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Abstrakt  

Den demografiska utveckling som råder i Sverige är en utmaning för välfärden. Andelen 

individer i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar vilket 

blir en allt för stor försörjningsbörda för att det ska vara hållbart. Detta är en samhällsfråga 

som berör många sektorer och inte minst vård och omsorg. Ett sätt att möta 

demografiutvecklingen och den arbetskraftsbrist som blir följden är att äldre arbetstagare 

stannar kvar i arbetet längre. Med det i bakgrund har syftet med denna studie varit att 

undersöka vilka pensionspreferenser äldre arbetstagare har samt att identifiera faktorer 

som påverkar deras önskemål gällande ålder för pension. Vidare avser studien också att 

undersöka vad som skulle kunna få den äldre personalen inom vård- och omsorgssektorn 

att förskjuta sin pensionsålder och arbeta längre. I studien har vi utgått från en teoretisk 

modell som beskriver faktorer som på makro-, meso- och mikronivå påverkar individers 

pensionspreferenser och det empiriska materialet är hämtat från Umeå kommun genom 

sex kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att de flesta av informanterna inte vill arbeta 

längre än 65 men kunde tänka sig att vid nådd pensionsålder och avslutad tillsvidaretjänst 

arbeta extra om deras mående skulle tillåta det. För pensionspreferenser spelar familj och 

fritidsintressen samt ekonomi in. För att informanterna skulle tänka sig att arbeta längre är 

arbetstid, arbetsmiljö samt intresse från arbetsgivarens sida viktiga frågor i 

arbetsförhållanden. För att möjliggöra ett förlängt arbetsliv är slutsatsen att åtgärder vad 

gäller dessa frågor krävs. Resultatet visar att tänkbara lösningar bland annat är minskad 

arbetstid med bibehållen lön samt justering av arbetsuppgifter.  

 

 

Nyckelord: Åldrande befolkning, pensionspreferenser, pensionsålder, äldre arbetstagare, 

förlängt arbetsliv, förskjuten pensionsålder, åtgärder.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en inledande bakgrund till studiens undersökningsområde. 

Syftet med denna del är att bredda förståelsen för demografiska förändringar och dess 

förväntade konsekvenser för kompetensbehov och arbetskraft inom vårdyrken samt hur 

dessa kan bemötas. Denna del följs av studiens syfte samt frågeställningar.  

1.1 Demografiska förändringar  

Sverige står inför demografiska utmaningar där andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt 

som behovet av välfärdstjänster ökar - färre ska försörja fler, vilket blir en för stor 

försörjningsbörda för att det ska vara hållbart. Medellivslängden i Sverige har ökat till 

följd av minskad dödlighet i alla åldrar. Antal barn i förskole- och grundskoleålder har 

blivit större och förväntas fortsätta öka. Även gymnasieåldersgruppen väntas öka stort i 

antal, något som delvis förklaras av migrationen (SCB, 2018). Samtidigt blir andelen äldre 

i åldersspannet 65–79 fler och detsamma gäller för den äldsta åldersgruppen, 80 år och 

äldre. En ökning som förväntas fortsätta vilket skulle innebära att gruppen år 2040 når en 

miljon i antal (ibid). Det får konsekvenser för efterfrågan på arbetskraft eftersom den del 

av befolkningen som behöver hjälp med omsorg från exempelvis hemtjänst eller 

äldreboende blir större. Den grupp som är i arbetsför ålder förväntas delvis minska och 

genom att de grupper som behöver försörjning ökar i förhållande till de i arbetsför ålder 

blir efterfrågan på arbetskraft större och arbetskraftsbrist ett faktum. Detta är en generell 

samhällsfråga som berör många sektorer. Inte minst offentlig sektor där vård- och 

omsorgsyrken är särskilt utsatta. Detta bland annat på grund av att individer idag lever 

längre och således behöver omsorg i större utsträckning (SOU 2012:28). 

 

En åtgärd som regeringen gjort till följd av de demografiska förändringarna i Sverige är 

pensionsreformen som genomfördes 2002. Då höjdes åldersgränsen i lagen om 

anställningsskydd (LAS) från 65 till 67 år för att ändra 65 år som norm för 

pensionsavgång (SOU 2012:28). Förändringen var nödvändig eftersom det inte längre var 

hållbart med en standardiserad pensionsålder på 65 år då bördan för de arbetsföra som ska 

försörja välfärden blir orimlig vilket blir ett hot mot finansieringen av välfärden (SOU 

2013:25). Inom välfärden arbetar idag mer än en miljon av Sveriges befolkning och 

personalomsättningen är hög då många slutar arbeta av olika anledningar. Dessa avgångar 

och de rekryteringsbehov som råder påverkas av olika faktorer som exempelvis 

pensionsavgångar, personalomsättning och den förändrade demografin. Om åtgärder, för 
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att arbeta med den stora efterfrågan på arbetskraft som förväntas inte görs, så kommer 

behovet av antalet anställda inom välfärdstjänster behöva öka än mer. Detta behöver då 

sättas i relation till att antalet individer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt som den 

grupp som är i behov av försörjning för att omfattningen av problembilden ska förstås 

(SKL, 2018).  

 

För att möta arbetskraftsbristutmaningen som råder i Sveriges välfärd har SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) utformat nio rekryteringsstrategier som syftar till att underlätta 

för kommuner och landsting att rekrytera och behålla arbetskraft. Det handlar bland annat 

om att skapa bättre arbetsförhållanden, fysiskt och psykosocialt. Det handlar också om att 

öka motivationen hos medarbetare att stanna längre inom organisationen genom att de ges 

rätt förutsättningar till det. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ökar chanserna att 

kunna locka och behålla medarbetare inom organisationen och detta kräver att traditionella 

arbetsmetoder ses över och att arbetsgivare är öppna för att testa nya tillvägagångssätt 

(SKL, 2018).  

 

Tre strategier som förväntas påverka kompetensförsörjningsbehovet är utnyttja tekniken, 

förläng arbetslivet samt fler jobbar mer. Dessa visar på nya potentiella sätt att arbeta 

utifrån där fler jobbar mer handlar om att fler arbetar heltid och fler timmar överlag 

istället för deltidstjänster. Utnyttja tekniken innebär att välfärdstjänster effektiviseras 

genom digitalisering och att arbete automatiseras med hjälp av tekniska medel. Strategin 

Förlängt arbetsliv medför att fler börjar arbeta tidigare och sedan stannar längre i 

arbetslivet. Denna strategi påverkar pensionsavgångar då ett förlängt arbetsliv innebär att 

pensionsåldern förskjuts (SKL, 2018).  

 

Ett längre arbetsliv är en av lösningarna i den kritiska situation som vård- och 

omsorgssektorn befinner sig i vad gäller brist på arbetskraft. Om fler arbetar längre har 

organisationer fler medarbetare kvar och behöver således rekrytera mindre. Ett förlängt 

arbetsliv underlättar också för kompetens att stanna längre inom organisationen. Detta 

eftersom det är möjligt att det i sin tur underlättar kompetensöverföring från äldre till nya 

medarbetare och medför således att viktiga kunskaper stannar inom organisationen. Med 

bakgrund av detta är ett förlängt arbetsliv fokus för föreliggande studie.  
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1.2 Förlängt arbetsliv 

Kadefors (2007) menar att, för att det ska vara möjligt med ett förlängt arbetsliv, krävs 

förändringar på olika plan i arbetslivet. Tidigare åtta genomförda studier för 

arbetslivsinstitutet visar på komplexiteten i att hitta den perfekta lösningen. Studiernas 

resultat visade bland annat att det finns varierande möjligheter att arbeta längre beroende 

på bransch, arbetsplats, yrkesroll och arbetsbelastning. De som lämnar arbetslivet tidigt 

återfinns främst bland yrken med låga krav på utbildning samt med högt fysiskt belastande 

arbetsuppgifter. Möjligheten att arbeta länge är tydligt beroende av upplevd hälsa. För att 

äldre arbetstagare ska orka arbeta längre krävs, förutom ekonomi som drivkraft, översikt 

av arbetstakt, den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt arbetstider. På lång sikt 

förhindrar inte ett längre arbetsliv de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 

på grund av den arbetskraftsbrist som finns i samhället (Kadefors, 2007). Om 

arbetsgivaren satsar offensivt på de äldre anställda så kan det löna sig ekonomiskt medan 

mer återhållsamma metoder med kostnader för nedtrappning är problematisk att få 

lönsam. Många kvinnor måste av ekonomiska skäl arbeta längre, trots att de kan ha 

försämrad hälsa. Förutom olika förutsättningar för den äldre arbetskraften bland 

arbetsmarknadens olika områden så finns även ett individperspektiv, alla människor har 

inte samma förutsättningar för att arbeta länge (ibid). Kadefors redogör för komplexiteten 

i arbetslivet och att förutsättningar ser olika ut i olika organisationer vilket kräver olika 

arbetssätt: 

 

Arbetslivet är som sagt komplext. Förhållandena kan vara helt olika på arbetsplatser med i stort sett 

likartad verksamhet. Det är knappast framkomligt att skapa en enda modell för hur man ute i 

arbetslivet bör arbeta med äldrefrågorna. Förändringar måste baseras i den faktiskt existerande 

problembilden. Det finns ett behov att utveckla kunskapen om vilka problembilder som finns, och 

hur man ute i arbetslivet tagit sig an dem. Kanske finns goda exempel att föra ut som visar hur 

verkligheten på arbetsplatserna kan förändras? (Kadefors, 2007, s.3) 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka äldre arbetstagares pensionspreferenser och identifiera 

faktorer som påverkar deras önskemål gällande ålder för pension. Studien avser också att 

undersöka vad som skulle kunna få äldre arbetstagare inom vård- och omsorgssektorn att 

förskjuta sin pensionsålder och arbeta längre.  

 

Frågeställningar: 

● Vilka pensionspreferenser har äldre medarbetare inom vård- och omsorgssektorn? 
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● Vilka faktorer påverkar när de avser gå i pension? 

● Vad är av betydelse för viljan och förmågan att arbeta längre? 

3. Tidigare forskning 

I denna del redogörs för relevant forskningslitteratur utifrån studiens 

undersökningsområde. Skillnader i att kunna och vilja arbeta längre presenteras samt 

tänkbara åtgärder för ett förlängt arbetsliv och den möjliga betydelsen av individuella 

anpassningar i arbetsförhållanden. Avsnittet utgör tillsammans med studiens resultat en 

grund för diskussionen. 

3.1 Push- & pullmekanismer 

För att förstå vad som avgör när individer väljer att lämna arbetslivet kan olika drivkrafter 

till det sammanfattas i push- och pullfaktorer. Dessa sammanfogas ibland i modeller; 

utstötningsmodellen (push) samt attraktionsmodellen (pull). Push- och pullmekanismer 

används för att förklara vad som får medarbetare att stanna längre i arbetslivet eller lämna 

det (Soidre, 2005).  

 

Pushmekanismen innebär att medarbetare stöts ut från arbetslivet. Det kan exempelvis 

vara dålig arbetsmiljö, låg nivå på utbildning, omorganisering eller högre krav på 

kompetens som påverkar äldres konkurrenskraft (Stattin 1998). Om det är hög fysisk och 

psykisk arbetsbelastning kan det ha negativ inverkan på arbetstagarnas hälsa och förmåga 

att arbeta. Det kan även vara förväntningar och normer från omgivningen att den äldre 

arbetskraften ska flytta på sig för att lämna plats åt yngre arbetstagare. Dessa utstötningar 

(pushfaktorer) kan motverkas genom förändrade attityder och insatser för att förbättra 

arbetsmiljön (SOU 2002:29, 196). 

 

Faktorer som lockar medarbetare att lämna arbetslivet kallas pullmekanismer. När 

individen upplever att nyttan blir större efter pension än i arbetslivet så kan individen välja 

att gå i pension om det är möjligt. För att kunna lämna arbetslivet så är bland annat den 

ekonomiska aspekten viktig (Stattin, 1998). Det socialförsäkrings- och pensionssystem 

som finns i Sverige och som individer kan ta del av kan locka arbetstagare att lämna sitt 

arbete tidigt (Försäkringskassan, 2019). 

 

Individer kan även välja att gå i pension för att de vill prioritera sin fritid vilket kallas 

jumpfaktorer. För att få människor som vill gå i pension på grund av att de värderar sin 



 

8 
 

fritid, kan individuella lösningar med möjlighet till bra balans mellan arbete och fritid vara 

ett sätt att behålla arbetskraften längre (SOU 2002:29,196).  

 

Push-, pull- och jumpfaktorer har en stor inverkan på individens beslut om att lämna 

arbetslivet. Faktorerna kan betraktas utifrån de olika nivåerna makro, meso och mikro. 

Nedan beskrivs de olika nivåerna närmare.  

3.2 Vad påverkar beslutet att gå i pension?  

Beslutet om när individen väljer att gå i pension är en långvarig process som växer fram 

och är ständigt föränderlig. Individers preferenser anpassas utefter vilken situation de 

befinner sig i, med den rådande situationens möjligheter och begränsningar. Förändringar 

i samhället, arbetet och privatlivet kommer att påverka och förändra individens 

pensionspreferenser. Det är många viktiga beståndsdelar som ligger bakom individens 

beslut om när man väljer att gå i pension. Valet är komplicerat och påverkas av flera 

faktorer på makro-, meso- och mikronivå (Örestig, Strandh och Stattin, 2013 och Stattin, 

2018). 

 

I Figur 1 illustreras hur sambanden mellan sociala och institutionella strukturer 

tillsammans med individuella förhållanden bidrar till att forma en uppfattning hos 

individen om tidpunkt för pension som sedan leder till beslut (Stattin, 2018 och Örestig, 

Strandh och Stattin, 2013).  

 

Figur 1. Modell över pensionsavgångsprocessen (Stattin, 2018; Örestig, Strandh & 

Stattin, 2013). 
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3.3 Makronivå 

På samhällsnivå finns strukturer som påverkar tidpunkt för pension. Strukturer som lagar 

och regler styr arbetsmarknaden och individer. Förändringar av det allmänna 

pensionssystemet kan leda till nya attityder, sociala normer, beteenden och preferenser 

(Soss och Schram, 2007:113; Ebbinghaus, 2006).  

3.3.1 Pensionssystemet  

Enligt forskning är pensionsregler och pensionsnormer de viktigaste styrande faktorerna 

som påverkar om en individ väljer att sluta arbeta och istället pensionera sig. Några 

styrande och normerande åldersregler i det allmänna pensionssystemet finns. Exempelvis 

61-årsgränsen som säger när man tidigast kan ta ut sin pension samt gränsen för 

garantipension som är vid 65 år (pensionsåldersutredningen, 2012). Medellivslängden har 

i Sverige för kvinnor ökat från 49 år till 85 år och för män 45 år till 81 år, mellan åren 

1861–2017 (SCB, 2018). Personer har idag möjlighet att arbeta till 67 års ålder även om 

medelsvensken går i pension vid cirka 63 års ålder (SCB, 2018). En ökad medellivslängd 

förväntas medföra en ökad pensionsålder vilket kräver en översyn över individers 

möjligheter och vilja att arbeta längre till följd av det omfattande kompetensbehovet 

(Umeå kommun, 2016). Ett förslag om förändrad ålder för den allmänna pensionen har 

tagits fram vilket kommer innebära en successiv ökning av lagstadgad pensionsålder. Från 

att en individ idag kan ta ut sin allmänna pension vid 61 års ålder till att så småningom 

behöva vänta till 62 år och om några år även längre än så. Den första förändringen 

förväntas träda i kraft år 2020 om riksdagen beslutar om det (Pensionsmyndigheten, 

2019). Detta blir därav något för arbetsgivare att ta hänsyn till i sina medarbetares 

arbetsförhållanden då följden blir att de behöver arbeta längre för att kunna ta ut sin 

allmänna pension.   

 

Det finns även förslag om att förlänga arbetstagarens anställningsskydd från 67 år som är 

den nuvarande gränsen till 69 år. Anställningsskyddet regleras av lagen om 

anställningsskydd (LAS) och skyddar arbetstagarens anställning. Efter man fyllt 67 år 

finns inget skydd och arbetsgivaren kan utan saklig grund säga upp anställningsavtalet. 

Lagförslaget att höja anställningsskyddet föreslås ändras i två omgångar. Första gången år 

2020 från 67 till 68 år och sedan år 2023 från 68 till 69 år (Ds 2018:28).  

 

Pensionen består av tre delar; allmän pension, tjänstepension samt eget sparande. Den 

allmänna pensionen kommer från staten och innefattar inkomstpension och 
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premiepension. Alla som har bott eller arbetat i Sverige har tillgång till allmän pension 

som betalas ut till människor så länge de lever för att alla ska ha en inkomst och möjlighet 

att försörja sig själv. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivare och eget sparande är det 

kapital individer själva sparar till sin pension (Pensionsmyndigheten, 2019). Tillgången 

till pension efter utträde från arbetslivet kan vara en pullfaktor. Speciellt om individen 

upplever sig ha en god pension eller kanske ett bra eget sparkapital kan det bidra till att 

arbetstagaren vill lämna arbetslivet (Stattin, 1998).  

3.4 Mesonivå  

På mesonivå är det faktorer som berör familje-, fritids- och arbetsförhållanden som 

påverkar hur individer ställer sig till att arbeta längre eller avsluta sitt arbetsliv (Stattin, 

2018).  

3.4.1 Arbetsplatsens betydelse 

Det finns många faktorer som bidrar till hur medarbetare vill och kan arbeta längre. Två 

områden som tydligt utmärker sig är arbetsmiljö och motivation.  En motiverande och god 

arbetsmiljö tycks inverka på att individer både kan och vill stanna längre i arbetet än de 

som upplever brister inom dessa områden (pushfaktor). Upplevelsen av arbetets betydelse 

är något som enligt en studie gjord inom hälso- och sjukvården i Region Skåne har en 

inverkan på i vilken utsträckning individer kan och vill arbeta längre. Högre grad av 

meningsfullhet i arbetet, arbetstillfredsställelse och arbetsglädje är också viktiga delar i 

arbetet med att förlänga arbetslivet (Nilsson, 2005).  

 

Stattin och Bengs (2018) nämner också arbetstillfredsställelse och god hälsa som viktiga 

påverkansfaktorer för ett förlängt arbetsliv. De berör också flexibilitet och ett 

tillvaratagande av kompetens och kunskap som viktiga motiv för att individer ska känna 

sig villiga att arbeta längre. Det innefattar dels att möjlighet ges till att påverka sin 

arbetstid och arbetsuppgifter och dels genom kompetensöverföring till nya medarbetare i 

form av mentorskap som blir ett sätt att behålla kunskap inom organisationen (ibid). När 

dessa aspekter är bristande blir de till pushfaktorer som riskerar att driva ut medarbetare ut 

arbetslivet (Stattin 1998). Även Nilsson (2005) beskriver hur dålig arbetsmiljö leder till att 

medarbetare stöts ut ur arbete (push) genom dålig psykisk eller fysisk arbetsmiljö eller om 

organisationen gör besparingar. Få möjligheter till utbildning, förändringar av arbetet eller 

nya, högre kompetenskrav är också pushfaktorer (ibid).  

 



 

11 
 

Forskning har också visat att anställdas arbetstillfredsställelse ökar om de känner sig 

uppmärksammade och får erkännande när de utfört ett bra arbete (Nilsson, 2005). Om 

arbetsgivare vidtar åtgärder för att öka arbetstagarnas arbetstillfredsställelse, som är en 

viktig faktor som påverkar tidpunkt för pension, kan de få personalen att stanna längre i 

arbetslivet (Stattin och Bengs, 2018).  

3.4.2 Attityder gentemot äldre medarbetare 

Forskning visar att det finns variationer kring uppfattningar och fördomar om äldre 

arbetskraft på arbetsmarknaden. Negativa stereotyper kan vara grundade på erfarenheter 

eller uppfattningar om förhållanden från flera år tillbaka som i nutid kan motverka äldres 

möjligheter att få arbeta längre. Arbetsgivarens inställning och attityder till äldre 

medarbetare har en inverkan om medarbetare överväger att gå i pension tidigt 

(pushfaktor). En enkätundersökning visar att var tredje man samt var fjärde kvinna anser 

att de skulle kunna arbeta längre om attityder till äldre förändras. Ett skäl för äldre 

medarbetare att vilja gå i pension innan 65 år angav drygt var tionde äldre var att de 

“känner sig tvungna att lämna över till yngre”. Många som vill stanna kvar längre i 

arbetslivet möter chefer och arbetsgivare som inte är intresserade av att behålla dem i 

arbetet. Det finns även fördomar i omgivningen som motverkar förlängt arbetsliv (SOU 

2012:28).  

 

I samma enkätundersökning från 2012 gjord av pensionsåldersutredningen på uppdrag av 

regeringen svarade arbetsgivare på frågan om personal äldre än 60 år borde arbeta längre 

på grund av den framtida kompetensbrist som förväntas. Ungefär 45 procent instämde att 

äldre borde arbeta längre. Över hälften av arbetsgivarna var alltså av annan åsikt. Ungefär 

15 procent ansåg att äldre borde lämna arbetslivet för att ge plats till yngre arbetstagare 

(pushfaktor). Många arbetsgivare ansåg att äldre är sämre utbildade och har svårare för 

förändringar i arbetet gällande exempelvis omorganiseringar och teknik. Gällande 

arbetsplatsernas könsstrukturer visade enkätens resultat att arbetsgivare på 

kvinnodominerade arbetsplatser är mer positivt inställda till att äldre arbetar längre än på 

mansdominerade arbetsplatser. Pensionsmyndighetens undersökning från 2012 visade att 

42 procent av arbetsgivarna inom kommun och landsting angav att äldre i högre 

utsträckning förskjuter sin pension. Det finns även ekonomiska incitament som spelar in i 

pensionsbeslutet (ibid). Negativa attityder är en pushfaktor och förändringar i dessa 

gentemot äldre medarbetare motverkar att de riskerar att stötas ut (SOU 2002:29, 196).  
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3.4.3 Familj och fritid 

På mesonivå är också familj och fritidsintressen viktiga i individers val av tidpunkt för 

pension utöver arbetsförhållanden. När individer planerar sin pension väger de in 

närståendes pensionering så att de kan dela sin tid som pensionär med någon i sin närhet. 

Önskan om att få spendera mer tid med familj och vänner vägs också in i beslutet, vilket 

möjliggörs av att gå i pension (SOU 2012:28). Detta är således en pull- eller jumpfaktor 

som kan locka medarbetare att lämna arbetslivet för att få mer tid över till andra intressen 

(SOU 2002:29,196).  

3.5 Mikronivå 

På mikronivå handlar det om individen och dess hälsa, ekonomiska situation samt 

preferenser. Alla har olika förutsättningar utifrån gener, omgivning och arbetssituation. 

Individers preferenser gällande sin pension är intressanta att undersöka för att det styr hur 

de agerar i sitt beslutstagande (Örestig, Strandh och Stattin, 2013).  

3.5.1 Arbetsförmåga  

När det kommer till förmåga att kunna arbeta är det något som skiljer sig från en individ 

till en annan, men att äldre individer i genomsnitt skulle ha en sämre arbetsförmåga än 

yngre finns det inte stöd för. Här spelar regelsystem och normer en stor roll, likväl som 

sjukvård, rehabilitering och arbetarskydd. Även krav i arbetet har betydelse och handlar 

om arbetsorganisation, arbetsmarknad samt arbetsmiljö (Örestig, Strandh och Stattin, 

2013). För att äldre ska ha ork till att arbeta är det viktigt att möjlighet till återhämtning i 

arbetet finns samt att de kan styra sitt arbetstempo. Det är också från arbetsgivarens sida 

viktigt att ta i beaktning att förändringar i arbetsscheman kan vara ömtåligt för äldre 

medarbetare. Detta eftersom det för en del vid högre ålder kan förekomma 

sömnsvårigheter som inte funnits tidigare, även om det också är individuellt (ibid).   

3.5.2 Hälsa och arbetsmiljö  

Hälsoproblem är en risk för förtidspensionering samtidigt som det är sannolikt att de 

äldres allt bättre hälsa är en påverkansfaktor till ett förlängt arbetsliv. Vad som påverkar 

individers hälsa är komplext och beror dels på faktorer kopplade till individen och dess 

omgivning, dels på samhällsförhållanden men också på arbetsrelaterade faktorer. 

Institutionella förändringar som innebär mer givmilda hälsokrav och villkor för att få 

exempelvis sjukersättning beviljad påverkar hälsan, likväl som att godkänna rätt till 

förmåner av arbetsmarknadsskäl gör det. En förbättrad hälsa är delvis en förklaring till att 



 

13 
 

gruppen av män 60–64 år inte tagit ut sin sjukförsäkring i samma utsträckning som 

tidigare år, men tilläggas bör göras att det kan vara svårt att fastställa vad som är 

ekonomiska respektive hälsomässiga drivkrafter till de besluten. Vidare är andra 

förklaringar till pensionsbeslut troligtvis kopplade till individers egen hälsa, men också till 

de närståendes (SOU 2012:28).  

 

För att förstå hälsa och arbetsmiljö för äldre medarbetare bör man se till åldrande i 

förhållande till arbetet. Det finns några olika dimensioner i relationen mellan arbete och 

åldrande; hur förmågan att klara arbetskraven påverkas av åldrande, hur äldre medarbetare 

kan behålla samt förnya sina yrkeskunskaper, hur åldrandeprocessen påverkas av 

arbetsmiljö, hur äldres erfarenheter kan användas, hur arbetet ska konstrueras för att äldre 

ska kunna lämna arbetet med god hälsa samt hur pensionsbeslutet hos individer styrs av 

ålder. När ålder blir en begränsning beror det till största del på arbetsorganisationer som 

begränsar medarbetare att dra nytta av sin fulla kapacitet och att växa i sin yrkesroll. (SOU 

2012:28).  

  

“De grundläggande förutsättningarna för att de äldre ska bevara hälsan och arbetsförmågan är 

desamma som för de yngre: en trygg ekonomi, god hälsa, bra socialt nätverk på och utanför 

arbetet, meningsfull sysselsättning, inflytande över arbetssituationen, rimlig arbetsbelastning 

och möjligheter att tillämpa sitt yrkeskunnande och att få lära sig nytt” (SOU 2012:28, s. 132) 

  

När det kommer till arbetslivet är arbetet något som hos individer bland annat skapar 

mening, strukturerar tid, ger identitet och status, samtidigt som arbetet också står för 

försörjning. Individers inställning till sitt arbete är ett huvudvillkor för att detta ska vara 

möjligt samtidigt som en annan stor förutsättning för detta är en ständigt förbättrad 

arbetsmiljö (ibid). Vad gäller arbetsmiljö redogör även Nilsson (2005) för att den främsta 

förklaringsfaktorn är den fysiska arbetsmiljön inom vårdyrken där ansträngande och tunga 

arbetsuppgifter medför en tidigarelagd pension (pushfaktor). Även psykiska påfrestningar 

som exempelvis känslan av att vara utarbetad, sömnbrist och utmattning påverkar val av 

tidpunkt för pension (ibid).   

 

Med ålder blir också monotona och fysiskt krävande arbeten svårare att utföra och kraven 

på god fysik hos individer är inom dessa yrken stora. Risken att drabbas av muskel- och 

skelettbesvär är större bland äldre och tunga lyft kan medföra rygg- och nackbesvär. Detta 

påverkas dels av ålder men också av arbetsbelastning. Den fysiska förmågan kan delvis 

tränas upp av alla individer och ett krav inom fysiskt krävande yrken bör således vara att 
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sådan typ av träning blir en del av arbetet och att den anpassas individuellt utefter 

medarbetares behov. Detta eftersom den fysiska kapaciteten ser olika ut för olika 

individer. En annan viktig del är att arbetsmiljön anpassas ergonomiskt samt att 

medarbetare får möjlighet att organisera arbetet för att möjliggöra anpassning utefter deras 

olika behov. Bristande arbetsförhållanden samt fysiskt och psykiskt tung arbetsbelastning 

är några av tidigare nämnda pushfaktorer, alltså något som kan stöta medarbetare ut ur 

arbetslivet (Stattin, 1998). För individer med dessa fysiskt krävande arbeten kan 

pensionering vara ett sätt att lindra hälsobesvär, därav bör anpassningar för att minska den 

risken vidtas (ibid).   

3.5.3 Äldre medarbetares lärande och erfarenheter 

Vidare är en annan konsekvens av åldrande att kognitiva förmågor försämras vilket vid 

förändringar av arbetsförhållande och arbetsuppgifter kräver anpassningar. Äldre 

medarbetare behöver generellt sett mer tid till att lära sig nya arbetsuppgifter och 

arbetssätt, men det innebär inte att de har svårare för att lära sig dem. När medarbetare inte 

får de förutsättningar de behöver för att kunna ta till sig förändringar blir det en pushfaktor 

(Stattin, 1998). Äldre medarbetares kognitiva förmågor kompenseras av skickligheten att 

lösa komplexa problem som förbättras med åren samt större motivation, förbättrad 

helhetsbedömning och mer erfarenhet. Dessutom ser äldre ut att ha mindre frånvaro i 

arbetet och tycks vara mer lojala. Den erfarenhet som äldre medarbetare bär med sig 

behöver däremot stimuleras av arbetsgivaren för att den ska bli bevarad (ibid).  

3.5.4 Ekonomi 

Ekonomi är en tydlig motivationsfaktor och handlar om de olika möjligheter individer har 

att gå tidigare i pension ur ett ekonomiskt perspektiv. Utifrån en studie gjord inom Region 

Skåne skulle ett tidigt uttag av den allmänna pensionen, om möjligheten från 

arbetsgivaren finns, kunna leda till tidig pensionsavgång för individer. Ekonomins 

påverkan på val av tidpunkt för pensionsavgång är således betydande och för många 

individer avgörande (Nilsson, 2005). Ekonomi är alltså en pullfaktor. Om individer 

upplever goda ekonomiska förutsättningar för att gå i pension så kommer de välja att göra 

det. Om de istället upplever det ekonomiskt straffbart att lämna arbetslivet så kommer de 

stanna kvar (Stattin, 1998). 
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3.6 Möjliga åtgärder för ett långt arbetsliv 

Ett förlängt arbetsliv kan möjliggöras genom att skapa rätt förutsättningar till äldre 

medarbetare. Arbetsgivaren kan vidta åtgärder som gör det möjligt för individer att 

förskjuta sin pension. Åtgärder som att anpassa lösningar efter individens behov eller ge 

erbjudanden som ekonomiskt är mer lönsamma.  

 

Enligt Oakman och Howie (2013) beror förmågan att arbeta både på individens 

egenskaper och arbetets karaktär. De två grundläggande kraven för att äldre arbetstagare 

ska arbeta längre är en vilja att fortsätta arbeta samt att ha en fysisk och mental kapacitet 

att kunna arbeta. Det kommer krävas en betydande förändring av kultur för att samhället 

ska ändra förväntningar om samt attityd gentemot vilken ålder pensionen bör ske vid. I en 

studie inom offentlig sektor i Australien kunde Oakman och Howie (2013) utläsa tre 

huvudteman som påverkar valet av tidpunkt för pension; personliga skäl, organisatoriska 

skäl samt lagstiftningens inflytande. Temat personliga skäl är främst kopplat till individers 

liv utanför arbetet. Studiens resultat visade att arbetsgivaren bör erbjuda mer flexibla 

lösningar och motivera de äldre anställda genom intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter. Författarna föreslår åtgärder som arbetsgivare kan använda för att kunna 

få arbetstagare att stanna längre. Åtgärder som att ha en organisatorisk kultur som 

uppmuntrar till hög nivå av tillfredsställelse genom att tillhandahålla arbete som är 

produktivt, meningsfullt och har bra kvalité. Arbetsgivaren bör uppmuntra arbetstagarna 

att delta i beslutsfattande inom deras kunskapsområde och införa kunskapsöverföring som 

en del av den äldre arbetskraftens arbetsroll. Mer utbildning för arbetsgivare och de 

anställda om hur man utformar arbete som är attraktivt och säkert att utföra. Slutligen bör 

även arbetsgivare säkerställa att utbildningsmaterial anpassas, både innehållet och hur det 

lärs ut, så att det är relevant även för äldre arbetstagare (Oakman & Howie, 2013).  

3.6.1 Skapa förutsättningar och individuella anpassningar 

Arbetsgivare har en viktig roll i att göra individuella anpassningar i arbetsförhållanden för 

att om möjligt få medarbetare att stanna hos sig. Det är ett måste för att fylla framtidens 

kompetensbehov. Det blir således också viktigt i arbetet med att få äldre medarbetare att 

förlänga sitt arbetsliv. I en studie av Rosen, Slater, Chang och Johnson (2013) redogörs 

för ett begrepp som innebär att medarbetare på en arbetsplats får individuella avtal för att 

de ska få de anpassningar i arbetet som de är i behov av. Ett begrepp de kallar för I-deals 

och som de beskriver som: “voluntary, personalized agreements of a nonstandard nature 
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negotiated between individual employers and their employees regarding terms that benefit 

each party” (ibid. s. 710). 

  

Det handlar alltså om att finna individuella lösningar som attraherar, rekryterar och 

motiverar individer att arbeta. Vad som kännetecknar så kallade I-deals är deras 

individuella karaktär - de är inte gruppanpassade utan individuellt förhandlade. De är 

heterogena vilket innebär att olika medarbetare får olika lösningar utifrån vad de 

efterfrågar. De är även ömsesidigt fördelaktiga för både medarbetare och arbetsgivare – ett 

givande och tagande och de varierar i omfattning, vilket innebär att vissa medarbetare 

ändrar ett fåtal aspekter i deras avtal medan andra medarbetare ändrar fler (Rosen, Slater, 

Chang & Johnson, 2013). I studien framkommer fyra dimensioner som gemensamt för 

medarbetare har en tydlig påverkan på deras attityd gentemot sitt arbete; flexibla scheman, 

flexibla arbetsplatser, eget ansvar över arbetsuppgifter samt ekonomiska drivkrafter. Vilka 

av dessa fyra som sedan prioriteras i avtalen varierar individuellt från medarbetare till 

medarbetare (ibid).  

 

Enligt Nilssons (2007) undersökning i en kommunal verksamhet svarade 54 procent av de 

tillfrågade cheferna att det inte var genomförbart att erbjuda de äldre anställda personliga 

anpassningar. De övriga 46 procenten angav att det fanns möjligheter att erbjuda 

lösningar. De lösningarna var att justera eller ändra arbetsuppgifterna, erbjuda deltid, 

förkortad eller flexibel arbetstid, minska de fysiskt krävande uppgifterna, möjlighet till 

byte av arbetsplats, miljö eller omplacering samt att finna individuellt anpassade 

lösningar. Även hjälpmedel, fler administrativt orienterade uppgifter, speciella projekt 

samt personliga avtal kring delpension eller ledighet (Nilsson, 2007).  

 

Arbetsgivaren har en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar och att anpassa 

arbetsförhållanden utifrån medarbetares behov, så att ett förlängt arbetsliv kan bli möjligt. 

Ett sätt att göra det är genom att erbjuda möjlighet till minskad arbetstid men med 

bibehållen lön (Vision, u.å.). “80-90-100” är en modell som är framarbetad med syfte att 

underlätta just detta. Modellen innebär förkortad arbetstid med en lön högre än 

sysselsättningsgraden. Modellen innebär att en medarbetare arbetar 80 procent med en lön 

som motsvarar 90 procent av heltidslönen samt med 100 procent pensionsersättning (ibid). 

Då nedtrappning i arbetstid för medarbetare förväntas bidra till att de orkar mer i arbetet är 

modellen något som ekonomiskt underlättar för detta. Vidare främjar modellen överföring 

av äldre medarbetares kunskap och kompetens till nya eller yngre medarbetare i de fall de 
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orkar stanna kvar längre i arbetslivet till följd av den förkortade arbetstiden. De får 

möjlighet att bidra med sina kunskaper under en längre tid samtidigt som förkortad 

arbetstid kan tänkas medföra att en ny medarbetare behöver fylla ut den tid som saknas i 

äldres sysselsättningsgrad vilket skapar möjligheter för mentorskap (ibid).  

 

En annan möjlig åtgärd från arbetsgivarens sida kan vara att i medarbetarsamtalen lyfta 

pensionsfrågan. Vid medarbetarsamtalen har cheferna möjlighet att diskutera 

medarbetarens nuläge och utvecklingsmöjligheter. Det är även ett tillfälle då chefen kan 

lyfta pension och när medarbetaren tänker det är lämpligt att gå i pension. I Nilssons 

(2007) studie om chefers attityder till äldre medarbetare inom kommunal verksamhet 

visade resultatet att 33 procent hade åldersperspektiv som ett ämne att lyfta vid 

medarbetarsamtalen. Resterande 68 procent hade inte det som ett eget ämne under 

samtalen. 

4. Metod 

I avsnittet diskuteras studiens tillvägagångssätt vad gäller urval, avgränsning, 

undersöknings- och analysmetod. Vidare finns en genomgång av de fyra forskningsetiska 

principerna och hur vi förhållit oss till dem i vår studie.  

4.1 Urval 

Studiens empiriska material är hämtat från medarbetare inom stöd och omsorg samt 

äldreomsorgen i Umeå kommun. Inom dessa områden finns verksamheter som bland 

annat personlig assistans, omsorgsboenden, hemtjänst samt öppenvård. Medarbetarna 

inom dessa verksamheter arbetar samtliga med omsorg i någon form. Rollerna inom de 

olika yrkena kan variera, likaså medarbetarnas utbildningsbakgrund. Arbetsmiljö och 

arbetsuppgifter varierar mellan verksamheterna vilket ställer olika krav på de som arbetar. 

Inom Umeå kommun finns ett stort kompetensförsörjningsbehov som kommer öka de 

närmsta åren, inte minst inom omsorgen. Då vård- och omsorgsyrken ofta är både psykiskt 

och fysiskt krävande blir följden att många slutar sitt arbetsliv tidigt på grund av slitna 

kroppar. Det i sin tur kommer kräva att åtgärder vidtas, bland annat genom att finna 

lösningar för att behålla medarbetare i arbetslivet längre. Kommunen har som 

personalpolitiskt mål att medarbetare ska arbeta längre och gärna till 67 års ålder (Umeå 

kommun, 2016).  

 



 

18 
 

Med bakgrund av det tog vi kontakt med Umeå kommun och informanter valdes därifrån 

genom ett målstyrt urval då det var information från en specifik grupp som vi efterfrågade. 

Syftet med att göra ett målstyrt urval var att intervjupersonerna skulle vara relevanta för 

att kunna besvara studiens syfte vilket stöds av Bryman (2011). Vi planerade inför detta 

arbete att intervjua åtta informanter inom omsorgssektorn i Umeå kommun. För att få en 

bredare bild över upplevelser ville vi i samråd med vår kontaktperson vid Umeå kommun 

intervjua fyra personer från verksamheten stöd och omsorg och fyra personer från 

äldreomsorgen. Vår kontaktperson hjälpte oss finna respondenter utifrån vår urvalsgrupp. 

Vi ansåg att åtta intervjuer skulle vara ett lämpligt antal för att hinna bearbeta all data 

vilket stöds av Kvale & Brinkmann (2014) som menar att ett lämpligt antal intervjuer är 

mellan 5–25. Det slutgiltiga antalet informanter för oss blev sex personer; tre informanter 

från stöd och omsorg samt tre från äldreomsorgen. Vårt urval blev mindre än planerat, 

dels på grund av svårigheter i att få tag i informanter men också på grund av studiens 

tidsomfattning. Då vi ändå upplevde att vi fått tillräckligt med information bedömde vi att 

antalet informanter räckte för att besvara studiens syfte.  

 

Vi avgränsade urvalet till medarbetare som var 58 år eller äldre. Detta eftersom de 

personerna är nära pensionsåldern och att det därför skulle vara väldigt sannolikt att de har 

börjat fundera över sin pension. Om en lägre ålder hade valts finns en risk att de inte 

börjat fundera över preferenser gällande sin pension.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

I vår uppsats genomförde vi semistrukturerade intervjuer eftersom den formen av intervju 

har en viss struktur men tillåter oss som forskare att ställa följdfrågor. Det skulle 

möjliggöra för oss att få djupare förståelse och bekräftelse av tolkning vilket stöds av 

Kvale & Brinkmann (2014). Då vi var ute efter medarbetares individuella perspektiv 

lämpar sig denna metod då de skulle få möjlighet att delge sina upplevelser. Inför 

intervjuerna skapade vi en intervjuguide som underlag. Denna finns att titta närmare på i 

bilaga 1. Bryman (2011) menar att det i utformning av en intervjuguide är viktigt att 

frågorna möjliggör för forskaren att få information om informanternas upplevelser samt att 

flexibilitet tillåts då ordningsföljden av frågorna till stor del bygger på informanternas 

svar. Därför valde vi att låta frågorna vara så öppna som möjligt för att inte leda 

informanterna i någon riktning, vi ville låta dem svara fritt. Vi lät vår kontaktperson vid 

Umeå kommun samt handledare från Umeå universitet gå igenom vår intervjuguide för att 
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få synpunkter på den, vilket vi upplevde skulle stärka trovärdigheten i att frågorna vi ville 

ställa skulle besvara studiens syfte.  

  

När intervjuguiden var reviderad och godkänd ville vi genomföra två pilotintervjuer. Det 

menar Bryman (2011) är värdefullt för att upptäcka oklarheter, säkerställa så frågornas 

ordningsföljd är fungerande, att frågorna fyller sitt syfte och att intervjuguiden fungerar i 

sin helhet. Vi ville att pilotintervjuerna skulle genomföras med individer i jämförbar 

situation som det tänkta urvalet för att de skulle fylla sitt syfte, men individerna skulle inte 

ingå i det slutgiltiga urvalet vilket stöds av Bryman (2011). Genom dessa pilotintervjuer 

skulle vi som intervjuare också få möjlighet att få feedback på hur vi genomförde 

intervjuerna som vi kunde ta med oss till kommande intervjuer. Efter några revideringar 

då pilotintervjuerna var gjorda kunde vi säkerställa att intervjuguiden var redo att 

användas för att besvara studiens syfte.  

  

Vi valde att hålla intervjuerna på respektive medarbetares arbetsplats för att det skulle ske 

så naturligt för dem som möjligt. De flesta intervjuerna varade mellan 45–60 minuter till 

förutom en intervju som var kortare. Vi önskade att få spela in våra intervjuer för att 

därmed kunna lyssna på samtalen i efterhand och det fick vi godkänt att göra i alla sex 

intervjuer. Det ville vi för att det skulle underlätta för oss att göra en noggrann analys av 

informanternas redogörelser vilket Bryman (2011) ger stöd för. Bryman (2011) menar 

också att det skulle göra det möjligt för oss att vara mer aktiva under samtalen istället för 

att lägga fokus på anteckningar. Genom inspelningarna kunde vi sedan lyssna på samtalen 

upprepade gånger för att säkerställa att vi inte missat någon viktig information som 

framkom under intervjuerna och vi kunde således också lägga fokus inte bara på vad 

informanterna sa utan också hur de beskrev sina upplevelser vilket Bryman (2011) nämner 

är värdefullt.  

 

Vi var medvetna om att vi som intervjuare kunde påverka informanterna och ville därför 

göra vårt bästa för att vara så neutrala som möjligt. Under intervjuerna tänkte vi därför på 

vårt kroppsspråk, var vi positionerade oss i rummet samt hur vi kommunicerade med 

respondenterna för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det är av den 

anledningen som vi valde att genomföra intervjuerna på respektive medarbetares 

arbetsplats vilket stöds av Bryman (2011). Detta var också viktigt för oss för att på ett 

bättre sätt kunna förstå och tolka de informanterna skulle berätta för oss. Vidare var det 

också viktigt att genomföra intervjuerna i en lugn miljö för att undvika att buller och höga 
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ljud skulle störa inspelningen vilket Bryman (2011) också anser lämpligt. Detta var 

möjligt för oss i alla intervjuer.  

4.3 Tematisk analys 

Då alla informanter gick med på att intervjuerna spelades in så valde vi att också göra det. 

Vi transkriberade och sammanställde dem sedan var för sig. Det gjorde vi så nära i tid som 

det var möjligt efter varje intervju vilket Bryman (2011) ger stöd för. Det möjliggjorde för 

oss att bli medvetna om teman som uppenbarade sig utifrån informanternas redogörelser 

under intervjuperiodens gång. Vi skrev ner intervjuerna så noggrant vi kunde utifrån 

inspelningarna men där informanterna sa något vi inte kunde tyda fick vi lämna de orden 

för att inte komma med egna tolkningar. Vi fick också korrigera några citat så att 

talspråken passade in i det skriftliga materialet som presenteras i resultatdelen, men detta 

utan att förlora innebörden i det som sades (Bryman, 2011). Transkriberingarna lästes 

sedan noggrant igenom flertalet gånger av oss båda för att vi skulle bearbeta vårt 

insamlade material på ett så bra sätt som möjligt. Vi använde oss sedan av en tematisk 

analysmetod som handlar om att finna mönster och likheter i insamlad data (Bryman, 

2011). Vi letade efter repetitioner i informanternas redogörelser som vi sedan skapade 

teman och kategorier utifrån. Ett tillvägagångssätt som enligt Bryman (2011) är ett av de 

vanligaste när det gäller analys av kvalitativa data. Detta gjorde vi genom att koda citat i 

materialet som sedan fick bilda kategorier och teman. Användning av kodning och 

kategorisering möjliggör att få struktur och överskådlighet menar Kvale och Brinkmann 

(2014) och detta var nödvändigt för oss i allt vårt insamlade material. Vi valde också att 

färgkoda data där varje tema blev tilldelad en färg för att lättare kunna urskilja de olika 

teman vi analyserat fram. Således fick vi större överblick över informanternas upplevelser. 

 

De teman vi genom vår tematiska analys kom fram till var pensionspreferenser, 

arbetsförhållanden som möjliggör eller hindrar ett långt arbetsliv samt lösningar för att 

möjliggöra ett långt arbetsliv och dessa presenteras i resultatdelen. Hur vi har utformat 

koder, underkategorier, kategorier och teman utifrån vårt insamlade material syns i ett 

exempel i figur 2 nedan. Tabellen visar hur citat blir till kod, kategori och slutligen ett 

tema. Varje tema i vår analys innefattas av flera kategorier och koder och denna tabell är 

ett utdrag ur vår tematiska analys. Den fullständiga tematiseringen finns att hitta i bilaga 2.  
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Citat Kod                

  

Underkate

gori 

Kategori Tema 

 

 

Arbetsförhållan

den som 

möjliggör eller 

hindrar ett 

långt arbetsliv 

“Det börjar gå 

tyngre och tyngre ju 

längre upp i åren 

man kommer” 

“Man är ju inte lika 

pigg och rask som 

när man är yngre” 

“Förslitningsskador 

är ju vanligt” 

“Vi har tung 

arbetsmiljö” 

- Tunga lyft 

- Förslitningsskador 

- Frisk 

- Träning, Motion 

- Stress 

- Återhämtning 

 

 

- Fysisk hälsa 

-Psykosocial 

hälsa 

Arbetsmiljö 

Figur 2. Utdrag ur den tematiska analysen  

4.4 Forskningsetiska principer 

Med studier av denna typ följer en rad forskningsetiska principer som ska tillämpas för att 

studien ska vara moraliskt accepterad (Kvale och Brinkmann, 2014). I de telefonsamtal 

där intervjuförfrågan ställdes till några av informanterna gavs information om studiens 

syfte samt vad den kommer användas till. Information gavs även om intervjuernas 

upplägg och vårt tillvägagångssätt, vilka ämnen som intervjufrågorna grundade sig på 

samt informanternas anonymitet i studien. Detta för att ge en ungefärlig bild av vad de 

kunde förvänta sig av intervjun och studien i stort. Till de som vi fått bokat träff med 

genom närmsta chef gav vi denna information istället vid intervjutillfället. Informationen 

om anonymiteten innefattade även att vi var tydliga med att informanternas redogörelser 

och uppgifter skulle hållas från obehöriga (Bryman, 2011). Av den anledningen 

avidentifierade vi varje intervjuperson i transkriberingen samt i resultatpresentationen. Vid 

intervjutillfällena redogjorde vi för på vilka grunder informanterna deltog samt att de när 

som helst kunde välja att avbryta. På så sätt tog vi hänsyn till både informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet då de genom sitt frivilliga deltagande gav 

sitt godkännande att bidra med sina tankar och åsikter (ibid). Nyttjandekravet som 

innefattar vad intervjun ska användas till är också något intervjupersonerna fick ta del av 

genom att vi förklarade att deras redogörelser inte kommer användas till något annat än 
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studiens ändamål (ibid). Denna information gavs dels genom telefonsamtalen samt under 

varje intervju som påminnelse och försäkran. 

5. Resultat 

I denna del presenteras studiens empiriska resultat från de sex kvalitativa intervjuer som 

genomförts utifrån studiens syfte. Resultatet presenteras efter de teman som vi genom vår 

tematiska analys kommit fram till. Temana utgör huvudrubriker i avsnittet och dessa är; 

pensionspreferenser, arbetsförhållanden som hindrar eller möjliggör ett långt arbetsliv 

samt lösningar för att möjliggöra ett långt arbetsliv.  

5.1 Pensionspreferenser 

Nedan presenteras informanternas pensionspreferenser vilket inleds med deras förväntade 

val av tidpunkt för pension. Sedan följer en beskrivning av deras upplevelse av arbetets 

betydelse samt hur informanterna känner inför sin pension. Vi redogör också för ej 

arbetsrelaterade faktorer som påverkar preferensen och som genom intervjuerna 

framkommit som betydande.  

5.1.1 Tidpunkt för pension 

Vad gäller informanternas förväntade tidpunkt för när de ska gå i pension svarade 

majoriteten att de hade som mål att arbeta till 65 års ålder, om deras mående skulle tillåta 

det. En av informanterna såg sig själv gå tidigare och några informanter kunde tänka sig 

att arbeta även efter 65 års ålder. För de flesta informanter var val av tidpunkt för pension 

preliminärt och de menade på att olika faktorer spelar in i deras beslut. Två informanter 

uttryckte sig följande: 

 

Så att mitt mål är väl att kanske försöka, om jag nu mår som jag gör idag, jobba tills jag är 65 i alla 

fall. Och kanske gå in och vicka här då [senare efter pension]. 

 

Alltså jag har funderingar att gå det här året och nästa år ut. Ja jag fyller ju 65 år då i maj men jag 

har ju semester att ta ut och ja. Sen jag funderar eventuellt att gå vid årsskiftet. Mest för att slippa 

vintern. Men det är inte 100, jag kanske fortsätter längre om det blir stor ekonomisk förlust med att 

sluta då men är det bara lite grann då kommer jag att gå vid årsskiftet. 

5.1.2 Det meningsfulla arbetet  

Något som också är viktigt för pensionspreferenser utifrån studiens resultat är hur 

meningsfullt arbetet är. Samtliga intervjupersoner nämnde hur arbetet för dem känns 
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meningsfullt och att de ser värdet i det de gör. Det kan vara att man känner uppskattning 

från brukarna som flera av intervjupersonerna uttryckte. En informant beskrev att eftersom 

brukaren inte klarar sig utan hjälp så känner sig personen behövd och att arbetet är viktigt.   

 

En annan informant som arbetar inom stöd och omsorg beskrev hur relationen med 

brukaren skapar värde samt hur arbetet bör vara meningsfullt även för kommunen som 

arbetsgivare. Informanten har arbetat hos samma brukare i ungefär nio år vilket hen menar 

skapar en speciell relation, det har blivit som ett andra hem. Informanten tror inte det är så 

vanligt att vara hos samma brukare så länge och beskriver värdet av arbetet:       

 

Vi har ju fått följa [brukarens] sjukdomsutveckling väldigt bra från att vi tog bil varje dag och åkte 

på stan tills vi nu tar färdtjänst någon gång då och då och så, så vi har ju fått sett hela [brukarens] 

sjukdomsprocess och det är ju värdefullt. Jag tror vi är värdefulla för kommunen också, att kunna ta 

hand om [brukaren]. 

En annan informant nämnde hur viktigt det var för personen att känna att hen gör nytta i 

sitt arbete. Informanten upplever sig ha hamnat på rätt plats och kan därigenom göra rätt 

nytta för sig. Informanten beskriver även hur hen tror att människor i äldre ålder inte har 

samma ambitioner som yngre arbetstagare att göra karriär, bli bäst, få högre lön eller 

arbeta för att i framtiden få ett annat jobb. Yngre människor kan ta i på ett annat sätt och 

de har en strävan att komma uppåt men i högre ålder tror intervjupersonen istället att äldre 

tycker det är viktigt att känna att man bidrar och har en tillhörighet. Informanten tror det 

ger stor tillfredsställelse att “dra sin sten i lasset”.   

En informant fick upp intresset för vårdyrket när denne fick ta hand om sin svärmor som 

inte klarade sig själv. Då upptäckte informanten att det kändes bra att arbeta med 

människor till skillnad från personens tidigare erfarenheter där arbetet gått ut på att tjäna 

pengar och göra affärer. Inom vårdyrket handlar arbetet om mänskliga kontakter och 

informanten känner att hen kan hjälpa till. En annan informant beskriver sin syn på sitt 

arbete och hur värdefullt denne tycker att det känns att kunna hjälpa andra och att få 

lyckas med sitt uppdrag: 

(...) Om jag botar många, oj vad härligt att säga det! Om jag botar många med psykisk sjukdom och 

missbruk, så visst är det bra. Eller om jag kommer på vägen, vi sätter ju genomförandeplaner och 

kommer vi framåt och lyckas med det vi förutsätter oss så känns det bra, det är en uppmuntran. Sen 

förut så hade jag mycket såhär att jag var runt och föreläste och även hade handledning för andra 

grupper och det var ju också någonting som var uppmuntrande. 
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5.1.3 Känsla inför pension 

En annan del som ingår i pensionspreferenser är känslan inför pensionen. Majoriteten av 

informanterna medgav att de inte reflekterat över sin pension och vad det kommer 

innebära i så stor utsträckning men att de såg fram emot de möjligheter pensionen skulle 

medföra i att få ägna mer tid till familj och fritidsintressen: 

 

Ja (skratt)…alltså jag tänker inte så mycket på det va, men... jag tror att det blir spännande. Det blir 

ju jättekul att få tid över, jag har massor med intressen, ingen fara på det viset. Men jag tänker nog 

jobba till…i alla fall tre fyra år till, det har jag som plan. Kanske gå ner i tid.  

 

Vidare fortsätter informanten att förklara vad som skulle kunna hända efter ett avslutat 

arbetsliv och hur förberedelse inför det är viktigt. Även fler av informanterna beskrev 

arbetets betydelse och hur ett avslut av, dels dagliga sociala kontakter som arbetet för med 

sig, dels också själva arbetet i sig, påverkar individer: 

För att inte göra det svårt att släppa sin roll så tänker jag det att…jag försöker ju att förbereda mig. 

Tänka hur det skulle kunna se ut. Kan också sitta och tänka mig in i vilka dagar jag skulle hämta 

barnbarnen på dagis och sådana här saker som liksom… bara för att få ”flow” i min vardag. Jag 

tror det är viktigt. Jag eh…jag ser ju många som har jobbat inom psykiatrin i landstinget, de gör 

ju… har ju svårt att slita sig… också, som då väljer att gå ut och jobba extra under lång tid, man tar 

några dagar här och där, för att inte tappa bort sig själv.  

5.1.4 Ej arbetsrelaterade faktorer  

För medarbetares pensionspreferens finns även faktorer som påverkar som ej är 

arbetsrelaterade. Det rör sig om familjeförhållanden, ekonomi och hälsa. En informant 

nämnde att denne planerar sin pension i samråd med sin partner. De vill gå i pension vid 

ungefär samma tidpunkt för att de ska få ha den tiden tillsammans. En annan informant 

uttryckte familjeförhållandet och dess betydelse samt hur denne skulle bli än mer 

påverkad av ett avlutat arbetsliv om familj och fritid inte funnits i dennes liv: 

Och jag skulle ju kunna tänka mig, nu är jag så aktiv, jag har så otroligt mycket runt om mig med 

både idrott och aktiviteter och barn och barnbarn och familj och såhär att…men eh…om jag inte 

skulle ha det? Tänk om jag vore ensamstående? Kanske inte hade nå mycket vänner och aktiviteter 

för mig och så ska jag sluta jobbet. Det vore ju skräck! 

En annan viktig ej arbetsrelaterad faktor som påverkar informanternas pensionspreferens 

är ekonomi. En informant menade att det långa arbetsliv som denne haft bör mynna ut i en 
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pension där möjlighet till att kunna göra något på sin fritid finns, med mer pengar än 

under sin ungdom: 

Det finns så fantastiskt mycket man kan göra och njuta av livet. För litegrann såhär hoppas man ju. 

När man var ung hade man hela livet framför sig men man hade ganska lite pengar när man var ung 

liksom. Och så har man jobbat, jobbat, jobbat, jobbat och så börjar man få som en stabil ekonomi 

och då hoppas man ju att man ska kunna ha när man går i pension, få ha fritid igen men med lite 

pengar så att man kan göra någonting.  

 

Andra informanter uttryckte också den ekonomiska betydelsen. En av informanterna 

beskrev att även om personen tycker det ska bli skönt att sluta så finns risken att 

pensionen inte är så hög som önskat. Ytterligare en informant berättade om hur ekonomin 

kan vara avgörande för beslutet. Ifall den ekonomiska förlusten blir för stor kommer 

personen fortsätta arbeta efter den tidpunkt informanten helst skulle vilja lämna 

arbetslivet.  

 

En annan aspekt som spelar in på pensionspreferensen är hälsa - att ha ork och att få vara 

frisk. Denna aspekt beskrivs tillsammans med ekonomi och familj som betydande och 

något som äldre medarbetare tar i beaktning när de funderar på sin pension. En informant 

uttryckte: 

 

(...) För att får man inte vara frisk då kan jag ju inte ha någon nytta om man skulle ha mycket 

pengar då. För resor vill man ju gärna göra. Men så länge vi är två då blir man ju inte lika beroende 

och nu har ju jag ett sparkapital i Placerum. För visst känner man en viss oro, det gör man ju. Men 

ändå ser jag fram emot om jag får vara frisk när jag går i pension, att få resa och vara. Jag har ju 

fått barnbarn så då blir det ju det också. Jag hoppas jag får vara frisk. 

 

Samtliga informanter nämnde att de tycker det är viktigt att de har bra hälsa för att orka 

arbeta längre. För vissa är det hälsan som avgör helt hur länge de stannar i arbetslivet. 

Några tycker det är viktigt att de har kvar god hälsa när de går i pension så att de inte är 

helt utslitna från att ha arbetat för länge: 

 

Och om man tittar på mitt yrke så finns det jättemycket kroppsliga slitskador. Och varför ska man 

då nöta på. Det är ju som, jag tycker att man ska ha rätt att få lite guldkantade år på slutet, man ska 

inte behöva jobba tills man inte kan gå längre nästan eller man har så ont så att man inte alltså blir 

begränsad så. Jag tycker rent krasst att man ska inte få höja, det är min [åsikt]. Men det är ju därför 

att jag är där jag vet det för man känner ja men ryggen, armarna, allting. 
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Många av informanterna beskrev hur kroppen blir mer sliten ju äldre man blir och ju 

längre man arbetar. Två av informanterna uttryckte sig på följande vis: 

 

Man sliter mer med åren, det handlar ju inte bara om att man blir äldre. Man kanske inte har hjärt- 

och kärlsjukdomar men man kanske är utsliten i kroppen och då behöver man mer 

återhämtningstid. För det här att vi lever längre och längre jamen det är ju bara för att vi klarar 

hjärt- och kärlsjukdomar och stroke-ar och att man kan liksom skjuta det men man har ju 

fortfarande den fysiskt tunga biten kvar i jobbet och den kommer man ju som inte runt på samma 

sätt, även om jag tränar eller så, kroppen blir ju gammal i leder. En höft som har gått i 80 år han har 

ju gått i 80 år och den är ju troligtvis rätt slut och diskarna i ryggen. Och det är ju säkert väldigt 

individuellt. Det finns säkert de som är väldigt pigg. Men har man jobbat under en lång tid i ett 

tungt arbete så kommer väl krämporna mer eller mindre. 

 

Sen är det ju väldigt många som går ner i tid. Som jag till exempel då man blir äldre. Man känner 

att man inte orkar jobba heltid. Man blir för trött. Och det är ju fel. Man ska ju egentligen orka gå 

heltid tills man får pension. Man förlorar ju själv på att gå ner i tid. Så det är ju ett minus. 

 

Utifrån studiens resultat är återhämtning också något som är en viktig del i 

pensionspreferenser och kan ses vara både arbetsrelaterad men också ej arbetsrelaterad. 

Gällande återhämtning har informanterna olika uppfattningar om hur deras tillgång till 

återhämtning ser ut samt hur mycket de behöver. Några upplever sig få tillräckligt med 

återhämtning under sin fritid medan andra önskar mer sådan under arbetstid. Majoriteten 

tror att de kommer behöva mer tid till återhämtning för att kunna arbeta längre. 

Sammanfattningsvis uttryckte en informant att pensionspreferensen för denne styrs av 

lönsamheten och hälsan:  

 

Men jag trivs med jobbet, alltså det är inga sådana tankar som gör att jag alltså att ”å gud må jag 

bara komma mig ut härifrån, det är inte det…utan det är bara, när är det mest lönsamt för mig att gå 

– i kropp och i ekonomi. Det är ju inte bara ekonomi, det är kroppen också.  

5.1.5 Känsla inför ett förlängt arbetsliv 

I individers pensionspreferenser finns också ytterligare en viktig del som handlar om hur 

de känner inför att arbeta längre. Den ökade pensionsåldern var något som upplevdes 

skrämmande för några av intervjupersonerna. Några uttryckte att arbetets karaktär styr i 

vilken utsträckning en individ orkar arbeta längre och därmed att pensionsåldern inte bör 

vara densamma för alla individer i alla olika yrken. En informant uttryckte att denne 

känner sig styrd av andra som inte har insikt i det arbete som utförs inom vårdyrken när 

det gäller beslut som tas högre upp: 
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Vi inom vård och omsorg har ju ett fysiskt tungt krävande arbete och då är man ju i princip utsliten 

när man väl kommer till pensionsåldern. Men har man kanske jobbat och suttit bakom ett 

skrivbord…eller… och…liksom inte slitit på det sättet, då kanske man orkar jobba längre. Och jag 

tror ju att de som vill höja pensionsåldern det är ju de som inte jobbar tungt. Det har inte den 

insikten i hur sliten man kan känna sig. 

En annan informant var inne på samma spår och tryckte på vikten av att få rätt 

förutsättningar: 

 

Och sen kan man tänka såhär; om jag har ett stimulerande jobb som inte, ändå inte är stressande 

mer än bara stimulans så kommer jag att orka jobba längre. Men lägger jag på mycket nytt, mycket 

nytt, mycket nytt och mycket förändring hela tiden och kravet och sådär och stress då orkar jag inte 

jobba så länge. Sen har vi ju rent det här, det här är ju inget fysiskt arbete jag har. Men jag har 

provat på det också, jag har varit sågverksarbetare och bonde också en stund. Kroppen kan ju ta 

slut, rent fysiskt. Och hur anpassas det? (...) Man får akta sig för att bestämma ”nä men nu ska vi 

jobba mycket längre allihop” – dumheter! Men ger man rätt stimulans till att, jamen du är pigg och 

fräsch och klarar det här och rätt stimulans till att fortsätta och rätt möjligheter, då kan man jobba 

längre! 

 

Vidare yttrade en informant rädslan för att inte har ork kvar när pensionen väl är kommen, 

samt att något ska inträffa som gör att den pension en individ har slitit för under sitt långa 

arbetsliv inte är till någon nytta. Informanten berättade om erfarenheter från bekanta som 

arbetat länge och den ena parten blivit sjuk eller avlidit och uttryckte oron för att det ska 

hända även denne. Informanten upplevde att många på arbetsplatsen är skrämda av den 

förhöjda pensionsåldern. Dessutom finns en annan aspekt att ta hänsyn till menade en 

annan informant som poängterade vikten av att se till individers olika förutsättningar:  

 

Det är människor och ålder. Det är så olika, det är så olika! Det är jättedumt att höja en sån här 

ålder. För vi ser ju det att…jamen...en del människor är ju egentligen färdig för pension före 60 års 

ålder. Och varför då? Ja det…man har ju en genetisk uppsättning - jag har det här med mig. Min 

hjärna börjar tackla av när jag kommer upp i ålder. Och vem kan säga att det är 65 eller 67 eller… 

73? - ingen! Utan det är där det är. 

 

Några av informanterna uttryckte att de, med tanke på det sociala som arbetet för med sig 

men också ur ett ekonomiskt perspektiv, kunde tänka sig att arbeta extra när de gått i 

pension. En informant lyfte friheten i att själv välja när denne vill och kan arbeta vilket 

möjliggörs i större utsträckning efter pensionen. En annan informant menade samtidigt att 

denne vid nådd pension bör få vara färdig med arbetslivet till följd av arbetets fysiska 

karaktär men att personen beroende på mående ändå kanske väljer att arbeta extra. En 
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förhöjd pensionsåldern som innebär en ökning med två år, från 65 till 67, var majoriteten 

av informanterna inte särskilt förtjusta i vilket en av informanterna uttryckte:  

 

Jag har inte tänkt att jobba längre. Jag känner att jag har gjort mitt. Eventuellt, jag säger bara 

eventuellt, att man skulle kunna gå ut och jobba någon helg någon gång och så, men inte direkt… 

Att gå till 67 har jag inte tänkt. Utan 65 är då max för mig. Och känner man då att man är pigg och 

fräsch då kan man ju gå ut och jobba någon helg som sagt. Men ja, då är man nog ganska nöjd. 

5.2 Arbetsförhållanden som möjliggör eller hindrar ett långt arbetsliv 

Arbetsförhållanden är en viktig del i hur individer ser på sitt arbete vilket således styr hur 

de känner för att arbeta längre. Vad gäller arbetsförhållanden har informanterna berättat 

om upplevelser som berör arbetstidens förläggning, arbetsgivarens roll samt arbetsmiljön.  

5.2.1 Arbetstidens förläggning 

Arbetstidens förläggning är utifrån studiens resultat en viktig del för individer och något 

som påverkar upplevelsen av arbetsförhållandet. Här var uppfattningen bland flertalet 

informanter att det finns brister i schemats utformning och arbetspassens längd. Några 

informanter ansåg att arbetspassen ibland var alldeles för långa och att det kändes 

påfrestande, särskilt när det kommer flera långa pass efter varandra. Informanten föredrog 

istället att arbeta kortare dagpass vilket också förekom på dennes schema. En annan 

informant framförde liknande tankar om arbetspassens längd samt att denna önskade fler 

uppehåll i passen: “Schemat bör vara utformat så man får en rast på förmiddagen, fika 

och toabesök, inte alltid givet. dessutom inte längre arbetspass än åtta timmar”.   

 

Några inom hemtjänsten ansåg även att tiden mellan besök under arbetspassen var för 

återhållsam vilket de upplevde orsakade stress. En informant förmedlade sin uppfattning: 

 

Ja men alltså man blir…får kortare och tätare besök, man ska hinna mer på mindre tid så att säga 

och det, det är ju en stressfaktor. (...) Ja det vi gör då, vi utför ju hemtjänst i brukarnas egna hem 

och då är det ju den där förflyttningen mellan hela tiden. Och vi hjälper dom ju allt ifrån korta 

besök till ganska långa besök. Och vid långa besök blir det ju färre förflyttningar men vid korta är 

det ju väldigt mycket förflyttning. Och nu har ju jag en viss anpassning på grund av sjukdom så att 

jag kör för det mesta bil, så att jag sliter ju inte lika tungt som mina kollegor som cyklar eller går. 

Och det är ju jätteslitigt egentligen för det är ju fåtal bilar i kommunens hemtjänst. De flesta tar sig 

ju fram gående eller per cykel. 
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Dessutom var uppfattningen bland några informanter att scheman är oregelbundna. En 

informant hade fått sitt schema anpassat på grund av sjukdom, vilket denne hade positiva 

upplevelser om, men uttryckte sina tankar utifrån sina kollegors perspektiv:  

 

Däremot så är det arbetstiden, jag jobbar ständig dagtid och jag jobbar fem dagars vecka. Och det 

är ju för att jag behöver de där två dagarna för återhämtning. Och jobbar man då som de andra gör 

varannan helg, då är man ju bara ledig en dag och så jobbar man igen och så ledig en dag. Och jag 

hinner inte återhämta mig då utan, för jag har en typ av reumatisk sjukdom. Så att…och jag har ju 

haft den anpassningen i ganska många år (...). Men jag tänker ju på mina kollegor, alltså det måste 

ju vara hopplöst, man jobbar dag och kväll och helg och ibland delade turer och så är det ju 

varannan helg, jag menar om man har familj och barn…man är ju som fastlåst man kan ju inte 

umgås med människor heller utan man blir ju nästan lite livegen i sitt arbete på något sätt.  

 

En informant som tidigare arbetat i en annan verksamhet inom omsorgen upplevde sitt 

schema som tillfredsställande och märkte skillnad mot tidigare arbete. För informanten var 

längre pass inte till någon nackdel, denne såg det istället som tillfredsställande; ”För mig 

funkar faktiskt dygnsjobbet. Mycket bättre än när jag jobbade som boendehandledare. 

Tiden gick jättesakta, inte här. Det går jättefort. Och det här har ju blivit mitt andra 

hem”. 

5.2.2 Arbetsgivarens roll 

För att skapa goda arbetsförhållanden har arbetsgivaren en viktig roll. Ett allmänt intresse 

från arbetsgivaren var något som majoriteten av informanterna upplevde som bristande. 

De menade på att de upplever att arbetsgivaren inte är intresserade i medarbetarnas 

mående och hur de upplever sitt arbete med dess förutsättningar. En informant menade att 

kommunen som arbetsgivare bör ha ett större intresse i att behålla medarbetare på grund 

av den brist på arbetskraft som finns och med tanke på den erfarenhet och kunskap om 

arbetet som äldre medarbetare besitter. Informanten menade att denne upplever att 

kommunen som arbetsgivare inte värdesätter äldre medarbetare: 

 

Nej, jag tror nog jag är ganska ersättningsbar faktiskt. Det är svårt att få tag på arbetskraft. (...). 

Men jag tror som arbetsgivare i det här yrket då är det som att efter en månad som jag slutat är jag 

glömd. Det är ingenting som antyder att kommunen tycker att det är viktigt [att behålla 

informanten]. 

 

Ytterligare en informant var inne på samma spår och menade att även denne upplever att 

ett förlängt arbetsliv inte är något som arbetsgivaren har ett intresse för. Informanten 
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beskrev den dubbelmoral som denne tycker att arbetsgivaren sänder ut i mål om sänkta 

sjuktal och en önskan om att personalen ska vara mer på arbetet samtidigt som det inte får 

kosta pengar. Vidare menar en informant att intresse från arbetsgivarens håll vid 

medarbetares sjukskrivningar kommer automatiskt men att det i andra fall är bristfälligt. 

En annan informant uttryckte sin förvåning över att chefen inte frågat om hur denne såg på 

sin pension och när den planerade att sluta sitt arbete trots att informanten passerat 65 års 

ålder.  

 

Vidare nämner en informant vikten av ledarskapet och att det är en förutsättning för att 

verksamheter ska kunna utföra det jobb som förväntas av dem. Informanten menar att de 

bör få den hjälp de behöver och möjligheter till att klara sina mål. Informanten menade 

också på att ledare ska ha intresse i att skapa förutsättningar för medarbetare samt 

uppmuntra till ett förlängt arbetsliv: 

 

Men ger man rätt stimulans till att, jamen du är pigg och fräsch och klarar det här och rätt stimulans 

till att fortsätta och rätt möjligheter, då kan man jobba längre! (...). Så att visst…nä det är dumt att 

höja. Men istället ge möjlighet till att jobba längre. Skapa förutsättningar. Jag som nu jobbar i 

kommun jag…och jag vågar säga rakt av, ledarskap inom Umeå kommun är till största delen 

bedrövlig när det gäller sådana här saker. Men det finns de som är jätteduktiga och verkligen får det 

här att funka bra, uppmuntra. Men hemskt mycket är inte bra alltså. (...). Så att eh...nä ledarskap är 

grannlaga och man ska jäklar anamma vara intresserad av det. Och man ska vara intresserad av att 

sätta sig in i verksamheters mål. ”Vad är målet med din verksamhet, hur ska vi uppfylla det?” Och 

vara där va och se till att de pusselbitar som behövs för att klara målen ska läggas. Men… nä det 

funkar dåligt. 

En informant nämner vikten av att ha en dialog och att kommunicera med sin chef och att 

det är en anledning till att denne är kvar i arbetet: 

Ja, vi diskuterar ständigt. Hon säger att jag inte får gå före 65. Vi har ett väldigt bra klimat jag och 

min chef. Annars skulle jag inte ha stannat. Det är jättejätteviktigt att det är rak och bra 

kommunikation. Att man törs yttra sig och säga utan att man får det tillbaka.  

5.2.3 Arbetsmiljö 

Ytterligare en viktig del som rör arbetsförhållanden handlar om arbetsmiljö. Det täta 

schemat inom hemtjänsten som tidigare nämndes upplevde några informanter även gick ut 

över arbetsmiljön då konsekvensen var att många blev stressade av det. Något som en 

informant också uttryckte fungerar sämre under vinterhalvåret. Dessutom nämnde en 

annan informant att det för denne vid kortare besök under sitt arbetspass behövs många 
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förflyttningar. Dessa förflyttningar kan ske med bil men på grund av begränsad tillgång 

till bilar innebär det att många får cykla eller gå och i dessa fall vid fler tillfällen under 

dagen: 

 

Och vid långa besök blir det ju färre förflyttningar men vid korta är det ju väldigt mycket 

förflyttning. Och nu har ju jag en viss anpassning på grund av sjukdom så att jag kör för det mesta 

bil, så att jag sliter ju inte lika tungt som mina kollegor som cyklar eller går. Och det är ju 

jätteslitigt egentligen för det är ju fåtal bilar i kommunens hemtjänst. De flesta tar sig ju fram 

gående eller per cykel. 

 

Följden av de kortare besöken blir en stressfaktor som en informant beskrev: 

 

Ja, jag känner mig väldigt sliten och less. Och så kan man väl säga att alla förändringar som har 

gjorts under årens lopp, nu sista 10 åren, det är idel försämringar. Vi har på inget sätt fått det bättre 

tycker jag, utan det blir bara mer och mer (…) Ja men alltså man blir…får kortare och tätare besök, 

man ska hinna mer på mindre tid så att säga och det, det är ju en stressfaktor.  

 

Vidare vad gäller arbetsmiljö ansåg många att tiden var knapp vilket påverkade 

möjligheten att ta ut sin lunch och raster under dagen. En konsekvens är att lunchen kunde 

bli ett tillfälle att “prata jobb” vilket de på en informants arbetsplats har pratat om för att 

undvika det och istället kunna koppla bort.  

 

Den fysiska arbetsmiljön nämndes av flertalet informanter som krävande och att arbetet 

många gånger sliter på kroppen och att det i sin tur också påverkar tidpunkten för 

pensionen, särskilt inom hemtjänsten. En av informanterna uttryckte att det är fysiskt tungt 

och krävande arbeta inom vård och omsorg vilket leder till att medarbetarna är i princip 

utslitna när de når pensionsålder. Flera informanter nämnde värk i rygg och armar som 

förekommande och att många av de lyft som görs är slitsamma: 

Och om man tittar på mitt yrke så finns det jättemycket kroppsliga slitskador. (...) Och vårt jobb går 

ju inte att påverka så mycket. Ska tanten på toaletten och är tung och sitter i en låg säng, hon ska 

ändå på toaletten, jag måste ta i. Och förslitningsskador är ju vanligt.  

En informant nämnde också sina tankar runt den fysiskt krävande arbetsmiljön men att 

denne ändå upplevde den hanterbar samt att förbättringar som kan underlätta arbetet görs i 

den mån det är möjligt. Informanten upplevde också att dialogen med sin chef vad gäller 

sådana frågor är bra samt att det också är viktigt att ha i åtanke att förändringar vad gäller 
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exempelvis hjälpmedel vid lyft också måste fungera för brukare då arbetet sker i deras 

hem vilket kan vara en utmaning ibland att få till: 

  

Vi jobbar ju i egna hem så det är klart att arbetsmiljö kan man ju ibland diskutera men vi har ju en 

bra chef så att man får ju hjälp med det man behöver och jag hade… Ja men det går att få 

förbättringar. Jag hade diskbråck för några år sedan och vi kör ju ganska höga bilar men det skiljer 

lite grann. Om vi ser till att om jag har den näst högsta bilen istället för den där Kugan [bilen] som 

jag får som klättra in i så att det går att jobba. Vi har tung arbetsmiljö, det har vi men det de 

förbättringar som går att göra de gör vi ju. Om brukaren går med på en del. Det kan ju vara svårare 

inne i hemmen och så där. Vi har lyftar och transportabla lyftar i bilarna och det är liksom, det blir 

bättre och bättre. Vi ska ju inte lyfta mer än 25 kilo vet ni per person. Men det skits ju i. Det gör 

man ju ändå men nä men jag tycker vi har en bra arbetsmiljö. Jag är gammal och luttrad.  

 

En annan viktig del som nämndes som berör arbetsmiljö handlar om återhämtning vilket 

de flesta av informanterna ansåg sig ha tillräckligt av. Många ansåg att återhämtningen var 

ens eget ansvar och ska ske på fritiden medan några få tycker det bör finnas viss 

återhämtning under arbetstid. En informant menade på att tajta scheman kan vara 

problematiskt för att kunna slappna av under dagen och att det är något som de försöker 

prata om i arbetsgruppen. Som exempel berättade informanten att de under lunchen inte 

ska prata arbete utan det är en “helig plats”. Informanten nämnde också att denne hittat sitt 

sätt i att ta egna korta pauser under dagen samt att fritid är viktigt för att orka med likväl 

som vikten av att kunna släppa tankar runt arbetet när arbetsdagen är slut: 

 

Sen är det väl viktigt också att ha en aktiv fritid tycker jag, för att orka med det här jobbet. Kunna 

stänga av, hjälpas åt att, att stänga av när vi går hem. Det är sånt här vi har jobbat på ganska länge 

och det kommer och går eh…men du ska inte gå hem från jobbet med en…med en tung känsla. 

Med kanske en oro för någon människas liv eller något sånt här. Utan då ska man ha delgett andra 

för att kunna få den återhämtningen. För om jag skulle sitta hemma och fundera hela kvällen, 

fortsätta såhär, då är jag nog slut ganska fort.  

 

En annan informant var inne på samma spår. Denne upplevde återhämtningen som god 

och att det underlättar för denne som arbetar natt att på morgonen hinna möta sin chef 

innan personen åker hem från arbetet. Något som inte alltid varit möjligt: 

 

Men återhämtningen den har vi, jag i alla fall jag kan bara prata för mig själv, men jag tror de flesta 

säger så. Men förut hade vi chefer som började åtta som man aldrig såg mer än på APT 

[arbetsplatsträff] var sjätte vecka eller fjärde vecka och då ska man jaga på telefon eller… Nu tar 

hon allt och sen går jag hem. Det är bra. Det är skönt. Så återhämtning finns.  
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En informant tryckte på sitt egna ansvar i sina arbetsuppgifter, i sin arbetsmiljö och i att 

hålla sig frisk. Denne menar på att arbetsuppgifterna ska utföras och att det är något som 

en individ vet om när den tar på sig ett arbete: 

 

Men, chefen kan ju inte påverka något egentligen, det är ju lite grann upp till mig att hålla mig frisk 

så gott det går och så måste ju jag ta ansvar för vad jag klarar av. Det är ju ingen annan än jag själv 

som kan avgöra hur jag kan jobba, hur länge jag ska jobba, var jag ska jobba. För jag har ju också 

det att jag kan ju lyfta blicken och se mig runt lite men just i mitt vårdyrke så är det inte så mycket 

som är lättare. Men man har ju ett eget ansvar, har jag tagit på mig ett jobb då måste jag ju göra det 

jobbet. Så är det ju. Mm. Så hon kan som inte göra så mycket, egentligen tror jag.  

 

Uppskattning är också en viktig del i att ha en god arbetsmiljö. Merparten av 

informanterna nämnde att de känner sig behövda och uppskattade, främst av brukare men 

också av arbetskollegor och delvis av chefer. “Man får ju mycket cred från brukarna. Det 

är ju roligt. Och även chefen säger att vi gör ett bra jobb. Jo, det tycker jag faktiskt. Man 

känner sig uppskattad. Och då främst från brukarna”. Några informanter nämnde att de 

jobbar mycket med uppskattning i arbetsgruppen, även om det också framkom från en 

informant att denne saknar uppskattning från chefer:  

 

(...) Ja men vi jobbar ganska hårt på att kunna uppmuntra varandra här, i gruppen. De som är sämst 

på att uppmuntra oss det är ju cheferna. Nu har vi en ny, men vår förra chef han var jätteduktig på 

att uppmuntra och lyfte ju hela gruppen något otroligt. Men tidigare har det varit ibland jantelagen; 

”ni ska inte komma och tro att ni är något”. Så är det. 

5.3 Lösningar för att möjliggöra ett långt arbetsliv 

För att möjliggöra för medarbetare att stanna längre har arbetsgivarens en viktig del i att 

skapa rätt förutsättningar. Utifrån intervjuerna har det kommit lösningsförslag som 

arbetsgivaren kan ta hänsyn till. Dessa presenteras nedan och handlar om ekonomiska 

anpassningar, schemaförändringar, bättre kommunikation samt individuella anpassningar 

som bland annat rör hälsa, utbildningar och arbetsuppgifter.  

5.3.1 Ekonomiska anpassningar 

Ekonomiska anpassningar var från informanternas perspektiv något som skulle underlätta 

för dem att arbeta längre. Flera av informanter nämnde att lönen är viktig för att de ska 
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arbeta längre samt att kunna gå ner i arbetstid med bibehållen lön. En av informanterna 

uttryckte sig: 

Lägre veckoarbetstid till samma lön så att man kanske kan orka jobba mindre och kan känna att då 

kan jag härda ut. Men det kanske inte går, jag jobbar ju 83 procent natt, om de nu skulle höja till 70 

[pensionsålder], nu är jag ju för gammal för att vara med där men alltså, nä men hujeda. Jag har 

redan avklarat diskbråck nummer ett så att. 

5.3.2 Schema 

Schema är också en viktig del enligt informanterna för att de ska arbeta längre. Flertalet av 

informanterna nämnde att de då vill gå ner i tid och anpassa schemat så att det passar deras 

behov på ett mer fördelaktigt sätt. De som vill gå ner i tjänstgöringsgrad påpekar också att 

de inte vill ha sämre lön på grund av det. En informant nämnde ett förslag som för denne 

skulle underlätta: “(...) avlastning är ju bra. Bättre lön och mindre arbetstid, är också 

bra”.  

Även fler informanter nämnde att de vill arbeta mindre men att det då måste finnas 

lämpliga lösningar så att det ska kännas fördelaktigt att arbeta längre, dels ekonomiskt 

men också för att orka arbeta längre. En informant gav förslag på ett slags avtal mellan 

arbetsgivaren och medarbetare: 

(...) att man kanske jamen efter 65 jamen jobbar du till 67 skriver du fast så får du den här 

veckoarbetstiden, men då måste du jobba till 67 om du inte, något akut inträffar. Men okej att det 

skulle vara ett avtal med i spelet, det säger jag ingenting om, för två år är inte så mycket. Men att 

möjligheten skulle finnas för då tror jag att fler skulle kunna känna att ”jo men får ju, jag blir ju 

ledig lite mer”, men att…jag tror på det eller tror, det är det enda jag kommer på nu, för det är inte 

så lätt att påverka tillvaron, det är andra som sätter regelverket.  

En annan informant vill kunna gå ner i arbetstid med bibehållen lön samt att tempot i 

arbetet ska bli lugnare: 

Om vi säger att man får gå ner från 100 till 80 [procent] och så heltidslön. Eller 75. Det skulle nog 

säkert underlätta väldigt mycket. En del har ju fått det men då måste det bero på någonting. Ja att 

du har fått en diagnos av något slag. Det är ju då ingenting som alla blir erbjudna. Det är väl det 

som måste till då. Lugnare arbetstempo och kortare arbetstid. 

Det var även fler informanter som uttryckte viljan till att få lugnare scheman varav en 

berättade; “Då skulle det väl vara att man skulle få ett lugnare schema. Och kanske några 

andra arbetsuppgifter”. Några informanter beskrev att de ville ha anpassningar av schema 

med kortare arbetspass eller enklare arbetsuppgifter för att underlätta arbetsbördan trots att 
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det kan skapa orättvisa bland medarbetare. Samt att det ska finnas tid för raster och pauser 

vilket inte alltid är givet. En informant uttalade sig specifikt om långa arbetspass: 

Långa pass är inte okej, 12 timmars pass som vi har, speciellt när de kommer två efter varandra, en 

fredagmorgon man kommer hit och vet att man inte kommer hem förrän på söndag. Så de borde 

inte existera enligt mig, men nu har jag på mitt schema mest 7–14 pass och jag är morgonpigg så 

det passar mig perfekt och det är en slump att det har blivit så. Men vissa har ju bara 12 timmars 

och det är, nä det är inte fysiskt men det är psykiskt belastande att vara i ett hem så här dag efter 

dag 12 timmar. Det är en sämre arbetsmiljö. 

5.3.3 Kommunikation 

Kommunikation är också något som skulle underlätta för informanterna att arbeta längre. 

Flera av informanterna nämnde att de skulle önska mer information från kommunen. De 

uttryckte att det finns flera aspekter de skulle vilja bli mer upplysta om och få förklarade 

från arbetsgivaren och de föreslog informationsträffar som ett tillvägagångssätt för 

kommunen att förmedla denna information till alla anställda som närmar sig pensionsålder 

för att de ska känna sig mer förberedda: 

De skulle nog kunna ha någon form av informationsmöte där de kan tala om att det här händer, så 

här kan du göra, du kan vara kvar, du kan sluta och du får, det här händer. Ta det här med 

tjänstepension till exempel. Det betalas ju inte in efter det. Men det är ju ingenting som 

arbetsgivaren informerar om. Det fick jag ju höra på annat håll. Det ska man ju inte få höra 

därifrån. Sen innebär det ju att Umeå kommun slipper ju betala det också så att man blir ju kanske 

mer lönsam. Vilket kan liksom kompensera lite grann att de kan lägga ner lite mer energi och tid på 

att hålla en dialog med de som är äldre. 

Vid dessa träffar kan även arbetsgivaren visa att de vill behålla medarbetare längre i 

arbetslivet och beskriva hur samt vilka möjligheter de kan erbjuda. Exempelvis till att 

arbeta kvar, sluta, gå ner i tid eller omplaceras: 

De kan börja med att ha några samtal och tycka det var trevligt om du vill vara kvar ett tag och så 

vidare. Det kan ju vara en sak att informera om möjligheter, vad händer fackligt, försäkringar, 

pensionsförsäkringar och börja vid sextiofemårsåldern. Lite såna där praktisk information men 

ändå ha en attityd att du får gärna vara kvar. Det där har jag hört noll kring. Och det måste man väl 

säga är en brist om man vill ha kvar folk. 

Angående tidpunkt för dessa informationsträffar resonerade en informant på följande vis: 

 

Det beror ju på hur mycket kött på benen man har fått. Ja, och inte bara en gång utan det kan vara 

vid ett par tillfällen. Ett tag innan man ska gå i pension. Då har man en trygg och stabil grund att 

stå på. Det skulle jag tycka var jättebra. 
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Två andra informanter hade liknande tankar om när de finner det lämpligt med 

information från kommunen: 

 

Ja om jag nu riktar in mig på 65 ja men kanske från två år innan man går i pension. Att man börjar 

med möten nu och då, det behöver ju inte vara ofta. Kanske två gånger per år och sista året kanske 

behövs mer eller en gång.  

 

Kommunen som är en stor arbetsgivare tycker jag ska antingen ha ett möte eller ett utskick till vi 

som håller på att närma oss 65. Det skulle jag tycka var jätteskönt. För man är ganska vilsen. Hur 

man ska göra, vad händer och hur blir det här? Det skulle jag tycka var en trygghet ifrån 

kommunens sida.  

 

En informant tycker inte kommunen har gett någon information gällande den förändrade 

pensionsåldern från tidigare 65 år till dagens 67 år eller att kommunen kommunicerat att 

de vill att personalen ska arbeta längre. “Det är ingenting de har gått ut och informerat oss 

äldre om. Tycker jag. Det är ju någonting som jag kan sakna”. 

 

En av informanterna gav som förslag att arbetsgivaren kan skapa ett samarbete med 

kommunal. “Men gärna ett samarbete med kommunal och arbetsgivaren. Det skulle vara 

väldigt skönt tycker jag.”  

 

Något som utifrån intervjuerna framkom var att informanterna saknar en dialog om vad 

arbetsgivaren kan erbjuda medarbetare samt vad medarbetare behöver från sin 

arbetsgivare för att ett förlängt arbetsliv ska vara möjligt. Det kan handla om att 

arbetsgivaren erbjuder medarbetaren en annan typ av arbete när förutsättningarna 

förändras dels i arbetet men också individuellt hos denna medarbetare: 

 

Men det skulle väl kunna vara bra om arbetsgivaren till exempel kunde lägga fram olika alternativ 

och planer och vara...ställa frågan om när, ”vad skulle behövas för att du ska jobba kvar?” osv. Det 

är väl en sak. Men när det är lämpligt det kan jag inte säga [tidpunkt för samtal].” 

 

Något annat som nämndes av en informant var att medarbetarsamtal möjliggör för dialog 

och kommunikation som berör bland annat pensionsfrågor men att dessa samtal sker för 

sällan för att fylla sin fulla funktion. Samtalen hålls idag en gång per år men med tanke på 

vad som kan inträffa på ett år, dels för medarbetaren men också i arbetsgruppen, bör de till 

fördel hållas med jämnare mellanrum. Genom en tätare dialog kan saker och ting som 

uppstår samtalas om snabbare vilket informanten menar skulle underlätta: 
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(...) Skulle man lägga in fler individuella samtal, då har vi ju en process vi följs åt. Där chefen får 

lära sig att känna av; vars är jag i process, vars är jag påväg. Men det finns nog inte tid. Eller 

intresse, jag vet inte. Kanske ibland finns det inte kunskapen.  

 

En annan informant nämnde även denna vad individuella handlingsplaner kan betyda. För 

medarbetare möjliggör det för dialog och uppföljning i medarbetares mående vilket denne 

menar är en förutsättning för att kunna och vilja arbeta längre. En informant menar att 

dessa handlingsplaner också kan bli ett underlag vid samtalstillfällen där arbetsgivaren kan 

informera om vad de kan erbjuda medarbetare.  

 

Det framkom också från en informant en önskan om en mer öppen dialog om vad 

medarbetare behöver i kompetensutveckling och utbildning och att ett gemensamt upplägg 

som ska gälla alla medarbetare snarare kan tynga än lyfta. Genom att medarbetare får gå 

de utbildningar de efterfrågar ökar också intresset och viljan att ta till sig det som 

utbildningen syftar till att lära ut menar informanten: 

 

Jag kanske inte ska behöva eh…utbilda mig mer, utan få vara den man är. Och visst, stimulerande 

utbildning är bra, men eh…ja det vore jättedumt om jag skulle måsta gå i en utbildning med 

[utbildningens namn] som har jobbat med det i hela mitt liv alltså (skratt) … det vore ju 

fruktansvärt dumt (...) Kanske, ställ frågan till personalen ”behöver du denna utbildning? Eller vad 

är det du behöver? 

 

En informant uttryckte vikten av ett gott ledarskap för att kommunikation och dialog ska 

vara möjlig. När arbetsklimatet är bristfälligt är betydelsen av ett närvarande ledarskap 

stort menar informanten. En ledare behöver känna av hur medarbetare mår och arbeta med 

det som inte fungerar: 

 

Men det här arbetsklimatet, här kommer vi in på en ledarsak. En ledare som kommer hit varje 

måndag på ett möte bör ju känna in; hur är klimatet? Mår vi bra på det här stället? Och mår vi inte 

bra på stället, då är det ett jobb som måste göras. Så…så kontenta: Bättre ledarskap. Tydlighet i 

uppdraget. Veta varför man finns.  

 

Ytterligare en informant nämnde på vikten av dialog och att ha inflytande över sitt arbete 

trots att det är chefen som leder arbetet. Däremot att det också är viktigt att kunna ge vika 

med sina egna önskemål för verksamhetens och arbetets skull: 
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Och naturligtvis hela vägen igenom ett arbetsliv (...) vill man ju ha inflytande på sitt jobb i den mån 

man kan och att man måste ha en acceptans för att jamen det där är inte min bit alltså jag får lov att 

foga mig för att det där är liksom, jamen chefer leder och fördelar ju det gör [chefen] ju, men att 

man kan ha ett öppet förhållningssätt och diskutera. Den biten har ju gått egentligen genom hela 

vårt samtal att den ligger i botten, ett klimat som gör att man trivs i jobbet (...).  

 

Ett gott ledarskap är utifrån intervjuerna något som är en viktig del för att kommunikation 

ska vara möjligt. En informant uttryckte sin känsla av att kommunen som arbetsgivare 

med sin stora organisation har ett annat sätt att arbeta än mindre företag när det kommer 

till exempelvis pensionsfrågan och avslut av ett arbetsliv, men att det bör var något som 

kommunen ser över för att komma fram till ett mer fungerande arbetssätt. Mindre 

organisationer har ett mer emotionellt sätt att hantera personalomsättningar menar 

informanten: 

 

För en pension, det är ett abrupt slut för någon som jobbar och det kan ju också vara det för 

arbetsgivare. I just Umeå kommuns fall så omsätts det ju så mycket personal hela tiden. Men hade 

det varit en privat arbetsgivare med liten omsättning, lite mindre företag där kan det vara ganska 

känsligt att avsluta och ska ersättas. Där tror jag man pratar mer om det faktiskt. Det är lite mer 

fabriksmässigt så här. Om ni förstår vad jag menar. Umeå kommun kan nog göra en hel del. 

5.3.4 Individanpassning  

En viktig del som i arbetet kan individanpassas och som också kan möjliggöra för 

medarbetare att stanna längre i arbete är arbetsuppgifter. Äldre medarbetare som närmar 

sig pensionsålder eller som gått i pension skulle kunna erbjudas att arbeta kvällspassen då 

dessa upplevs mindre fysiskt krävande. Det menade en informant som samtidigt nämnde 

att det medför att individer också kan tänka sig att arbeta endast kvällar: 

 

Men det finns, jag vet pensionärer som har gått ut och jobbat, de jobbar bara kvällar, för då har du 

inga städ och dusch utan du far runt och fixar middagen och ger medicinen och hjälp med 

kvällsgåendet. Det är ju ett sätt att komma runt det här tunga för det är ju tyngre att städa och 

duscha dem och liksom stressa runt på dagen. Men på kvällen ja men då har ju alla de här, ja men 

vad som nu kan hända på en dag, varit. Så då är det middag och så ska de få en, liksom avrunda. 

Det kan ju vara att du måste skynda dig lite grann men det är ju fortfarande inte de här kanske 

tyngsta momenten. Det var en som sa så till mig, som hade gått i pension och jobbade; ”Jag 

jobbade bara kvällar för då var det ingen duschning”. Så det är liksom, men hur roligt är det att 

jobba bara kvällar? Och få ihop en tjänstgöringsgrad som liknar någonting, för då är det ju 

pengarna med i spelet igen. 
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Vidare tycks också anpassningar i schema och arbetsuppgifter vara av stort värde på grund 

av naturliga följder av åldrande. En informant menade att det skulle underlätta om de 

tyngsta arbetsuppgifterna togs bort: “Ja, alltså att inte ha så mycket städ och sådana saker 

som är väldigt fysiskt. Att plocka bort det där tyngsta. Då kanske man skulle orka bättre”. 

En annan informant upplevde att det denne beskriver som “enklare jobb” som kunde 

erbjudas tidigare år försvunnit genom besparingar. Denne menar att dessa jobb var en 

möjlighet för medarbetare att byta arbete till något som de lättare kunde klara av om de 

kände ett behov av det. Ytterligare en informant menade att anpassningar också kan vara 

att medarbetare erbjuds färre arbetsuppgifter som innebär att arbetstempot sänks samt att 

arbetstidens förläggning anpassas även gentemot äldre trots att det finns risk för orättvisa: 

 

Arbetsgivaren måste ju inse att man har inte samma tempo i kroppen då man är, som när man var 

30, alltså man orkar ju inte lika mycket och kan inte jobba lika snabbt när man är 60 och det…det 

tas ju liksom inga hänsyn, schema ser ju likadan ut oavsett vilken ålder man är i och hur pass man 

har lätt att förflytta sig och så. Så att det är väl sånt man tycker att de måste börja ta hänsyn till om 

de tror att folk ska orka jobba länge.  

 

En annan informant har liknande åsikter och tror att det beror på chefen hur den tar 

ställning till rättvisa. Informanten tror även att det krävs hänsyn till äldre medarbetare för 

att få dem att stanna kvar:  

 

Ja, är man äldre så kan man inte få några som helst fördelar på något sätt, jag tror inte det, tyvärr. 

Det beror nog kanske mycket på vilken chef man har, om den visar hänsyn och vilja och vill, men 

det handlar om arbetsrättvisa. Vi jobbar till exempel varannan helg men blir jag över 65 så kanske 

man inte vill jobba varje helg, men då får man ju direkt höra att ”ja men det måste vara rättvisa 

inom gruppen” och så vidare. Så man kan inte få några fördelar på grund av ålder. Men ska man ha 

kvar äldre personer i arbete efter 65 så tror jag att det, på något sätt så måste en arbetsgivare lyssna 

litegrann och försöka tumma litegrann på en del regler.  

 

De många förändringar som sker i en verksamhet menar en informant kan bli en 

stressfaktor vilket gör att medarbetare inte orkar arbeta längre. Mycket nytt och mycket 

förändring kräver förankring samt att äldre bör få mer tid och resurser till att ta till sig 

dem. Informanten tror också att stimulans är viktigt, på en bra nivå gör det att medarbetare 

kan orka längre. Men om äldre inte får rätt med tid och resurser finns risken att de inte 

klarar av att vara kvar i arbetet menade informanten: 

 

Om vi tänker såhär en verksamhet. Det förändras, till exempel vi får nya system. Vi ska jobba med 

till exempel journalföring med mera. Det kommer nya system, det uppdateras nytt. Det kommer 
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nytt, det kommer nytt. Vi ska vara uppkopplade med telefoner på ett annat sätt nu än vad man 

gjorde förr. Det kommer nya idéer, vi ska flytta... Och när man blir äldre så är man inte så jäkla 

flexibel. Man är inte heller så otroligt pigg på att lära sig nya system. För det tar ju energi. Tänk att 

vi lägger in ett nytt datasystem för till exempel statistik. Och jag som är lite äldre måste kanske 

plugga det här lite mer än alla andra och kan ju lätt få en känsla av att, jamen är det inte dags att gå 

i pension. Gamlingar fixar inte det här. Och där tycker jag att man skulle kunna vara lite duktigare 

när det ska in nya sätt att jobba, nya grejer, man måste förankra det. För annars så är det väl risk att 

jag måste göra något annat [byta arbete].  

 

Utöver individanpassningar är också verksamhetsspecifika anpassningar av värde. Olika 

verksamheter har olika förutsättningar och något som blir påtagligt inom hemtjänsten är 

skillnader i arbetsbörda vid olika årstider. Något som en informant menade är viktigt att 

ha i åtanke vid schemaläggning bland annat: 

 

Sen måste jag väl tillägga att i hemtjänsten där är det stor skillnad på sommar och vinter. Vintern är 

ohyggligt mycket tyngre än sommarhalvåret. Och det är bilar, och det är motorvärmare och det är is 

och halka. 

 

Vidare menar en informant att en viktig del i att anpassa arbetet är genom individuella 

handlingsplaner för medarbetare där förutsättningar för ett förlängt arbetsliv kan 

diskuteras. Dessa handlingsplaner kan möjliggöra för att både medarbetare och 

arbetsgivare blir medvetna om var de båda parterna står i pensionsfrågan. Genom att de är 

just individuella så lyfts också individers olika förutsättningar upp:    

 

Jag tror att det är ganska många som bränner på ganska hårt alltså ”to the bitter end” och så sen går 

det bara tjoff, tvärstopp, nu orkar vi inte mer. (...) Kanske förtidspension eller någonting [utfallet av 

det]. Men en tidig handlingsplan det borde egentligen ligga för varje person. Eh…jag vet inte hur 

det ser ut där riktigt. Men vi har ju individuella samtal med våra chefer.  

 

Inom individanpassningar nämndes också träning som en faktor som kan tas hänsyn till. 

En del av informanterna uttryckte att arbetstagarna själva bör ta ansvar för sin hälsa och 

träna samt se till att man får tillräckligt med återhämtning på sin fritid. Några andra 

informanter nämnde att de tycker arbetsgivaren bör vidta åtgärder gällande den fysiska 

hälsan för att personalen ska orka arbeta längre: 

 

Ja det skulle vara det här pepp och friskvård och hälsa att man kan hålla kanske kroppen lite 

fräschare lite längre men, för det är ju alltid bra. Men det jobbar de ju med idag redan, vi har ju 

subventionerade kort om vi vill träna. Men kanske mera att man satsar på det och så arbetsmiljö så 

långt det är möjligt. Alltså hjälpmedel, ergonomi och ja allt vad det nu kan heta. Det tror jag. 
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Friskvårdstimme, ja jag vet inte. Nä, jag kan ju inte ta ut någon timme, men så. Alltså det är klart 

att vill de [Umeå kommun] ha kvar folk längre så kanske man får satsa på att stötta upp mer i 

hälsohänseende. 

 

Upplevelser av möjligheter till träning på arbetstid varierar informanterna emellan 

beroende på vilken verksamhet de arbetar inom. En av informanterna får mycket motion i 

sitt arbete medan en annan informant tog upp träning under arbetstid, friskvårdstimme, 

som personalen tidigare kunnat ta del av men som inte längre används: 

 

Förut hade vi faktiskt träningstid vi fick på jobbet, en timma i veckan, men det togs ju bort. Och det 

är ju faktiskt jättetråkigt. Speciellt när det gäller vi som är lite äldre, för vi behöver det verkligen. 

Och den träningstiden den skulle kunna vara att man får en tid att gå en promenad, eller något 

sådant. (...) Men det togs bort utifrån att det inte var rättvist för all personal inom kommunen. För 

de som jobbar i hemtjänsten har inte möjligheter att ta det. Det skulle de visst ha om man bara vill 

och planerar för det. Det togs bort, tråkigt nog.  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

De flesta av informanterna uttryckte att de inte vill arbeta längre än 65 år. De ser fram 

emot sin pension och hoppas kunna njuta av den med hälsan i behåll. Nästan alla 

informanter kan däremot i dagsläget tänka sig jobba extra någon gång efter de har tagit ut 

sin pension. Det kan vara i samma arbete eller om det arbetet skulle anpassas och då 

innebära enklare arbetsuppgifter. Om de jobbar extra har de en annan frihet i att arbeta på 

sina egna villkor när det passar dem vilket de uttryckte som något positivt. De informanter 

som inte vill arbeta extra efter pension menar att de har arbetat färdigt och vill njuta av 

tiden som pensionär.  

 

Gällande arbetsförhållanden nämnde informanterna flera faktorer som påverkar arbetet. 

Angående schemat menade några inom hemtjänsten att det är för tajt vilket upplevs 

påfrestande. Även att det är för lite raster kom fram som en brist. Många upplever 

arbetsuppgifterna som fysiskt tunga vilket leder till trötta, värkande kroppar. Flera av 

informanterna nämnde att de upplever bristande kommunikation samt intresse från 

närmsta chef och kommunen som arbetsgivare.   

 

Informanterna hade flera förslag på åtgärder till kommunen. Flera nämnde lägre 

veckoarbetstid med bibehållen lön. För vissa är ekonomin viktig om de ska tänkas stanna 

längre. Många tror att minskad arbetstid kan få dem att orka arbeta längre. Även 
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anpassningar av schema efter önskemål med mer veckovila och enklare arbetsuppgifter 

gavs som förslag.  

 

Alla informanter uppgav att de efterfrågar mer information och intresse från arbetsgivaren. 

De vill att kommunen ska anordna träffar där de ger information om pension och deras 

möjligheter. Även bättre kommunikation från närmsta chef efterfrågades. Att cheferna och 

kommunen visar intresse till medarbetarna genom att exempelvis fråga om hur de mår och 

när de vill gå i pension. Några av informanterna tror att individuella handlingsplaner kan 

vara ett sätt att få medarbetare att orka arbeta längre. Även återinförande av 

friskvårdstimme gavs som förslag.  

6. Diskussion 

Avsnittet behandlar en diskussion utifrån studiens empiri med anknytning till 

forskningslitteratur. I denna del följer också en metoddiskussion där studiens metod 

argumenteras och motiveras. Slutligen ges även förslag på fortsatta studier.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka äldre arbetstagares pensionspreferenser och 

identifiera faktorer som påverkar när de vill gå i pension. Vi ville även undersöka vad 

arbetstagarna inom vård och omsorg i Umeå kommun vill ha för att kunna förskjuta sin 

pensionsavgång och arbeta längre än 65. Studiens resultat visar att informanterna i 

dagsläget inte har för avsikt att arbeta längre än 65, men kan tänka sig arbeta extra efter 

sin pensionsavgång. Informanterna har även konkreta förslag på åtgärder till arbetsgivaren 

som skulle kunna få äldre medarbetare att arbeta längre.  

 

Utifrån studiens resultat om den lagstadgade förhöjda LAS-pensionsåldern samt den 

reglerade ålder som gäller för den allmänna pensionen, som också reglerats, upplevs det 

skrämmande och inte stärkande för informanternas vilja att arbeta längre. De menar på att 

de som beslutar om att pensionsåldern ska höjas inte har insikt i arbetstagarnas situation 

inom omsorgen och vad ett förlängt arbetsliv således skulle innebära för dem. Merparten 

av informanterna såg sig arbeta till senast vid en ålder av 65 år trots att möjligheten att 

stanna kvar i arbetet är två år längre än så. Informanterna menade på att de bör få känna 

sig färdiga med arbetslivet tidigare än vid 67 års ålder på grund av slitna kroppar och 

huvuden till följd av det krävande arbetet. Det är tänkbart att informanterna känner sig 

styrda av beslut som tas som de inte kan påverka eller ha inflytande över. Det är vår 

känsla utifrån det informanterna nämnde om att de som beslutar inte har insikt i alla olika 
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arbetens karaktär och omfattning. En informant nämnde att en lagstadgad pensionsålder 

skulle kunna variera mellan olika yrken vilket är en lösning värd att fundera över, även om 

det inte är enkelt att få till på grund av olika omständigheter. Hur ska det gå till att avgöra 

varför ett yrke kräver en lägre pensionsåldern än ett annat? Vilka kriterier det skulle 

baseras på kan vi inte besvara. Det skulle vara intressant att se vad en sådan lösning skulle 

få för konsekvenser för arbetstagare och för samhället.  

 

Resultatet i denna studie visar, precis som litteraturen säger, att flera faktorer på olika 

nivåer vägs in när medarbetare tänker på och planerar sin pension (Örestig, Strandh och 

Stattin, 2013). Bakgrunden till beslutet är alltså komplext. En viktig del som 

informanterna nämnt är värdet i arbetet och hur viktigt de är för dem att göra skillnad. Det 

är därför sannolikt att det är en stor del i att de också är kvar på sitt arbete och således 

viktigt för att de ska kunna arbeta längre. Med det i åtanke är det rimligt att tänka att om 

betydelsen av arbetet synliggörs mer och medarbetare får uppskattning för det de gör, 

påverkas deras vilja att arbeta längre. Det är sannolikt att arbetsgivaren har ett stort ansvar 

i det. Meningsfullheten är också viktig för hur medarbetare känner inför att förlänga sitt 

arbetsliv samt att eventuellt arbeta extra efter uppnådd pension (Nilsson, 2005). 

Informanterna lyfte att det finns mycket som i arbetet idag faller bort, som exempelvis tid 

att prata med brukarna och ge dem uppmärksamhet, till följd av pressade scheman och 

brist på personal. Det är en arbetsmiljöfråga och något som kan pusha medarbetare att 

sluta sitt arbete om de upplever brister (Stattin, 1998). Eftersom arbetsmiljö är en stor 

pushfaktor är det en viktig del att arbeta med. De arbetsuppgifter som faller bort till följd 

av pressade scheman handlar om den sociala aspekten och skulle vara lämpliga för 

medarbetare som gått i pension men som känner att de vill arbeta mer fast under andra 

förutsättningar. Det är av den anledningen tänkbart att arbetsgivare behöver se över hur de 

skulle kunna erbjuda äldre arbetstagare dessa arbeten inom olika verksamheter. Det kräver 

säkerligen nya tankesätt och förändringar från arbetsgivarens sida, dels organisatoriskt, 

men också ekonomiskt. Det skulle säkerligen stärka kvaliteten på omsorgen då den sociala 

biten i arbetet får mer utrymme. Om det är en åtgärd som behåller medarbetare längre i 

arbetet bör det vara värt att se över. Sannolikt är också att det skulle underlätta för 

kompetensöverföring från erfarna till nya medarbetare när de behålls längre i arbetet.  

För att medarbetare ska förlänga sitt arbetsliv är arbetsförhållanden en viktig del och 

medarbetare har flera förslag på lösningar som skulle möjliggöra för dem att arbeta längre. 

Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för dem samt att individanpassa lösningar då 
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medarbetare har olika behov, precis som Rosen, Slater, Chang och Johnson (2013) 

argumenterar för gällande I-deals. Det är rimligt att anta att något som är en lösning för en 

individ inte nödvändigtvis behöver vara det för en annan. Informanterna nämnde att det är 

viktigt att se till individers olika förutsättningar och att de därmed behöver olika 

anpassningar i sina arbetsförhållanden. Om individer inte får de förutsättningar de behöver 

för att klara sitt arbete är risken att de stöts (pushfaktor) ut ur arbetslivet (Stattin, 1998). 

De framhåller också vikten av att ha en god kommunikation med sin arbetsgivare för att 

möjliggöra för dessa önskemål och förslag till anpassningar att träda fram. En informant 

nämnde exempelvis vikten av att låta medarbetare välja utbildning i arbetet utefter intresse 

samt tidigare kunskap och arbete så att denne ska få ut så mycket som möjligt av 

utbildningen istället för att det ska vara lika för alla. Det är viktigt dels för medarbetares 

skull som då utnyttjar sin tid på ett bättre och mer gynnsamt sätt samt för arbetsgivaren 

som sparar pengar som kan investeras i annat. Det skulle alltså säkerligen vara fördelaktigt 

ur flera perspektiv. För att erbjuda lösningar som att medarbetare ska kunna gå ner i 

arbetstid innebär det ett mer krävande arbete kring att få schemat att gå ihop. Det kräver 

ett intresse från arbetsgivarens och närmsta chefs sida att vilja bemöta medarbetare och 

våga se lösningar och tänka nytt. När dessa frågor funderas över är det av vikt att också se 

till vad konsekvenserna blir av att inga åtgärder vidtas. På sikt är det rimligt att anta att 

medarbetare inte stannar i arbetet och arbetskraftsbristen blir än mer omfattande. 

Kompetensbristen som då blir följden kan bli för svår för arbetsgivare att fylla vilket 

sannolikt medför ännu allvarligare konsekvenser på välfärdens kvalitet.  

En skillnad som vi uppmärksammade när vi jämförde svaren i resultatet gällande schema, 

arbetsmiljö och hälsa är att informanterna från hemtjänsten upplever sitt arbete som tyngre 

och mer påfrestande än vad övriga informanter inom andra yrken uttryckte. Det är en 

utmaning för kommunen att hitta lösningar till de olika verksamheterna inom omsorgen 

som alla har sina egna förbättringsområden. Arbetsuppgifterna inom verksamheterna kan 

lindras med hjälpmedel som informanterna uttryckt att kommunen använder sig av, men 

vissa arbetsuppgifter kvarstår hur slitsamma de än må vara. Det går inte att komma ifrån 

dessa tyngre arbetsuppgifter som alla verksamheter har och att de skiljer sig åt beroende 

på verksamhet. Som vi ser det finns det inte en enkel lösning eftersom verksamheterna 

skiljer sig från varandra, förändringar behöver således inte bara individanpassas utan 

också vara verksamhetsspecifika. Det är också viktigt att ha i åtanke att arbetsförhållanden 

kan skilja sig åt mellan olika brukare inom samma verksamhet vilket således också kräver 

olika anpassningar i bland annat schemaläggning. Enligt resultatet framkom att dygnspass 
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för en informant fungerade bra medan en annan informant upplevde att 12 timmars 

arbetspass var för långa. Vad som upplevs som fungerande varierar alltså även om 

arbetsmiljön tänkbart också spelar in i hur individer upplever sitt schema. Att 

arbetsförhållande skiljer sig åt är viktigt för både medarbetare och arbetsgivare att vara 

medvetna om i bland annat schemafrågor. En tänkbar lösning skulle kunna vara, som en 

informant nämnde, att medarbetare får möjlighet att arbeta hos en annan brukare om 

arbetsförhållanden blir för krävande hos den nuvarande.  

 

Medarbetare inom Umeå kommun sitter på många lösningar som för dem skulle 

möjliggöra ett förlängt arbetsliv. Det är därför rimligt att arbetsgivaren med fördel, dels 

för sin kompetensförsörjning men också ur ett medarbetarperspektiv, borde ha ett 

engagemang i sina medarbetares intressen så att dessa förslag synliggörs. Det är självklart 

också viktigt att tänka att allt är relativt, arbetsgivaren har fler aspekter att ta hänsyn till 

och kan inte alltid följa medarbetares önskemål till punkt och pricka. Olika anpassningar 

medför också risk för upplevd orättvisa bland medarbetare. Det är därför viktigt att 

fundera över vad som är rättvist respektive orättvist samt var gränsen ska dras. Vad är 

egentligen rättvisa och innebär det att det måste vara lika för alla på alla plan? 

Medarbetares olika förutsättningar bör innebära att de också har olika behov vilket 

säkerligen leder till att olika lösningar då blir rättvisa för dem som individer. Vissa behov 

hos medarbetare är samtidigt lättare att tillgodose än andra vilket också säkerligen skapar 

en känsla av orättvisa och individer kan då känna sig mindre viktiga än andra. Det är 

tänkbart att dialog och kommunikation blir viktigt och att arbetsgivaren förklarar varför 

vissa beslut tas och med vilken bakgrund så att det tydliggörs samtidigt som medarbetare 

också behöver förstå att olika lösningar kommer krävas på grund av deras olika 

förutsättningar och behov. För att förändringar ska bli så bra som möjligt behöver 

medarbetare och arbetsgivare mötas i dessa frågor men i vilken utsträckning det ska ske är 

en utmaning att avgöra. Vi är medvetna om komplexiteten i att erbjuda lösningar till 

medarbetare enligt deras behov då det från arbetsgivarens håll finns många fler aspekter 

att ta hänsyn till när förändringar ska tas vid, men det är värdefullt att fundera över nya 

tillvägagångssätt. Det är dessutom intressant för oss att reflektera över utifrån ett HR-

perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten från vår studie att informanterna inte har för avsikt 

att arbeta längre än 65 år. I så fall kan de tänka sig arbeta extra men inte fortsätta sin 

tillsvidareanställning. Genom att ta till sig av de förslag på lösningar som informanterna 
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kommit med har vi förhoppningen att Umeå kommun ska kunna behålla sina medarbetare 

längre i arbetslivet för att underlätta den förväntade ökande kompetensbristen och utveckla 

kvaliteten på välfärdstjänster i en positiv riktning.  

7. Metoddiskussion 

Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod för att fånga informanternas tankar och 

känslor. Vår intervjuguide testades genom två pilotintervjuer samt att vår handledare från 

Umeå universitet och kontaktperson från Umeå kommun såg över den vilket gav den en 

högre trovärdighet. Med en mer strukturerad intervjuguide kan informanterna begränsas 

och med en mindre strukturerad intervju kan deras svar istället hamna utanför studiens 

syfte vilket var argumentet bakom vårt val. Vi hade kunnat utföra intervjuerna med 

fokusgrupper istället för intervjuer med enskilda individer men vi valde bort det på grund 

av tidsomfattning och rädslan för att gruppdynamiken skulle hindra informanter från att 

komma till tals. Intervjuerna önskade vi hålla på respektive medarbetares arbetsplats och 

vi kunde genom att det var möjligt även uppmärksamma kroppsspråk vilket vi ansåg 

förstärkte det respondenterna sa och gjorde det enklare för oss att tolka meningen bakom. 

Kroppsspråket nämndes däremot inte i transkriberingarna av samtalen och inte heller i det 

presenterade resultatet. Vi var även medvetna om att vi som samtalsledare vid intervjuerna 

som utfördes på arbetsplatserna kunde påverka respondenterna med vårt kroppsspråk, 

tonläge och positionering i rummet, detta upplevde vi inte som något hinder i efterhand. 

Längderna på intervjuerna varierade mellan de olika intervjuerna beroende på hur utförligt 

respondenterna uttryckte sig i sina svar men vi upplever att vi fått tillräckligt utförligt 

material för att besvara studiens syfte.  

  

Valet av att använda ett målinriktat urval kändes relevant då ett slumpmässigt urval hade 

kunnat innebära att informanterna skulle ha många år kvar till pension vilket skulle 

påverka deras svar och således göra att vi inte skulle kunna besvara det syftet vi hade med 

denna studie. Syftet med ett målinriktat urval är att finna personer som vi som forskare 

tror har mycket att berätta om ämnet utifrån det vi vill undersöka. Omfånget av sex 

intervjupersoner, istället för åtta som var vårt önskemål, befinner sig inom Kvale & 

Brinkmanns (2014) rekommendation och har gett oss en bra utgångspunkt för analys och 

bearbetning. Vi upplever att vårt material var tillräckligt för att presentera ett resultat som 

vi sedan kunde analysera. Vid bearbetningen av data har vi arbetat strukturerat och 

noggrant och gått igenom intervjuerna väl. Vi har följt Kvale & Brinkmanns (2014) samt 

Brymans (2011) råd om hur data bör bearbetas för att kunna göra en god analys.  
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Vi har under hela studiens gång varit medvetna om vår förförståelse om ämnet. En 

förförståelse som främst kommer från erfarenheter, föreläsningar samt diskussioner vid 

personalvetarprogrammet på Umeå universitet och som gör att vi ser ämnet utifrån sådana 

perspektiv. Samtidigt är vi säkra på att det också varit till vår fördel i förståelsen för de 

informanter vi mött.  

 

Något som också är viktigt att ha i åtanke i studier om pensionspreferensen är hur den hos 

individer ständigt förändras. Som tidigare nämnt finns faktorer på makro-, meso- och 

mikronivå som påverkar individers preferenser gällande pension. Det innebär att en 

individs preferens kan upplevas olika vid olika tidpunkt på grund av olika omständigheter. 

Den preferens en individ har gällande pension behöver inte nödvändigtvis stämma överens 

med det faktiska pensionbeslutet, även om sambandet många gånger är starkt (Solem, 

Syse, Furunes, Mykletun, De Lange, Schaufeli och Ilmarinen, 2016). 

8. Förslag på fortsatta studier 

I arbetet med denna studie har många tankar väckts hos oss om relaterade ämnen att 

undersöka. Vi anser att en intressant studie att genomföra skulle vara att undersöka vad 

som förändrats efter de förväntade lagförändringarna vad gäller pensionen för att få större 

förståelse för vad följden av sådana förändringar blir. Vad innebär den förhöjda LAS-

åldern för arbetstagare och arbetsgivare och vad får den höjda åldern för allmän pension 

för konsekvenser sett ur olika perspektiv? Hur påverkar det medarbetare, arbetsgivare och 

välfärden i stort? Det är tänkbart att det får konsekvenser men hur och i vilken omfattning 

hade varit intressant att undersöka och få förståelse för.  

 

Skulle Umeå kommun eller någon annan organisation vidta någon åtgärd med målet att 

behålla medarbetare längre i arbetslivet så vore det intressant med en uppföljande 

undersökning där åtgärden utvärderas. Vår förhoppning är att vi med vår studie bidragit 

till att frågan lyfts om hur ett förlängt arbetsliv kan möjliggöras och att åtgärder som 

underlättar för det vidtas. Vi hoppas också att vi med studien bidrar till en öppenhet för 

nya tankesätt för att behålla medarbetare längre i arbetslivet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Agenda 

- Presentation om oss och studiens syfte samt bakgrund 

- Intervjun kommer ta ca 45-60 min 

- Fråga om det är ok att intervjun spelas in 

- Berätta återigen kort om de fyra forskningsetiska principerna och varför de är 

viktiga 

- Berätta om upplägget och de fem olika teman som kommer beröras 

                 

-  lder? 

- Vilken utbildningsbakgrund har du? 

- Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

- Hur många procent arbetar du? Heltid, halvtid? 

Pensionspreferenser 

- Hur känner du inför din pensionsavgång? 

- Vid vilken ålder tänker du att du vill gå i pension? 

- Vet din arbetsgivare om dina pensionsplaner? 

- Hur diskuteras pensionsfrågor i utvecklingssamtalen? 

- När tycker du det är lämpligt att börja prata om pension med sin arbetsgivare? 

Arbetsförhållanden 

- Beskriv din arbetssituation/arbetsmiljö (hur du upplever din arbetsmiljö i alla olika 

aspekter) hur den ser ut idag  

- Hur är dina arbetsuppgifter utformade utefter dina förutsättningar? 

- Tror du att det kommer vara viktigt för dig att dina arbetsuppgifter blir anpassade 

efter dina förutsättningar för att du ska kunna/vilja jobba längre? 

- Hur har du möjlighet att påverka din arbetssituation?  

- Tidigare forskning visar på att återhämtning är viktigt för att medarbetare ska orka 

jobba längre. Hur upplever du dina möjligheter till återhämtning? 

- Hur tror du att dina behov av och möjligheter till återhämtning kommer förändras i 

takt med att du arbetar längre? 

 

- Känner du dig behövd och uppskattad på din arbetsplats?  

- Är din yrkeskompetens och dina kunskaper efterfrågade? 

Attityder och normer 

- Hur pratas det om pension på din arbetsplats?  

- Hur ser det ut med attityder eller fördomar kring pension? (Om de finns, hur tar de 

sig i uttryck?)  
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- Hur tror du att attityder/normer påverkar när man väljer att gå i pension?  

- Från arbetsgivaren 

- Från medarbetare 

- Från personer utanför arbetet  

- Känner du att det förväntas av dig att gå i pension vid en viss ålder?  

Åtgärder från arbetsgivaren 

Nu pratas det mycket om att förlänga arbetslivet. Pensionsåldern har höjts till 67 år 

och åldern för den allmänna pensionen förväntas också höjas successivt.  

- Vad tänker du om att jobba längre? 

Har du för avsikt att, om du utgår från din situation i nuläget, att arbeta fram till 

67 års ålder? 

- Vad kan arbetsgivaren göra för att det ska vara möjligt för dig att arbeta längre? 

- Vad har du för tankar och idéer om hur arbetsgivaren skulle kunna bemöta de som 

närmar sig pensionsålder? 

- Tror du att man kan skjuta upp pensionsåldern om man tidigare startar individuella 

handlingsplaner som syftar till ett förlängt arbetsliv? 

- Avslutningsvis, vad skulle vara viktigast för dig för att kunna arbeta till 67 år eller 

längre?  

Avslutningsfrågor 

- Känner du att det är något som vi inte har pratat om som du vill tillägga?  

- Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 
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Bilaga 2 - Tematisering  

  

Kod Underkategori Kategori 

  

Tema 
 

 

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

Pensionspreferenser 

- Olika förutsättningar 

- Njuta av pension 

- Påverkan av chef 

”Men jag tror ju inte att 

jag kommer jobba till 65” 
”65, 66 kanske någonstans 

där tror jag” 

  

  Tidpunkt för 

pension 

  

 

- Tappar sammanhang 

- Rädsla 

”Rätt att få lite 

guldkantade år på slutet” 

“Jag försöker ju att 

förbereda mig. Tänka hur 

det skulle kunna se ut” 

“Häftigt att man har 

jobbat så länge och är kvar 

och jobbar och har 

chansen att snart gå i 

pension” 

 

   

Känsla inför 

pension 

  

“(...) de som vill höja 

pensionsåldern det är ju de 

som inte jobbar tungt. Det 

har inte den insikten i hur 

sliten man kan känna sig” 

- Friheten, valmöjligheten 

med att sen arbeta extra 

- Rädsla, skräck 

”Men gud jag hinner ju 

aldrig göra någonting sen 

när jag väl slutar jobba” 

- Senarelagd 

pensionsålder 

- Arbeta längre 

Känsla för förlängt 

arbetsliv 
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- Ekonomisk förlust 

”Lönen är viktig” 

- Partner, barnbarn, 

omgivning 

- Mer tid över 

- Ork, sliten, trött 

”Man kanske blir 

påverkad utav sin partner” 
“Så får vi pension 

samtidigt [som partnern]” 

“(...) fysiska, 

sjukdomsmässiga orsaker 

som gör att jag kanske inte 

ska jobba” 

”Jag hoppas jag får vara 

frisk” 

 

 

 

- Ekonomi 

- 
Familjeförhållanden 

- Hälsa 

 

Ej arbetsrelaterade 

faktorer 

- Tillfredsställelse 

- Mänskliga kontakter 

- Värdefull 

- Viktig 

- Uppskattning 

- Behövd 

- Göra nytta 

“Jag tror vi är värdefulla 

för kommunen” 

“Man känner sig 

uppskattad. Och då främst 

från brukarna” 

“Man känner ju att man 

gör ett viktigt jobb” 

“(...) det viktigaste det är 

att man känner att man gör 

nytta i jobbet” 

  Mening i arbetet 
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Kod                  Underkategor

i 

Kategori Tema 
 

 

  

  

  

  

Arbetsförhållanden 

som möjliggör eller 

hindrar ett långt 
arbetsliv 

- Långa arbetspass 

- Tajta scheman 

- Lite raster               

”För mig funkar faktiskt 

dygnsjobbet” 

- Schema Arbetstidens 

förläggning 

 

- Få medarbetarsamtal 

- Bristande intresse 

  

 

Ledarskap 

  

 

Arbetsgivarens 

roll 

- Tunga lyft 

- Förslitningsskador 

- Frisk 

- Träning, Motion 

- Stress 

- Återhämtning 

“Det börjar gå tyngre och 

tyngre ju längre upp i åren 

man kommer” 

“Man är ju inte lika pigg och 

rask som när man är yngre” 

“Förslitningsskador är ju 

vanligt” 

“Vi har tung arbetsmiljö” 

  

- Fysisk hälsa 

- Psykosocial 

hälsa 

Arbetsmiljö 

  

Kod Underkategori Kategori 

  

Tema 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Bättre lön           

- Löneförmåner 

- Minskad arbetstid med 

bibehållen lön 

“Bättre lön och mindre 

arbetstid” 

  Ekonomiska 

anpassningar 
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- Mer återhämtning 

- Anpassat schema 

- Lägre veckoarbetstid 

- Mindre helgjobb 

- Jämnare schema 

“(...) att schemaläggningen 

inte blir alltför grym” 

  

   

Schema 
  

  

  

Lösningar för att 

möjliggöra ett långt 

arbetsliv 

- Medarbetarsamtal 

- En chef som frågar 

- Praktisk information 

- En chef som lyssnar 

- Informera om möjligheter 

- Informationsträffar 

“Att de är intresserade och 

frågar” 

”Information i god tid” 
”Någon form av 

informationsmöte” 

- Information 

- Intresse från 

arbetsgivare 

Kommunikation 

  

- Utbildningar 

- Scheman 

- Enklare arbetsuppgifter 

- Behöver mer tid 

- Individuella handlingsplaner 

- Arbetstidens förläggning 

- Raster och pauser 

“Ja det är ju anpassning 

utifrån min förmåga i så fall” 
”Att plocka bort det där 

tyngsta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Medarbetarnas 

efterfrågan 

Individanpassning 

 


