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Förord 
Projektet ”Nycklar till ett längre arbetsliv. Individuella och organisatoriska perspektiv” är ett 
av FORTE finansierat forskningsprojekt som startade hösten 2014 som ett samverkansprojekt 
med personalenheten vid Västerbottens läns landsting (VLL). Projektet, som baseras på olika 
enkätundersökningar, studerar medarbetares syn på pensionsålder (pensionspreferenser) och 
hur olika arbetsrelaterade faktorer påverkar pensionspreferenser och motivationen att arbeta 
längre. Projektet har bestått av tre olika delstudier. Delstudie ett baseras på kvantitativa analyser 
av en enkät riktad till samtliga medarbetare från 55 år och uppåt kring önskad tidpunkt för 
pension. Studien utgår från teoretiska bestämningar av arbetsvillkor och arbetsmiljö och dess 
effekt på pensionspreferensen. Delstudie två baseras på kvalitativa analyser av fritextsvar från 
samma enkät kring de arbetsrelaterade motiv som medarbetare angett i relation till sin 
pensionspreferens. De kvalitativa analyserna kompletterar de kvantitativa fynden genom att 
medarbetarna själva definierar motiven till sin pensionspreferens. Delstudie tre studerar 
erfarenheter av och motiv till att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Studien baseras på kvalitativa 
analyser av fritextsvar från en enkät riktade till medarbetare som arbetar efter 65–års ålder. I 
föreliggande rapport redovisas resultaten från de två kvalitativt orienterade studierna. 
Rapporten inleds med en kort bakgrund till forskningsprojektet därefter presenteras de 
övergripande resultaten från de två fristående delstudierna tillsammans med återkopplingar till 
tidigare forskning på området. Rapporten avslutas med ett kort diskussionsavsnitt där de två 
studiernas resultat relateras till varandra och till de implikationer resultaten kan ha för 
organisationen. 
 
Under arbetet med rapporten vill vi särskilt uppmärksamma och tacka Stina Hallström vid 
Umeå universitet som medverkat i arbetet med den första delen. Vi vill även rikta ett stort tack 
till Hans-Åke Widmark, personalstrateg vid personalenheten, Västerbottens läns landsting för 
gott samarbete i samband med studiens planering och genomförande samt Hans Erik 
Andersson, som även han deltog i detta arbete. Vi vill även tacka Dick Strömberg och Harald 
Oskarsson samt Britta Näsman Fjellborg, som assisterat när det gäller urval av respondenter 
och utskick av webenkäter. Slutligen vill vi tacka alla medarbetare vid Västerbottens läns 
landsting som har tagit sig tid att besvara enkäterna.  
 
Umeå juni 2018 
 
Mikael Stattin och Carita Bengs  
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Bakgrund 
Idag utgör en generellt åldrande arbetskraft och stora pensionsavgångar ett betydande framtida 
kompetensförsörjningsproblem för många företag och organisationer inom både privat och 
offentlig sektor. När detta paras med en samtidig arbetskraftsbrist blir det för många 
verksamheter svårt att säkra framtida personalbehov. Sjukvårdssektorn i Sverige liksom i 
Europa och i andra delar av världen har identifierats som ett sådant område som står inför 
utmaningen att hantera både hög medelålder och en samtidig brist på erfaren och kvalificerad 
personal inom en rad områden (HOSPEEM 2013; Norrlandstingens regionsförbund 2013; SKL 
2017). Att förlänga arbetslivet och förskjuta pensionstidpunkten till en högre ålder har 
identifierats som ett sätt att hantera arbetskraftsbristen. På en politisk nivå har detta bl.a. 
manifesterats genom en rad olika reformer av ålders- och förtidspensionssystem. Centrala 
inslag i reformerna har varit att avveckla 65 års ålder som en given pensionsålder och i stället 
införa en flexibel pensionsålder mellan 61 och 67 år. Till detta kopplas också ekonomiska 
incitament för att stimulera arbetsmarknadsdeltagande även efter 65 år (SoU 2013; Stattin & 
Larsson 2015). Mycket talar för att dessa förändringar har medverkat till att 
arbetskraftsdeltagandet bland äldre har ökat, och det gäller också andelen som arbetar efter 65 
år (SCB 2017; Laun & Palme 2017). Givet en ökande och generell brist på arbetskraft har även 
arbetsgivares intresse för att behålla äldre medarbetare vuxit. I en nyligen publicerad rapport 
från Sveriges Kommuner och Landsting (2018) rapporteras att det stora rekryteringsbehov som 
den offentliga sektorn i Sverige står inför kan reduceras om fler äldre medarbetare väljer att 
arbeta längre. Äldre medarbetare representerar därmed en potentiell och viktig 
arbetskraftsresurs i relation till ett växande personalbehov. Det är däremot inte så vanligt att 
arbetsgivare har väl utvecklade strategier på plats för att underlätta för äldre arbetskraft stanna 
kvar i arbetslivet efter reguljär pensionsålder.  
 
Västerbottens läns landsting (VLL) har i sitt arbete med kompetensförsörjning uppmärksammat 
en liknande problembild och har även initierat personalinsatser för att stimulera ett längre 
arbetsliv. Denna rapport utgör en del av det av FORTE finansierade forskningsprojektet 
Nycklar till ett längre arbetsliv. Individuella och organisatoriska perspektiv, där forskare vid 
Sociologiska institutionen vid Umeå universitet i samarbete med personalenheten vid VLL har 
studerat medarbetares syn på pensionsålder (pensionspreferenser) och hur olika 
arbetsrelaterade faktorer påverkar pensionspreferenser och motivationen att arbeta längre. 
Projektet baseras på olika enkätundersökningar genomförda under 2014–2016. Den initiala 
enkäten som riktades till samtliga anställda från 55 år och äldre utgjorde en första kartläggning 
av medarbetarnas pensionspreferenser (se Stattin 2018 för en närmare beskrivning av begreppet 
pensionspreferens). Därefter genomfördes ytterligare två enkäter riktade till medarbetare som 
arbetar efter 65 års ålder. Den ena av dessa vände sig specifikt till de medarbetare som ingått i 
ett VLL-initierat projekt kallat ’Seniora nyckelkompetenser’ där de i samband med fortsatt 
arbete hade erhållit någon form av personalinriktad åtgärd (sådana åtgärder benämns i 
fortsättningen för Human Resource eller HR-åtgärder). I föreliggande rapport presenteras de 
två kvalitativt orienterade delstudierna som baseras på fritextsvar från enkäterna. Delstudie 1 
fokuserar på de arbetsrelaterade faktorer som medarbetarna angett som motiv för sina 
pensionspreferenser. I delstudie 2 uppmärksammas erfarenheter av och motiv till att fortsätta 
arbeta efter 65 års ålder (se även Bengs & Stattin, kommande). En väsentlig målsättning för de 
olika delstudierna är att förbättra kunskaperna om hur arbetsförhållanden påverkar äldre 
medarbetares inställning till arbete i hög ålder. Vi menar att de olika delstudierna därmed inte 
bara är av intresse för den studerade organisationen utan även äger en generell relevans och kan 
därmed vara av värde för arbetsgivare och beslutsfattare också utanför vårdsektorn.  
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Delstudie 1. Kvalitativa analyser av arbetsrelaterade faktorers 
påverkan på pensionspreferenser  
Ett beslut att lämna arbetslivet och gå i pension beskrivs ofta som en i tiden utdragen process 
under vilken individen påverkas av en mängd olika faktorer som tillsammans bidrar till beslutet. 
Dessa faktorer har beskrivits i olika teoretiska modeller och i relation till åldersrelaterade 
begrepp och kan också kopplas till olika analytiska nivåer – inte sällan benämnda makro,- 
meso- och mikro (se t ex. Hasselhorn & Apt 2015; Nilsson 2016). Till faktorer på makronivå 
hör till exempel hur våra pensionssystem är utformade. Om det finns starka ekonomiska 
incitament att arbeta i hög ålder så har forskning visat att det påverkar arbetskraftsdeltagande 
bland äldre på ett positivt sätt (Gruber & Wise 2002; Milligan & Wise 2011). En annan faktor 
på makronivå är arbetsmarknadens funktionssätt. Om arbetsmarknaden till exempel är 
inbegripen i snabba förändringar med en hög efterfrågan på nyutbildad arbetskraft kan detta 
vara negativt för efterfrågan på äldre arbetstagare. Till makrofaktorer hör också sociala normer 
som kan påverka såväl människors syn på pensionsålder som på äldre arbetskraft i sig. 
Mikrofaktorer avser de egenskaper som är knutna till individer och det kan handla om hälsa, 
utbildningsbakgrund, och preferenser av olika slag. Generellt sett så är det dessa två typer av 
faktorer som erhållit mest uppmärksamhet i tidigare forskning. Det är också väl belagt att 
sådana faktorer har betydelse för arbetslivets längd (Fisher, Dorey, Chaffee & Sonnega 2016; 
Gruber & Wise 2002). Mesofaktorerna handlar i sin tur bland annat om organisationers och 
arbetsplatsers roll och betydelse för möjligheterna till ett långt arbetsliv. Forskningen kring 
mesofaktorerna är däremot mer begränsad (Hasselhorn & Apt 2015). Detta kan tyckas lite 
märkligt då det är väldokumenterat att arbetsplatsers- och jobbens utformning är av stor vikt 
för anställdas hälsa och arbetsmotivation (Arbetsmiljöverket 2016). Det saknas också 
välgrundad kunskap om vad olika organisatoriska åtgärder och interventioner har för betydelse 
för äldre anställdas möjligheter och motivation till ett förlänga arbetslivet (Veth et al 2015). 
Tidigare studier kring pensionering (i vid mening) har i huvudsak fokuserat på kvantitativa 
analyser, vilket inneburit att äldres egna upplevelser och erfarenheter av pension och/eller 
fortsatt arbete mer sällan har uppmärksammats (se t ex. Perera, Sardeshmukh, & Kulik 2015; 
Taneva, Arnold & Nicholson 2016). Givet de idag utbredda ambitionerna att förlänga 
arbetslivet finns det ett starkt behov av att utveckla kunskapen om just arbetsplatsens och 
arbetsvillkorens betydelse för anställdas motivation att arbeta i hög ålder. Det är också mot den 
bakgrunden som föreliggande studie kan ses. Syftet med studien är att studera vilka 
arbetsrelaterade motiv som respondenterna anger för sin pensionspreferens.  
 
Den fortsatta framställningen fokuserar främst på de empiriska resultaten och är disponerad så 
att vi i nästa stycke ger en kort beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkter och 
datamaterialets beskaffenhet. Därefter presenteras studiens övergripande resultat separat för de 
med tidiga respektive sena preferenser. I den avslutande diskussionen relateras de två 
preferensmönstren till varandra samt till tidigare forskning.  
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Metod 

Studien är, som tidigare nämnts, en del i forskningsprojektet ’Nycklar till ett längre arbetsliv’ 
och baseras på fritextsvar som respondenterna lämnat i samband med den enkätundersökning 
kring pensionspreferenser som genomfördes under senhösten 2014 och våren 2015, för mer 
information kring enkäten samt de kvantitativa resultaten se Stattin (2018). Enkäten undersökte 
medarbetares syn på sin kommande pensionsålder och var riktad till samtliga medarbetare vid 
VLL som vid den tidpunkten var 55 år eller äldre. Totalt medverkade 2152 medarbetare i 
enkätundersökningen, vilket utgjorde en svarsfrekvens på 72%. Huvudfrågan för denna 
delstudie är centrerad kring pensionspreferens samt de arbetsrelaterade motiv som 
respondenterna angett för när man vill gå i pension. Preferensen studerades genom frågan: 
"Baserat på dagens förutsättningar, vid vilken ålder vill du gå i pension?". I anslutning till 
preferensfrågan fick respondenterna även ta ställning till ett antal alternativa skäl till den valda 
preferensen (se Stattin 2018 för en redovisning av dessa). Respondenterna hade utöver det 
också möjlighet att ge egna fritextsvar kring sina motiv, vilket totalt 534 respondenter valde att 
göra. Dessa svar var relativt utförliga och inkluderade en rad olika faktorer, såväl privata som 
mer arbetsorienterade. Här har vi valt fokusera på de svar som mer direkt relaterade till arbetet 
eller organisationen. Hälsorelaterade fritextsvar samt svar som lyfte ekonomiska aspekter har 
också de inkluderats då dessa ofta knöts till arbetet. Svar som inte explicit var kopplade till 
arbetet eller organisationen (som att t.ex. ”ta hand om barnbarn” eller ”pensioneras samtidigt 
som maka/make/partner”) har vi valt att utesluta ur denna analys. Det slutgiltiga datamaterialet 
kom därmed att inkludera kommentarer från 321 respondenter från en rad olika yrkesgrupper 
inom vårdsektorn. Den största av dessa var sjuksköterskor som utgjorde ca en tredjedel av 
materialet (32,7%, 105 personer) följt av undersköterskor (21%, 68 personer). Läkare och 
tandläkare svarade för ca 11% av materialet (28 respektive 10 personer) medan övriga 
yrkesgrupper var representerade av ett mindre antal respondenter vardera. Majoriteten av 
respondenterna (85%, 272 personer) var kvinnor, vilket väl återspeglar organisationens faktiska 
könsfördelning.  
 
Analysen har skett i två steg. I det första steget analyserades respondenternas 
pensionspreferenser. Baserat på tidigare studier samt på det faktum att en stor andel i 
befolkningen betraktar 65 år som en lämplig ålder att gå i pension (Stattin 2013), delades svaren 
in i två grupper: en tidig preferensgrupp, där man vill gå vid 65 eller tidigare, och en sen 
preferensgrupp, där man vill gå vid 66 eller senare. I det andra steget analyserades fritextsvaren 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman, & Hällgren-
Graneheim, 2012). Inför analysen lästes fritextsvaren noga igenom ett antal gånger. För att 
underlätta kodningsarbetet importerades materialet därefter till det kvalitativa 
dataanalysprogrammet MaxQda 11 där det kodades i flera steg. Först identifierades relevanta 
”meningsenheter” som beskrev respondenternas motiv till den aktuella preferensen. Utan att 
förändra meningsenheternas innehåll kortades de ner och gavs preliminära koder som beskriver 
det manifesta innehållet i meningsenheterna. Koderna grupperades därefter i kategorier som 
slutligen relaterades till övergripande teman, vilka illustrerar den mer latenta (underliggande) 
betydelsen. Tabell 1 illustrerar analysprocessens olika steg från meningsenhet till tema. I 
resultatdelen har vi valt att relativt frekvent använda citat (både kortare och längre) för att 
illustrera teman och kategorier. För att illustrera den stora mångfald i yrken som finns 
representerade i materialet har vi inkluderat information om respondenternas yrke i relation till 
de längre citaten. Däremot har vi på grund av dominansen av kvinnor i materialet valt att endast 
skriva ut könstillhörighet i anslutning till citat av män. Under arbetets gång har de framväxande 
koderna, kategorierna och temana kontinuerligt diskuterats inom forskargruppen. Denna typ av 
återkommande analysdiskussioner bidrar tillsammans med tydliga redogörelser för 
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arbetsprocessen och illustrativa beskrivningar av datamaterialet till att öka studiens trovärdighet 
(se t ex. Holliday 2016). 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen från meningsenheter, förkortade meningsenheter, 
koder, kategorier till teman. 
 

Meningsenheter Förkortade 
meningsenheter 

Kod Kategori Teman 

Mitt arbete tas snart över av opersonliga 
robotar och teknik (…) alla vill ha opersonliga 
datorer istället för trevliga människor. 

Tekniken ersätter 
människor 
 

Indragning av 
tjänster 
 K

ritik m
ot nedskärningar /besparingar  

O
rganisatoriska brister  

Färre människor delar på samma mängd 
arbete, tjänster dras in men jobbet finns kvar. 
 

Tjänster dras in – jobbet 
finns kvar 
 

Trött på hot om nedskärningar och 
besparingar.  
 

Hot om nedskärningar och 
besparingar 

N
edskärningar 

När människor är sjukskrivna finns inga 
vikarier. Istället får vi höra att det inte finns 
någon tillgänglig eller att det inte finns 
pengar. 

Inga resurser till vikarier 
vid sjukfrånvaro 

	
Analysen resulterade i totalt tolv olika teman. Sex av dessa teman är relaterade till tidig 
pensionspreferens medan övriga teman är relaterade till sen preferens, se tabell 2 respektive 3 
för en överblick över teman och dess relaterade kategorier. För att förtydliga den analytiska 
strukturen har vi i resultatdelen valt att presentera tidig respektive sen preferens var för sig. De 
teman vi funnit fungerar som rubriker för de olika avsnitten där kategorierna i sin tur har 
markerats via kursiveringar.  

Resultat 

Respondenternas svar på frågan om när man vill gå i pension visar en stor spridning, från 55 
till 79 år. Hela 70 procent (230 personer) indikerar en tidig preferens, dvs. de vill gå i pension 
vid 65 eller tidigare. Resterande 30 procent (91 personer) angav att de ville gå när de var 66 
eller senare. Preferensmönstret skiljer sig markant mellan kvinnor och män där tre av fyra 
kvinnor hade en tidig preferens. Bland männen var fördelningen mellan de som ville gå tidigt 
och sent mer jämt fördelad. Även yrkestillhörigheten visade tydliga preferensmönster. Det 
skiljer ca tre år mellan olika yrkesgrupper. Läkare och tandläkare uppvisar den högsta 
medelåldern 66,6 år för när man vill lämna sitt arbete medan medelåldern bland lokalvårdare, 
teknisk personal och personal inom tandvård ligger runt 63,6 år. Det innebär att tre av fyra 
läkare i studien har en sen preferens medan en motsatt bild återfinns ibland sjuksköterskor och 
undersköterskor där den genomsnittliga preferensen ligger runt 64 år och hela 80 procent har 
en tidig preferens (se Stattin 2018 för en utförligare genomgång av preferensmönstren).  

Medarbetarnas motiv till en tidig pensionspreferens 

När respondenterna förklarade varför de ville gå i pension vid 65 år eller tidigare framkom ett 
tydligt missnöje med och kritik av organisationen och de arbetsförhållanden som rådde. Totalt 
identifierades sex olika teman: (1) Organisatoriska brister, (2) Påfrestande arbetsförhållanden, 
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(3) Arbete som en hälsorisk, (4) Otillräcklig uppskattning, (5) Efterfrågan på flexibilitet och 
slutligen 6) Ett långt arbetsliv legitimerar pension, se tabell 2. De två första temana, 
”Organisatoriska brister” och ”Påfrestande arbetsförhållanden” framstod som de mest centrala 
temana bland respondenterna med tidig pensionspreferens. 
 
Tabell 2. Sammanställning av tema och kategorier för tidig pensionspreferens 
 

Teman Kategorier 

Organisatoriska brister 

 
Bristande praktiker och rutiner 
Kritik mot nedskärningar/besparingar 
Kritik mot organisationens måluppfyllelse 
Kritik mot ledning/arbetsgivare 
 

Påfrestande arbetsförhållanden 

 
Missnöje med arbetstider 
Tids- och personalbrist 
För höga/ökade krav 
Bristande kontroll 
 

Arbete som en hälsorisk 

 
Dålig fysiskt och psykisk arbetsmiljö  
Arbetsrelaterade hälsoproblem 
Pension ett sätt att bevara hälsa 
 

 
Otillräcklig uppskattning  
 

Bristande ekonomiska incitament 
Brist på erkännande  

Efterfrågan på flexibilitet  
Oflexibla arbetstider och arbetsinnehåll 
Behov av anpassningar 
 

 
Ett långt arbetsliv legitimerar pension 

Har bidragit tillräckligt 
Dags för ett generationsskifte 

 
Organisatoriska brister 
Det första temat illustrerar hur respondenternas missnöje med organisationen och deras 
upplevelser av arbetsgivarens organisatoriska tillkortakommanden fungerar som explicita 
motiv för att vilja gå i pension tidigt. De ger bland annat uttryck för att vara trötta på ”ständiga 
omorganisationer” och beskriver organisationen som en ”enda röra” med en instabil struktur 
som sliter ut de anställda. I detta sammanhang lyfter de bl.a. fram kritik mot bristande 
organisatoriska praktiker och rutiner som otydliga mål, bristande planering och 
framförhållning samt otillräckliga HR-policys. Kritik mot nedskärningar och besparingar och 
dess konsekvenser utgör andra skäl till att man vill lämna organisationen. Här beskriver de ett 
missnöje med organisationens iver att spara pengar genom att ”dra in i alla ändar”, vilket bland 
annat resulterat i att både antalet anställda och vårdplatser har minskat. Något som i sin tur 
beskrivs har orsakat nedläggningar och sammanslagningar av vårdavdelningar och begränsat 
möjligheten till att få ersättare vid sjukfrånvaro. Kritiken riktad mot nedskärningar och 
besparingar är nära knuten till ett missnöje med organisationens måluppfyllelse. Kritiken riktas 
här mot arbetsgivarens bristande förmåga att tillhandahålla goda förutsättningar för att kunna 
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uppfylla det som beskrivs som organisationens huvuduppgift – att ge sjukvård av god kvalitet. 
En av undersköterskorna uttrycker sin frustration så här:  
 

”Arbetet bestod till för några år sedan av kvalificerad behandling med goda resultat. Idag ej 
lika meningsfullt, fokus idag på administration, räkna antal besökare, mer styrt, ytlig 
patientkontakt. Kvantitet viktigare än kvalitet!”  

 
Missnöjet med att organisationen flyttat fokus från själva vården beskrivs av en annan 
undersköterska genom en upplevelse av att inte räcka till: ”[Jag] känner att man inte räcker till 
att hjälpa patienter i den utsträckning man vill”. Andra uttrycker också en oro för 
överbeläggningar och ifrågasätter patientsäkerheten. 
 
Kritik riktas även mot organisationens ledning i form av frustration över frånvarande och/eller 
otydligt ledarskap, många chefsbyten samt ett mer generellt missnöje med arbetsgivaren. En av 
läkarna nämner tre ledningsrelaterade problem som motiv till att hon vill gå i pension tidigt: 
”Ledning i landstinget, ingen möjlighet att påverka, närmaste chef”. Några respondenter 
understryker hur arbetsgivarens tillkortakommanden inte bara påverkar den egna 
pensionspreferensen utan lyfter även fram mer generella konsekvenser. En undersköterska 
frågar sig: ”Hur ska vi orka arbeta till 65 med detta tempo. Alla indragningar av vårdplatser och 
personal som flyr vården”.  
 
Påfrestande arbetsförhållanden 
Det andra temat beskriver olika typer av påfrestande arbetsförhållanden som var för sig eller i 
kombination med varandra får de anställda att vilja lämna innan de fyllt 65 år. Respondenterna 
beskriver t.ex. hur missnöje med arbetstider och scheman orsakar deras tidiga 
pensionspreferens. En man som arbetar som undersköterska beskriver hur den pressade 
arbetssituationen och en otillräcklig återhämtning utgör hinder för fortsatt arbete:  
 

”I mitt arbete orkar ingen till 65 år, 44 t/v närvarotid, 16 olika passtider, kraftig 
arbetsbelastning pga. dålig förutsättning = underbemanning, jobbar varannan helg, svårt att 
hinna äta pga. belastning, 3 semesterperioder”.  
 

En av barnmorskorna understryker även hon problem med återhämtning vid skiftarbete: 
”Arbetstiderna med 3-skift och då speciellt nattjänstgöringen är slitsamt. Återhämtningen tar 
längre tid”.  
 
Tids- och/eller personalbrist beskrivs också som påfrestande och problematisk genom att det 
bl.a. påverkar möjligheten till att få vikarier, ledighet och semestrar. Några beskriver hur de på 
grund av personalbrist får arbeta för flera. En av läkarna beskriver situationen så här ” … [att] 
utföra arbetsuppgifter som egentligen ska göras av 1,5 läkare är i längden otillfredsställande”. 
Tids- och/eller personalbrist i kombination med alltför höga krav bidrar även det till att arbetet 
upplevs som betungande och till känslor av stress och press, vilket en av kuratorerna ger uttryck 
för i sin beskrivning av arbetssituationen:  
 

”Jag har intressanta arbetsuppgifter - men ej tid som behövs för att utföra dessa. Blir ofta 
stressigt – hög psykisk press. [Jag] otrivs med att lämna arbetsdagen med hög stressnivå 
och att det saknas tid framöver för att hinna med uppgifterna. Jag har en känsla av att jag 
”jagar” minuter för att vara så effektiv som bara möjligt”. 
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En del återkommer också till en upplevelse av att kraven har ökat utan att ytterligare personal 
satts in. En undersköterska uttrycker problem med att hantera den förändrade arbetssituationen: 
”… mitt arbete [har] blivit så pressat, stressigt och tungt att jag är glad om jag orkar arbeta till 
63”. Det är särskilt mot den ökade arbetsbördan som kritiken riktas, men en del lyfter också 
svårigheter med att hantera nya och annorlunda arbetsuppgifter och ny teknik. I 
respondenternas beskrivningar löper en upplevelse av bristande kontroll och inflytande över 
den egna arbetssituationen som en röd tråd genom temat. Möjlighet till att påverka och utöva 
inflytande över arbetsinnehåll och arbetstider ses som begränsade, liksom balansen mellan krav 
och resurser. Hos en del var detta även parat med en känsla av att inte bli lyssnad på. 
 
Arbete som en hälsorisk 
Mot bakgrund av de påfrestande arbetsförhållanden som beskrivits ovan, anger många 
respondenter att de har olika former av hälsoproblem och att kroppen gör sig påmind eller 
”säger ifrån”. Till en del pekas också dålig fysisk och psykisk arbetsmiljö till följd av t.ex. sjuka 
hus och sociala konflikter ut som hälsoproblem som påverkar inställningen till fortsatt arbete. 
Respondenterna ser i hög utsträckning sina fysiska och psykiska hälsoproblem som 
arbetsrelaterade, vilket gör att arbetet betraktas som en hälsorisk. En del uttrycker också oro 
för att de inte ska orka arbeta fram till 65 och menar att pension kan ses som ett sätt att bevara 
hälsa och/eller förhindra eller bromsa sjukdom. En av sjuksköterskorna understryker att: 
”kroppen ska hålla även efter pensionen…”. 
 
Otillräcklig uppskattning  
Det fjärde temat illustrerar respondenternas upplevelse av att inte känna sig uppskattade av 
arbetsgivaren. Några anger dålig lön och bristande ekonomiska incitament som motiv för att 
vilja gå tidigt, men mer framträdande är dock en känsla av bristande erkännande i en vidare 
mening, vilket inbegriper erfarenheter av att arbetsgivaren inte uppskattar eller värdesätter det 
arbete som utförs, att man känner sig utbytbar eller upplever sig ha otillräckliga möjligheter till 
vidareutbildning och professionell utveckling. En annan dimension av bristande erkännande är 
upplevelsen av att de egna kompetenserna och yrkeskunskaperna inte kommer till användning 
och/eller inte efterfrågas av arbetsgivaren. Ibland, som hos denna skötare associeras denna 
upplevelse explicit till ålder:  
 

”[Jag] tycker att det känns som att det viktigaste för min arbetsgivare är att få in unga, 
nyutbildade. Äldre, med stor erfarenhet är inte viktiga och inget de vill ha. 
 

Bland andra, som hos denna undersköterska, relateras bristen på erkännande mer till den 
yrkeskategori man tillhör:  
 

”Fokuseringen på sjuksköterskor och att underskötersketjänster tas bort eller konverteras 
till ssk-tjänster samt att [organisationen] inte gör eller gjort något för att stimulera eller 
vidareutbilda undersköterskor inom sitt yrke gör att det blir skönt att sluta och inte känna 
sig ifrågasatt som yrke!” 

 
Efterfrågan på flexibilitet  
I det femte temat efterfrågas en ökad flexibilitet och möjligheter till anpassningar. 
Respondenterna beskriver hur bristande flexibilitet både i termer av arbetstider och 
arbetsinnehåll utgör hinder för fortsatt arbete. Samtidigt uttrycker en del en vilja att fortsätta 
arbeta efter 65 om möjligheterna till anpassning och flexibilitet var större. En sjuksköterska 
förklarar: 
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 ”[Det är] för krävande i längden att arbeta dag, natt, helg. Skulle kunna arbeta längre om det 
fanns möjlighet att arbeta dagtid”. 
  

Andra skulle gärna se att det fanns möjlighet att gå ner i arbetstid utan att förlora allt för mycket 
i lön eller att arbeta vidare med lättare eller delvis andra arbetsuppgifter. En av sjuksköterskorna 
föreslår en anpassad tjänst:  
 

”Det skulle finnas möjlighet att få någon typ av seniortjänst där jag kunde ha tid att vara 
”mentor” – få lite mer avgränsade arbetsuppgifter”.  
 

Samtidigt ser de bl.a. olika former av organisatoriska och ekonomiska eller personella resurser 
som hinder för att få till en flexibel arbetssituation: “[Det är] svårt att få gå ner i arbetstid pga. 
brist på sjuksköterskor och ovilja från ledningen” (Sjuksköterska).  
 
Ett långt arbetsliv legitimerar pension  
I det sjätte och sista temat konstaterar respondenterna att det efter ett långt arbetsliv nu känns 
rätt att avsluta yrkeskarriären. De talar om lång och trogen tjänst, en upplevelse av att ha 
bidragit tillräcklig och ”gjort sitt”. Många anger att de arbetat länge inom sjukvården, ibland 
mer än 40 år, och att de nu känner sig nöjda, vill få mer egen tid och ägna sig åt annat medan 
de har hälsan. En del uttrycker även att de efter ett långt arbetsliv förtjänar att få gå i pension. 
Andra, som den här skötaren, argumenterar också för att det är dags för ett generationsskifte:  
 

”Att efter ett långt arbetsliv få njuta av ledighet och lägga upp tiden som jag vill. Lämna 
över mitt arbete till en yngre person som kan få möjlighet till ett fast arbete”.  
 

Sådana uttalanden relateras ibland till att det är de unga, starka och friska med nya idéer som 
ska ta över men vanligare är att man vill lämna plats till unga och ge dem en möjlighet till arbete 
och att komma in på arbetsmarknaden.  
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Medarbetarnas motiv till en sen pensionspreferens 

Motiven för att vilja fortsätta arbeta efter 65 års ålder handlar i huvudsak om den personliga 
upplevelsen av att arbetet är en stor och viktig del av livet. Gemensamt för de som har en senare 
preferens är att de överlag ger positiva beskrivningar av sitt arbete, känner sig arbetsföra och 
motiverade till fortsatt arbete samt känner att de får uppskattning för det de gör. Motiven 
sammanfattas i sex teman, se tabell 3. De fem första temana fokuserar på positiva aspekter 
såsom: (1) Arbete främjar fysiskt och psykiskt välmående, (2) Arbete ger mening och 
tillfredsställelse, (3) Kunskap och kompetens tas till vara, (4) Upplevelsen av att vara arbetsför 
och motiverad till arbete (5) Möjligheter till flexibla lösningar. Det sista temat (6) Ekonomiskt 
beroende av arbete illustrerar däremot ekonomins negativa effekt som bidrar till att hålla kvar 
dem i arbete.  
 
Tabell 3. Sammanställning av teman och kategorier för en sen pensionspreferens 
 

Teman Kategorier 
 

 
Arbete främjar fysiskt och psykiskt välmående 

Arbete förebygger ensamhet och passivitet  
Arbete upprätthåller rutiner och struktur i livet 
Arbete främjar hälsa 
 

Arbetet ger mening och tillfredsställelse 
Arbete bidrar till glädje och trivsel 
Arbetet uppskattas 
 

Kunskap och kompetens tas tillvara 

Bidra med och överföra kompetens  
Ta till vara kompetensinvesteringar 
Lojalitet och engagemang 
 

 
Upplevelsen av att vara arbetsför och motiverad 

Frisk och vid god hälsa 
Motiverad till arbete 
Inga tankar på pension 
 

 
Möjligheter till flexibla lösningar 

Upplevelser av att ha kontroll  
Långsam nedtrappning 
Möjlighet att arbeta deltid 
 

Ekonomiskt beroende av arbetet 
Familjesituationen påverkar ekonomin 
Låg pension  
 

 
 
Arbete främjar fysiskt och psykiskt välmående 
Det första temat relaterar till arbetets centrala betydelse och beskriver hur arbetet på olika sätt 
bidrar till respondenternas fysiska och mentala välbefinnande. De sociala kontakterna och 
relationen till arbetskamrater beskrivs som viktiga och betydelsefulla och något respondenterna 
skulle sakna om de inte hade. Några menar också att arbete förebygger ensamhet och passivitet. 
En av undersköterskorna delar med sig av sina tankar kring hur hon föreställer sig att ett liv 
utan arbete skulle se ut: ”[Jag] vill ej sitta hemma instängd i lägenheten utan vänner och utan 
sysselsättning”. Arbetet beskrivs också bidra till att upprätthålla rutiner och struktur i livet. En 
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läkarsekreterare förklarar att hennes arbete ger henne ”… den sociala kontakten med kollegor 
[och] rutiner i vardagen”. Andra, med varierande yrken, beskriver arbete som hälsofrämjande 
och ger uttryck för att ”arbete befrämjar hälsan” och ”berikar ens liv”. Fortsatt arbete betraktas 
också som ett sätt att ”behålla mental och fysisk vitalitet”, vilket gör att man ”… håller sig 
yngre” och ”… håller hjärnan igång”.  
 
Arbetet ger mening och tillfredsställelse  
I det andra temat ger respondenterna uttryck för sina positiva erfarenheter och upplevelser av 
arbete. Ett flertal respondenter uttrycker i mycket positiva ordalag hur arbetet i sig själv bidrar 
till glädje och trivsel. Arbetet beskrivs som intressant, roligt och utvecklande med 
arbetsuppgifter som är givande och stimulerande. Den dagliga kontakten med patienter lyfts 
fram som särskilt betydelsefull och några, som den här undersköterskan, förklarar att den är 
mycket viktig för dem:  
 

”Jag älskar mitt arbete på grund av patienterna. Det är dom som tycker att jag gör ett bra 
jobb, berömmer mig och möter mig med ett leende på läpparna när jag kommer till jobbet 
på kvällen och tycker att det är roligt att jag kommer”.  
 

Den uppskattning de upplever att de får från både patienter men även kollegor och/eller 
arbetsgivaren bidrar till att de känner tillfredsställelse med arbetet:  
 

”Mitt arbete uppskattas. Känner mig behövd. Min kompetens och erfarenhet är viktig och 
uppskattas av patienter och arbetskamrater” (sjuksköterska).  
 

Andra beskriver också att de känner uppskattning från ”den närmaste arbetsledningen”. Men 
alla känner sig inte helt nöjda med den uppskattning som de upplever att arbetsgivaren visar 
dem, vilket tenderar att påverka deras syn på fortsatt arbete: En av respondenterna som arbetar 
inom psykiatrin förklarar att även om hon gärna fortsätter att arbeta efter 65 års ålder så är hon 
inte säker på om hon vill stanna hos nuvarande arbetsgivare: ” [Jag] trivs med mina 
arbetsuppgifter men vill inte arbeta i en organisation som ej värdesätter mina kunskaper”. Att 
känna sig uppskattad ses därmed som viktigt i relation till en vilja att förlänga sitt arbetsliv. 
Betydelsen av att känna sig uppskattad är också länkad till nästa tema som handlar om hur 
respondenternas kunskap och kompetens kan tas tillvara. 
 
Tillvarata kunskap och kompetens 
I det tredje temat lyfter respondenterna fram att deras kunskap och kompetens kan ses som en 
tillgång för organisationen och att de har en önskan om att även fortsatt få möjlighet att ”bidra 
med kunskap och erfarenhet” till verksamheten. En av männen som arbetar som läkare 
konstaterar t.ex: ”Jag är på höjden av min kunskapsnivå”. Förutom att själva bidra med sin 
kompetens ser de kompetensöverföring som en mycket angelägen uppgift där de kan föra över 
sin yrkesskicklighet till yngre kollegor. En man i chefsposition förklarar:  
 

”Jag tycker om att dela med mig av mina många år av yrkeserfarenhet till yngre 
medarbetare, det betyder mycket för mig”.  
 

Önskan att få använda och ta vara på kompetensinvesteringar lyfts också fram, vilket bland 
annat en av läkarna påpekar: ”[Jag har en] lång, dyr (för staten) utbildning som bör tas tillvara 
så länge som möjligt”. En av sjuksköterskorna uttrycker sig, även hon, i liknande banor:  
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”Jag utbildade mig sent (…) jag har inte utbildat mig för att gå i pension utan jag vill jobba 
tills jag lessnar och kroppen behöver mer vila. Och det kan dröja”.  
 

Några respondenter förmedlar även känslor av lojalitet och engagemang genom att berätta om 
åtaganden de gärna vill avsluta t.ex. doktorandhandledningar, forsknings- eller 
utvecklingsprojekt. Andra beskriver att medvetenhet om personalbrist och svårigheter med att 
få tag i specialistkompetens inom det egna området bidrar till att de väljer att arbeta längre. 
 
Upplevelsen av att vara arbetsför och motiverad  
I detta fjärde tema motiverar respondenterna sina sena pensionspreferenser med känslan av att 
både ha förmåga och vilja till att fortsätta arbeta. De känner sig friska, arbetsföra och 
motiverade till fortsatt arbete. En läkare skriver: ”Jag är frisk och stark och ’lite rastlös’”. Andra 
läkare beskriver hur de fortsatt vill: ”… utvecklas och lära mig nya metoder…” och lyfter fram 
drivkrafter som: ”nyfikenhet, intresse, lära mer, inte klar!” till att de vill fortsätta arbeta. En 
annan vanlig formulering är att ett förlängt arbetsliv är aktuellt så länge hälsan är i behåll, vilket 
här uttrycks av en av sjuksköterskorna:  
 

”Jag är frisk (haft ca 10 sjukdagar på mer än 30 års anställning). Får jag fortsätta vara det 
så ser jag inget hinder att fortsätta arbeta”. 
 

Några beskriver också att de inte har några tankar på pension eller känner sig för unga för att 
gå pension, som till exempel denna 65–åriga sjuksköterska: “I nuläget känner jag mig för ung 
för att ens tänka på pension”. Andra beskriver att de inte tänkt på någon särskild tidpunkt utan 
tar det allt eftersom. För en del av respondenterna tycks därmed tanken på pension inte vara 
särskilt aktuell utan är snarare något de skjuter på framtiden.  
 
Möjligheter till flexibla lösningar 
I det femte temat lyfter respondenterna fram hur möjligheterna att påverka sin arbetssituation 
bidrar till viljan att förlänga sin anställning. Respondenter som har haft möjlighet att själva styra 
och bestämma över sina arbetsuppgifter, scheman och sin pensionsprocess ger uttryck för att 
de känner sig ”fria” och har kontroll över och kan påverka sin egen arbetssituation. En läkare 
formulerar sig så här:  
 

”Jag bestämde mig för att arbeta deltid (25–50%) efter 65-års åldern, på mina egna 
villkor. Dvs. när det passar mig eftersom mina patienter och min arbetsgivare behöver 
mig”. 
  

Några beskriver även att de valt att helt eller delvis ändra inriktning på sitt jobb. Nya, mer 
autonoma arbetsuppgifter beskrivs då som motiv för att fortsätta arbeta: ”[Jag ] kommer att 
arbeta med andra uppgifter (…). Är spännande, friare/ [jag] kan påverka mitt arbete mera” 
(sjuksköterska). Möjligheten att påverka sin tjänstgöringsgrad lyfts också fram som något 
positivt och något de tar med i beräkning inför framtida pensionsplaner. Flera respondenter 
beskriver hur de inte vill sluta abrupt utan istället föredrar en långsam nedtrappning. En 
sjuksköterska skriver: ”Jag tror att det skulle kännas bra att trappa ned. Inte bara gå från 100 – 
0”. En annan sjuksköterska lyfter även fram negativa konsekvenser av alltför abrupta slut: 
 

 ”Kan tänka mig att arbeta deltid efter 65 för att jag egentligen har ett roligt arbete, 
dessutom tror jag att det kan vara bra att inte sluta tvärt vid 65 utan trappa ner. Har sett 
många som blir deprimerade när de går i pension”.  
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Att arbeta deltid ses därmed som en attraktiv lösning och en del respondenter, som denna 
sjukgymnast, beskriver konkreta planer för hur de tänker kring framtida tjänstgöringsgrad: 
”Hoppas börja jobba 50 - 75% vid 60 års ålder och istället bygga på med 2 år”. För andra, som 
den här läkaren, är möjligheten till deltid och flexibla lösningar ett absolut krav för att orka och 
vilja arbeta vidare:  

 
”Jag har gått ner i tid för att orka och inte bli utbränd. Om arbetsgivaren kräver 100% + att 
jag även går jour (som jag nu gör) slutar jag bums!”.  

 
Ekonomiskt beroende av arbete  
Ekonomiskt beroende av fortsatt arbete tillhör ett av de mindre framträdande temana i studien, 
men för en del respondenter är de ekonomiska aspekterna en realitet. De ger uttryck för en 
situation där de känner sig tvingade att fortsätta arbeta efter 65 års ålder fast de egentligen hade 
velat sluta eller trappa ner. En av läkarsekreterarna lyfter fram behovet att förlänga arbetslivet 
nödvändigt trots sviktande hälsa:  
 

”Jag har helt enkelt inte råd att gå i tidig pension, fastän jag har krämpor. Får bara hoppas att 
jag håller tills ekonomin ser bättre ut”. 

 
Andra, som den här sjuksköterskan, relaterar till sin familjesituation:  
 

”Eftersom jag är ensamstående så är inkomsten prio ett. Men jag skulle önska att jag hade 
råd att arbeta deltid från 60”.  

 
En redan låg pension som påverkas av att gå före 65 anges också som skäl till fortsatt arbete.  

Slutsatser och diskussion 

Den här studien har fokuserat på pensionspreferenser och de motiv till tidig och sen preferens 
som finns bland de anställda 55 år och äldre som arbetar inom VLL. Resultaten visar att nästan 
tre av fyra respondenter, främst kvinnor vill gå i vid 65 eller tidigare. Skillnaderna vad gäller 
önskad pensionstidpunkt är därmed stora mellan kvinnor och män men även mellan olika 
yrkeskategorier, vilket illustrerar en tydlig social gradient där den hierarkiska yrkesstrukturen 
starkt relaterar till pensionspreferensen. Läkare och andra yrkeskategorier med lång utbildning 
tenderar i högre grad att vilja arbeta längre medan personer med kortare utbildningsnivå 
uttrycker en önskan om att lämna före eller vid 65-års ålder.  
 
Motiven till tidig och sen preferens har i resultatdelen analyserats och presenterats separat. När 
vi jämför de två gruppernas motiv ser vi dock att de i stor utsträckning sammanfaller. Modellen 
i Figur 1 illustrerar hur delar av motiven är gemensamma, här kallade generella, för de som har 
en tidig och sen preferens, medan andra motiv är mer gruppspecifika för de med tidig respektive 
sen preferens. 
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Figur 1. Översikt över motiven till tidig och sen pensionspreferens. 
 
Till de generella motiven hör uppskattning, flexibilitet, hälsa samt motivation till fortsatt arbete. 
Vid en tidig preferens upplevde respondenterna att dessa aspekter var otillräckligt uppfyllda. 
De beskriver en brist på uppskattning för det arbete de utför och betraktar bristen på flexibla 
arbetsförhållanden och anpassningar som ett hinder för att fortsatt deltagande. Arbetet och 
arbetsmiljön beskrivs i huvudsak ha en negativ påverkan och betraktas närmast som en 
hälsorisk. Genom att de upplever att de har ”gjort sitt” på arbetsmarknaden och att det är dags 
att lämna över till en yngre generation är deras motivation till ett förlängt arbetsliv låg. Gruppen 
med sen pensionspreferens lyfter samma motiv men ger uttryck för en mer positiv 
arbetsorientering. De upplever att de får uppskattning för sitt arbete från en rad olika personer. 
De har tillgång till flexibla lösningar, har möjlighet att i hög utsträckning själva anpassa sina 
tider och arbetsuppgifter samt i vilken omfattning de vill arbeta. I denna grupp beskrivs fortsatt 
arbete snarare som hälsofrämjande och respondenterna upplever sig både vara arbetsföra och 
motiverade till att arbeta vidare. De gemensamma faktorerna kan således å ena sedan ses som 
positiva egenskaper i arbetet som bidrar till en hög pensionspreferens (även kallade stay factors) 
Samma faktorer fungerar om de uppfattas negativt å andra sidan att vara relaterade till en 
önskan att lämna arbetet tidigt (s.k. push factors) (se t.ex. Jensen, Andersen, & Nielsen-Breidahl 
2006). Detta förstärker intrycket av att dessa faktorer spelar en viktig roll för anställdas 
inställning till pensionsåldern. I den utsträckning som dessa aspekter av arbetsvillkor kan 
anpassas från att vara negativa till att utgöra positiva egenskaper i arbetet finns också en 
möjlighet att påverka medarbetares inställning till pensionsåldern. 
 
De gruppspecifika motiven uppträder i huvudsak i relation till de med tidig respektive sen 
preferens. Organisatoriska brister och påfrestande arbetsförhållanden anges endast som motiv 
bland de som vill lämna tidigt. De ger negativa beskrivningar av hur verksamheten leds och 
bedrivs och uttrycker missnöje med arbetstider, arbetsmängd och möjligheterna att själva kunna 
påverka och ha inflytande över sin arbetssituation. Bland de som anger sen preferens utgörs de 
tre specifika motiven av ekonomiskt beroende, upplevelser av att arbetet ger mening och 
tillfredsställelse samt möjligheten att tillvarata kunskap och kompetens. En del respondenter 
känner sig tvungna att arbeta vidare på grund av en dålig ekonomi men fler ger uttryck för de 
positiva upplevelser de har av sitt arbete och hur de även fortsatt vill och kan bidra med sin 
kunskap och kompetens i verksamheten.  
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De generella motiv som respondenterna lyft fram i denna studie har också funnits vara centrala 
i tidigare forskning. Uppskattning, framkom i analysen som ett särskilt viktigt generellt motiv 
till både tidig och sen preferens. Även tidigare studier har funnit kopplingar mellan 
uppskattning och viljan att arbeta vidare där anställda som upplever brist på uppskattning 
tenderar att pensioneras tidigare medan de som känner sig uppskattade i högre utsträckning 
väljer att arbeta vidare (se t ex. Deller, Liedtke & Maxin 2009, Hilsen & Midstundstad 2015). 
Betydelsen av uppskattning för viljan att fortsätta arbeta i högre ålder kan också diskuteras i 
termer av organisatoriskt stöd, dvs. sättet på vilket arbetsgivare förmedlar att de värdesätter sina 
anställda. I flera fall beskriver deltagare med sen pensionspreferens att deras arbetsgivare 
uppskattar och värdesätter dem och att de känner sig behövda. Tidigare studier har gett liknande 
beskrivningar av hur organisatoriskt stöd genererar en ”win-win”-situation där anställda trivs 
och är villiga att fortsätta bidra och engagera sig hos sin arbetsgivare (Appannah & Biggs, 2015; 
Armstrong-Stassen & Ursel, 2009, Taneva et al 2016). Upplevelse av uppskattning (eller 
känslan av att vara värdefull) kan också teoretiskt relateras till den så kallade 
ansträngning/belöningsmodellen (Siegrist (1996). Denna modell betonar att om arbetstagare 
erfar en obalans mellan den egna insatsen (ansträngning) i arbetet och den belöning man 
erhåller så har det negativa konsekvenser för trivsel, välbefinnande och motivation etc. Utifrån 
denna modell kan belöning vara materiell (lön), social (befordran och utvecklingsmöjligheter) 
och/eller psykologisk (erhållas genom uppskattning och feed back). I vår studie är det främst 
den psykologiska dimensionen som tydligt kan relateras till pensionspreferensen. I viss mån 
lyfter respondenterna också fram materiella aspekter, men då inte känslan av att fortsatt arbete 
belönas utan snarare i form av en brist på ekonomiska incitament vilket hänger samman med 
en tidig preferens. Även den sociala dimensionen tangeras och då särskilt möjligheterna till 
fortsätt utveckling, vilket framför allt kommer till uttryck via generativa aspekter, dvs. en 
önskan om att fortsatt bidra med och även sprida sin kunskap och kompetens, vilket är mer 
framträdande bland de som kan tänka sig att arbeta längre. Det tycks således som att 
upplevelsen av brister/obalanser mellan ansträngning och belöning också har relevans för 
pensionspreferenser. Viljan att arbeta länge kan således vara avhängig den grad av reciprocitet 
som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
 
Flexibilitet lyftes här, liksom i tidigare studier fram som en annan viktig faktor för att 
möjliggöra arbete i hög ålder (se t.ex. Appannah & Biggs, 2015; Armstrong-Stassen & Ursel, 
2009; Mountford 2013; Oakman & Howie 2013; Perera et al 2015). Viljan att förlänga 
arbetslivet var tydligt relaterad till hur man uppfattade möjligheten att på olika sätt anpassa och 
justera t.ex. arbetstid, -innehåll, -schema eller omfattning utifrån de behov man har. Mer 
flexibla lösningar för äldre i arbetslivet efterfrågades, något som även den Svenska 
Pensionsåldersutredningen (SOU, 2013) uppmärksammat. Även hälsa illustrerar de tydliga 
skillnader som finns mellan de med tidig och sen pensionspreferens, där arbete å ena sidan 
närmast betraktas som en hälsorisk och å andra sidan som något som främjar hälsa och 
välbefinnande. Den negativa beskrivning de som vill gå tidigt ger av arbete som hälsorisk har 
också noterats i andra sammanhang. Nilsson (2017) visar t.ex. att äldre medarbetare inom hälso- 
och sjukvård också oroade sig för att arbetet kunde orsaka eller försämra eventuella 
hälsoproblem. Samtidigt lyfts även olika positiva hälsofrämjande effekter av arbete bland äldre 
fram i olika studier (Se t.ex. Reynolds, Farrow & Blank 2012; Taneva et al 2016). Det sista 
generella motivet fångar respondenternas motivation till fortsatt arbete där de som vill gå tidigt 
anser att de ”har gjort sitt” i arbetslivet och att det nu efter lång och trogen tjänst är dags för 
dem att välförtjänt gå i pension. De som vill fortsätta arbeta menar istället att de ”inte är färdiga 
ännu” och att (full) pension för tillfället inte är aktuellt då de fortfarande känner sig friska, 
arbetsföra, motiverade och/eller för unga för att gå i pension. På ett mer övergripande plan pekar 
resultaten mot att motiven till tidig pensionspreferens tenderar att uttryckas i termer av 
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yttre/externa faktorer utanför individen såsom faktiska arbetsvillkor, medan motiv för att vilja 
arbeta längre i högre utsträckning relateras till personliga intressen och glädjen med att arbeta, 
dvs. inre faktorer. Också i tidigare studier med fokus på motivation till arbete har man funnit 
att de som arbetar i högre ålder ofta drivs av en inre motivation där ett meningsfullt och 
stimulerande arbete, uppskattning och positiv uppfattning av arbetet tenderar att värderas högre 
än externa faktorer såsom t.ex. ekonomiska incitament (se t.ex. Waginger 2015).  
 
Även de gruppspecifika temana kan i stor utsträckning relateras till tidigare forskning. Kritik 
mot organisationen och påfrestande arbetsförhållanden, vilka utgjorde de två mest betonade 
motiven för att vilja pensioneras tidigt, pekade bl.a. ut konstanta omorganisationer som ett skäl 
till tidig pensionspreferens, något andra studier av hälso- och sjukvårdspersonal också visat 
(Nilsson 2017). Även arbetsrelaterade faktorer som höga krav och olika typer av förändringar 
i arbetet och i arbetsuppgifter har visat sig bidra till en önskan, hos bland annat läkare, om att 
lämna i förtid (Newton, Luce, Zwanenberg & Firth-Cozens 2004). Perera och kollegor (2015) 
identifierar också både missnöje med arbetsgivaren och arbetsintensifiering som faktorer som 
påverkar beslutet att lämna. De noterar vidare att betydelsen av arbetsintensifiering hittills varit 
ett relativt ouppmärksammat område inom forskningen.  
 
De mest framträdande motiven för en sen pensionspreferens relaterade till positiva erfarenheter 
och upplevelser av arbete vilket bidrog till känslor av mening och tillfredsställelse samt till 
viljan att tillvarata och den egna kunskapen och kompetensen, vilket även inkluderar överföring 
av kompetens. Denna typ av motiv har också uppmärksammats i ett flertal tidigare studier (se 
t.ex. Hovbrandt et al 2017; Mor-Barak 1995; Nilsson 2017; se även delstudie 3 kring de som 
arbetar efter 65). De positiva erfarenheter och upplevelser av arbetet som uttrycks bland dem 
som vill fortsätta arbeta, kan betraktas som ett övergripande uttryck för arbetstillfredsställelse. 
På motsvarande sätt kan kritiken och de negativa aspekterna av arbetet som framkommer hos 
de som vill pensioneras tidigt ses som missnöje/vantrivsel med arbetet. Arbetstillfredsställelse 
har sedan tidigare funnits vara avgörande för viljan att fortsätta arbeta i högre ålder (Kautonen, 
Hytti, Bögenhold & Heinonen 2012), medan missnöje/vantrivsel med arbetet har relaterats till 
en önskan om att pensioneras tidigt (Newton et al 2004). 
 
Ekonomiska aspekter tillhörde inte de mest centrala motiven för pensionspreferenserna. Vi 
valde att placera ekonomi bland de specifika motiven till sen preferens även om det i viss 
utsträckning fanns en tendens att betrakta otillräckliga ekonomiska incitament (låg lön och/eller 
dålig löneutveckling) som motiv till att också vilja sluta tidigt. Ekonomi beskrivs därmed inte 
som en ”morot” utan snare som en ”piska”, där ekonomiskt beroende gör att respondenterna 
känner sig tvingade att fortsätta arbeta trots att man egentligen inte vill eller orkar. Även tidigare 
forskning pekar på att ekonomiska aspekter inkluderas i motiven till fortsatt arbete men att de 
oftast inte är den avgörande faktorn för beslutet att förlänga arbetslivet (Hovbrandt et al 2017). 
 
De motiv som respondenterna lyfter kan även relateras till teoretiska modeller som använts 
inom psykosocial arbetsmiljöforskning t.ex. den s.k. krav-kontroll-stödmodellen (Karaseks 
1979; Johnsson 1986). De beskrivningar som respondenterna med tidig pensionspreferens ger 
av arbetet i form av påfrestande arbetsförhållanden, hög grad av stress samt nedskärningar och 
underbemanning kan betraktas som uttryck för höga fysiska och psykiska krav. Samtidigt kan 
efterfrågan på flexibilitet och känslor av bristande handlingsutrymme, att inte kunna påverka 
hur arbetet bedrivs eller hur arbetsuppgifter/tid kan anpassas utifrån de egna behoven, betraktas 
som en brist på kontroll i arbetet. Det motsatta förhållandet kan ses hos de med sen preferens. 
Här lyfts de positiva aspekterna av arbete fram och istället för att uppleva arbetet som kravfyllt 
menar respondenterna att det snarare bidrar till att främja fysiskt och psykiskt hälsa och 
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välmående. Genom möjligheter till flexibla lösningar och olika former av arbetsanpassningar 
upplever de en större kontroll samtidigt som de även uttrycker att arbetet ger mening och 
tillfredsställelse. Se även Stattin (2018) där detta resonemang också bekräftas i kvantitativa 
termer. 
 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att frågan om vad som styr medarbetarnas 
pensionspreferenser utgörs av en relativt komplex samling egenskaper i arbetet. Samma typer 
av arbetsrelaterade faktorer kan fungera både som motiv för äldre att förlänga sin yrkeskarriär 
och att få människor att vilja gå i pension tidigt. Studien indikerar också att pensionspreferensen 
ser olika ut för olika yrkesgrupper. Läkare och andra professioner med långa utbildningar 
beskriver oftare både tillfredsställelse med arbetet och gynnsamma möjligheter att påverka sina 
arbetsvillkor. Personer med lägre utbildning, lägre inkomst och inte minst fysiskt påfrestande 
arbetsförhållanden uttrycker däremot en vilja gå i pension tidigare och beskriver begränsade 
möjligheter till att påverka sin arbetssituation. Trots att en tidig pensionspreferens är vanligast 
hos personer i arbeten med lägre utbildningskrav så finns det samtidigt exempel på t.ex. 
undersköterskor som vill arbeta längre än till 65 och läkare som vill gå tidigt. Liknande mönster 
har också uppmärksammats i tidigare studier kring synen på ett förlängt arbetsliv bland hälso- 
och sjukvårdspersonal (Nilsson 2006), vilket även talar för att mönstren tycks kvarstå över tid. 
Vid utvecklandet av HR-interventioner med avsikt att förlänga arbetslivet för äldre anställda 
behöver hänsyn tas till yrkesspecifika villkor och arbetsförhållanden. Interventioner kan då 
tydligare anpassas till de olika behov som finns inom olika yrkesgrupper. Utöver yrkesspecifika 
interventioner är anpassningar utifrån individens behov också viktiga att beakta, där t.ex. 
hälsotillstånd, arbetsvillkor, sociala- och ekonomiska förhållanden påverkar individens vilja 
och möjlighet att förlänga arbetslivet. 
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Delstudie 2. Kvalitativa analyser av äldre medarbetarnas 
erfarenheter av och motiv till att arbeta efter 65 års ålder  
Även om det idag är möjligt att arbeta fram till man är 67 år betraktas ofta 65 år som en 
“lämplig” ålder för att gå i pension och på frågan om när man vill gå i pension uppger många 
att de gärna skulle gå ännu tidigare (Stattin 2013). Sveriges kommuner och landsting (SKL 
2017:34) visar i en nylig rapport att den genomsnittliga avgångsåldern för personer som arbetar 
inom kommuner, landsting och regioner under 2016 var 64 år. Utifrån deras analyser kan 
framtida rekryteringsbehov minska med 50 000 personer om man lyckas lyfta fram 
pensionsåldern med två år. Många äldre är också engagerade i olika former av arbete i samband 
med uppnådd pensionsålder eller efter att de gått i pension. Det innefattar arbete som kan vara: 
avlönat eller oavlönat, på heltid eller deltid, från en arbetsplats eller hemifrån, med samma eller 
nya arbetsgivare, som volontärer eller egenföretagare. Detta har resulterat i en relativt 
omfattande, och till viss del överlappande begreppsapparat som beskriver relationen mellan 
arbete och pension (se t.ex. Beehr & Bennet 2015; Dendinger, Adams & Jacobson 2005; 
Dropkin, Moline, Kim & Gold 2016; Fasbender, Wang, Voltmer & Deller 2016; Maestas 2010; 
Tang, Choi & Goode 2013). Intresset för att arbeta vidare efter uppnådd pensionsålder varierar 
inom olika branscher och sektorer, liksom arbetsgivarnas engagemang och arbete för att behålla 
äldre medarbetare (Wikman 2000). Att behålla eller återanställa äldre medarbetare har också 
identifierats som ett sätt att lindra effekterna av arbetskraftsbrist och att trygga organisationers 
kompetens- och arbetskraftsbehov (Deller, Liedtke & Maxin 2009; SKL 2017). Även om 
organisationers intresse för att behålla äldre medarbetare på senare tid ökat är det relativt få 
arbetsgivare som har välutvecklade planer, strategier eller metoder som syftar till att motivera 
äldre arbetskraft att arbeta längre (Ds 2013:8; Kooij, Jansen, Dikkers & de Lange 2014; Taylor 
2008; van Dalen, Henkens & Wang 2015). 
 
Sjukvårdssektorn är i detta avseende intressant att studera. I Sverige, liksom i många andra 
länder, kännetecknas den av hög medelålder bland medarbetarna, en hög andel kvinnor och en 
brist på erfaren och kvalificerad sjukvårdspersonal (HOSPEEM 2013; Taneva, Arnold & 
Nicholson 2016). Detta gör att möjligheterna att hitta ersättare för de som lämnar på grund av 
uppnådd pensionsålder är begränsade. Det finns därmed starka incitament att arbeta med dessa 
frågor. Inom Västerbottens läns landsting (VLL) uppmärksammades en liknande problembild 
och olika åtgärder för att bl.a. stimulera och motivera äldre medarbetare att arbeta längre, och 
skjuta upp ålderspensionen har genomförts. Under 2014 implementerades ett mindre HR-
projekt kallat ’Seniora nyckelkompetenser’ där ett antal utvalda medarbetare med särskilt viktig 
kompetens erbjöds speciella villkor (ökad lön, minskad arbetstid) mot att de arbetade fram till 
67 års ålder.  
 
Syftet med föreliggande delstudie är att undersöka motiven till och erfarenheterna av fortsatt 
arbete efter det att man fyllt 65. I fokus står både negativa och positiva erfarenheter så väl som 
faktorer som möjliggör och försvårar ett sådant arbete. Studiens urval inkluderade samtliga 
medarbetare som arbetar efter 65 och innefattar således även medarbetare som var en del i det 
beskrivna HR- projektet. 
 
Till skillnad från tidigare studier av äldre och arbete, vilka i hög utsträckning varit riktade mot 
kvantitativa analyser av ’yngre äldre’, fokuserar vi här på personer som valt att arbeta efter 
traditionell pensionsålder. Kvalitativt orienterade studier kring erfarenheter från personer över 
65 och personer som arbetar efter pensionering har hittills visat sig vara relativt begränsade 
(Hovbrandt et al 2017; Nilsson 2017; Reynolds, Farrow & Blank 2012; Sewdas et al 2017). På 
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ett liknande sätt har studier av hälso- och sjukvårdspersonal tenderat att uppmärksamma större 
yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor medan andra grupper av sjukvårdspersonal inte 
fått samma uppmärksamhet (Nilsson 2006). Genom att studien inkluderar alla som valt att 
arbeta efter 65-års ålder hoppas vi kunna förmedla en bred bild som innefattar en rad olika 
yrkeskategorier. 
 
Delstudien inleds med en kort beskrivning av datamaterialet och studiens metodologiska 
utgångspunkter. Därefter presenteras studiens övergripande resultat tillsammans med 
återkopplingar till tidigare forskning på området. I den avslutande diskussionen summerar vi 
resultaten samt lyfter några metodologiska reflektioner.  

Metod 

Studiens datamaterial är baserat på en enkät som under senare delen av 2015 skickades ut till 
alla anställda som vid tidpunkten för studien arbetade efter att de fyllt 65 år. Totalt 
identifierades 141 personer som möjliga deltagare och av dessa svarade 87 personer på enkäten, 
vilket utgjorde en svarsfrekvens på 62 procent. Materialet uppvisar en relativt god könsbalans 
med 57 procent (N=50) kvinnor och 43 procent (N=37) män. Respondenternas ålder varierade 
mellan 65 till 71 år, med en medelålder på 66,7 för kvinnorna och ca ett år äldre för männen. 
Till stor del återspeglade materialet både köns- och åldersfördelningen bland de som totalt sett 
arbetar efter 65. 
 
Ungefär en fjärdedel av de svarande (22 respondenter varav 11 kvinnor och 11 män) ingick i 
landstingets HR-projekt och hade således erbjudits möjlighet att reducera sin arbetstid med 
bibehållen lön. De resterande 65 svarande (39 kvinnor och 26 män) hade inte erhållit dessa 
förmåner, men även de indikerade till en del att de också haft möjlighet att på olika sätt påverka 
sin arbetssituation och sina arbetsförhållanden. Ett tjugotal yrken fanns representerade bland 
respondenterna. Materialet dominerades dock av läkare, vilka utgjorde ca en tredjedel av de 
svarandei. Sjuksköterskor samt undersköterskor/skötare tillhörde andra yrkeskategorier med en 
stor andel svarande (ca 10 stycken vardera). Tandläkare, medicinska sekreterare, chefer och 
annan administrativt orienterad personal var representerade med tre till fyra respondenter var 
medan det oftast enbart fanns en eller två svarande ifrån andra yrkesgrupper som tillhörde övrig 
mer paramedicinskt orienterad personal. Kvinnorna fanns representerade i de flesta yrken 
medan två tredjedelar av männen var läkare. 
 
Enkäten innefattade sex öppna frågorii kring: motiv, förändrad arbetssituation efter 65 års ålder, 
erfarenheter, hinder, fördelar, nackdelar samt önskad pensionsålder. De svarande ombads att 
beskriva sina erfarenheter och sin arbetssituation så detaljerat som möjligt och många lämnade 
också utförliga och informativa beskrivningar. Fritextsvaren har analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman 2004; Lundman, & Hällgren-Graneheim, 
2012). Analysen genomfördes i olika steg. Arbetet inleddes med en noggrann genomläsning av 
samtliga svar. För att underlätta kodningsarbetet importerades därefter fritextsvaren i 
MAXQDA.11, en programvara för analyser av kvalitativa data. Därefter kodades samtliga svar 
vilket resulterade i ett preliminärt kodningsschema (se tabell 1, delstudie 1 för exempel på 
analysprocessens olika delar). Under det fortsatta analysarbetet jämfördes och sorterades koder 
med likartad betydelse in i övergripande kategorier och relaterade subkategorier som beskrev 
den manifesta betydelsen, dvs. det som mer uppenbart beskrevs av respondenterna. Under 
arbetets gång modifierades kategorierna för att slutligen relateras till teman som illustrerar den 
latenta, mer underliggande, betydelsen. Analysen fördjupades genom fortlöpande diskussioner 
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kring de framväxande koderna, kategorierna och temana samt genom kontinuerliga jämförelser 
med de ursprungliga fritextsvaren. Ett sådant arbetssätt bidrar tillsammans med illustrativa 
återkopplingar till data materialet till att öka tillförlitligheten (Holliday 2016).  
 
Analysen resulterade i sex övergripande teman och totalt tjugosju relaterade kategorier, se figur 
1. För att förtydliga presentationen av teman och kategorier i resultatdelen har dessa markerats 
med kursiv stil första gången de presenteras. Analysen fokuserade på att hitta övergripande 
mönster i materialet snarare än att genomföra mer gruppspecifika analyser. Vi har dock försökt 
att särskilt lyfta fram de områden där de vi såg betydelsefulla eller intressanta mönster. För att 
förtydliga materialets spännvidd vad gäller yrken har vi valt att inkludera information om detta 
samt om kön och eventuell medverkan i det aktuella HR-projektet i de citat som presenteras 
(vilket illustreras med MÅ- ’med åtgärd’ i samband med citaten). I samband med citaten har vi 
valt att referera direkt till de största yrkesgrupperna i materialet medan vi av etiska skäl valt att 
för de som tillhör yrkesgrupper med färre deltagare presentera dessa utifrån det område de 
arbetar inom t.ex. tandvård. Det innebär att denna beteckning omfattar olika yrken såsom t.ex. 
tandvårdsbiträden, tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Etiskt godkännande för 
studien har erhållits av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 2014/243-31Ö). 
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Resultat 

Respondenternas beskrivning av motiv för och erfarenheter av arbete efter att ha uppnått 65 år 
ålder, vad som traditionellt tenderar att betraktas som en ”lämplig” tid att gå i pension, kunde 
relateras till sex olika teman. De tre första kan knytas till olika motiv för fortsatt arbete där 
teman som Kunskap och kompetens, Arbetstillfredsställelse samt Ekonomi och familj lyftes 
fram. De tre följande temana beskriver olika faktorer som underlättar och försvårar ett sådant 
arbete. Här beskrevs faktorer som Flexibilitet, Hälsa och Organisatoriskt stöd som särskilt 
betydelsefulla. 
 
 

	
	
Figur 1. Teman relaterade till motiv och faktorer av betydelse för arbete efter 65. 

Motiv till fortsatt arbete 

När det gäller motiven till att förlängt arbete beskrev respondenterna en rad olika skäl där 
kunskap och kompetens och möjligheten att fortsätta använda denna samt 
arbetstillfredsställelse var de mest framträdande. 
 
Kunskap och kompetens – och att få möjlighet att använda sin kunskap och kompetens 
framhölls som ett särskilt betydelsefullt tema i respondenternas beskrivningar. Många 
underströk också att de fortfarande kände sig arbetsföra, att de över åren tillägnat sig en stor 
kompetens och att de även fortsatt hade mer att ge. Den insamlade kunskapen hade de nu stor 
användning av i det dagliga arbetet men även i relation till nya arbetsuppgifter, vilket en av 
överläkarna, som till en del bytt arbetsuppgifter efter att hon fyllt 65, lyfter fram: ”Jag känner 
att den långa erfarenhet som jag har kommer väl till användning i mina nya arbetsuppgifter” 
(ÖL, kvinna, MÅ). Betydelsen av att få användning av sin samlade kunskap och kompetens var 
särskilt tydlig bland läkarna och andra yrkeskategorier med specialiserade arbetsuppgifter och 
lång utbildning men även andra yrkesgrupper lyfte fram att både de själva och arbetsgivaren 
kunde dra fördelar av deras ackumulerade kunskap. En kvinna inom tandvården tyckte att det 
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kändes bra ”… att man nyttjar och kan göra nytta med den kompetens som man inhämtat under 
ett helt yrkesliv” (Tandvård, kvinna). Att även få möjlighet att dela med sig och förmedla sin 
kunskap till andra var också något som framhölls som centralt, särskilt bland läkarna som t.ex. 
hade fått möjlighet att fungera som mentorer och handledare till yngre kollegor. Här beskriver 
en av sekreterarna hur hon värdesätter kunskapsförmedling: ”[Jag] stimuleras av möjlighet att 
bidra med erfarenhet och stöd till medarbetare under utbildning/erfarenhetsuppbyggande 
(Sekreterare, kvinna). Även tidigare studier har visat att äldre medarbetare både värdesätter och 
visar ett stort engagemang för olika former av kunskapsöverföring och möjligheter att relatera 
till andra personer i organisationen (Hovbrandt et al 2017; Nilsson 2017; Taneva et al 2016). 
 
En del respondenter lyfter också fram att de besitter specifika specialkunskaper eller 
nyckelkompetenser som organisationen har haft svårt att ersätta och att det är ett skäl till att de 
valt att arbeta vidare. Vissa uttryckte också ett ansvar för och ett särskilt åtagande att hantera 
organisatoriska frågor som t.ex. rörde bemanning eller att hitta ersättare. En av överläkarna 
menade att han hade: ”Ett behov att hinna göra klart eftersom omorganisationer gjort att ingen 
egentligen tar över och att ingen inskolats i uppgifterna. En känsla att vilja lämna med ordning 
och reda det datum jag bestämmer mig för att gå….” (ÖL, man). Sådana uttryck för ansvar och 
engagemang kan tolkas i termer av en stark organisatorisk lojalitet, vilket i tidigare studier även 
har länkats till generationsspecifika egenskaper (se t ex Fitzgerald 2007) och till positiva 
kvalitéer hos äldre medarbetare (Rego, Vitória, Pina e Cunha & Tupinamba 2017).  
 
Den tydliga tilltron till den egna förmågan som framträder i temat kunskap och kompetens 
överensstämmer i hög grad med empiriska studier av äldre i andra yrkesområden (se t.ex. Deller 
et al 2009; Nilsson 2017; Oakman and Howie 2013; Taneva et al 2016) där stolthet över och 
värdet av den egna kompetensen lyfts fram tillsammans med känslan av att man har mer att ge, 
vilket bidrar till att man också ser sig som värdefull för organisationen.  
 
Arbetstillfredsställelse – var även det ett framträdande tema som inkluderade både arbetet i sig, 
arbetsuppgifterna och de sociala relationerna på arbetsplatsen. Respondenter från ett stort antal 
olika yrkeskategorier beskrev hur arbetet gav dem glädje och tillfredställelse. En del, särskilt 
läkarna, menade också att deras arbete var intressant och stimulerande, samt något som gav 
dem möjligheter till fortsatt lärande. Sociala aspekter framhölls också, särskilt av kvinnor, som 
en av fördelarna med fortsatt arbete där aspekter som att vara en del av en arbetsgemenskap 
och att upprätthålla sociala relationer uppmärksammades. En av kvinnorna som arbetade inom 
tandvård uppmärksammade också arbetslagets betydelse: “Det är mycket berikande att känna 
sig som en del i ett arbetslag, att fortsatt kunna vara en liten kugge som får allt att fungera 
bättre” (Tandvård, kvinna). Andra talade om mer sociala aspekter och om arbetskollegornas 
betydelse: ”[Att] få fortsätta med det jag tycker om. Vara delaktig i arbetsgemenskapen. 
Fortsätta ha roligt på fikaraster med kollegor och övrig personal” (Sjuksköterska, kvinna). 
Betydelsen av att känna sig uppskattad och behövd av både chefer, kollegor och patienter kan 
också relateras till de sociala aspekterna. Känslan av att vara behövd omfattade både personliga 
och mer organisatoriska aspekter, vilket återigen pekar på medvetenheten om och ett 
ansvarstagande för att hantera en problematisk personalsituation: “För verksamheten är det en 
resurs som annars inte varit tillgänglig (bl.a. brist på specialister och personer med särskilda 
kunskaper/erfarenheter). För egen del är det en personlig tillfredsställelse att vara behövd och 
kunna göra en insats” (ÖL, man). De sociala aspekterna av arbete kan tillsammans sägas bidra 
till en känsla av social tillhörighet. Känslor av att vara inkluderad och att ha utmanande 
arbetsuppgifter har identifierats som starka drivkrafter till att arbeta längre även i andra studier 
(Hovbrandt et al 2017). 
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Personlig ekonomi och familj – var, i jämförelse med de två tidigare temana, inte alls ett lika 
uttalat motiv till fortsatt arbete och även här var det framför allt kvinnor som lyfte dessa 
aspekter. Även om ingen av respondenterna explicit uttryckte att de kände ett behov av att 
fortsätta arbeta så värdesatte de den extra ekonomiska fördelen som fortsatt arbete gav dem. 
Också tidigare studier har visat att ekonomiska aspekter har betydelse men att de sällan anges 
som enda anledningen till fortsatt arbete bland äldre (Deller et al 2009; Hovbrandt et al 2017; 
Nilsson 2006; Sewdas et al 2017). Familj och partner visade sig i viss mån också påverka 
beslutet att fortsätta arbeta där en yngre partner eller ett gemensamt beslut beskrevs som 
bidragande faktorer. Några respondenter menade även att fortsatt arbetet till en del också 
betydde att de fick mindre tid över till, eller fick skjuta på, andra aktiviteter eller engagemang 
som de också värdesatte t ex fritidsintressen, friluftsliv eller barnbarn. En av kvinnorna framhöll 
dock att även om så var fallet så var fortsatt arbete ändå värt det: ”Man får mindre tid att ägna 
sig åt sina privata aktiviteter jämfört med om man vore pensionär, men det uppvägs av allt det 
positiva som det fortsatta jobbet ger ” (Undersköterska, kvinna). 
 
Sammanfattningsvis så kan de motiv till arbete som presenterats ovan relateras till begreppet 
’work meaning’ och de fyra faktorer av arbetsmening, (d.v.s. sociala, personliga, generativa 
och ekonomiska) som identifierats i tidigare studier (Deller et al 2009; Dendinger et al 2005; 
Fasbender et al 2016; Mor-Barak 1995). Kategorier som: ‘att vara en del av en 
arbetsgemenskap’ och ’att upprätthålla sociala relationer’ samt ’att känna sig uppskattad och 
behövd’ kan alla relateras till sociala motiv, vilka även i tidigare studier knutits till känslor av 
tillhörighet, behov av kontakt och interaktion med andra samt respekt, acceptans och 
uppskattning (Fasbender et al 2016). De mer personligt orienterade motiven kan här relateras 
till kategorier som ‘att känna sig arbetsför’, ‘att inneha betydelsefulla kunskaper och 
kompetenser’ och ‘att uppfatta sig ha ett meningsfullt och utvecklande arbete’, vilket innefattar 
att hitta personlig tillfredställelse och stolthet i arbetet, att ha meningsfulla och utvecklande 
arbetsuppgifter. Generativa motiv beskrivs som en önskan att utbilda, sprida och dela med sig 
av kunskap till yngre, kollegor och ibland även att bidra till samhället i stort (Deller et al 2009; 
Dendinger et al 2005;). I denna studie beskrevs de generativa motiven som centrala och viktiga 
för respondenterna, särskilt bland personer med lång utbildning. Mor-Barak (1995) menar 
också att generativa motiv är särskilt viktiga för äldre. Medan det framförallt är de generativa 
och personliga motiven som kommer till uttryck i den här studien visar sig de ekonomiska 
motiven, här liksom i en del tidigare studier, vara något mer nedtonade. Mönstren skiljer sig 
dock åt mellan olika länder vilket pekar på att olika pensionssystem, förmåner och lagstiftning 
sannolikt påverkar betydelsen av de ekonomiska motiven (se t.ex. James 2005; Oakman & 
Howie 2013; Reynold et al 2012).  

Faktorer som underlättar och försvårar fortsatt arbete 

Som tidigare illustrerats beskrevs arbete efter 65 i huvudsak i positiva ordalag. När 
respondenterna reflekterade kring faktorer som underlättade respektive hindrade eller 
försvårade arbete så kunde dessa sammanfattas i de tre temana Flexibilitet, Hälsa och 
Organisatoriskt stöd.  
 
Flexibilitet – var ett särskilt framträdande tema. Här lyftes olika behov av justeringar liksom 
möjligheten att själv kunna påverka och ha kontroll över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter 
fram som särskilt betydelsefulla faktorer. Många indikerade att de hade gjort, eller att de 
önskade göra, olika former av justeringar och att detta hade positiva effekter på deras 
arbetsprestation och att det gav dem en känsla av frihet. En av sekreterarna, som nu gått ner i 
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arbetstid, menade att denna möjlighet tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna var en 
av de viktigaste anledningarna till att hon valt att stanna kvar eftersom det gav henne: ”… 
kortare och friare arbetstid med bibehållen lön. Möjlighet att i större utsträckning planera mitt 
jobb, fokusera på det viktigaste. Därmed kunde jag producera lika mycket som när jag arbetat 
100%” (Sekreterare, kvinna). Många, både bland de som ingick i HR-projektet och de övriga, 
indikerade att de uppskattade de möjligheter de fått att påverka och ha kontroll över arbetstider 
och i vilken omfattning de ville arbeta. Den reducerade arbetstiden hade en positiv påverkan 
både på arbetet och i privatlivet vilket följande citat från en av männen illustrerar: ”I och med 
minskad arbetstid och därmed också minskade arbetsuppgifter har arbetsmiljön avsevärt 
förbättrats. Jag hinner också med fritidsaktiviteter på ett sätt jag aldrig gjort tidigare. 
Följaktligen kan jag orka med att arbeta längre efter pensionsåldern” (ÖL, man MÅ). 
Möjligheten att gradvis trappa ned på arbetet beskrevs också som positivt och som ”… en 
lämplig utfasning från ett aktivt arbetsliv” (ÖL, kvinna MÅ). Gradvis nedtrappning sågs 
därmed som ett sätt att underlätta övergången till pension och det nya liv som väntade: “Att 
fortsätta arbeta har både varit ett sätt att förlänga den vanliga känslan och rutinerna och ändra 
innehållet. Att "få" en vardag/vecka fri är i sig en hissnande känsla” (ÖL, man MÅ). Andra 
menade också att de kändes bra att själv kunna bestämma när man ville sluta.		
 
Möjligheten att påverka arbetsuppgifter var en annan viktig aspekt som många läkare men även 
andra yrkeskategorier angav som särskilt betydelsefull. De beskriver t.ex. att de i hög 
utsträckning kunnat välja uppgifter som de tycker är mest meningsfulla och där de gör mest 
nytta. En del av läkarna och sjuksköterskorna angav också att de hade valt att helt byta 
arbetsuppgifter från t.ex. mer administrativa eller ledande positioner mot mer patientnära 
arbete. De beskrev det som positivt och tillfredsställande: ” … att kunna fokusera på det 
egentliga arbetsinnehållet (i mitt fall patientarbetet) och lämna administrativa uppgifter till 
andra” (ÖL, man, MÅ).  
 
Avsaknad av flexibilitet, dvs. när det inte fanns möjlighet anpassa eller justera arbetstid eller 
arbetsuppgifter till deltidsarbete, att kunna släppa de tyngsta uppgifterna eller att slippa jour-, 
helg eller nattarbete sågs däremot som ett hinder för fortsatt arbete. De som hade fått möjlighet 
att slippa helg och jourtjänstgöring beskrev det som en stor lättnad och något som i hög 
utsträckning påverkat deras beslut att arbeta vidare. James (2005), som studerat äldre 
sjuksköterskor, fann också att kreativa schemalösningar fungerade som incitament för arbete 
efter pensionering. 
 
Vissa negativa aspekter knutna till förändrade arbetsuppgifter lyftes också fram av 
respondenterna t.ex. att det kunde resultera i planeringsproblem för kollegor, att arbetet kunde 
bli mindre varierat och ibland även mer stressigt. Flexibilitet relaterades därmed även till 
behovet att hantera stressiga arbetsvillkor. En av sjuksköterskorna beskrev sin arbetssituation 
och dess konsekvenser på följande sätt: ”Stress. Stort patientflöde på mottagning. Många bollar 
i luften samtidigt. Några av mina medarbetare har gått ner i arbetstid eller är sjukskrivna på 
deltid” (Sjuksköterska, kvinna, MÅ). När det inte var möjligt att reducera arbetstid och/eller 
ändra arbetsuppgifter upplevde en del att det påverkade dem både fysiskt och psykiskt. En del 
kände sig utslitna andra varnade för stressens påverkan: ”Att släppa in den stressen i livet som 
65+ är inte hälsosamt. Kropp och själ tar stryk och om man väljer att arbeta, måste man själv 
sätta sina gränser och känna att man får tillåtelse att göra det” (Tandvård, kvinna). I likhet med 
flera tidigare studier beskrivs flexibilitet som en viktig, för att inte säga en avgörande, faktor 
för ett förlängt arbetsliv (se t.ex. Cahill, James and Pitt-Catsouphes 2015; Deller et at 2009; 
Oakman & Howie 2013; Perera, Sardeshmukh, & Kulik 2015).  
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Hälsa – sågs även det som betydelsefullt för ett förlängt arbetsliv. Många poängterade också 
att de kände sig friska och beskrev sällan aktuella hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller 
andra begränsningar. De såg inte heller några hinder med fortsatt arbete så länge man mådde 
bra och kände att man orkade. Därmed sågs en god hälsa som en förutsättning för att man skulle 
kunna arbeta vidare. Även om några pekade på negativa effekter av obekväm arbetstid och 
stress var det dock relativt få som beskrev sina arbeten som fysisk utmanande. Emellertid 
menade de att den egna hälsan kunde bli till ett hinder om arbetet var fysiskt eller psykiskt 
belastande eller om arbetsmiljön var dålig. Liksom i andra studier (jmf. Taneva et al 2016) 
uttryckte en del även oro för att hälsan skulle kunna bli ett framtida problem eller hinder om 
t.ex.: ”… kroppen inte hänger med och att man därför inte kan utföra allt som tidigare” 
(Tandvård, kvinna). Ingen talade dock om oro för att arbetet skulle orsaka eller försämra 
eventuella hälsoproblem, något som ibland framkommit i andra studier (se t.ex. Nilsson 2017). 
Vissa uttryckte snarare att de såg arbete som hälsofrämjande genom att det hjälpte till att hålla 
dem aktiva både fysiskt och mentalt. En av männen menade att: “… det sammanhang man ingår 
i är viktigt för social och mental hälsa och vitalitet” (ÖL, man). Liknande resonemang kring 
upprätthållande av vitalitet och aktivitetsnivå har lyfts i andra kvalitativa studier med fokus på 
arbete efter 65 (Reynolds et al 2012). Taneva och kollegor (2016:405) menar vidare att arbete 
för vissa tenderar att ”… vara ett mer attraktivt och hälsosammare livsstilsval än utträde ur 
arbetslivet”, vilket även kan sägas gälla för en del av våra informanter. 
 
Organisatoriskt stöd – beskrevs av en del av respondenterna främst som ett hinder för fortsatt 
arbete. En del kände sig inte längre som en naturlig del av organisationen och var kritiska till 
hur man hanterade äldre medarbetare. Här lyftes bl.a. bristande rutiner och otillräckligt stöd 
fram som områden för förbättringar. Osäkerhet kring och sena förnyanden av 
anställningskontrakt var några exempel på mer konkreta rutiner medan andra upplevde 
osäkerhet kring fortsatta möjligheter till fortbildning, försämring av arbetsvillkor eller kände 
sig ned- eller bortprioriterade i relation till t.ex. olika former av planerade samtal med chefer 
och arbetsledare. En av läkarna beskriver sin upplevelse av bristande stöd som: " … [en] 
ogripbar" upplevelse är att den personliga kontakten med närmaste chef blir lågprioriterad där 
t.ex. medarbetarsamtal och lönesamtal skjuts upp eller glöms bort. Man kan plötsligt vara 
raderad från mailinglistor och dylikt och får ringa och informera att man fortfarande jobbar” 
(Läkare, man). Välutvecklade rutiner tillsammans med tidiga och återkommande samtal kring 
både framtida planer så väl som hållbara lösningar är viktiga för att ta tillvara äldres erfarenheter 
samt för att inte gå miste om personer som gärna skulle fortsätta arbeta (Oakman & Howie 
2013; Perera et al 2015; Rego 2017; Veth et al 2015). Mötet med ny teknologi, är ett annat 
område som ibland beskrivs som en utmaning för äldre personer i arbetslivet (Martin 2018) Här 
upplevdes det dock endast i begränsad omfattning vara ett problem där en handfull respondenter 
med olika yrkesbakgrund pekade på en generellt ökad administration och administrativa system 
som problematiska medan andra menade att det var viktigt att följa med i den tekniska 
utvecklingen.  
 
En del av respondenterna, främst kvinnor, beskrev också att de fått negativa kommentarer, eller 
frågor kring pensioneringstidpunkt eller stött på negativa åsikter, vilket gjort att de känt sig 
obekväma. Även om de menade att man inte borde bry sig om dessa var de inte alltid så lätt att 
förbise. En del framhöll också att det var viktigt att få feedback och att veta hur andra både 
kollegor och chefer tänker. Även i tidigare forskning har erkännande, uppmärksamma och 
stödjande chefer och kollegor som värdesätter och uppskattar äldre medarbetares kunskaper, 
färdigheter och arbete visat sig påverka äldre anställdas känsla av tillhörighet och vilja att 
förlänga arbetslivet (se t.ex. Nilsson 2017). Deller et al (2009) menar vidare att det är viktigt 
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att främja en ’culture of appreciation’, en kultur grundad i uppskattning av seniora medarbetare 
där deras kunskaper och erfarenheter erkänns och tas tillvara. 
 
Sammanfattningsvis visar de tre temana flexibilitet, hälsa och organisatoriskt stöd på faktorer 
som ansågs viktiga för att underlätta och ibland även möjliggöra arbete för personer över 65 år. 
Brister eller avsaknad av dessa faktorer bidrog istället till att försvåra fortsatt arbete. 
Organisationer kan således påverka både upplevelsen av och möjligheterna till arbete i hög 
ålder. Oakman och Howie (2013) som studerat vad organisationer kan göra för att behålla äldre 
arbetstagare fann, i likhet med vår studie, att en stödjande arbetsmiljö, deltidsarbete och 
tillhandahållande av intressanta och utmanande arbetsuppgifter att vara av stor betydelse. Andra 
som fokuserat på betydelsen av olika HR-praktiker bland seniora sjuksköterskor identifierade 
även de flexibla scheman, nya- eller alternativa roller som mentorer eller handledare, fortsatta 
utbildnings- utvecklingsmöjligheter samt nedtrappning som attraktiva lösningar (Fitzgerald 
2007). Tidigare studier har också försökt att kategorisera olika former av HR-praktiker (se t.ex. 
Veth et al 2015, Kooij et al 2014). Ett exempel på det är Maintenance practices, dvs. olika 
former av understödjande praktiker som att t.ex. införa flexibel schemaläggning eller att 
begränsa oregelbunden och obekväm arbetstid och developmental practices, som bidrar till 
fortsatt utveckling genom att t.ex. erbjuda fortbildning, kontinuerlig kompetensutveckling 
och/eller att fungera som handledare eller mentor. Armstrong-Stassen och Ursel (2009) 
poängterar att utvecklingsorienterade praktiker som ger möjligheter till att uppgradera och 
tillägna sig ny kunskap samt intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är centrala för att 
behålla äldre i arbete. Andra menar dock att användningen av utvecklingsorienterade praktiker 
ibland är begränsad trots att de rymmer en stor potential (Vickerstaff, Phillipson & Loretto 
2015). Fleischmann och kollegor (2015), som fokuserat på anställningsbarhet bland äldre, 
menar att större organisationer oftare tenderar att investera i sina äldre medarbetare och att 
praktiker som är mindre kostsamma och enklare att realisera t.ex. att erbjuda mentorskap eller 
lättare arbetsuppgifter är vanligare. Vår studie visar dock att båda dessa huvudtyper av praktiker 
uppskattas av och betraktas som viktiga bland respondenterna och att organisationen i fråga i 
viss mån även använder sig av dem.  

Diskussion 

Utifrån de samlade resultaten av studien kan vi konstatera att motiven till och erfarenheterna 
av arbete efter 65 är relaterade till en rad olika arbetsrelaterade faktorer. En del av dessa som 
t.ex. arbetstillfredsställelse, hälsa och flexibilitet är faktorer som främjar en god arbetsmiljö och 
skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Genom olika former av 
understödjande praktiker kan organisationer kontinuerligt beakta dessa faktorer. Resultaten 
pekar även på betydelsen av andra faktorer, som möjligheten att dela med sig av sin kunskap 
och kompetens samt behovet av organisatoriskt stöd, som kan vara särskilt betydelsefulla för 
organisationer att uppmärksamma i relation till äldre medarbetare. Väl fungerande 
personalrutiner och arbetsuppgifter som ger möjlighet till fortsatt utveckling samt tar tillvara 
på medarbetarnas kunskaper kan bidra till positiva upplevelser av ett förlängt arbetsliv. En mer 
generell positiv inställning till äldre medarbetare kan på samma sätt ha betydelse för viljan att 
arbeta även efter traditionell pensionsålder.  
 
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma några mer metodologiska aspekter av relevans för 
studien och dess resultat. Även om antalet respondenter i studien är relativt stort och uppvisar 
en stor spridningen mellan olika yrken har studien vissa begränsningar som är viktiga att notera. 
Frågeformuläret gav t.ex. begränsad information om respondenternas upplevelser och faktiska 
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arbetsförhållanden, vilket idealt skulle behöva följas upp och fördjupas ytterligare via 
intervjuer. Vi ser inga större skillnader vad gäller köns- eller yrkestillhörighet i materialet men 
dominansen av läkare, bidrar troligtvis till att förstärka de positiva beskrivningarna av arbetet 
och möjligheterna till anpassade arbetsförhållanden. Generellt kan de positiva attityderna till 
arbete senare i livet i stor utsträckning relateras till en s.k. ’healthy worker effect’-, en 
selektionseffekt där personer som väljer och har möjlighet att arbeta vidare är de som är friska 
och i övrigt har gynnsamma förutsättningar i form av t.ex. arbetsinnehåll, arbetsmiljö etc. att 
arbeta även i hög ålder. För att bättre förstå de specifika problem och svårigheter som grupper 
med mindre fördelaktiga förutsättningar har behöver forskningsfokus även riktas mot dessa 
grupper. Mer kunskap kring mindre priviligierade gruppers villkor och förutsättningar kan 
därmed bidra med viktig information kring behovet av både generella och specifika insatser. 
Många mer generellt utformade praktiker förbättrar sannolikt förutsättningarna för stora 
grupper av äldre och gynnar även medarbetare i alla åldrar. Men mer flexibla och individuella 
anpassningar krävs också för att behålla medarbetare som annars inte skulle välja att förlänga 
sin anställning, samtidigt utgör dessa en större utmaning för organisationen.  
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Summering och avslutande reflektioner  
Resultaten från de två delstudierna uppvisar flera likheter både vad gäller motiven till att arbeta 
längre och synen på vad som är viktiga faktorer för att möjliggöra detta. De generella motiv 
som lyftes i delstudie ett (uppskattning, flexibilitet, hälsa och motivation) samt de specifika 
motiv som respondenter med sen preferens lyfte fram (ekonomi, arbetet ger mening och 
tillfredsställelse samt att tillvarata kunskap och kompetens) återfanns också bland de som 
arbetade efter 65 i delstudie två. I huvudsak uttrycktes positiva erfarenheter av arbete bland 
både de som hade en sen preferens men framför allt var den positiva inställningen tydlig bland 
de som arbetade efter 65, vilket även ligger i linje med ett flertal tidigare studier (se t.ex. Deller 
et al 2009; Hovbrandt et al 2017; Nilsson 2017; Oakman and Howie 2013; Taneva et al 2016). 
Personliga och generativa motiv var i båda grupperna starka drivkrafter till fortsatt arbete, vilket 
kom till uttryck genom att arbetet upplevdes som intressant, givande och meningsfullt. Många 
tyckte också att de fortfarande hade mycket att bidra med och önskade också att få dela med 
sig av sin kunskap och kompetens till andra. Behovet av att känna sig uppskattad av 
arbetskamrater och chefer var även det något som var gemensamt för de båda studierna och en 
aspekt som bidrog till arbetstillfredsställelse. På samma sätt ser vi också att flexibilitet lyftes 
fram som en ytterst central aspekt i de båda delstudierna där möjligheter till justeringar och 
anpassningar av arbetsuppgifter och arbetstider beskrevs som särskilt viktigt för att främja 
fortsatt arbete. Samtidigt kan vi konstatera att påfrestande arbetsförhållanden liksom olika 
former av mer generella organisatoriska brister, vilka även de bidrog till att påverka 
arbetsförhållande och arbetsmiljön negativt, medförde ett tydligt missnöje med både arbetet 
och organisationen och utgjorde specifika motiv för de med tidig preferens. Även bland de som 
arbetade efter 65 framkom ett missnöje med organisationen men detta missnöje var mer 
specifikt riktat mot bristen på stöd och fungerande rutiner och praktiker som berörde äldre 
medarbetare, något som torde vara enklare för organisationen att hantera.  
 
Vad kan då organisationer och HR göra för att underlätta och främja fortsatt arbete för äldre 
medarbetare? Utifrån resultaten från dessa och tidigare studier vill vi lyfta fram några specifika 
områden som särskilt centrala i relation till den frågan. Vill man arbeta för att behålla äldre 
medarbetare i verksamheten är en tidig, proaktiv och levande dialog med äldre medarbetare ett 
sätt att få inblick i medarbetares erfarenheter, arbetsvillkor, hälsomässiga förutsättningar och 
behov av eventuella anpassningar samt framtida pensionsplaner (Oakman & Howie 2013; 
Taneva et al 2016; Veth et al 2015). En sådan dialog bidrar till att ta tillvara de erfarenheter 
medarbetare har av arbete både innan och efter uppnådd pensionsålder. En god kännedom om 
vad medarbetarna upplever vara negativa och positiva faktorer i organisationen kan förbättra 
förutsättningarna för att utarbeta effektivare interventioner och adekvata HR-strategier. 
Åldersmedvetna rutiner är tillsammans med olika former av flexibla arbetsanpassningar och 
möjligheter till att justera både arbetsinnehåll, arbetsomfattning och tid, sådana praktiker som 
chefer och HR kan tillämpa för att på olika sätt anpassa arbetsvillkor till äldre medarbetares 
önskemål och behov (se även Fisher et al, 2016; Hasselhorn & Apt 2015; Hilsen & 
Midstundstad, 2015). Individspecifika anpassningar, sk. ”i-deals” eller ideosynkratiska 
överenskommelser, där HR-interventioner utvecklas i nära samarbete med den anställda, har 
allt oftare lyfts fram som ett svar på sådana behov (se t.ex. Bal et al, 2012; Oostrom, Pennings 
& Bal 2016; Rice 2018). Ytterligare ett argument för relevansen av individspecifika åtgärder är 
det faktum att heterogeniteten bland anställda tenderar att öka med åldern vilket innebär att 
även behovet av stöd i arbetet blir mer heterogent (Oostrom et al 2016). Det är dock viktigt att 
notera att sådana individspecifika åtgärder också kan leda till spänningar i organisationen om 
de av medarbetare uppfattas som orättvisa och illegitima. Samtidigt indikerar studien, inte minst 
genom den heterogena sammansättningen av respondenter, att det även kan vara svårt att hitta 
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väl fungerande generella HR-strategier till en så varierad grupp. Att hitta en lämplig balans 
mellan mer generellt inriktade åtgärder samt individanpassningar är således en central utmaning 
för HR i detta sammanhang.  
 
Resultaten i de båda delstudierna lyfter också fram de generativa aspekter som centrala för äldre 
medarbetare och något som många gärna vill engagera sig i. Generativitet har också funnits 
vara ett viktigt område för utveckling av organisatoriska interventioner och policys (Dendinger 
et al 2005; Oakman & Howie 2013; Mor-Barak 1995). Att ge möjlighet för äldre att fungera 
som handledare eller mentorer till yngre kollegor utgör dels en möjlighet att tillvarata den 
kunskap och kompetens som äldre medarbetare har, vilken också innefattar mycket tyst 
kunskap och praxiskunskap (se även Nilsson 2006). Dels är det ett sätt för organisationen att 
visa att man värdesätter den kunskap och kompetens som äldre medarbetare innehar, något som 
många upplevde sig sakna idag. Avslutningsvis kan även en mer generell kultur grundad i 
uppskattning av seniora medarbetare (jmf. Deller et al 2019) bidra till att främja både 
medarbetares och chefers syn på äldres arbetskraftsdeltagande och i förlängningen även 
påverka äldre medarbetares vilja att stanna kvar i organisationen. 
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i Bland de 33 läkare som deltog i enkäten angav 23 att de var överläkare. Hälften av dessa ingick i HR- projektet 
och tillsammans med hälften av sjuksköterskegruppen utgjorde dessa majoriteten av de som ansågs vara 
nyckelkompetenser.  
 
ii De sex enkätfrågorna presenteras i sin helhet nedan. 
Fråga 1. Nedan kan Du lämna kommentarer om dina motiv till att arbeta efter 65 års ålder.  
Fråga 2. Beskriv nedan, gärna utförligt, hur din arbetssituation (t.ex. arbetstidens omfattning, förläggning, typ av 
arbetsuppgifter, förändringar av arbetspass eller arbetsdagar etc.) förändrats efter 65 års ålder. Beskriv också på 
vilket sätt sådana förändringar haft betydelse för ditt beslut att arbete efter 65 års ålder. 
Fråga 3. Beskriv, gärna med egna ord, dina erfarenheter av att arbeta efter 65 års ålder. 
Fråga 4. Om du utgår ifrån din arbetsplats, vad är enligt dig de största hindren mot att fortsätta arbeta efter 65 års 
ålder?  
Fråga 5. Vad är enligt Dig de största fördelarna med att fortsätta arbeta efter 65 års ålder? 
Fråga 6. Vad är enligt Dig de största nackdelarna med att fortsätta arbeta efter 65 års ålder?  
Fråga 7. Om du tänker på din situation idag, vid vilken ålder vill du sluta arbeta och gå i pension (helt och 
hållet)? 
	

																																																								


