldre har lång erfarenhet och kompetens inom läraryrket och att nya 

lärare får en mjuk start där det successivt ska komma in i arbetet. En ny lärare behöver inte 

ansvara för alla områden som egentligen ingår utan att dessa läggs på successivt. Det blir 

istället äldre som får ta på sig extra när nya lärare kommer in.  

 
 

Arbetstrivsel 
”Jag upplever mig värdefull”, ”Respekterad”, ”Att man månar om att behålla 

kompetensen” ”Jag upplever mig inte negativt behandlad för att jag är äldre” 

 

Uttryck som kommer från olika lärare under intervjuerna och som ger svar på hur de upplever 

att attityden kring äldre arbetskraft är. I deras beskrivningar ger det uttryck för att de alla 

upplever sig respekterade av både elever och yngre lärare. Att de besitter mycket kunskap och 

erfarenheter som är efterfrågad i organisationen. En känsla av att det känner sig behövda.   

 
 

Önskad pensionsålder 
Alla lärare hade mer eller mindre börjat fundera över pensionen och pensionstidpunkten. 

Majoriteten av dem har jobbat eller kommer jobba fram till 65 år och är den åldern som 

uppfattas av dem som den faktiska pensionsåldern. Det som påverkar valet är främst hälsan 

men även arbetets utformning och ekonomin. 

 

Lärare 2 hade klart när ålderspensionen skulle tas ut och papperna var redan påskrivna. 

Beslutet togs för ett halvår sedan, vid 66 års ålder. Informantens tanke var att fortsätta arbeta 

men ångrade sig då insikten kom att det är skönt att få vara ledig samt fick ett erbjudande om 

lönepåslag för att ta ut sin ålderspension.  

 

Lärare 1 har planerat att gå i pension vid 62 års ålder. Beslutet beror främst på 

arbetsbelastningen. Önskan om att orka göra saker efter arbetslivet är en stor del i 

pensionsbeslutet. Lärarens hälsa har påverkats av den höga arbetsbelastningen och arbetar 

därför mindre än 100 procent idag och har tagit beslutet att det inte blir mer än två år till för 

att kunna njuta av pensionen och kunna resa. Informanten upplever att trots minskad 

arbetstid kan arbetsuppgifterna vara desamma ändå. Samma arbetsuppgifter ska göras men 
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på kortare tid. De andra två lärarna planerar att arbeta till 65 års ålder men att möjligtvis gå 

ner i tid innan det, eller om ekonomin tillåter slutat några år innan 65.  

 

”Jag har inte för avsikt att jobba längre än 65 år utan snarare om jag hade 

råd, sluta lite tidigare. Det hade varit oerhört skönt att gå ner till 80 eller 75 

procent ett eller ett par år innan den riktiga pensionsåldern 65.”  

 
 
Utöver hälsa, arbetets utformning och ekonomin uttrycker några av lärarna att det är svårt att 

hänga med i den tekniska utvecklingen som sker i samhället. Det upplevs som svårt att hänga 

med i utvecklingen men även att intresset för att hänga med inte heller är särskilt stort. 

Kompetensutveckling inom tekniken erbjuds sällan och lärarna menar att det är till största 

del på eget initiativ som de ska hänga med i utveckling.  

 

En av informanterna nämner även att det känns viktigt att fullfölja sitt uppdrag innan 

pensionen. Att avsluta de kurser som påbörjats och inte sluta mitt i en kurs eller termin.  

 

 

Känslor inför pensionen 
Känslor inför pensionen är blandade. Pensionen upplevs som en lättnad och härlig känsla 

men samtidigt uttrycker några av lärarna att det även finns en viss rädsla. Att det är en stor 

omställning från att ha jobbat i många tiotals år till att vara ”helt fri och styra över sin tid 

själv”.  

 

Tre av lärarna uttrycker rädslan mer än en av dem. De ser framemot pensionen och att det 

kommer vara en ”fantastisk känsla” att inte behöva gå till arbetet varje dag men rädslan att 

vardagen kanske blir tråkig och ostrukturerad. Det finns även en rädsla över hur det sociala 

livet kommer bli. För många har arbetslivet varit en stor del i det sociala livet och när man går 

i pension gäller det att hitta nya forum, vilket upplevs vara ett nytt steg i livet. Lärare 1 hade 

inte samma känsla inför pensionen som resten utan tyckte att pensionen ger en väldigt härlig 

känsla. Informanten hade stora planer redan nu hur all ledig tid skulle användas.  

 

”Jag ser framemot den, jag har massor av projekt så jag gruvar mig inte. Jag 

har ett stort socialt liv. Det är inget jag fasar för att vara hemma, då får jag 

tid att göra allt jag inte hinner nu. /…/ Jag hinner resa mer, jag har planer på 

att se saker men då måste jag vara frisk.”  

 
 

Arbetsgivarens påverkansmöjligheter 
Sista temat är hur arbetsgivaren kan påverka för att förlänga arbetslivet, vad som krävs för att 

lärarna kan tänka sig att stanna kvar och arbeta längre än vad de planerat. Det stora temat 

som framkommer under intervjuerna är lärarnas påverkansmöjligheter. Det framkommer 

även att arbetsgivaren kan påverka deras beslut till en viss del men att beslutet ändå ligger 

hos lärarna. De menar att några år extra kan de tänka sig att stanna kvar men inte hur länge 

som helst.  

 

För att tänka sig att jobba längre vill lärarna att tjänsten anpassas och förändras efter dem. 

Att arbetsuppgifterna anpassa, där vissa delar kan tas bort eller att äldre slipper vissa delar. 

Lärare 4 menar att ”äldre inte borde behöva gå på alla möten som inte direkt berör dom och 

deras arbete. Inte heller behöva gå på utbildningar som man redan har gått flera gånger.” Alla 

möten och utbildningar upplevs ta allt för mycket tid, som istället kan läggas på elever och 

planering av undervisning. På grund av att mycket tid läggs på möten och utbildningar 
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behöver lärarna många gånger rätta prov på fritiden. En del i anpassade arbetsuppgifter är att 

lärarna önskar att de får vara med och kunna påverka schema och vilka kurser man ska 

undervisa i. De kan till viss del påverka vilka kurser de har men schemat kan de inte påverka.  

 

Det arbetsgivaren också kan göra för att skapa ett längre arbetsliv är att erbjuda lärarna 

möjligheten att gå ner i arbetstid. Dock menar en av lärarna att det då är extra viktigt att 

arbetet är planerat och uppstyrt. Vilka arbetsuppgifter som ska ingå i den tjänsten för att det 

inte ska hända att samma arbetsuppgifter ska hinnas med på kortare tid. Schemat har även 

stor betydelse för om lärarna kan tänka sig att stanna kvar och arbeta längre. Arbetar man 

exempelvis halvtid, är önskemålet att de timmarna läggs koncentrerat på några dagar i veckan 

och inte blir utspridda på fem dagar. En av lärarna har haft sitt schema fördelat på alla fem 

dagar trots en tjänst på 60 procent och känsla att man arbetar mindre försvinner då enligt 

läraren. Två av lärarna hade även kunnat stanna kvar om de visste att arbetsbelastningen såg 

ut som den gör idag, att de har samma arbetsuppgifter, med samma ämnen att undervisa som 

det gör idag.  

 

En annan tanke vad arbetsgivaren kan göra är att försöka undvika de toppar som finns i 

arbetet, vissa perioder är arbetsbelastningen väldigt hög medan vissa perioder har de 

betydligt mindre. Lärarna önskar att fördelningen av kurser kunde ses över för att få en jämn 

fördelning under året med kurser som påbörjas och avslutas.   

 
Lärare 2 önskar en mer öppen demokratisk process. Upplevelsen är att lärarna inte får vara 

delaktiga i beslut som tas kring skolan och deras arbetssituation. Läraren menar att ”beslut 

tas i alla hast där lärarna sedan får röja upp efteråt eller fixa så att det inte märks så mycket.” 

Önskan är även att risk- och konsekvensanalyser görs innan det beslutas om förändringar och 

inte att de ska ske i efterhand.   

 
Påverkansmöjligheter kring arbetstid, arbetsbelastning är de som lärarna anser är viktigast 

men lönen påverkar också beslutet kring ålderspensionen och är en del i hur arbetsgivaren 

kan få äldre arbetskraft att stanna kvar längre. Ett lönepåslag för att stanna kvar och arbeta 

några år till. Gratis kaffe och frukt samt att lärarna ska ha möjlighet till att äta lunch i skolan 

för en symbolisk summa efterfrågas och är små saker men som lärarna menar ”inte är 

avgörande för att stanna men är en del i det stora hela och ökar arbetstrivseln”. 

 

Alla kan tänka sig att komma tillbaka och jobba timmar efter att de gått i pension, främst för 

att träffa folk men även om de behöver lite extra pengar inför någon resa eller annat som är 

planerat.  
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Analys  
 

Resultatet som framkommit från intervjuerna kommer i det här avsnittet att kopplas till 

tidigare forskning som togs upp under teorigenomgången för att svara på syftet som är 

undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom Luleå kommun och 

identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål gällande ålder för 

ålderspensionering. Avsnittet är uppdelat på önskad pensionsålder, faktorer som påverkar 

pensionsbeslutet och möjligheter till att förlänga arbetslivet.  

 
 

 

Önskad pensionsålder 
Den önskade pensionsåldern som framkom under intervjuerna var mellan 62-66 år. 

Majoriteten av lärarna var osäkra kring sin exakta pensionsålder, vilket är naturligt eftersom 

de inte gått i pension än. Solem et al. (2014) menar att lärare som upplever tveksamheter och 

tvivel inför pensionen är vanligt för många och att dessa påverkar den faktiska 

pensionsåldern. De som har tydligt klart för sig vid vilken ålder som det är dags att gå i 

pension är svårare att påverka än de som är osäker kring pensionstidpunkten (Solem et al. 

2014). En av lärarna hade tydligt klart när det var dags för pension men det beslutet berodde 

främst på arbetssituationen och belastningen som i sin tur har påverkat hälsan och är ett 

hinder för att kunna arbeta längre.  

 

I samtal med informanterna om pensionen uttryckte de som har ett stort socialt liv utanför 

arbetet att pensionen är något positivt och efterlängtat. Medan de som nämner att arbetet 

alltid varit en del i den sociala biten i livet uttrycker blandade känslor inför pensionen. En 

positiv känsla men samtidigt en rädsla inför hur livet kommer se ut. Stattin (2009) menar att 

det finns ett samband mellan det sociala livet och känslor inför pensionen. Upplevs sociala 

relationer på arbetet som positiva är det en ”stay” faktor som har positiv inverkan på både 

arbetsmotivation och pensionsbeteende. Den positiva upplevelsen av det sociala livet på 

arbetet kan förskjuta arbetslivet och gör att äldre stannar kvar längre.  

 
 

Faktorer som påverkar pensionsbeslutet 
Vid frågan om vilka faktorer som påverkar pensionsbeslutet svarade lärarna, individens hälsa, 

tjänstens utformning och ekonomi som de tre gemensamma faktorerna. Dessa tre faktorer går 

in under begreppet arbetsförmåga som enligt Ilmarinen (2005) bygger på en balans mellan en 

persons resurser och arbetets krav. Hälsa är en del i en persons resurser och tjänstens 

utformning står för arbetets krav. Arbetsförmågan förändras successivt med åldern och visar 

mer individuella skillnader desto äldre individen är. Arbetsförmåga kan delas upp i fyra 

våningar där första är individens egna förutsättningar och är grunden till att skapa en god 

arbetsförmåga (Ilmarinen, 2005). Grunden kan inte arbetsgivaren påverka utan det är upp till 

individen själv att skapa goda förutsättningar för sin arbetsförmåga. Andra och tredje 

våningen är yrkeskunskaper respektive attityder och värderingar. Individen står själv för 

dessa våningar till en viss del men arbetsgivaren har stor påverkan på attityder och 

värderingar. Sista våningen har arbetsgivaren störst inflytande över där arbetets organisation, 

arbetsmiljö och ledarskap finns (Ilmarinen, 2005). Arbetsförmågan är till största del något 

som individen själv styr över men arbetsgivaren har vissa påverkansmöjligheter som kan vara 

en del i att förlänga arbetslivet för äldre arbetskraft. Lärarna upplevde idag att det ibland 

ställs orimliga krav på dem och att det inte alltid finns en balans mellan kraven och 

resurserna. Att äldre lärare kan få mer arbetsuppgifter för att de har lång erfarenhet och att 

yngre ska få en mjukare start där uppgifterna läggs på succesivt. De upplever även vid vissa 

perioder hög arbetsbelastning som är svårt att kunna hantera. Den upplevda obalansen 
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mellan kraven och resurserna påverkar individens arbetsförmåga. Enligt Karasek (1979) har 

krav en positiv inverkan på arbetsförmågan men när kraven blir för stora och individen inte 

kan hantera kraven ger det en negativ påverkan och är en pådrivande faktor till ett tidigare 

utträde.  

 

Brist på strategier eller åtgärder mot att behålla äldre arbetstagare är en annan pådrivande 

faktor som påverkar tidigt utträde enligt Furunes et al. (2011). Kommunen har idag inga 

strategier eller konkreta arbetssätt kring pension. De har en pensionspolicy som rektorerna 

läst men den används inte konkret vid pensionsavgångar utan de har sina egna rutiner kring 

pensionsavgångar som de efterföljer. Ilmarinen (2005) menar dock att strategier är en viktig 

del för att skapa förutsättningar för ett lägre arbetsliv.  

 

Alla lärare nämnde även som andra eller tredje faktor om att ekonomin har en del i 

pensionsbeslutet. Om ekonomin tillåter kommer de gå i pension tidigare än 65 år. Ekonomisk 

möjlighet till att ta ut sin ålderspension tidigare än 67 år är en så kallad pullfaktor, vilket är 

externa faktorer som uppfattas som incitament för individen att gå i förtidspension (Furunes 

et al. 2011). Har individen däremot inte ekonomiska möjligheter till att sluta arbeta innan 67 

år är ekonomin en faktor som påverka individen att fortsätta arbeta trots att de egentligen 

inte vill och kallas ”stuck” faktor (Stattin, 2009). 

 
I tidigare forskning framställs attityder kring äldre arbetskraft som en bromskloss till att 

förlänga arbetslivet. Både Ilmarinen (2005) och Vallerius och Uggelberg (2007) menar att det 

finns en hel del myter kring äldre arbetskraft, att äldre är mindre effektiva och mer sjuka än 

yngre. Det stämmer däremot inte överens med attityden kring äldre arbetskraft inom Luleå 

kommun och läraryrket. Både lärarna och rektorerna upplever inte att äldre behandlas på ett 

annorlunda sätt, äldre lärarna är respekterade och eftertraktade. Deras långa erfarenhet och 

kompetens inom yrket upplevs som värdefull. Appannah och Biggs (2015) menar att attityden 

till äldre arbetskraft är en viktig del för att skapa åldersvänliga arbetsplatser och att det är 

viktigt att organisationen har en kultur som uppskattar äldre arbetstagare. Lyfta fram 

potentiella fördelar med individuella skillnader och att arbetsförmåga inte ska vara knutet till 

ålder (Appannah & Biggs, 2015). Det skapar en stödjande arbetsplats som främja både 

motivationen och arbetstillfredsställelse och i ett längre perspektiv möjligheten till att 

förlänga arbetslivet.  

 

Två av lärarna uttryckte att den utveckling som sker inom tekniken går fort framåt och att det 

är svårt att hinna med och lära sig allt. Detta blir ett hinder i undervisningen eftersom de inte 

kan tekniken och det är på eget initiativ som de måste lära sig. För att behålla äldre 

arbetskraft menar Appannah och Biggs (2015) att tillgång till utbildning och utveckling är en 

viktig komponent. Dock är verkligheten den att äldre arbetstagare ofta går miste om 

kompetensutveckling. Organisationer är inte medvetna om åldrande arbetskraft och myter 

om äldre arbetskraft gör att äldre inte får samma utbildning och utveckling som yngre 

(Appannah & Biggs, 2015). 

 

Många av lärarna uttryckte att livet efter arbetslivet var viktigt och att de vill hinna leva och 

göra saker som de inte hunnit med. Önskan om att resa och se världen men även bara njuta av 

att få vara ledig och inte ha en klocka som styr. Dessa övriga intressen som familj och fritid är 

en av de främsta orsakerna till att individen väljer att ta ut sin ålderspension tidigare än 67 år 

och kallas ”jump” faktorer (Maltby et al. 2004). Arbetsgivaren har svårt att kunna påverka när 

individen väljer att ta ut sin ålderspension på grund av dessa orsaker, dock finns det vissa 

saker arbetsgivaren kan göra. Genom att göra arbetet mer attraktivt med bättre 

förutsättningar och förmåner för att behålla äldre arbetskraft längre som annars skulle valt att 

gå i pension. Erbjuda flexibla arbetstider och anpassade arbetsuppgifter som skapar balans 
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mellan arbete och fritid vilket medför större chans att individen kan tänka sig att stanna kvar 

och arbeta längre (SOU, 2002:29).  

 

 

Möjligheter till att förlänga arbetslivet 
Det som krävs för att lärarna ska tänka sig att arbeta längre är att de ges möjlighet att kunna 

påverka sin arbetssituation. Att arbetet kan anpassas och där arbetsuppgifter och arbetstider 

är flexibla. Åldersvänliga arbetsplatser är en faktor till att behålla sina anställda längre i 

arbetslivet. Enligt Appannah och Biggs (2015) är flexibilitet en del i åldersvänliga 

arbetsplatser, flexibla arbetstider är en viktig aspekt för att attrahera, engagera och behålla 

äldre arbetskraft. Flexibilitet och anpassning upplevs som positiva delar i arbetet och enligt 

Stattin (2009) har de positiva delarna betydelse för den anställdes arbetsmotivation och 

pensionsbeteende. Arbetets innehåll och sociala relationer på arbetet kan även påverka 

arbetsmotivationen och pensionsbeteende om de upplevs som positiva bland lärarna (Stattin, 

2009). De positiva delarna i arbetet kan även kallas ”stay” förklaringar eftersom de påverkar 

individens beslut om pension. Anpassningsåtgärder tror lärarna kan få fler personer att 

stanna kvar längre vilket också är en strategi företag i europeiska länder använder sig av. 

Strategin innebär åtgärder på arbetsplatsen som kompenserar för den eventuella 

minskningen av fysisk och kognitiv kapacitet som medföljer åldrandet (Van Dalen et al 2015). 

 
Hälsan har en stor påverkan på lärarnas beslut om pensionen. Arbetsmiljön är grunden till att 

skapa en god hälsa på arbetet och är en viktig del för att känna arbetsglädje på arbetet 

(Angelöw, 2015). En god arbetsmiljö skapar arbetsglädje som i sin tur ger en ökad trivseln på 

arbetsplatsen och tillfredsställelse vid genomförda arbetsuppgifter. Angelöw (2015) menar 

även att ledarskapet är en betydelsefull framgångsfaktor för att bibehålla och öka 

arbetsglädjen. Lärarna menar att en god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att förlänga 

arbetslivet. För att de ska stanna och arbeta vill de ha en god hälsa för att även orka och njuta 

av livet som pensionär. De vill att arbetssituationen ska anpassas efter arbetsförmåga och att 

det ska vara en jämn balans mellan krav och resurser, vilket är delar som ingår under 

begreppet arbetsmiljö.   

 
Ledarskapet menar Ilmarinen (2005) har en betydande roll för att kunna påverka att äldre 

arbetstagare ska förlänga sitt arbetsliv. Ett åldersmedvetet ledarskap är en bidragande faktor 

till när anställda väljer att gå i pension (Furunes et al. 2011). Rektorerna menade att de inte 

har något specifikt arbetssätt kring äldre arbetskraft och en av dem menade även att det är 

viktigt att inte skilja på äldre och yngre, att alla ska behandlas lika. Appannah och Biggs 

(2015) skriver att det är viktigt att organisationen har en kultur som uppskattar äldre 

arbetstagare. Lyfta fram potentiella fördelar med individuella skillnader och att 

arbetsförmåga inte ska vara knutet till ålder. Organisationskulturen och attityder kring äldre 

arbetskraft i kommun upplevs av både lärare och rektorer som positiv och lärarna känner sig 

behövda, respekterade och kompetenta i organisationen.  

 
Ekonomi var även en del i lärarnas beslut om när de skulle gå i pension. Den höga 

arbetsbelastningen gjorde att många av lärarna funderade på att gå några år tidigare men det 

som styrde dem var ekonomin. Om de skulle ha råd att gå tidigare och hur det skulle påverka 

den framtida pensionen lönemässigt. Ett annat alternativ som diskuterades av lärarna var 

möjligheten att gå ner i tid vilket också kopplades ihop med ekonomin och vad det skulle 

innebära lönemässigt. En önskvärd lösning från lärarnas håll var att kunna gå ner i tid men 

att det inte skulle påverka lönen och pensionen i någon större utsträckning. Metoden 80-90-

100 som Mykletun och Furunes (2011) har utvärderat är ett sådant alternativ som har till syfte 

att behålla äldre arbetstagare och öka deras arbetsförmåga som ska göra det möjligt för äldre 

att arbeta längre.  
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Diskussion  
 

I denna del kommer jag sammanfatta resultaten och lyfta fram centrala slutsatser i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Kommer även presentera mina tankar 

gällande studien och diskutera använd metod. Avslutningsvis kommer jag resonera kring 

studiens slutsatser och vidare forskning.    

 
 

 

Syftet med studien var att undersöka pensionspreferenserna hos äldre gymnasielärare inom 

Luleå kommun och identifiera de olika bakgrundsfaktorer som påverkar deras önskemål 

gällande ålder för ålderspensionering. Resultaten visade att lärarnas önskade pensionsålder 

är mellan 62-65 år och de främsta faktorerna som påverkar beslutet om pensionstidpunkt är 

arbetsbelastning, individens hälsa och ekonomin.  

 

Rektorerna hade samma uppfattning som lärarna om vad som påverkar pensionsbeslutet, 

dock var rektorerna inte enade om vilken faktor som har störst påverkan. En av dem var 

tydlig och säker med att ekonomin hade störst påverkan medan den andra trodde att 

individens hälsa hade stört påverkan på pensionstidpunkten. Min reflektion kring deras 

delade åsikter är att rektorernas svar påverkades av deras egna tankar och känslor inför 

pensionen. En av rektorerna pratade även om sin egen pension under intervjun, när det var 

dags och vad som påverkade beslutet. Trots att intervjuerna med rektorerna handlade om 

deras lärare och vad dem tror påverkar deras beslut tror jag det är svårt att få ett helt objektivt 

svar. Svaren kommer nog alltid speglas till en viss del av deras egna åsikter och tankar. Deras 

tankar kring pensionen kan nog även spegla av sig på lärarna. En chefs beteende är även ens 

medarbetares beteende, chefens och organisationens värderingar och attityder påverkar 

anställdas värderingar och attityder. Detta menar Ilmarinen (2005) även påverkar 

arbetsförmågan.  

 

Både rektorerna och lärarna pratade kring pensionsåldern som att 65 år är den faktiska 

åldern, ingen av dem nämnde att alla har rätt att arbeta fram till 67 år. Lärarna pratade alltid 

som att 65 år är sista året och den faktiska åldern när man går i pension. Vilket tydliggörs 

med ett av citaten från en av lärarna. ”Det hade varit oerhört skönt att gå ner till 80 eller 75 

procent ett eller ett par år innan den riktiga pensionsåldern 65.” Detta tänker jag är en 

organisationsfråga, vill kommunen förlänga arbetslivet och få fler att arbeta till 67 år är en 

viktig del att den faktiska pensionsåldern ska förknippas med 67 och inte 65. Är kulturen i 

organisationen att 65 år är den faktiska pensionsåldern och längre än de arbetar man inte, 

kommer det vara svårt att förlänga arbetslivet. För att ändra organisationskulturen tror jag 

det handlar om att kommunen har en personalpolitik som främjar äldre arbetskraft och visar 

äldre arbetskraft uppskattning för att stärka motivationen att arbeta längre. Samtidigt tänker 

jag att det också är viktigt att gå ut med tydlig information till alla chefer hur situationen ser 

ut och riktlinjer på hur de ska arbeta kring äldre arbetskraft för att få ett gemensamt 

arbetssätt.  

 

Kommunen har ingen strategi eller gemensamt förhållningssätt kring vad äldre arbetskraft 

kan erbjudas för att stanna kvar eller hur verksamheterna kan anpassa för äldre. Rektorerna 

arbetade på olika sätt, där en av dem försökte behålla vissa av sina lärare genom att övertala 

dem medan den andra rektorn var tydlig med att alla måste erbjudas samma möjligheter för 

att inte diskriminera någon. Jag tror en nyckel i arbetet med att förlänga arbetslivet är 

organisationen har ett gemensamt förhållningssätt, där alla erbjuds samma förmåner och 

möjligheter att exempelvis gå ner i tid eller att alla ska erbjudas att få stanna kvar och arbeta 

till 67 års ålder. Läraren som hade fått lönepåslag för att välja ut pensionstidpunkten ger ett 

dubbelt budskap. Kommunen pratar om de framtida rekryteringsproblemen bland lärare och 
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att de behöver arbeta med att behålla lärare längre och samtidigt erbjuds vissa lärare 

lönepåslag för att gå i pension. Det visar tydligt hur viktigt det är att ha ett gemensamt 

förhållningssätt och gemensamma riktlinjer som hela organisationen måste följa. Bristen på 

strategier menar även Furunes et al. (2011) är en pådrivande faktor som påverkar tidigt 

utträde.  

 

Ekonomin var en faktor som lärarna och rektorerna ansåg påverkade pensionstidpunkten 

men kunde även vara en del i att förlänga arbetslivet till viss del. Jag tror inte ekonomin är 

lösningen på situationen om än en del av lösningen. Att endast tänka att ett lönepåslag 

kommer bidra till att fler stannar är ingen långsiktig lösning och det kommer inte vara 

hållbart i längden. Efter några månader kommer läraren glömma bort löneökningen. En 

morot som ger effekt men är ingen långsiktig lösning. De extra pengar som kommer in varje 

månad skapar ingen bättre balans mellan kraven och resurserna, hälsan förbättras inte 

genom ökad lön och arbetsuppgifterna minskar inte heller. Arbetssituationen kommer se 

likadan ut som innan löneökningen, de får arbeta lika mycket men får mer betalt. Enligt 

lärarna själva menar de att arbetssituationen och hälsan är avgörande för hur länge de arbetar 

vilket visar på att endast en löneökning inte kommer få fler att arbeta längre. Den långsiktiga 

lösningen tänker jag handlar om arbetssituationen och belastningen. Hög arbetsbelastning 

där möjlighet till återhämtning inte finns eller inte är tillräcklig under en längre tid påverkar 

hälsan negativt. Att inte hinna med sina arbetsuppgifter eller att inte hinna utföra dem till 

fullo tar energi och skapar stress. Den vanligaste förklaringen till psykosocial stress är att 

individen känner sig överbelastad med arbete men även bristande möjligheter att styra över 

sina arbetsuppgifter och ojämn fördelning mellan krav och kontroll (Anox et al, 2014).  

 

En viktig del i att behålla lärare längre i arbetslivet tror jag är att man är mån om sina 

medarbetare och visa att man bryr sig om dem och även deras liv efter pensionen. Att behålla 

alla in i det sista för att ta vara på all arbetskraft är ingen lösning. Eftersom arbetsförmågan är 

individuell och med stigande ålder skapas större skillnader från individ till individ, vilket är 

en viktig del att ha i åtanke. Jag tror individen måste kunna påverka sin situation, dels för att 

orka arbeta med även för att känna arbetsglädje, vilket i längden ökar motivationen till att 

arbeta längre. Även ledarskapet tänker jag kan påverka och är grunden i många delar. 

Arbetsmiljö och individens hälsa, arbetssituationen med uppgifter och balans mellan krav och 

resurser kan ledaren påverka och ett åldermedvetet ledarskap som anpassar utefter 

individens arbetsförmåga tror jag ger förutsättningar till att förlänga arbetslivet.  

 

En intressant motsättning som kommer fram i resultatet är att rektorerna vill förlänga 

arbetslivet för gymnasielärarna men det ser även en del hinder inför detta. Att det inte har 

ekonomin för det och att de inte är villiga att erbjuda äldre vilka förmåner som helst. En 

rektor menade att anpassning av arbetsuppgifter för äldre ska inte innebär att det blir mer 

uppgifter för de yngre. Deras oro som de beskriver är en viktig tanke som organisationen 

måste ta i beaktning. Att underlätta för det äldre ska inte påverka de yngres arbetsbelastning 

utan skapa ett hållbart arbetsliv för alla. En rektor menade även att alla inte borde jobba fram 

till 67 år och att det inte har med åldern att göra utan hur personen är. Olika personligheter 

kommer det alltid finns oavsett åldersgrupp och personer som passar bättre och mindre bra i 

sin yrkesroll men det innebär fortfarande att de ska behandlas lika som alla andra. Att alla ska 

få möjlighet att arbeta längre, det ska inte vara en fråga som rektorn ska styra över. Jag tänker 

att det alltid kommer finns en rädsla och oro inför något nytt men en viktig del är att då 

klargöra vad rädslan och oron är och få information om vad det nya innebär för att lyckas och 

få med hela organisationen.  
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Metoddiskussion 
Mitt val av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tycker jag har varit en bra 

metod för insamlingen av data. Jag tror inte att jag hade fått lika beskrivande och fylliga svar 

om jag använt mig av exempelvis enkäter. Fördelen med intervjuer var att jag kunde ställa 

följdfrågor om jag ville att informanten skulle utveckla sitt svar eller om något var oklart. Det 

gav mig även möjlighet att förklara för informanten om något var otydligt eller om de hade 

någon fråga. Jag anser att de var en fördel att jag hade två pilotintervjuer innan jag 

genomförde resterande, det gav mig möjlighet att testa frågorna och träna på att hålla 

intervjuer. Pilotintervjuerna har inte används i resultatdelen på grund av att jag ändrade om 

två frågor. Jag upplever inte att jag saknar någon fråga som jag borde ha ställt däremot fick 

jag kanske lite korta svar på någon enstaka intervju. Vissa hade ibland svårt att svara på 

frågorna och gav ibland väldigt korta svar. Fick jag ett kort svar försökte jag återberätta det 

informanten pratade om för att se att vi uppfattat varandra rätt och för att ge informanterna 

lite mer betänketid. Vilket resulterade i att svaren fylldes ut. Samma sak när jag valde att vara 

tyst lite längre, då fortsatte informanterna berätta och prata vidare, som många gånger ledde 

till intressanta och fylliga svar.  

 

Från början var tanken att intervjua tio personer men tyvärr var det svårt att få tag i personer 

som ville medverka. Lärarna har en period som nu är stressig med mycket rättningar inför 

avslutningen vilket jag tror kan vara en orsak men även att pensionen är ett privat 

samtalsämne och kan vara känsligt för vissa att prata om. Jag tror inte att resultatet hade sett 

annorlunda ut om jag hade genomfört de tre intervjuer som inte blev av eftersom alla 

informanter hade i stort sett samma upplevelse av pensionen och vilka faktorer som påverkar. 

Däremot är det en del att ta i beaktning, att resultaten kanske inte går att generalisera på 

samma sätt som om jag hade genomfört fler intervjuer. Jag hade även tänkt intervjua lika 

många kvinnor som män för att se om jag kunde hitta några likheter och skillnader mellan 

dem. Dock var det bara en man som svarade på förfrågan att medverka vilket gjorde att jag 

inte kunde göra den jämförelsen.  

 

Alla intervjuerna genomfördes i informanternas arbetsrum förutom en som ville sitta i Luleå 

kommuns stadshus. Risken med att sitta i deras arbetsrum är att intervjuerna kan bli 

avbrutna av personer som kommer förbi och söker lärarna eller att telefonen ringer. Deras 

arbetsrum är inte heller en neutral plats för oss båda vilket Trost (2010) menar är det 

optimala. Min tanke var att minska tidsåtgången för lärarna att medverka om jag kom till 

dem. Några intervjuer avbröts av telefonsamtal och personer som kom in i rummet men det 

hade ingen större inverkan på intervjuerna enligt mig. Vi kunde snabbt komma tillbaka till 

där vi var innan avbrottet.  

 
Det kvalitativa angreppsätt som varit som utgångspunkt i studien möjliggör inte att några 

större generaliseringar av resultatet kan dras. En del av informanternas upplevelser är 

individuella och endast stå för deras individuella åsikt i frågan vilket gör att det är svårt att 

generalisera. Även den ojämna könsfördelningen gör att jag inte kan generalisera resultatet 

till alla gymnasielärare.  

 

 

Slutsats 
För att förlänga arbetslivet för äldre arbetstagare krävs en organisationskultur där den 

faktiska pensionsåldern ska förknippas med 67 år. Ett åldermedvetet ledarskap som strävar 

efter en god arbetsmiljö där kraven och resurserna ska vara på en jämn balans och ett 

gemensamt synsätt på hur organisationen ska hantera frågan. En möjlighet att förlänga 

arbetslivet är modellen 80-90-100 där individen ges möjlighet att gå ner i tid och jobba 80 

procent men med 90 procent i lön och oförändrad tjänstepension. Modellen ger det som 
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efterfrågas av lärarna, påverkansmöjligheter, flexibilitet och anpassning efter arbetsförmåga. 

Arbetstiden och arbetsuppgifterna minskar vilket skapar förutsättningar för en god hälsa som 

ska hålla efter arbetslivet och den privata ekonomin får en mindre förändring.  
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Bilaga 1 
 

Information och förfrågan om att medverka i en intervjustudie om 
ålderspension 
 
Jag heter Malin Krutrök och läser sista terminen på personalvetarprogrammet i 
Umeå och skriver på min C-uppsats om äldre arbetskraft inom läraryrket. Syftet med 
studie är att undersöka vad som påverkar äldre gymnasielärares pensionstidpunkt 
samt hur Luleå kommun som arbetsgivare arbetar med att behålla äldre arbetskraft. 
Luleå kommun står inför stora pensionsavgångar och för att framöver kunna arbeta 
med att behålla medarbetare längre i arbetslivet är det av vikt att veta vad som 
påverkar medarbetarnas val av pensionstidpunkt. Jag vänder mig därför till dig som 
är gymnasielärare inom åldersgruppen 58 år och äldre och undrar om jag kan få 
intervju dig, om dina tankar inför pensionen.  
 
Undersökningen omfattar tio intervjuer, uppdelat på sju gymnasielärare och tre 
rektorer. Urvalen är slumpmässigt gjort bland tillsvidareanställda i Luleå kommun. 
Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och kommer att spela in om du samtycker 
till detta. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter 
från intervjuerna kommer anonymiseras så att du som deltagare inte går att 
identifiera och dina personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst utan motivering 
avbryta ditt deltagande. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats, vid intresse skickar 
jag gärna ett ex till dig.  
 
Intervjuerna behöver genomföras under v.16-17, jag har möjlighet alla dagar och 
tider. Svara gärna på detta mail om du kan delta samt vilken dag och tid som passar 
dig bäst.  
 
 
 
Har du några funderingar, tveka inte att höra av dig!  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Krutrök  
  



 

Bilaga 2 
 
Information och förfrågan om att medverka i en intervjustudie om 
ålderspension 
 
Jag heter Malin Krutrök och läser sista terminen på personalvetarprogrammet i 
Umeå och skriver för tillfället på min C-uppsats om äldre arbetskraft inom läraryrket. 
Syftet med min studie är att undersöka vad som påverkar äldre gymnasielärares 
pensionstidpunkt inom Luleå kommun. Luleå kommun står inför stora 
pensionsavgångar och för att framöver kunna arbeta med att behålla medarbetare 
längre i arbetslivet är det av vikt att veta vad som påverkar medarbetarnas val av 
pensionstidpunkt samt hur Luleå kommun som arbetsgivare arbetar. Jag kommer 
intervju sju gymnasielärare men är även intresserad av hur du som rektor tänker och 
arbetar kring ämnet.  
 
Intervjun beräknas ta ungefär 30-45 minuter. Urvalet är slumpmässigt gjort bland 
alla rektorer vid Luleås gymnasieskolor som har arbetat minst tre år. Dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter från intervjuerna 
kommer anonymiseras så att du som deltagare inte går att identifiera och dina 
personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt och du kan när som helst utan motivering avbryta ditt deltagande. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats, vid intresse skickar 
jag gärna ett ex till dig.  
 
Intervjuerna behöver genomföras under v.16-17, jag har möjlighet alla dagar och 
tider. Svara gärna på detta mail om du kan delta samt vilken dag och tid som passar 
dig bäst.  
 
 
 
Har du några frågor, hör gärna av dig! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Krutrök  
  



 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide medarbetare 
Agenda:  

 Berätta kort om dig själv 

 Berätta kort om syftet med min undersökning 

 Intervjun kommer ta ca 30-45 min. 

 Fråga om det är ok att intervjun spelas in 

 Fråga om de tagit del av det fyra forskningsetiska principerna som fanns i 

informationsbrevet som skickades ut. Berätta kort om dessa och varför de är 

viktiga.  

Berätta om upplägget på intervjun och de fyra olika teman som kommer beröras  
 
Inledningsfrågor 

- Ålder?  

- Vilken utbildningsbakgrund har du? 

- Hur länge har du arbetat i kommunen? 

- Hur många procent arbetar du? Heltid, halvtid 

- Vilka arbetsuppgifter ingår i din lärarroll?  

 
Huvudfrågor 
Arbetsmiljö  

- Hur ser din arbetssituation ut? Stressig, monoton 

- Vad upplever du positivt med arbetet? 

 

Arbetstrivsel 
- Hur upplever du att attityden mot äldre arbetstagare är på din arbetsplats?  

(bemötande, fördomar, skillnad mellan yngre och äldre) 

 
Önskad pensionsålder 

- Har du börjat fundera när du vill gå i pension? 

- Om ja, när började du fundera över detta?  

- Hur startades tanken om pensionen/ Vad väckte tanken?  

- Om inte, vilken ålder är önskvärd att gå i pension? 

- Hur känner du inför din pensionstidpunkt?  

- Vad påverkar ditt beslut till pensionstidpunkten? (ex, ekonomin, sjukdom, 

familjesituation) 

 

Arbetsgivarens påverkansmöjligheter 
- Har du pratat med din chef om pensionen? 

- Om ja, när hade ni samtalet?  

- Vad innebar det samtalet?  

- Vem tog initiativet till samtalet?  

 
- Vad krävs för att du skulle förskjuta ålderspensionen? 



 

- Vad tror du skulle krävas för att andra skulle förskjuta ålderspensionen? 

- Finns det något arbetsgivaren skulle kunna göra för att förlänga arbetslivet? 

- Kan du tänka dig att komma tillbaka och vara timanställd? 

 
Avslutningsfrågor 
- Sammanfatta samtalet 

- Vill du utveckla något vi har pratat om idag? 

- Känner du att vi har missat något? 

- Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

  



 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide rektor 
Agenda: 

 Berätta kort om dig själv 

 Berätta kort om syftet med min undersökning 

 Intervjun kommer ta ca 30-45 min. 

 Fråga om det är ok att intervjun spelas in 

 Fråga om de tagit del av det fyra forskningsetiska principerna som fanns 

informationsbrevet som skickades ut.  

 Berätta om upplägget på intervjun, de teman som finn 

Inledande frågor 
- Hur länge har du arbetat som rektor? 

- Vilka lärare ansvarar du för?  

- Hur många lärare ansvarar du för? 

 
Huvudfrågor 
Aktuella läget för pensionsavgångarna  

- Vet du hur prognoserna för pensionsavgångarna ser ut för gymnasielärare? 

- Vad tänker du inför de kommande pensionsavgångarna? 

 

 

Pensionsavgångar i arbetsgruppen 
- Vet du vilken ålder din arbetsgrupp har?  

- Har du erfarenhet av pensionsavgångar? 

- Hur har dessa hanterats tidigare?  

- Hur ser händelseförloppet ut? 

- Har du någon rutin kring pensionsavgångar?  

 
- Frågar du vad som avgör att personen väljer att gå i pension? 

- Om de är villiga att komma tillbaka och jobbar timmar? 

- Hur vet du när dina lärare vill gå i pension?  

 

- Arbetar du på något specifikt sätt kring äldre arbetskraft? 

Om ja, hur då? (finns en pensionsträff inom LK) 

 
- Hur upplever du att attityden mot äldre arbetstagare är på din arbetsplats? 

(bemötande, fördomar, skillnad mellan yngre och äldre) 

- Vad tror du gör att gymnasielärare väljer att ta ut sin ålderspension relativt 

sent? 

 
Hur Luleå kommun som arbetsgivare arbetar 

- Arbetar din förvaltning på något specifikt sätt för att behålla arbetskraft längre i 

arbetslivet? (strategier, riktlinjer) 



 

 
- Har du någon du kan vända dig till inom kommunen vid frågor om pension? 

 

 
Möjligheter att förlänga arbetslivet för äldre arbetstagare 

- Vilka möjligheter ser du kring att förlänga arbetslivet för gymnasielärare? 

- Vad tror du skulle krävas för att gymnasielärare skulle förskjuta 

ålderspensionen? 

 

- Har du förutsättningarna för att arbeta med äldre arbetskraft och behålla de 

längre i arbetslivet? 

- Om inte, vad saknas, behövs? 

 
Avslutningsfrågor 
- Sammanfatta samtalet 

- Vill du utveckla något vi har pratat om idag? 

- Känner du att vi har missat något? 

- Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

  
 
 


