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Förord 
Denna kandidatuppsats har gett oss en insikt i problematiken med ålderspension. Trots att 

pensionering är en individuell process har vi insett, att det finns tydliga mönster bland 

studiens respondenter inom fenomenet. Vi hoppas att ni som läser får förståelse för ämnet och 

uppfattar fenomenet lika intressant som vi gjort.  

 

Vi vill tacka sjuksköterskorna vid Umeå kommun som ställt upp och medverkat i våra 

intervjuer. Utan er skulle denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill tacka Fredrik Åberg 

vid strategiska enheten i Umeå kommun till uppdraget och möjligheten. Vi vill även tacka 

personal handläggaren Jenny Björk som hjälp oss med urvalet, och den första kontakten med 

sjuksköterskorna 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Mikael Stattin för stöd och ifrågasättande under 

uppsatsens gång. 
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Abstrakt  

Sverige står idag inför en generationsväxling och förändring på arbetsmarknaden.  Svenska 

undersökningar visar att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara större än utbudet inom en 

framtid. Studiens syfte var att undersöka äldre sjuksköterskors inställning till ålderspension, 

vilka faktorer som påverkar deras beslut till pension och vad som krävs för en förskjuten 

ålderspension. Målsättningen med studien har varit att skapa en förståelse och ett underlag till 

Umeå kommuns arbete med äldre arbetskraft. Genom kvalitativa intervjuer med elva äldre 

sjuksköterskor har vi fått förståelse hur sjuksköterskorna resonerar runt fenomenet pension. 

Den tidigare forskningen inom pension och äldre arbetskraft som studien utgått från behandlar 

teorier om exempelvis; inställning, orsaker, och lösningar till förskjuten ålderspension. 

Generellt kan vi se att majoriteten av studiens respondenter är inställda på att arbeta fram till 

65 års ålder. Resultatet visar att oavsett resonemang runt pensionstidpunkt har hälften av 

sjuksköterskorna en positiv inställning till förskjuten ålderspension, om rätt förutsättningar 

gäller, exempelvis en god hälsa. 

 

Samtliga sjuksköterskor anser att det är fritiden som lockar mest med ålderspension och den 

största faktorn till en pensionering. De tre mest bidragande faktorerna till att sjuksköterskorna 

vill förskjuta pensionsåldern är lönen, kollegorna och meningsfullheten med arbetet. En 

lösning som majoriteten av respondenterna diskuterar är flexibla arbetstider. Flexibla 

arbetstider innebär att man som arbetstagare kan kombinera fritid med arbete.  

 

Nyckelord: Ålderpension, äldre arbetstagare 
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INLEDNING  

En åldrande befolkning är en naturlig utveckling av den demografiska omvandlingen. Under 

och direkt efter andra världskriget skedde en ”babyboom” i Sverige. Denna så kallade 

”babyboom” åsyftade ett dramatiskt ökad födelseantal, vilket har lett till att den stora 

barnkullen under den närmaste tiden kommer att gå i pension. Det kommer att leda till en stor 

generationsväxling av arbetskraft, vilket i sin tur blir en stor utmaning för arbetsmarknaden att 

både kunna behålla och överföra den viktiga kompetensen som försvinner. Denna 

generationsväxling är något som framförallt kommer att drabba de offentliga verksamheterna. 

Något som Gustavsson et al. (2010) visar i en statlig undersökning, att de offentliga 

verksamheterna fram till år 2025 kommer att tappa 44 procent av sin nuvarande arbetskraft, 

på grund av ålderspension. Det motsvarar att cirka 640 000 arbetstagare kommer lämna 

arbetet. Av dessa 640 000 arbetstillfällen väntas 465 000 arbetstagare rekryteras. Detta 

innebär att arbetstagare som lämnar arbetet är fler, än de som väntas rekryteras in i den 

offentliga sektorn. 

 

Medelåldern för ålderspension i Sverige är idag 64,9 år, och när den genomsnittliga 

livslängden höjs för varje år kommer det nuvarande pensionssystemet sättas på hårda prov i 

framtiden enligt en statlig utredning (SOU, 2002:29). Professor Juhani Ilmarinen, en 

världsledande forskare inom ”Age management” beskriver problematiken i arbetet med 

generationsväxlingen i ett uttalande: 

 

Andelen arbetande människor som är över 50 ökar stadigt och kommer till år 2020 att ha 

kommit upp i 30-33 procent av arbetskraften inom EU. Bristen på yngre arbetskraft på 

grund av fallande födelsetal kommer att öka behovet av att en större andel av 

befolkningen som är över 50 arbetar, i annat fall kommer arbetsmarknaden att lida brist 

på kompetens inom många sektorer. Varje generation tillför något värdefullt till 

samhället. Äldre som arbetar och fortsätter att utveckla sina kompetenser är värdefulla 

tillgångar. Ett bra samarbete över generationsgränserna kommer att harmonisera och 

fördela arbetsbördan och trygga ett bra liv för alla. 

(http://pensionsaldersutredningen.blogspot.se/2012/02/age-managemant-i-finland.html, 

2012).  

 

Förhållandet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft kommer i framtiden leda till ett 

arbetsplatsgap, dvs. att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara större än utbudet 

(Gustavsson et al. 2010). På grund av generationsväxlingsfenomenet och det väntade 

arbetsplatsgapet har vi i samspel med Umeå kommun valt att genom en kvalitativ studie 

http://pensionsaldersutredningen.blogspot.se/2012/02/age-managemant-i-finland.html


 6 

undersöka en specifik yrkesgrupps inställning till ålderspension. 

 

Umeå kommun  

Idag har Umeå kommun 115 000 invånare och var kalenderåret 2011, Umeås största 

arbetsgivare med ungefär 11 000 arbetstagare (Umeå Kommun, 2011). Undersökningar i 

Västerbottens län visar att utbud och efterfrågan på arbetskraft inte stämmer överens. Fram till 

2015 kommer Västerbottens län att ställas inför stora utmaningar med den rådande 

arbetskraftsbristen. Förlusten av arbetstagare på grund av ålderspension beräknas uppnå 23 

000 personer, medan endast 7000 personer väntas nyrekryteras. Detta beroende på att det inte 

finns tillräckligt med arbetskraft som kan ersätta den befintliga arbetskraften (Åberg, 2012). 

Det visar även statistik från medarbertarundersökningar som gjorts, att 40 procent av 

medarbetarna som deltagit i medarbetarundersökningen är 50 år eller äldre (Åberg, 2012). 

 

Sjuksköterskorna är en strategisk viktigt yrkesgrupp för Umeå kommun. Det är en grupp 

nyckelgrupp dels på grund av den höga andelen pensionsavgångar som närmar sig, men också 

för att det är en yrkesgrupp som kräver universitets utbildning. Framtiden visar ett ökat 

rekryteringsbehov där den förväntade tillgången av sjuksköterskor är begränsad. Idag finns 

det 140 sjuksköterskor runt om i kommunen och statistik visar att 32 sjuksköterskor har slutat 

arbeta på grund av ålderspension mellan åren 2003 till 2011. Medelåldern för dessa 

pensionsavgångar är 65,4 år (Åberg, 2012). Vid en pensionsavgång tappar inte företag enbart 

en anställd utan förlorar även viktiga erfarenheter och kompetenser. Vårt fokusområde i 

denna uppsats kommer därmed att beröra; äldre sjuksköterskors inställning till förskjuten 

ålderspension, vilka faktorer som påverkar beslutet om ålderspension, och om det finns något 

Umeå kommun kan göra för att förebygga en förskjuten pensionsavgång. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom en kvalitativ intervjuundersökning analysera äldre 

sjuksköterskors inställning till ålderspension, dvs. när man vill gå i ålderspension och varför 

man går i pension.  Genom att beskriva individernas inställning kan verksamheten få en ökad 

kunskap och förståelse om ålderspension. Undersökningen ska fungera som ett verktyg, som 

kan stödja Umeå kommuns arbete med att behålla äldre arbetskraft längre inom 

organisationen och förebygga verksamhetens arbete med det väntade arbetsplatsgapet. 

 

Frågeställningarna vi utgår ifrån är: 

• Vad har sjuksköterskorna för inställning till ålderspension? 

• Vilka orsaker påverkar beslutet om ålderspension? 

• Vad kan Umeå kommun göra som arbetsgivare för att påverka sjuksköterskornas vilja 

och förutsättning att förskjuta ålderspensionen? 
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Tidigare forskning 

Pensionering skiljer sig stort i Europeiska länder. Det är exempelvis i Frankrike accepterat att 

gå i förtidspension, medan man i Sverige gärna ser medarbetarna arbeta längre (Maltby, 

Vroom, Mirabile & Overbye, 2004).  Med tanke på uppsatsens trovärdighet har vi i så hög 

grad som möjligt försökt hitta studier, som rör Sverige eller våra grannländer Finland, Norge, 

Danmark och Island, då Skandinaviens pensionssystem påminner mycket om varandra 

(Maltby et al. 2004). 

 

Det svenska pensionssystemet består av flera delar och är uppbyggd på allmän pension, 

tjänstepension och privat sparande. Alla som arbetat har allmän pension som består av 

inkomst och premiepension. Varje medborgare som deklarerar en inkomst betalar 16 procent 

till inkomstpension, och 2,5 procent till premiepension. Personer har rätt att ta ut allmän 

pension vid 61 år, men också rätt att arbeta fram till en 67 års ålder. Tjänstepension kan 

variera beroende på individuella avtal. Tjänstepensionen regleras och utbetalas av den 

pensionerades tidigare arbetsgivare. Privatsparande baseras på hur mycket man på egen hand 

valt att spara under perioden man arbetat. Hur mycket ersättning man får i pension byggs på 

ett antal grunder, vilket är (www.amf.se): 

 

• Hur gammal du är när du börjat arbeta 

• Hur många år du arbetat 

• Din lön  

• Hur du personligen väljer att placera dina pensionspengar 

 

Svenska folkets inställning till pension 

Enligt en statlig utredning (SOU, 2012:28) anser 80 procent, att de planerat gå i pension före 

eller vid 65 års ålder. Trots upplösningen av den tidigare formella pensionsreformen 

(ålderspension vid 65 års ålder), vill så många som 60 procent av de tillfrågade gå i pension 

vid 65 års ålder. Vi kommer genom tidigare forskning beskriva vilka orsaker som kan påverka 

valet av pensionstidpunkt. 

 

Orsaker till pension 

Det finns ett antal hypoteser om vad som styr pensionstidpunkten, därmed är äldres 

arbetskraftsdeltagande mycket komplext och berör ett antal olika faser i åldrandet. Faser som 

http://www.amf.se/
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kan vara hälsa, ekonomi eller andra omständigheter som berör människan i sitt åldrande. Den 

förklaringsmodell vi har utgått från har både Stattin (2009) och Maltby m.fl. (2004) använt sig 

av: pull, push, jump, stay or stuck. 

 

Pull – förklaringar 

Pull- förklaringar kan beskrivas som en attraktionsfaktor till att lämna arbetet och är i 

huvudsak ett självmant beslut. Pensioneringen bygger på de ekonomiska incitamenten som 

gör att personen upplever det mer fördelaktigt att pensionera sig än att fortsätta arbeta. 

Vanliga omständigheter är exempelvis gynnsamma ersättningssystem vid sjukdom, 

arbetslöshet och personalneddragningar (Maltby et al, 2004). Stattin (2009) fortsätter med att 

förklaringen grundas i välfärdsstatliga socialförsäkring- och pensionssystem som via generösa 

ersättningsnivåer och kriterier för olika typer av förtida pensionslösningar utgör attraktiva 

alternativ till arbetet. Denna tillgänglighet av alternativa lösningar har funnits vara viktiga för 

människors pensionsbeteende. Stattin menar att det är inom detta område som de största 

ingripanden är gjorda, till att skapa ett förlängt arbetsliv. Sverige har varit tidigt med att 

reformera ålderspensionssystemet och skapa starkare inslag av ekonomiska incitament till 

förlängt arbetsliv. Enligt en statlig utredning (SOU, 2012:28) innehåller denna reform flera 

komponenter som väntas bidra till ökade drivkrafter att arbeta längre. Exempelvis att en 

flexibel pensionsålder infördes, då åldersregler i pensionssystemet haft en styrande inverkan 

på pensionsbeslutet. I tidigare allmänna ålders det pensionssystemet gällde en formell 

pensionsålder på 65 år. Med pensionsreformen avskaffades den formella pensionsåldern och 

en flexibel pensionsålder infördes. Även åldersgränsen avskaffades för högsta ålder för uttag 

av ålderspension. Genom att slopa den formella pensionsåldern i det allmänna systemet kan 

det ha skapat en viss effekt på pensionsbeteendet, som kan leda till en förskjuten 

ålderspension. En annan viktig del i att det ska vara förmånligare att vänta till efter 65 år med 

att ta ut pension är att det i det nuvarande pensionssystemet intjänas pensionsrätt även efter 65 

års ålder. Denna höjning av pensionsrätten i det reformerade systemet ska visa att det ska löna 

sig att arbeta längre (SOU, 2012:28). 

 

Push- förklaringar 

Push- förklaringar är arbetsrelaterade faktorer som skjuter ut dig ur arbetet. Modellen antar att 

människan ofrivilligt stöts ut ur arbetskraften som ett resultat av strukturella orsaker eller 

ofördelaktiga arbetsvillkor som påverkar människors arbetskapacitet och arbetsförmåga 



 10 

(Stattin, 2009). Maltby m.fl.(2004) menar att det kan baseras på ökade krav på arbetet som 

leder till att personer med nedsatt arbetsförmåga eller omodernt kunnande stöts ut från arbetet. 

Detta av konsekvenser från organisationers kontinuerliga behov av strukturomvandling, 

rationalisering och teknisk utveckling, vilket kan leda till att arbetstagare med begränsad 

arbetsförmåga får lämna anställningen menar Stattin (2009). Människor som ofrivilligt stöts 

ut hur arbetet har sin förklaring av hälsomässiga skäl, vilket kan grundas av en dålig 

arbetsmiljö och stress i arbetet menar Maltby m.fl. (2004).  

 

Hälsan har en stark koppling till pensionstidpunkten och individer som har haft 

återkommande hälsoproblem, har högre benägenhet att lämna arbetet tidigare, än individer 

med god hälsa beskriver en statlig utredning (SOU, 2012:28). Yrken med hårda krav på 

fysiska och psykiska förmågor ses inte lika attraktiva att arbeta inom för en äldre individ. 

Vissa yrken är mer slitsamma än andra. Hälsan påverkas negativt av arbeten som innefattar 

tunga lyft och stress, vilket i sin tur påverkar pensioneringstidpunkten (SOU, 2012:28). 

 

Nordenfelt (1995) beskriver att en individs arbetsförmåga är hårt knuten till hälsan vilket 

innebär att en individ behöver en god hälsa för att kunna utföra sina färdigheter i yrket. God 

hälsa beskrivs vanligtvis som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (WHO, 1946).  De grundläggande förutsättningarna för att en äldre människa 

skall bevara hälsan och arbetsförmågan är bland annat en trygg ekonomi, ett bra socialt 

nätverk, en meningsfull sysselsättning och en rimlig arbetsbelastning påpekar en statlig 

utredning (SOU, 2012:28). 

 

I en rapport från Arbetslivsinstitutet berättar Nilsson (2005) om vilka faktorer som avgör om 

äldre medarbetare vill och kan arbeta fram till 67 års ålder. Nilsson kom fram till att det var 

två områden som var särskilt betydelsefulla, det första är arbetsmiljön och det andra är 

arbetsmotivationen. För att kunna fortsätta arbeta fram till 67 år är det viktigt att både den 

fysiska och den psykiska arbetsmiljön är bra, även att äldre anställda ska vilja arbeta fram till 

67 år är det viktigt att de upplever motivation och stimulans i sitt arbete (Nilsson, 2005). 

 

Den psykosociala arbetsmiljön beskrivs ofta utifrån den s.k. krav- kontrollmodellen, vilket 

innebär förhållandet mellan arbetets krav och den kontroll arbetstagaren upplever (Karasek & 

Thorell, 1990). Karasek & Thorell menar att kontroll är din förmåga gentemot 

arbetsuppgiften, och hur stort handlingsutrymme som utges. Krav är den nödvändiga 



 11 

ansträngningen för att uppgiften ska lösas. Krav och kontroll går hand i hand. En kombination 

med höga krav och hög kontroll är mest stimulerande för individen (Karasek & Thorell, 

1990). Inför en ny arbetsuppgift tolkar individen kraven och väger dem mot sin förmåga, 

vilket leder till en reaktion. Om kraven överensstämmer med förmågan, leder reaktionen till 

en måttlig grad av stress. Upplever individen sina krav som positiva, leder det normalt till 

höjd motivation och ökad arbetsglädje (Furåker, 1991). Råder det istället obalans, exempelvis 

för höga krav i förhållande till förmågan, ökar risken för ohälsa och stress, vilket i värsta fall 

kan leda till depression och utbrändhet (Karasek & Thorell, 1990). 

 

Vahtera m.fl.(2010) utförde en studie på ca 30 000 kommunalt anställda angående arbetstider 

och möjligheten att påverka dem, och ifall arbetstiderna hade någon inverkan på hälsan samt 

om det påverkade pensioneringstidpunkten. Studien visade att dålig kontroll över 

arbetstiderna har betydelse för risken att behöva gå i förtidspension. Undersökningen visade 

att gruppen individer med störst inflytande på arbetstiderna, hade det positivaste resultatet, 

och att den gruppen hade lägst andel respondenter bland förtidspensionerade. Det bevisar att 

möjligheten att kontrollera arbetsdagens längd, raster, schemaläggning och semester är 

avgörande faktorer för hälsan, och vid beslutet att förskjuta pensionsåldern (Vahtera J et al. 

2010). 

 

Jump- förklaringar 

Maltby et al (2004) beskriver jump- förklaringen som omständigheter där individer väljer att 

lämna på grund av övriga intressen, där människors egna val att välja egna intressen framför 

arbetet som t.ex. fritid och familj. Just familj och fritidsaktiviteter är också något som en 

statlig utredning (SOU, 2012:28) anger som den främsta orsaken till beslutet att ta pension 

tidigare än 65 år. I en tidigare undersökning från en statlig utredning (SOU, 2002:29) menar 

undersökningen att det är svårt att direkt påverka individer som väljer att lämna på grund av 

jump faktorer, dock kan beslutet påverkas genom att göra arbetet mer attraktivt. En strategi är 

att erbjuda bättre förutsättningar och förmåner, exempelvis flexibla arbetstider eller deltid. På 

så vis skulle individen själv kunna balansera fritid och arbete i önskat läge. En annan förmån 

skulle kunna vara en positiv löneutveckling, det kan bidra till att anställda ser fler fördelar 

med att stanna längre i verksamheten. 

 

Stattin (2009) menar också att det finns hypoteser om att det har inträffat en slags 

normförskjutning under den senaste tiden, framförallt i länder som har haft stora förtida 
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utflöden av äldre arbetskraft. Holländska studier har poängterat att värderingar och attityder 

när det gäller utträde ur arbetet på äldre dagar har betraktas som en social rättighet, vilket har 

beskrivits i form av att en ”early exit-kultur” har etablerats, där massiva förtida utträdande av 

äldre arbetskraft har medfört en institutionalisering av ”rättigheten” att sluta arbeta tidigt. 

Rätten att avbryta arbetslivet i förtid har ersatt en tidigare dominerande social norm av plikten 

att arbeta (de Vroom & Guillemard, 2002).  

 

De viktigaste orsakerna till ålderspension enligt SOU (2012:28) är längtan efter mer tid till 

familj och fritidsaktiviteter medan den näst mest förekomna orsaken är att individen under en 

längre tid bestämt att ålderspensionerna vid just en viss tidpunkt. Detta kan vara en effekt av 

den norm som finns i samhället, men kan också grundas som den statliga utredningen (SOU, 

2012:28) beskriver som kamrateffekt, dvs. att en persons beteende påverkar kamraters 

beteende. Forskare menar att människors beslut till pension kan påverkas av omgivningen. 

När pensionering är en komplicerad process som bygger på en sammanvävning av många 

olika orsaker, är det inte ovanligt att rådfråga pensionerade vänner hur processen fungerar. Ett 

annat skäl till kamrateffekten, är att det kanske är roligare att vara pensionär om vänner och 

bekanta är pensionärer. En svensk studie visar att det är relativt vanligt att makar koordinerar 

sina pensionstidpunkter. När makars arbetsmarknadsdeltagande sammanfaller med varandra, 

indikerar det att makar påverkar varandra i pensionsbeslutet (Hallberg, 2003). Detta är en del 

av kamrateffekten men också att det finns en uppfattning att pensionsregler ofta skapar 

normer när det är ”normalt” att gå i pension. Det kan delvis förklara varför många i Sverige 

går i pension vid 65 års ålder, trots att det inte längre finns någon fast pensionsålder (SOU, 

2012:28). 

 

Stay och Stuck- förklaringar 

De så kallade stay- förklaringarna beskrivs av Stattin (2009) utifrån vilken positiv betydelse 

arbetet har för anställdas pensionsbeteende och arbetsmotivation. Det är sådana positiva 

incitament som gör att den anställde anser sitt arbete som attraktivt och vill fortsätta arbeta. 

Det kan röra sig om arbetets betydelse till individen som t.ex. lönen men framförallt också om 

ickefinansiella aspekter som utvecklingsmöjligheter i arbetet, om arbetets innehåll och 

arbetets betydelse när det gäller sociala relationer.  

 

Arbetsmotivationen har en viktig betydelse för fortsatt arbete och är en orsak till en förskjuten 

pensionstidpunkt. Furuåker (1991) påpekar, att individer som upplever motivation och 
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arbetsglädje är mer tillmötesgående och produktiva än omotiverade individer. En modell som 

visualiserar vad individer motiveras av har Maslow (1954) utvecklat. Maslow menar att 

människan är en social varelse med unika behov och han har utformat en s.k. 

motivationstrappa som förklarar en individs behov (se bilaga 1). En individ behöver olika 

former av behov uppfyllda för att kunna motiveras till förskjuten ålderspension. Behoven 

påminner mycket om vilka förutsättningar en vuxen människa behöver för att nå god hälsa. 

Det första steget handlar om våra fysiska och kroppsliga behov för att överleva såsom mat 

och sömn. När dessa behov är uppfyllda uppkommer trygghetsbehovet, att få fysisk närhet 

och känna säkerhet. Maslows studie visar att människor mår bra av rutiner och lagar.  Nästa 

steg är tillhörighetsbehovet, att ingå i en gemenskap och ha en social tillhörighet, exempelvis 

kollegor, en familj eller en vännerkrets.  Eftersom den vuxna individen tillbringar en tredjedel 

av dygnet på arbetet blir arbetet en stor källa till upplevelsen av tillhörighet. En stark 

gemenskap och samhörighet leder i längden till ökad arbetsglädje, vilket i sin tur kan vara en 

orsak i beslutet att förskjuta ålderspensionen. Det avslutande steget är meningsfullhet och 

självförverkligande. Detta steg är individuellt, en individ kan tycka det är meningsfullt att 

spela datorspel hela dagarna medan en annan kan drivas av ideellt arbete och stökiga projekt 

(Maslow, 1954). 

 

En utmaning för arbetsgivaren är att försöka tillfredsställa varje individ i så stor omfattning 

som möjligt. Oavsett ålder är motivationstrappan ett verktyg som åskådliggör vilka kriterier 

som behöver uppfyllas för att lättare kunna motivera personer att stanna i verksamheten.  

 

Även termen ”stuck” kan vara en förklaring till en människas pensionsbeteende. Stattin 

(2009) förklarar att ”stuck” är orsaker som tvingar kvar personer på arbetet trots att de 

egentligen inte vill. Detta är framförallt nära kopplat till ekonomiskt tvingande 

omständigheter, att det inte finns ekonomiska förutsättningar att sluta arbeta.  

 

Arbetsgivarens attityd till äldre yrkesverksamma 

En viktig del i arbetet att kunna behålla arbetskraft längre i arbetet är arbetsgivarens attityd till 

äldrearbetskraft. Det förklarar en statlig utredning (SOU, 2012:28) genom sin studie som visar 

att var tredje individ påpekade att det upplevs svårt att få nytt jobb vid högre ålder, vilket kan 

bero på arbetsgivarens attityd till äldre medarbetare (SOU, 2012:28). En arbetsgivares attityd 

till äldre har då en viktig betydelse till att bevara äldre arbetskraft längre i arbetet.  Detta är 
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något som Riksförsäkringsverket (2001) visar i sin studie där ca 70 procent av de tillfrågade 

arbetsgivarna, sällan eller aldrig nyanställer personer över 50 år, eftersom arbetsgivarna anser 

att de yngre är produktivare.  

 

Enligt RFV (2001) anser hälften av arbetsgivarna att äldre har svårare att anpassa sig till 

förändringar som ny teknologi och omorganisationer. Hälften av arbetsgivarna tycker också 

att de yngre har bättre och högre utbildning än de äldre. Den attityden om äldre arbetskraft 

finns främst i yrken inom hotell- och restaurangbranschen och branschen för handel, 

kommunikation och transport. Studiens resultat visar dock att arbetsgivaren har en annan syn 

för äldre arbetskraft inom hälso- och sjukvården. Framförallt på grund av arbetskraftsbristen 

inom branschen, samt att äldres arbetslivserfarenhet anses som extra värdefull inom hälso- 

och sjukvården (RFV 2001).  

 

Björklöf, Gustafsson & Thorsén (2003) menar att negativa attityder till äldre arbetstagare, 

handlar om ren åldersdiskriminering. Detta visas från finska studier där cirka 10 procent över 

55 år av den offentliga arbetskraften har upplevt åldersdiskriminering, detsamma visar en 

norsk studie som gjorts på ca 30 000 offentligt anställda där en klar majoritet upplevt 

diskriminering. Särskilt vid fenomen som befordran, införande av ny teknik, löneökningar och 

chans till nya arbetsuppgifter. Åldersdiskriminering anses leda till minskad arbetsglädje, 

vilket leder till otrivsel och en tidigare pensionsavgång (Björklöf et al. 2003). 

 

Vad kan arbetsgivaren göra 

Ilmarinen (2005) och en statlig utredning (SOU, 2002:29) diskuterar lösningar om vad 

arbetsgivaren kan förbättra för att behålla äldre arbetskraft längre i arbetet. Framförallt 

diskuteras flexibla arbetstider. Olika former av arbetstider bör erbjudas till arbetstagare, 

beroende på vilken hälsa och livssituation individen befinner sig i. Möjligheten till 

deltidsarbete bör finnas som ett komplement till pensionen. Ilmarinen (2005) menar att 

deltidsarbete skulle minska stressen och arbetsbelastningen samt förbättra hälsan och 

arbetstillfredsställelsen för individen. En statlig utredning (SOU, 2002:29) påpekar att 

deltidsarbete gör det möjligt att kombinera arbete och fritid, vilket skulle kunna förlänga 

arbetslivet för individen. Deltidsarbete skulle även enligt Ilmarinen (2005) öka 

produktiviteten och leda till färre sjukskrivningar.  
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Ett alternativ för arbetsgivaren till att behålla äldre arbetskraft längre i organisationen, är att 

använda en metod som kallas ”80-90-100 arbetsschema” som Mykletun och Furunes (2011) 

har utvärderat vid Vattenfall AB. Metoden är testad på chefer inom Vattenfall och syftar till 

att öka arbetsförmågan och behålla äldre arbetstagare i organisationen. 80-90-100 schemat är 

ett program som erbjuder 20 procent minskad arbetsbörda, 10 procent minskad lön och 

oföränderliga förmåner som pension och tjänsteavtal.  Schemat var framgångsrikt och bidrog 

avsevärt till att pensionsåldern ökade från i genomsnitt 58 år 2000 till 63 år 2008. Efter 

utvärderingen visade sig att schemat var en stor bidragande orsak till förskjuten 

pensionstidpunkt. Resultatet från utvärderingen tyder på att motivationen, effektiviteten och 

arbetsglädjen förbättrades. Även att den arbetsrelaterade stressen minskade för individerna 

(Mykletun & Furunes, 2011). 

 

Ilmarinen (2005) och en statlig utredning (2002:29) beskriver vikten av ledarens roll i arbetet, 

för att kunna påverka att äldre medarbetare ska förlänga sitt verksamma arbetsliv. Chefer på 

alla nivåer behöver utbildning och information om hur äldres arbetsförmåga ska hanteras och 

implementeras i praktiken. Detta skulle kunna bidra med en ändring av attityden till äldre. Det 

krävs en positiv inställning till äldre för att kunna se fördelarna med den äldre arbetskraften 

och dess kompetens, vilket skulle göra att chefer kan nyttja och ta tillvara på äldres 

erfarenheter och visdom i verksamheten. 

  

Ilmarinen (2005) diskuterar tre viktiga egenskaper i ett bra ledarskap gentemot äldre: 

samarbete, kommunikation och organisation av arbetet.  Enligt Ilmarinen ska ledare ägna 

mera tid till ett fungerande samarbete i arbetsgrupperna. Ett fungerande samarbete skulle 

kunna öka motivationen och arbetsförmågan i arbetsgrupperna. Människan uppskattar 

uppmuntran och stöd vilket ställer krav på den sociala kompetensen hos ledaren. Ett bra 

samarbete i arbetsgrupperna och från ledaren ger bättre förutsättningar för att upprätthålla en 

god arbetsförmåga och trivsel hos både äldre och yngre medarbetare. 

  

När det handlar om att organisera arbetet för äldre är det viktigt att ledaren ska anpassa 

arbetet efter individens arbetsförmåga. Behovet av att individanpassa arbetet beror på fysiska, 

psykiska och mentala förändringar i åldrandet. När ledaren förändrar arbetssituationen för en 

individ, är det viktigt att föra en dialog med den anställde. Öppenhet och kommunikation är en 

viktig del i ledarskapet. När förändringar utförs inom arbetet bör det finnas en god 

kommunikation med arbetstagarna och att man värdesätter äldres åsikter (Ilmarinen, 2005). 
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Äldre arbetstagare med många års erfarenhet inom en verksamhet kan i vissa fall behöva 

längre tid till att anpassa sig efter organisationsförändringar än vad en yngre kollega med 

mindre erfarenhet behöver. Därför är en bra ledare med goda kunskaper om äldre viktiga. Då 

ledaren kan använda sig av metoder och lösningar som underlättar uppgiften att leda och 

fördela arbete till äldre medarbetare (Ilmarinen, 2005). 

  

Björklöf et al (2003) betonar vikten av att arbetsgivaren ska se till individen, inte vilken ålder 

man befinner sig i. Istället handlar det om att kunna ställa rimliga krav på individen och vad 

den ska prestera. Författarna påpekar också betydelsen av att arbetsgivaren har en god 

framförhållning, ger stöd och uppskattar individen för vad den gör. Ilmarinen (2005) 

resonerar vid att vi människor förändras under livet, och då måste även förväntningar och 

krav ändras. Människor blir äldre och äldre, oavsett om man är 40 eller 80 år kommer man till 

en kritisk vändpunkt då kroppen börjar bli sämre. Generella bieffekter med stigande ålder ses 

bland annat vara minskad muskelstyrka, sämre balans och längre reaktionstid (SOU 2012:28; 

Ilmarinen, 2005).  

 

Det finns även ett samband med monotona arbetsmoment och hård fysisk belastning i arbetet. 

Monotona och arbetsuppgifter med fysiska ansträngningar blir svårare att utföra ju äldre man 

blir. För äldre arbetstagare är det därför extra viktigt med en bra ergonomisk arbetsmiljö. 

Därför bör yrken med höga fysiska prestationer kombineras med regelbunden träning, för att 

förebygga arbetsskador. De vanligaste besvären bland äldre är muskel- och skelettsjukdomar i 

rygg och nacke och förekommer ofta när den mekaniska arbetsbelastningen varit för hög, dvs. 

vid hög fysisk belastning under längre tid. Att anpassa sig efter arbetstagarens arbetsförmåga 

och att skapa möjligheter till att äldre själva skall kunna reglera arbetsuppgifter och 

arbetskrav är exempel på idéer som skulle minska en individs upplevelse av stress och 

tidspress. För att äldre ska motiveras att förskjuta ålderspensionen är det därför viktigt att de 

dels kan välja sin arbetstakt och dels ha möjligheter till pauser. Även dåligt organiserade 

scheman och övertidsarbete, ökar risken för trötthet och stress (SOU, 2012:28).   

 

Det blir även allt viktigare för arbetsgivaren att samarbeta med organisationer som 

företagshälsovården för att förebygga skador och sjukskrivningar på arbetsplatsen. 

Företagshälsovården är ett viktigt stöd till en god hälsa på arbetsplatsen. Företagshälsovården 

bör utbilda medarbetare och chefer i hälsofrämjande åtgärder för att verksamheten ska kunna 

minska sjukdomar och ohälsa (Ilmarinen, 2005; SOU, 2012:28). 
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Viktigt är också att inte bara utbilda personal inom hälsofrämjande åtgärder, utan att förbättra 

äldres kunskap om pensionsprocessen. Genom att göra processen och informationen mer 

lättillgängligt kan man sälja in fördelarna med att förskjuta ålderspensionen. Exempelvis att 

uppskjuten pensionering påverkar individens framtida disponibla inkomst (SOU, 2012:28). 
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METOD 

Metodval 

För att besvara syftet att beskriva äldres inställning till ålderspension har studien utgått från en 

kvalitativ ansats. En kvalitativ studie i form av intervjuer ger oss möjligheten att öka 

förståelsen för individens upplevelser, känslor, åsikter och attityder (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vårt intresse ligger i att undersöka individernas subjektiva upplevelser till 

ålderspension, vilket en kvalitativ metod med intervjuer som angreppssätt ger oss möjligheten 

till. Skillnaden mellan intervjuer och vardagliga samtal är att intervjuer är professionella 

samtal, med förbestämda syften samtalen skall angripa (Kvale & Brinkmann. 2009). 

  

Urval 

I studien valdes yrkesgruppen sjuksköterska ut som målgrupp. Sjuksköterskorna är en 

nyckelgrupp där ett flertal kommer gå i ålderspension den närmsta tiden, därmed anser 

verksamheten att det är intressant att studera just dessa. Vi planerade att hinna med upp till 15 

intervjuer, urvalet baserades på två kriterier. För det första måste personerna vara inom den 

aktuella målgruppen (runt 60 år), för de andra måste respondenterna vara tillgängliga 

veckorna vi planerat genomföra intervjuarna. Under dispositionen av intervjuerna blev det ett 

bortfall på fyra respondenter på grund av sjukskrivningar och utebliven kontakt. Med tanke på 

uppsatsens omfattning och det resultat de elva intervjuerna redan gett oss valde vi att stanna 

på elva intervjuer. Vi upplevde att det vid de senare intervjuerna växte fram en röd tråd 

mellan respondenterna med många liknande och återkommande svar. Trots fyra bortfall 

upplevde vi mättnad i datainsamlingen, dvs. att vi såg den insamlade datan som tillräcklig, 

vilket gav oss ett bra utgångsläge inför analysen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Våra intervjuer var halvstrukturerade. Halvstrukturerade intervjuer innebär öppna frågor samt 

möjligheten till eventuella följdfrågor. Syftet med följdfrågor är att få respondenten att 

utveckla svaren, och ur forskningssynpunkt få så mycket information som möjligt runt ämnet 

(Stukat, 2005). Som samtalsledare styr man samtalet efter ett förbestämt område man valt att 

fokusera på.  Inför intervjuerna var vi förberedda på att området pension kunde vara ett 

känsligt ämne att prata om, därför valde vi att intervjua sjuksköterskorna en och en. 

Respondenterna kunde själva bestämma var och när intervjun skulle lokaliseras, förutsatt att 
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de följde vårt tidskriterium.  

 

Alla respondenter har fått besvara frågor som utgår från temat pension. Intervjuerna har 

iscensatts så att respondenterna uppmuntras förmedla synpunkter och inställningar med egna 

ord till oss (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi började varje samtal med att delge respondenten 

vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör undersökningen. Vi uppmärksammade dem om de 

etiska förutsättningarna och bad om ett godkännande för ljudinspelningen.  

 

Vid utformning av intervjuguiden (se bilaga 2) har vi inspirerats av den tidigare forskningen 

om individers attityd till ålderspension, och vilka faktorer som kan påverka beslutet. Den 

tidigare forskningen har varit vägledande vid utformning av intervjuguiden och 

sammanställning av resultat- och analysdelen. Vi har i så hög grad som möjligt försökt 

undvika att lägga värderingar i svaren och ställandet av ledande frågor, då detta kan påverka 

respondenternas svar. I slutet av intervjun har vi sammanfattat det vi diskuterat och frågat om 

respondenten har något mer att tillägga ifall personen vill kommentera återkopplingen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuguiden till de halvstrukturerade intervjuerna är konstruerad och uppbyggd från 

uppsatsens syfte och frågeställningar, dvs.  ”Hur är din inställning till förskjuten 

ålderspension?”, ”Vilka är faktorerna som påverkar beslutet om ålderspension?”, ”Vad 

skulle kunna få dig att förskjuta ålderspensionen till 67 år?”.  För att testa om intervjuguiden 

var tillräcklig, utfördes en pilotintervju, dvs. att en testintervju gjordes med en person i det 

åldersintervall vi haft som ett kriterium (runt 60 år). Vid utvärdering av pilotintervjun kändes 

intervjuguiden för enkel och ihålig. Vi valde att utöka intervjuguiden med fler inledande 

frågor för att mjuka upp personen mer. Exempel på frågor som lades till var: ”Kan du 

beskriva dina arbetsuppgifter för oss” och ”kan du beskriva en helt vanlig dag för oss”. 

Intervjuerna varade mellan 30 – 60 minuter. 

 

Bearbetning av data 

För att öka undersökningens trovärdighet ljudinspelades samtliga intervjuer och 

transkriberades i sin helhet, för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka och underlätta 

analysen. För att få ett så tydligt och preciserat resultat som möjligt meningskoncentrerades 

transkriberingarna. Meningskoncentrera innebär att man drar samman respondenternas 
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yttrande i kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Nedan är ett exempel på en 

meningskoncentrering: 

 

Fullständigt och ogenomarbetat svar på frågan varför respondenten utgår från 65 som den 

naturliga ålderspensionen: 

jaa det är ju liksom… asså... det är som gränsen. Men jag har ju börjat fundera på att jag inte 

behöver sluta vid 65 om jag känner att jag orkar och vill jobba kvar och jobba längre. Så att jag 

lämnar nog de där lite öppet och ser hur hälsoläget och lusten ser ut! Det är svårt att veta, och sen 

beror det nog lite på arbetskraften, förmodligen kommer man behöva sjuksköterskor om 6 år så att 

… Jag är nog lite beredd att fortsätta jobba, även efter 65... Inte heltid kanske men iallafall jobba 

den mängd de går. Jobba så mycket man kan och har lust med, det har jag tänkt på i alla fall… så 

det är ju som en intressant tid på något sätt, helt plötsligt har man lite valfrihet och kan välja lite så 

här... så det känns ju bra… Det är ju dock kanske inte så bra för verksamheten att det är brist på 

sjuksköterskor, men för oss som går i pension och vill jobba är de väl i alla fall bra att de finns ett 

behov... så att, det är ju  

positivt (skratt) 

 

Efter meningskoncentrering: 

Det är ju liksom gränsen. Men det har ju slagit mig nu att jag inte behöver sluta vid 65 beroende på 

hur hälsoläget och lusten ser ut... Jag kommer att lämna de öppet och ser sen. Jag är beredd att 

arbeta efter 65 år. Kanske inte heltid känns lite lustigt att helt plötsligt ha en valmöjlighet hur man 

vill göra. 

 

 

Grundtanken i meningskoncentrering är att på ett lämpligt sätt koncentrera 

intervjupersonernas svar till en väsentlig innebörd, som är i relation till studiens syfte och 

frågeställning. Fördelar med koncentreringen är att innehållet blir mer lättläst och begripligt 

för läsaren, samt att man kan erbjuda läsaren en översiktlig bild av undersökningens resultat 

utan att gå för djupt in i varje enskild del (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva, att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. (Ejvegård, 2003). 

Patel & Davidsson (2003) beskriver validiteten med att man mäter det man har avsikt att 

mäta. Författarna förklarar vidare att reliabilitet definieras som tillförlitlighet, och menas att 

mätinstrumenten ska frambringa lika resultat vid lika förhållanden vid olika tillfällen. 

Tillförlitligheten (reliabiliteten) anser vi är viktig. För att öka studiens tillförlitlighet ska 

läsaren detaljerat kunna följa studiens utformning och struktur (Ejvegård, 2003). Vi var 

medvetna om detta under studiens gång och övervägde aktivt våra val, tolkningar och 
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struktur, för att upprätthålla en röd tråd i rapportens uppbyggnad och utseende. 

  

Validitet mäter giltigheten i arbetet (Ejvegård, 2003). Under uppsatsens förlopp har vi haft 

vårt syfte samt frågeställningar i åtanke. Vi har därför under litteraturgenomgången, 

intervjuerna, samt vid vår analys alltid utgått från uppsatsens syfte och frågeställning. För att 

ytterligare stärka studiens validitet valde vi som tidigare nämnt att ljudinspela våra intervjuer 

med bandspelare för att senare kunna transkribera ner samtalen på papper, vilket gav oss 

chansen att tillsammans analysera intervjun i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde 

att hjälpas åt under intervjuerna, en antecknade och den andra valde att fokusera på 

respondenten. Att ständig kontrollera att arbetet utgår från syftet leder enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) till god validitet. 

 

Forskningsetik 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av att säkra intervjupersonernas anonymitet, 

och överväga de etiska frågeställningarna. Vetenskapsrådet beskriver individskyddskravet, att 

det finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till för att skydda individens identitet. 

Dessa krav, som kommer att beskrivas utförligare nedan är: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Vetenskapsrådet, 1990). 

  

Vi informerade respondenterna om att de intervjuer vi genomförde enbart skulle användas i 

forskningssyfte samt att de när som helst kunde avbryta intervjun då deltagandet var frivilligt 

(informerat samtycke). Respondenterna informerades även om att studien är konfidentiell, 

dvs. att inga namn kommer att nämnas eller var de specifikt arbetat. Patel och Davidson 

(2003) förklarar skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt. Om en intervju är anonym 

finns det varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering, men om intervjun är 

konfidentiell innebär det att enbart vi vet vem som svarat, men att det är uppgifter som vi inte 

kommer delge någon annan. Pensionering kan vara ett känslosamt ämne att diskutera, så det 

är betydelsefullt att sjuksköterskorna känner sig trygga vid intervjun, samt att de vågar ge så 

uppriktiga svar som möjligt. Konsekvenskravet innebär att informationen skall vara i ”gott 

ändamål”. Därmed har vi tagit ansvar, och alltid sett till att den information vi fått fram inte 

ska leda till negativa konsekvenser för respondenterna, exempelvis att sjuksköterskornas chef 

skulle kunna få reda på deras svar eller liknande. Under intervjun gick vi in i forskarens roll 

vilken innebär att vi intog professionella roller när vi genomförde våra intervjuer. Vi ser detta 



 22 

inte som något problem då vi under vår utbildningstid övat intervjuteknik och svåra samtal. 

Vi kommer även att benämna våra intervjusubjekt i resultatet som respondenter eller 

sjuksköterskor för att återigen säkra konfidentialiteten. 
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Resultat 

Respondenterna som deltar i vår studie har varit anställda olika länge, och i regel är 

anställningarna ganska lika. Samtliga sjuksköterskor framhäver att de trivs med sitt arbete 

som sjuksköterska. Främsta anledningen till trivsel är den dagliga kontakten med kollegor och 

patienter. Vidare framhäver sjuksköterskorna att de känner sig värdefulla på sin arbetsplats. 

Samt att de känner meningsfullhet genom att hjälpa andra människor. 

 Sjuksköterskors inställning till pension 

Sjuksköterskorna i studien är 58 till 63 år, fem av elva respondenter har bestämt sig för att ta 

pension mellan 63 och 65 års ålder.  Övriga sex respondenter har inte bestämt sig och påpekar 

problematiken med att se hur förutsättningarna i livet är om två till sju år framåt. Det vill 

säga, att dessa sex respondenter upplever en positiv känsla till förskjuten pensionsålder, om 

rätt förutsättningar gäller. Intervjuperson 5 menar: 

Är 63 år och arbetar heltid och har inga planer att gå ner i varken tid eller pension, då jag trivs med 

livet och min hälsa är god. Mina vänner har frågat om jag inte ska gå ner i tid, men jag tänker inte 

på det. Jag har en god hälsa och får ut mycket av arbetet, både från kollegor och, de boende. Jag 

kommer inte gå ner i arbetstid innan jag fyllt 65, sen får vi se då det är svårt att veta vad som 

händer i framtiden. 

Majoriteten framför resonemanget att 65 års ålder är den naturliga pensioneringstidpunkten. 

Trots att flera av sjuksköterskorna är medvetna om den nya pensionsreformen. Att man idag 

har möjligheter att arbeta fram till 67 års ålder. De som väljer att ta pension innan 65 år anser 

sig ta en tidig pension, medan de som tar pension efter 65 år anser sig ta en sen pension. En 

respondent menar att ”det är gränsen, att det alltid varit så”. Men att respondenten nu börjat 

fundera på att inte behöva sluta vid 65 år ifall orken finns till ett förlängt arbetsliv. En annan 

respondent diskuterar på liknande sätt, att normen på ålderspension vid 65 års ålder beror på 

att personer runt om en pratar om 65 års ålder som den naturliga pensionstidpunkten. 

Majoriteten av respondenterna skulle kunna tänka sig att kombinera arbete och pension, d.v.s. 

fortsätta arbeta deltid och ta ut pension den övriga tiden. Intervjuperson 7 yttrar sig om detta: 

Jag har planer att arbeta till 63 i samma takt som jag gör nu och efter 63 kliva ner till halvtid. 

Sedan vet jag inte hur länge jag orkar jobba, det får tiden utvisa. Mycket beror på hälsan, mår jag 

bra ser jag inget problem att förlänga mitt arbete under förutsättningar att jag inte går på heltid. 
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Orsaken till varför man väljer att gå ner i tid i slutet på arbetskarriären beror till stor del på 

hälsan enligt studiens respondenter. En respondent menar att det händer mycket med kroppen 

under ålderdomen och man får ta ett år i taget.  

En annan respondent påpekar att, istället för att jobba heltid till 65 år. Kan man gå ner till 

halvtid vid 63 år och arbeta halvtid fram till 67 år för att underlätta verksamhetens 

generationsväxling. Sjuksköterskan menar att dels skulle man få samma pensionsersättning 

som uttagen ålderspension vid 65 års ålder och dels få mer tid till egna intressen och 

aktiviteter. En annan respondent resonerar också att en kombination av förskjuten 

ålderspension och deltidsarbete först och främst utökar pensionsersättningen, men att det 

också ger mer tid för familj och fritid än vad en fulltidstjänst skulle ge. 

Att man ofta påverkas av bekanta och kollegor om pensionering diskuterar en annan 

respondent. Det är många som respondenten pratat med som är upp mot 70 år och fortfarande 

tycker det är roligt att komma tillbaka och vikariera. Respondentens bild av förskjuten 

ålderspension är att det är väldigt fritt och smidigt att trappa ner i arbetsmängd. En annan 

respondent poängterar att en idealisk nedtrappning och en förskjutning av ålderspensionen 

skulle vara att, efter 65 års ålder i grunden arbeta 25 procent men med möjligheter att jobba 

extrapass ifall man önskar. Intervjuperson 7 yttrar sig: 

Innerst inne kan jag inte förstå att man ska gå i pension, och jag har inte funderat på det. Är 60 år 

och nu när jag blev mormor gick jag ner i tid för att hinna vara med i dennes liv. Jag tycker 

fortfarande att arbetet är givande och roligt. Jag har planer att arbeta till 63 som jag gör nu och 

sedan gå ner till halvtid men sedan vet jag inte hur länge jag orkar arbeta, det får tiden utvisa. 

Mycket beror på hälsan, mår jag bra kan jag arbeta längre men inte fulltid. 

 Att tala om pension, med kollegor, vänner och chefer upplever respondenterna som varken 

positivt eller negativt. De är medvetna om att de blir äldre och att pensionen närmar sig. 

Samtliga sjuksköterskor upplever ingen förändring i attityden från omgivningen, från då de 

var yngre. De känner sig inte heller åsidosatta eller andrahandssorterade jämfört med sina 

yngre kollegor. Respondenterna känner inga påtryckningar från arbetsgivaren att de ska sluta 

eller liknande. Attityden mot respondenterna anses som god från arbetsgivaren, kollegor och 

övriga i deras omgivning. Intervjuperson 6 och 4 förklarar: 

Nej, jag upplever inte någon förändring, men sen har jag alltid engagerat mig också i arbetet 

liksom på olika projekt. Jag har nog varit en god arbetstagare, så att då får man ju nästan feedback 

åt andra hållet. Cheferna har frågat mig om pension men jag har inte märkt att de börjat mobba ut 
mig, eller vill att jag ska sluta eller sådant. Jag känner nog ändå att beslutet är helt upp till mig.  
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Ja, men där tycker jag att vi känt oss nog så uppskattade som de yngre, sen så tillhör vi en annan 

generation, vi håller inte på att gnälla och gnöla... (skratt), det tror jag cheferna slipper höra från 

vår sida. 

En respondent berättar om lyckan med de utmanande uppgifterna i arbetet, dvs. att känna 

ansvar och möjligheten att ta egna beslut. Men med beslut kommer ansvar, och för att kunna 

hålla sig á jour i ämnet krävs det att man håller sig uppdaterad via utbildningar och kurser. 

Samma respondent menar att internutbildningar skulle vara en morot till att fortsätta arbeta. 

Att lära sig något nytt, utvecklas och känna stimulans skulle enligt respondenten understödja 

verksamhetens arbete med generationsväxlingen. Intervjuperson 3 och 9 utvecklar: 

Jag ser arbetet som utmanande, man vet aldrig hur dagen ska sluta. De kan vara olika fall med 

äldre patienter och att man måste ta kontakt med läkare och sådär, annars är det självständigt vilket 

kan vara skönt ibland. Trivs jätte bra på arbetet och passar mig bra.  

Sen möjligheten till utbildning. Det finns det inget av just nu, den biten vore ju en önskedröm 

alltså. Att arbetsgivaren kunde befrämja utbildning på något vis. Det är absolut en motor för mig 

att fortsätta jobba. Det leder ju också i längden till mer kompetent personal. 

  

 Vilka orsaker påverkar beslutet om ålderspension? 

Vid diskussion om problematiken att se livssituationen två till sju år framåt pratar samtliga 

respondenter framförallt om hälsans betydelse vid förskjuten ålderspension. En respondent 

menar att hälsan är en förutsättning till fortsatt arbete, ”har man inte hälsan spelar de övriga 

faktorerna ingen roll”. Samma respondent pratar också om att det viktigaste med beslutet att 

arbeta längre är att man fungerar som person och har förmågan att kunna prestera på arbetet. 

 Intervjupersonerna 9 och 11 tycker så här:  

Hälsan är ju A och O. Desto äldre man blir desto viktigare blir hälsan, man kan få fler kramper 

osv. Jag tror det är en stor del i beslutet hur länge man vill jobba. 

Hälsan är avgörande. Det är svårt att säga det är så när man är äldre att man får ta ett år i taget. Det 

händer så mycket, de kan de hända när man är ung också men många som får stroke och så. 

Hälsan kan vara en bidragande orsak till varför man lämnar arbetet enligt respondenterna. Blir 

arbetet för krävande med exempelvis alltför stressiga arbetsmoment, kan respondenterna börja 

överväga ålderspension. Majoriteten av sjuksköterskorna självuppskattade att de hade en 

tillräckligt god hälsa för att kunna fortsätta arbeta.  Men en respondent som börjat känna 

besvär eller smärta i kroppen, har redan nu börjat överväga pensionering. Intervjuperson 2 

berättar: 
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... sen har jag börjat få lite besvär i kroppen och behöver behandling för mina besvär. Denna del 

med besvär i kroppen har gjort att jag skulle vilja gå i förtid, vilket jag har känt mer och mer under 

tiden jag har jobbat här. 

Vid dialog om hälsan leder ett flertal samtal in på vilken grad av arbetsmiljöbelastning arbetet 

har, olika arbeten ställer olika mycket krav på den fysiska och psykiska hälsan. En respondent 

menar att det är svårt att förlänga arbetslivet inom vissa yrken, medan det i andra kan vara 

lättare. Exempelvis jämför respondenten politiker och gruvarbetare. 

Om sjuksköterskeyrket ställer höga krav på den fysiska och psykiska hälsan råder det delade 

meningar om. Det är framförallt de psykiska påfrestningarna som det reflekteras om. Hälften 

av respondenterna berättar att de upplever stress i arbetet. Respondenternas erfarenhet och 

upplevelse av stress nämns i en negativ bemärkelse. Den främsta faktorn till stress tycks vara 

bristen på personal på avdelningarna som leder till mer patienter än vad de hinner med. De 

upplever att effektiviseringen i verksamheten och nedskärningarna på personalen har blivit 

alltför mycket, och att personalen ibland får gå på knäna på grund av all stress. Det är en 

anledning att inte fortsätta arbeta. Intervjupersonerna 8, 2, 9 och 5  säger:  

Ibland, jag kan tycka det är stressigt då sjukfrånvaron inte täcks upp. Då blir det vi som måste 

täcka upp de som är sjuka... Jag jobbar mycket övertid.  

Vi är x personer på x boende och vi är ensamma när man arbetar helg, det har varit många 

nerdragningar och det är synd när allt blivit stressigare.  

Kan uppleva arbetet som stressigt ibland men inte fysiskt belastat. Det kan vara stressigt om det 

blir mycket att göra och om vi är någon man kort. 

Ett irritationsmoment som kan vara betydande, är just att vi är mindre personal än vad som det ska 

vara. Min övertid ökar och att det borde finnas en oro från min chef att jag på sikt kan slita ut mig 

och drabbas av sjukskrivning eller utbrändhet. Det är en ansträngd situation just nu när det är kort 

om folk. 

Angående stress diskuterar två respondenter om förmågan att prioritera. Den ena 

respondenten menar att hälsan är viktig att behålla även efter pensionen. Man blir äldre och 

känsligare för stress. Därför är arbetslivserfarenheten viktig, att man har en förmåga att kunna 

prioritera arbetsuppgifter. Intervjuperson 4 yttrar sig: 

Nej, jag känner mig inte särskilt stressad, och det gör jag av en enda orsak, jag har en förmåga att 

prioritera, har man inte den tror jag det kan bli ett helvete. Man måste ju skilja på en akut 

hjärtinfarkt och vax i örnen (skratt). Det finns ju de som inte gör det, och de får det jättejobbigt. Ja 

men om de har vax i öronen och har haft det i två månader kan de väl ha det i två dagar till. (skratt) 

Det dör de ju inte av... 
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 Utöver hälsa finns det fler faktorer som påverkar beslutet att pensionera sig. En stark 

bidragande faktor till förskjuten pensionsålder är enligt studiens respondenter, arbetsglädje.    

Vid ålderspension tror majoriteten av sjuksköterskorna att det är främst arbetsglädjen man 

kommer sakna efter en pensionering. Arbetsglädje beskriver de som känslan att vara 

meningsfull och att träffa kollegor. En respondent menar att arbetslivet ger en social 

stimulans. Intervjupersonerna 5, 2 och 1 yttrar sig om kollegornas betydelse:  

Vid pensioneringen kommer jag tappa mycket av mitt sociala liv, framförallt den dagliga 

kontakten med arbetskamrater, patienter och människor runt arbetet. Jobbet för mig fyller en viktig 

funktion och skapar mening med livet både genom försörjning, trivsel och framförallt socialt. De 

försvinner när jag går i pension så de gäller att fylla den med annat.  

Kollegorna är betydelsefull, jag känner mig otroligt älskad. De ställer upp när det är jobbigt, och 

ger mig uppmärksamheten jag behöver.  Man mår bra av att bli accepterad och respekterad från 

sina kollegor. I arbetet ägnar man 40 timmar i veckan och då gäller det att respektera varandra och 

lyssna, samt att bry sig om varandra. 

… Förstås personalen som finns här, vi har jobbat ihop i 25 år, och jag känner mig så otroligt 

älskad, jag får så mycket kärlek här. Har jag inte varit här liksom så frågar dem ”var har du varit 

någonstans”. Det är äkta kärlek, jag behöver det. Det behöver vi alla kanske? 

Respondenterna ansåg kollegorna som en faktor till uppnådd arbetsglädje, en andra faktor till 

uppnådd arbetsglädje är meningsfullhet. Med meningsfullhet menar sjuksköterskorna att man 

mår gott, genom att göra gott, dvs. att man känner sig viktig och värdefull genom att hjälpa 

andra människor. En respondent anser att man efter 40 år i arbetet identifierar sig med yrket. 

Enligt henne är arbetet meningsfullt och betydelsefullt, framförallt känslan att hjälpa andra 

människor. Intervjuperson 9 och 7 påpekar;  

Jag trivs jätte bra att jobba med äldre, du får så mycket igen. Det berikar mig, så att det tror jag att 

jag skulle sakna jätte mycket, faktiskt.  

En till faktor som gör att jag inte tar pension är att känna sig nyttig och behövd. Att man gör bra 

saker för en god sak som att hjälpa patienter och att kunna dela glädje och sorg.  Den sociala biten 

med arbetet är viktigt med arbetskamrater och att känna sig behövd. Det är viktigt att känna sig 

behövd tror jag 

En annan viktig faktor till förskjuten pensionstidpunkt enligt studiens respondenter är den 

ekonomiska aspekten. Lönen är människans levebröd menar en av respondenterna och 

påpekar att drömmar och andra fritidsintressen kostar dyra pengar, vilket gör att den 

ekonomiska faktorn blir väsentlig till att arbeta längre. Intervjuperson 7, 1 och 4 medgav: 

En faktor till att jag skulle fortsätta arbeta är framförallt den ekonomiska aspekten, att jag vill ha 

ett levebröd till pensionen. Den styr i hög grad när jag kommer att gå i pension. Det går inte att gå 
när jag är 60 år då får jag bo i tält!  
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Det är pengarna absolut, Gud så hemskt. Det är dyrt, jag försöker resa mycket, så jag försöker leva 

upp massa drömmar och då tar man från bufferten. Sen så har jag en stuga som vi lägger ganska 

mycket på så därför är det bra att jobba extra. Man tjänar ju inte så jättebra så då är all form av 

övertid bra...  

Det är ju därför jag inte vill gå på heltidspension, för då försvinner det ju bara. Men om jag tar halv 

pension och halv tjänstgöring då landar jag drygt på x tusen, och det överlever man ju på. 

Majoriteten av respondenterna påpekar lönens betydelse vid förskjuten ålderspension. En av 

respondenterna resonerar på ett annorlunda sätt, att det inte alltid behöver vara lönen som 

motiverar medarbetare att stanna i arbetet. Sjuksköterskan anser att feedback och en bra 

relation med chefen kan påverka attityden till förskjuten ålderspension. Intervjuperson 6 

menar att: 

Man pratar mycket om högre lön, det är en sak. Men jag tror att feedback från chefen kan vara lika 

viktigt, det ökar ju trivseln. Det är som en hockeytränare, det är han som ska få mig att prestera 

bättre än vad jag egentligen kan och tror. Sådana chefer tror jag man måste komma till. Då kan 

man nog förbise de här lönefrågorna. 

Respondenten utvecklar sitt resonemang, att en trivsam arbetsmiljö med en varm och 

sympatisk chef som ser till individen skulle bidra till att sjuksköterskor stannade längre i 

verksamheten.   

I diskussion om pensionsavgång pratar majoriteten av respondenterna om fritidens betydelse. 

Med fritid syftar respondenterna på familj och hobbyaktiviteter. En av respondenterna anser 

att fritidsintressen och drömmar är de viktigaste och den mest avgörande faktorn till 

ålderspension. Intervjuperson 9, 6 och 3 yttrar sig om fritid: 

Faktorer som påverkar mitt val till pension är framförallt fritiden, att kunna göra saker när man 

vill. Jag ser inget problem att sysselsätta mina dagar. Jag har en bra hälsa och tycker om att träna 

och resa, framförallt i X där jag har min stuga. Sen är det friheten att kunna bestämma själv över 

dagen och ta en sovmorgon eller vad man nu vill göra. 

Det är inte det här att bli äldre som jag ser fram emot, men jag ser fram emot den här valfriheten 

att jag kan ägna min egen tid, det är inget som styr över min tid utan jag får bestämmer själv om 

jag vill jobba och hur mycket... det känns som en förmån att få göra det. Och träffa andra, gå med i 

PRO (skratt).  

Det som jag ser framemot i pensionen är att kunna få mera tid till att umgås med nära och kära, att 

kunna plocka svamp i stugan och kunna stanna upp och känna lugnet. Tiden är viktig och jag får 

helt enkelt mer tid till dessa saker när jag går i pension. Detta har sin grund i att jag får vara frisk 

för jag vill inte bli inlagd på ett ålderdomshem direkt. Det som lockar med pensionen är just tiden 

till andra saker än arbetet, som t.ex. resor, böcker, film. Mer fritid till mina intressen. 



 29 

 Andra respondenter talar om familjens och vänners betydelse och att man vill ha några år 

med sin familj och vänner medan man är frisk och orkar. Intervjuperson 2 och 8 uttrycker sig 

så här: 

Jag har många vänner som går vid 63 för att ekonomin tillåter det... De vet att de kommer gå ner i 

till halvtid när de fyller 63 år... Jag tror inte att jag kan göra det men om de skulle vara så att jag 

kunde göra det, skulle jag också haka på när jag blir 63 år. 

Men jag har ett barnbarn som är tre år och hans mamma är ensamstående så jag har han ganska 

mycket. Då blir det ganska mycket (skratt)... 

Ett par av sjuksköterskorna påpekar också att en synkroniserad pension med sin respektive 

skulle vara intressant. Det kan innebära både ett förlängt, men också ett förkortat arbetsliv 

beroende på hur resonemanget med partnern ser ut. Intervjupersonerna 2, 3 och 10 utvecklar. 

Jag har en respektive som är pensionerad vilket gör att pensionering ligger väldigt nära i tiden, för 

jag vet inte hur lång tid vi har tillsammans och jag vill gärna ta tillvara på den tiden.  

Men sen också min sambo som är yngre än mig. Sambon kommer ju förmodligen jobba ett bra tag 

till, och det är ju klart att det är ett motiv till att jag ska fortsätta arbeta ifall vi ska synka pensionen 

tillsammans.  

Men jag skjuter på pensionen och jag har funderat runt det här då min partner är lite yngre än mig. 

Jag skulle säkert kunna fortsätta jobba för att min partner har inga tankar på att trappa ner i sitt 

arbete. 

 

Kan arbetsgivaren påverka medarbetarnas inställning till 

förskjuten ålderspension? 

Resultatet visar att det finns insatser arbetsgivaren kan göra, men också att vissa av 

sjuksköterskorna redan bestämt sig och att olika insatser inte kommer påverka deras beslut. 

En minoritet av sjuksköterskorna berättade att arbetsgivaren inte kunde påverka deras beslut 

att förlänga arbetet efter 65 års ålder. De menar att fortsatt arbete efter 65 års ålder inte lockar 

över huvudtaget som det ser ut idag. Intervjuperson 9 yttrar sig:  

 

Har jag bestämt mig så spelar det ingen roll, jag skulle eventuellt ställa upp för mina kollegor om 

 de frågar om jag kan ställa upp någon dag men det är inget arbetsgivaren kan påverka. Då måste 

 jag själv om jag har lust eller inte såklart sen kanske gå in och ta ett pass. 

 

En av sjuksköterskorna utvecklar problematiken att förändra en persons pensionsbeslut. 

Exempelvis; ”avståndet till arbetet, och att de långa resorna till och från arbetet blivit för 

besvärliga och tidskrävande”. Respondenten menar att det är svårt att påverka när hus och 
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familj är belägna på en ort som är långt från arbetet.  

  

Åtta av elva respondenter anser att det finns incitament som kan påverka en förskjuten 

ålderspension.  En stark faktor som skulle kunna leda till fortsättning är flexibla arbetstider, 

dvs. möjligheten att kunna kliva ner i arbetstid i olika former som halv- och deltid. En av 

respondenterna menar att den ideala lösningen efter 65 års ålder skulle vara en kombination 

med arbete och pension. Exempelvis som en respondent nämnt tidigare, att en fast arbetstjänst 

på 25 procent och möjligheten att arbeta 10 extrapass i månaden ifall man vill, och sen att ta 

ut pensionsersättning för den övriga tiden skulle vara en lösning.  

 

Två andra respondenter utvecklar arbetstidens betydelse. En nämner att gå ner på halvtid och 

arbeta 20 timmar. Att tillexempel erbjudas en möjlighet att arbeta från måndag till onsdag och 

sedan kunna vara ledig torsdag till söndag. Det skulle vara ett alternativ som påverkar beslutet 

att förskjuta ålderspensionen. Den andra upplyser om friheten att kunna vara med och påverka 

i arbetsschemat, att kunna styra schemat efter egen vinning. Exempelvis som respondenten 

själv skulle styrt schemat, ”jag skulle jobba veckovis, arbeta fem dagar och sen ledig fem 

dagar”. Det skulle enligt respondenten leda till att den lediga tiden kan utnyttjas till 

återhämtning och fritidsintressen. Intervjuperson 9: 

 

Jag tror på det här med eget ansvar att kunna man ska kunna styra arbetstiderna till sin fördel. 

Kanske låter egoistiskt men att få mycket inflytande till sina egna arbetstider. Flexibla arbetstider. 

det tror jag är viktigt, att man kan styra schemat själv. Alltså inte jobba hela tiden. Kanske jobba 

från sina egna önskningar alltså jobba en vecka och sen ledig en vecka. Då skulle jag kunna få 

mera tid till annat och känna mig piggare när jag väl arbetar. 

 

Två av sjuksköterskorna resonerade runt en annan strategi som kan hjälpa arbetsgivaren att få 

äldre medarbetare att förlänga arbetslivet. Att kombinera minskad arbetstid med ekonomiska 

förmåner. Det skulle också leda till mera fritid som flera av respondenterna reflekterade till 

tidigare under intervjun. Exempelvis kan en strategi vara att arbeta 50 procent men att behålla 

70 procent av lönen, eller att arbeta 80 procent och kunna behålla 90 eller 100 procent av 

lönen. Intervjuperson 11 berättade: 

 

Vet inte vad Umeå kommun ska kunna göra men att kliva ner i arbetstid är en vettig sak och arbeta 

deltid. Eller att kunna arbeta mindre och få betalt för mera tid. Att kanske kliva ner i 50 procent 

men behålla 70 procent eller mer. Kanske kan vara svårt men det skulle vara en intressant för mig 

till att fortsätta arbeta. 
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Större delen av respondenterna påstår som tidigare nämnt, att lönen har en stor inverkan på 

beslutet till att arbeta längre. De menar att den ekonomiska situationen inom yrket måste 

förbättras. Två av sjuksköterskorna påpekade att löneutvecklingen är ogynnsam. Att det är 

orättvist när det inte går att påverka lönen efter tio år inom verksamheten.  Intervjuperson 3 

berättar: 

 

Löneutvecklingen stannar efter 10 års erfarenhet. Vidareutbildning och erfarenhet ska löna sig, 

men det har visat sig att det inte är så. Jag känner att det inte finns någon uppskattning för det bra 

arbete jag utför. Det påpekar jag också i mina lönesamtal. Jag vet att jag är förtjänt av en högre lön 

och att chefen ser det, men när lönekuvertet öppnas är det som att dra ner en rullgardin. Lönen är 

en viktig faktor till att arbeta längre, helt klart! 

 

Cirka hälften av respondenterna upplever att den enda skillnaden mellan de äldre och yngre är 

lönen, vilket relateras till låga löneökningar hos de äldre respondenterna. Intervjuperson 5 

anser: 

 

Efter 40 år i branschen och med all den erfarenhet den jag har, ska det visa sig mer i lönekuvertet. 

Och det känns konstigt att ny utbildade sjuksköterskor har 2000 kr mindre än mig själv med alla 

dessa år som jag har jobbat. 

 

En av sjuksköterskorna påpekar att lönen har ett viktigt värde och menar att det är ett 

samhällsproblem.  Det måste till en förändring angående lönen, ifall arbetsgivaren vill få 

arbetet mer attraktivt och slippa dilemman som underskott på arbetskraft vid 

generationsväxlingar. Intervjuperson 1 påpekar: 

 

Jag tror det är svårt för arbetsgivaren att göra något. Man måste börja mera från grunden.  Genom 

att betala en skälig lön för en nyexaminerad som har tre års studier från en kvalificerad 

högskoleutbildning. De skulle kunna vara en bra start i arbetet för att behålla arbetskraften längre. 

 

En annan anledning som påverkar pensionsbeslutet, är relationen till närmsta chef. 

Majoriteten av sjuksköterskorna anser att chefen spelar en viktig roll för arbetsglädjen i 

arbetet. Fyra av sjuksköterskorna menar att det är problem med kommunikationen med 

närmsta chefen och att chefen behöver komma närmare verksamheten. Intervjuperson 5 

menar: 

 

Cheferna är bra men är inte närvarande något som jag hoppas de ändrar på för att tidigare hade vi 

det och det blir lättare att lösa problem och chefen får en bättre översyn på verksamheten. Kan då 

lättare lösa eventuella problem. 
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Respondenterna förklarar att den verbala dialogen är viktig för att kunna få feedback, 

underlätta arbetssituationer samt lösa problematiska situationer på arbetet. Ett par 

respondenter nämner att den vanligaste kommunikationen med närmsta chef idag är, via e-

post och sms, vilket gör att den personliga dialogen med chefen försvinner i arbetet. 

Intervjuperson 5 förklarar:  

 

Kollegorna är viktiga och jag känner mig accepterad av enhetscheferna men problemet har varit att 

jag har upplev enhetscheferna som mycket frånvarande och inte tillräckligt närvarande i 

verksamheten. Chefen kommunicerar ofta via e-post när personen sitter i samma hus, det känns 

opersonligt. Även om chefen har sitt arbetsrum, skulle kunna komma förbi och prata med hos. Jag 

skulle uppskatta en chef som bryr sig om personalen. 

 

En dialog med arbetsgivaren fungerar också som ett verktyg till att belysa framtiden menar en 

sjuksköterska. Kunna föra en dialog kring hur sjuksköterskorna ser på sin pension och 

pensionstidpunkt, för att förebygga stora arbetskraftgap i generationsväxlingarna. 

Intervjuperson 10 menar: 

  

Jag tror det är bra att föra en dialog med arbetsgivaren. Det är både bra för mig att veta hur det 

ligger till med pensionen. Det kan vara också schysst mot arbetsgivaren som kan vara förberedd, 

och kanske ge alternativa lösningar till fortsatt arbete. Till exempel att arbetsgivaren kan lösa min 

deltid. 

  

Majoriteten upplyser också om svårigheten att påverka beslut som tas på arbetsplatsen. Två av 

sjuksköterskorna nämner problematiken när olika beslut ska fattas, att sjuksköterskorna får 

chans att komma till tals, men när det kommer ett beslut blir det ändå som chefer eller ledning 

har bestämt. Respondenterna relaterar till organisationsförändringar och bristen på 

information om varför förändringar sker. Intervjuperson 2, 7 och 11 utvecklar: 

 

De kan vara svårt att vara med och påverka i Umeå kommun där jag upplever att man kan få vara 

med men när det kommer till kritan gör de ändå som ledningen har bestämt. Jag skulle vilja ha 

mera arbetsro när verksamheten ständigt är i förändring! 

 

Det händer väldigt mycket och att det är en ständig omorganisation, där vi har gjort på ett sätt en 

 period och plötsligt ska vi ändra igen, vilket kan ta på krafterna. Det är svårt att veta varför utan 

 det bara utförs även om det har fungerat tidigare. 

 

Tråkigt när man väl får en möjlighet till att påverka genom kurser eller utbildningar så rinner det 

bara ut i sanden. Det känns som att det inte händer något, utan cheferna har redan sin linje klar vad 

som ska göras. 

 

En av respondenterna fortsätter under samma resonemang genom att påpeka att en god 
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relation med chefen är viktig, men att en bättre kommunikation krävs för att uppnå detta. På 

så vis skulle sjuksköterskorna lättare kunna vara med och påverka i arbetet. Framförallt menar 

respondenten att de äldre i branschen har värdefulla erfarenheter som verksamheten kommer 

gå miste om ifall de inte börjar lyssna. Intervjuperson 11 berättar: 

 

Jag tror att det är viktigt att kunna ha en bra kommunikation mellan arbetsledare och arbetstagare. 

Att chefer verkligen lyssnar på oss och att vi kan vara med och påverka, för nu om man säger 

något tar de inte det på allvar. Vi har en god kunskap om arbetet så något anser jag att vi kan bidra 

med. 

 

En av sjuksköterskorna menar att cheferna inte tar hänsyn till arbetsgrupperna. Exempelvis 

har det blivit ett irritationsmoment när cheferna splittrat väl fungerande arbetslag. Grupper 

splittras utan förklaring vilket i sin tur påverkar arbetsmoralen och skapar otrivsel. 

Intervjuperson 6 förklarar: 

 

Det kan också vara så att vi har bestämt ett arbetssätt inom gruppen och så kommer en ny chef in 

och ska ändra på arbetssättet även om det var ett liknade arbetssätt... Eller när ledningen splittrade 

en fungerad arbetsgrupp som vi tidigare hade. Den fungerade väldigt bra men det finns ingen 

hänsyn hos chefen. Vilket är synd när kollegorna fyller en viktig roll i arbetet. 

 

En annan sjuksköterska upplyser om ärlighet och tydlighet i informationen från chefer. 

Intervjuperson 9 uttrycker sig så här: 

 

Jag är less på allt svammel, varför inte bara säga som det är och vara ärlig. Säg att vi inte har råd 

att anställa vikarier, att vi måste fixa det själva. Hoppa snacket om effektivisering när det 

egentligen handlar om pengar. 

 

 

Flera sjuksköterskor menar att arbetsgivaren ska värna om de äldre, att ta tillvara på den 

erfarenheten som de äldre förfogar över. Två respondenter resonerade att överföring av 

kunskap till de yngre genom mentorskap, skulle vara ett intressant alternativ. En respondent 

förklarar en mentorroll som ett lindrigare arbete, både fysiskt och psykiskt. Respondenten 

menar att man skulle kunna hjälpa de yngre kollegorna med arbetsuppgifter som t.ex. 

bedömning och placering av patienter. Den andra respondenten beskriver rollen som en 

samordnare och kunna vara flexibel i olika avdelningar. Detta om förutsättning finns till att 

kliva ner i arbetstid. De båda menar att en förändring av deras tjänst, möjligtvis skulle locka 

till en fortsättning i arbetet. Intervjuperson 5 uttrycker sig: 
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Jag tror att Umeå kommun inte bara kan byta ut oss äldre sjuksköterskor utan att de ny måste 

skolas in på något sätt, skulle tänka mig arbeta deltid och vara ett stöd för de yngre. Att vara ”en 

spindel i nätet” som samordnar och kan hjälpa till lite överallt. För arbetet kräver en viss rutin 

anser jag. Den kunskapen som vi har, har inte de yngre som behöver lära sig av oss. 

 

Ytterligare en strategi för ökade möjligheter till förskjuten pensionsålder är motionstimmar. 

Hälsa är den viktigaste förutsättningen till fortsatt arbete. Träning på arbetstid skulle förbättra 

hälsan enligt intervjuperson 5:  

 

Det Umeå kommun skulle kunna göra är friskvård alltså en motionstimme skulle vara fantastiskt, 

att det skulle finnas en avsatt tid varje dag för motionsaktiviteter. Även om vi har subventionerat 

pris på gym, så passar inte gym för alla. Det är viktigt att röra på sig. Man måste röra på sig för att 

orka med, för de blir inte lättare när man blir äldre. 

 

Tre sjuksköterskor önskar fler arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffarna skulle enligt 

respondenterna fungera som ett forum. En av sjuksköterskorna menar att det är viktigt för 

utvecklingen av både individen och verksamheten. På en arbetsplatsträff skulle problem som 

har uppstått diskuteras och lösas. Detta tror sjuksköterskan skulle vara ett bra forum för 

möjligheten till att kunna påverka. Intervjuperson 3 menar så här:  

 

Anser att det skulle vara bra med att ha gemensamma träffar med alla sjuksköterskor som arbetade 

inom vår sektion för att kunna dela med sig med olika erfarenheter och problem. 

 

En respondent påpekar vikten med en gemensam samlingspunkt, där den personliga dialogen 

mellan medarbetare har en viktig del i arbetet, framförallt när den sociala delen anses som 

viktigt enligt respondenten. En plats som gör det lättare att stötta varandra i olika ärenden och 

blir ett lättare sätt att kommunicera mellan varandra. Intervjuperson 3: 

  

Jag känner att stödet av kollegor blev mindre efter att vår gemensamma samlingsplats försvann 

och vi omfördelade till olika boende. Vi kommunicerar istället nu mycket via telefon och e-post 

för att stötta varandra vilket är trögare man är beroende av den personliga kontakten som vi hade 

tidigare! Saknar en gemensam utgångsplats för att diskutera och kunna hjälpa varandra bättre 

 

Alla respondenterna antydde att en fortsättning till arbetet är beroende av personliga faktorer 

som t.ex. hälsa, ekonomi eller sociala förhållanden. Sammanfattningsvis är flexibla arbetstider 

med goda ekonomiska incitament den viktigaste aspekten till beslutet att förskjuta pensionen. 

Även ledarskapet har en inverkan som skulle kunna förbättras och att mentorskap skulle 

kunna utnyttjas i verksamheten. 
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Analys  

Sjuksköterskornas inställning till sin personliga pensionstidpunkt 

Sjuksköterskornas inställning till sin pensionstidpunkt och när det funderar på att gå i pension 

är väldigt svår att uttala sig om. Hälften har bestämt att gå mellan 63 och 65 års ålder medan 

resterande sjuksköterskor inte har bestämt sig och menar att det är svårt att se hur 

förutsättningarna i livet är om två till sju år framåt. Framtiden är svår att utvisa och det finns 

en osäkerhet om vad som kommer att ske i framtiden och det visar sig när flera inte har 

bestämt sig. Även om det råder en osäkerhet till respondenternas inställning till sin 

pensionstidpunkt har det framkommit förklaringar till hur man ser på sin pensionstidpunkt. 

 

En gemensam syn på sjuksköterskearbetet är att samtliga respondenter trivs med arbetet, då 

respondenterna upplever meningsfullhet att hjälpa människor. En av respondenterna beskrev 

arbetet som något som individen identifierade sig med och att arbetet får individen att känna 

sig behövd vilket blir svårt att ersätta när man går i pension. Meningsfullhet menar Maslow 

(1954) som ett steg som är individuellt men i detta fall har alla samma yrke och ser en stark 

mening i att kunna hjälpa människor, vilket skapar en stark gemenskap att tillhöra en social 

grupp som har en liknad uppfattning om vad som är meningsfullt. Upplevelsen att göra nytta 

och att ingå i en social grupp med stark gemenskap, leder till ökad arbetsglädje menar 

Maslow. Flera av respondenterna menar att den dagliga kontakten med kollegor ökar trivseln 

och att den sociala betydelsen med kollegor gör att beslutet att förlänga sitt arbetsliv stärks. 

 

Vid diskussion om pensionsålder refererar majoriteten av respondenterna till 65 års ålder. 

Väljer man att gå tidigare än 65 år ålder klassificeras man som att man gått i pension tidigt. 

Pensionerar man sig efter 65 års ålder upplevs det som att man tagit en sen pension. 

Anledningen till detta enligt respondenterna är, att det alltid har varit så. I en statlig utredning 

(SOU 2012:28) beskrivs att flertalet individer utgår från 65 års ålder när det finns sociala 

normer då pensionstidpunkten 65 år finns i samhället. Den sociala normen för en 65 års 

ålderspension kan bygga på den gamla pensionsreformen och de tidigare riktlinjer som fanns i 

samhället. Trots upplösning och förskjutning av den tidigare pensionsreformen ses individer 

fortfarande påverkas av de tidigare reglerna att man skall gå i pension vid 65 års ålder. Detta 

leder enligt utredningen till en kamrateffekt, dvs. att personers beteende smittar av sig till 

andra. Pensionering är en komplicerad process och det är inte ovanligt att man rådfrågar 

pensionerade personer i sitt sociala nätverk hur processen fungerar (SOU 2012:28). 
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Majoriteten av respondenterna resonerar på ett liknande sätt, de har inte bestämt något absolut 

slutdatum på arbetslivet, utan påpekar att ta ett år eller ett halvår i taget, fram till 65 år. 

Respondenterna poängterar svårigheten att förutspå hur det känns två till fem år framåt och 

har därför inte tagit något beslut om det blir förskjuten ålderspension. 

 

Hälsan och arbetets sociala betydelse  

Samtliga respondenter betonar hälsans vikt vid beslutet av att förskjuta ålderspensionen. 

Hälsan är enligt en individ "A och O" och ett kriterium för att möjliggöra fortsatt arbete. 

Enligt Matlby et al (2004) kan denna förklaring liknas med en push- förklaring, att en tidigare 

pensionering kan grundas genom hälsomässiga skäl och kan stötas ut på grund av en på dålig 

arbetsmiljö och stress.  Hälsan beskrivs enligt WHO (1946) som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I en statlig utredning (SOU, 2012:28) beskrivs 

också att faktorer som trygg ekonomi, god hälsa, bra socialt nätverk, meningsfull 

sysselsättning och en rimlig arbetsbelastning är viktiga komponenter för ett stimulerande av 

det fysiska och psykiska välbefinnandet. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppskattar sin fysiska hälsa som god. En av respondenterna 

påpekar att den regelbundna motionen och den hälsosamma livsstilen ger förutsättningar till 

den goda fysiska hälsan. Ilmarinen (2005) delar åsikt med respondenten, att den fysiska 

hälsans betydelse blir allt viktigare. Han påpekar att den fysiska aktiviteten hos äldre blir allt 

viktigare, när den fysiska kapaciteten börjar minska mellan åldern 45-65 år, och Ilmarinen 

menar att en regelbunden motion bör införlivas i individens liv. 

 

Sjuksköterskearbetet anses av respondenterna inte som ett fysiskt krävande arbete. Tunga lyft 

och ohälsosamma arbetsställningar förekommer inte särskilt ofta. Dock diskuterades de 

psykiska kraven från arbetet. Hälften av respondenterna upplever höga krav under 

arbetsdagen och uppfattar många arbetsdagar som stressiga. Främsta orsaken till stressigt 

arbete är bristen på personal. En respondent yttrade sig om arbetsbristen; ”personalen går 

ibland på knäna av all stress!” Respondenten menar att den aktuella arbetsmiljön är en 

omständighet som påverkar pensionsbeslutet. Nilsson (2005) stödjer detta uttalande och 

menar att om individer ska kunna arbeta längre behöver den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön vara bra. En statlig utredning (2012:28) diskuterar att under långa perioder 

arbeta under stress påverkar hälsan negativt och att yrken med höga psykiska krav inte ses 
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lika attraktiva att stanna inom. Karasek & Thorell (1990) diskuterar även stressens påverkan 

inom arbetet, där stressen är direkt skadligt för hälsan om individen utsättas med stress under 

långa perioder. Riskerna kan bli att personen känner hjälplöshet, depression eller utbrändhet 

(Karasek & Thorell 1990). Ingen av respondenterna har angett att de vantrivs eller känner 

depression men bristen på personal kan förknippas med hjälplöshet som några av 

respondenterna nämnde. Majoriteten av respondenterna trivs med arbetet och att hälsan är den 

viktigaste faktorn för det eventuella förlängda arbetslivet. I den statliga utredningen (SOU 

2012:28) visas att förhållandet mellan arbete och hälsa stärker arbetsmiljöns betydelse, dvs. 

att individer som arbetat långa perioder i stressiga förhållanden får bättre hälsa efter 

ålderspensioneringen. Utöver hälsa finns andra faktorer som har betydelse för beslutet att 

förskjuta ålderspensionen.  

 

En faktor som speglade majoriteten av intervjuerna är övriga intressen som respondenten 

önskar att sysselsätta sig med. Många återkommande åsikter om varför man ser fram emot 

pensionen handlar om fritidsintressen och familjesituationen. Exempelvis kommer en av 

respondenterna överväga ålderspensionen med sin partner för att synkronisera pensionerna, 

för att få mer tid med varandra. Enligt Maltby et al (2004) kan detta resonemang förknippas 

med jump- förklaringar, att människor väljer egna intressen framför arbetet. Detta kan bero på 

som de Vroom och Guillemard (2002) beskriver att det har bildats en ”early exit kultur” hos 

sjuksköterskorna. Värderingar och attityder har ändrats kring utträde av arbetet när det har 

blivit en social rättighet att kunna sluta i förtid, istället för den tidigare dominerande sociala 

norm av plikten att arbeta. Anledningen till att man stannar i arbetet diskuteras i den statliga 

utredningen (SOU, 2012:28), att vanliga faktorer är kollegor, arbetsglädje och lön. Det stärker 

våra respondenter, dvs. att merparten av respondenterna ser lönen som den mest bidragande 

orsaken till förskjuten ålderspension.  Flera respondenter nämner att en tidig pensionsavgång 

skulle ge en mindre ekonomisk avkastning, än om man väljer att gå senare. Detta kan ses som 

en stuck- förklaring som enligt Stattin (2009) innebär att det inte finns tillräckliga ekonomiska 

förutsättningar för respondenterna att kunna gå när de själv vill i pension. I detta yrke som 

sjuksköterska menar flera av respondenterna att det är för dåligt betalt för att kunna gå 

tidigare i pension, vilket inte överensstämmer med de  pull-förklaringar som Stattin (2009) 

definierar som ekonomiska incitament som gör att det upplevs mera attraktivt att lämna 

arbetet än att fortsätta att arbeta. 
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Vad kan arbetsgivaren göra för att påverka förskjuten 

ålderspensionen 

 

Arbetsgivarens inställning till äldre arbetskraft 

Efter vi har ställt frågan om respondenterna upplevde någon attitydförändring från 

arbetsgivare eller kollegor med syfte på respondenternas åldrande fick vi svaret, att ingen av 

respondenterna upplevde någon negativ attityd från arbetsgivare eller kollegor. Framförallt 

upplevdes inga påtryckningar att respondenterna skulle sluta eller tidigarelägga sin 

ålderspension.  Detta kan tolkas som att arbetsgivaren uppskattar den äldre arbetskraften. 

Flera av respondenterna menar att deras erfarenhet har en stor betydelse inom sjuk- och 

hälsovård. Analyser från riksförsäkringsverket (2001) visar att arbetsgivarens attityder är 

gynnsammare inom hälso- och sjukvården, framförallt att arbetsgivaren lägger större vikt vid 

samlad kunskap och medarbetares erfarenhet. Dock hävdar flertalet respondenter att det finns 

en viss skillnad mellan yngre och äldre medarbetare i löneutvecklingen.  Att det är en negativ 

löneutveckling inom yrket och att yngre som inträder i yrket har nästa lika bra lön som äldre 

erfarna medarbetare. Björklöf m.fl. (2003) anser att äldre medarbetare kan uppleva 

åldersdiskriminering vid ett yrkes löneutveckling. En sådan åldersdiskriminering anses leda 

till en minskad arbetstillfredsställelse hos de äldre sjuksköterskorna. 

    

Arbetstider 

Majoriteten av respondenterna anser att hälsa, fritid och ekonomi har en betydelsefull roll för 

beslutet till förskjuten ålderspension. Parallellt med hälsa, fritid och ekonomi finns 

arbetstidens betydelse. Flera respondenter uppgav under intervjuerna att just arbetstidens 

förläggning kraftigt kan påverkar tidpunkten för ålderspension. Sjuksköterskorna förklarade 

exempelvis fördelar med att minska arbetstiden för att skapa bättre förutsättningar för hälsa 

och fritid. Ilmarinen (2005) och en statlig utredning (SOU, 2002:29) diskuterar att 

minskad/flexibla arbetstider skulle vara ett alternativ till att skapa ett förlängt arbetsliv. 

Minskad arbetstid eller en deltidslösning ska också vara under vettiga ekonomiska grunder 

som ett komplement till pensionen. Den ekonomiska aspekten framkom ofta från flertalet av 

respondenterna som avgörande i ett beslut till att arbeta vidare.  En metod som passar in i 

flexibla arbetstider är ett arbetsschema som kallas 80-90-100. Arbetsschemat kan enligt 

Mykletun & Furunes (2011) användas när arbetsgivaren vill behålla äldre medarbetare längre 

i organisationen. 80-90-100 schemat erbjuder minskning av arbetsbördan men att kunna 
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behålla större delen av lönen samt utan någon förändring av pensionsavtal. Två respondenters 

resonemang påminner mycket om 80-90-100 schemat. Att minska arbetsmängden med 

behållna förmåner skulle vara ett alternativ till att förskjuta ålderspensionen. Det är enligt 

Myckletun & Furunes (2011) en effektiv strategi att få äldre arbetskraft att senarelägga 

ålderspensionen.  

 

Majoriteten av respondenterna påstår att det finns en ökad stress i arbetet och att arbetet 

upplevs som stressigt. Med flexibla arbetstider påstår Ilmarinen (2005) och Mykletun & 

Furunes (2011) att stressen minskar och en ökad arbetstillfredsställelse infinner sig hos 

individerna. Några av respondenterna fortsätter tankegången med en önskan om tillgång till 

mera fritid, genom dynamiskt självstyrande scheman. Ilmarinen (2005) menar att en tillgång 

till äldres möjligheter att själv reglera arbetsuppgifter och arbetsmetoder, skulle kunna minska 

stress och tidspress men att det ska anpassas efter arbetstagarens arbetsförmåga.  

 

Ledarskap 

Flera av sjuksköterskorna nämnde under intervjuerna att ledaren har en viktig roll till att vilja 

fortsätta arbeta.  De nämner att kommunikationen, informationen om ständiga förändringar 

och närvaron av chefen bör förbättras i ledarskapet.  Detta överensstämmer väl med 

Ilmarinens (2005) tre egenskaper som speciellt är betydelsefulla i ledarskapet gentemot äldre. 

Dessa egenskaper är; samarbete, kommunikation och organisation av arbetet.  Flera av 

sjuksköterskorna menar att ledaren måste kunna vara närmare verksamheten, i dag saknas 

feedback och uppskattning från ledaren. Björklöf m.fl. (2003) och Ilmarinen (2005) betonar 

vikten av att ge stöd och uppskattning till individerna, vilket ställer högre krav på social 

kompetens hos ledaren och att ledaren är närvarande. 

 

Många sjuksköterskor anser sig inte kunna påverka beslut som tas på arbetsplatsen. Enligt 

respondenterna har de senaste åren innehållit ständiga organisationsförändringar som inte gått 

att påverka. Fungerande arbetslag har splittras utan anledningar, vilket leder till en viss 

osäkerhet bland sjuksköterskorna. Det kan relateras till respondenternas tidigare uttalande om 

kollegornas betydelse, som var en stark anledning till att stanna kvar i arbetet. En av 

respondenterna förtydligar; ”synd att ledningen splittrade en fungerad arbetsgrupp som vi 

hade, det finns ingen hänsyn hos chefen. Det har varit många förändringar de senaste 5-6 

åren”. Ilmarinen (2005) relaterar dilemmat med vikten hos ledaren att föra en dialog med 

äldre anställda, när äldre behöver mera tid att anpassa sig och förbereda sig för förändringar. 
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Ledaren ska ägna mer tid till ett bra samarbete i gruppen och egenskaper som lyhörd och 

respektera äldres åsikter och värderingar vid förändringar ses som viktiga när medarbetarna 

har mycket erfarenhet och kunskap att bidra med i arbetet. 

 

Större delen av sjuksköterskorna hävdar att arbetsgivaren inte tar till vara på den erfarenhet 

och kompetens de tillhandahåller. Ilmarinen (2005) menar att chefer behöver utbildning och 

information om äldre medarbetare, för att kunna ta tillvara på äldres erfarenhet och visdom. 

Några av respondenterna anser att bristen med kommunikationen inom verksamheten skulle 

kunna lösas genom att utöka antalet arbetsplatsträffar för att skapa ett forum för 

problemlösning av arbetsrelaterade problem och därifrån ta tillvara på den viktiga kompetens 

som finns hos äldre. 
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Diskussion  

Konsten att förskjuta ålderspension 

Syftet med vår undersökning har varit att belysa attityder till förskjuten ålderspension. Vi kan 

konstatera att samtliga respondenter trivs med yrket sjuksköterska. Enligt samtliga 

sjuksköterskor är det kollegorna och meningsfullheten som är de två mest bidragande 

orsakerna till den goda trivseln. Respondenterna hänvisar att meningsfullhet är 

arbetsuppgifterna och känslan att hjälpa andra människor. Kollegornas betydelse handlar om 

uppskattning och den sociala stimulansen. I diskussion med varandra har vi dragit valet, att 

kollegorna och meningsfullhet är de två av de tre viktigaste orsakerna som bidrar till att 

stanna längre i verksamheten och förskjuter ålderspensionen. 

 

En tredje faktor som påverkar beslutet att stanna i verksamheten är ekonomin. I resultatet kan 

man se att majoriteten av respondenterna upplever sjuksköterskeyrket som underbetalt. Trots 

missnöje med lönen är den ekonomiska aspekten väldigt central vid valet att pensionera sig. 

Individerna anser att lönen är människans leverbröd, och samtliga respondenter är medvetna 

om att ett extra år skulle gynna deras ekonomiska tillstånd. I analysarbetet med 

undersökningen kan vi även konstatera att en mer förmånlig lön och fler ekonomiska bonusar 

skulle motivera sjuksköterskor att förskjuta ålderspensionen. Denna fråga är svår att kunna 

hitta några direkta lösningar på, då det är svårt för arbetsgivaren att påverka detta. Denna 

problematik handlar om en skattefinansierad verksamhet på statlig nivå, som är svårt att 

påverka på organisationsnivå. Vi har valt att titta på andra incitament som kan vara 

realiserbara för arbetsgivaren, dock vill vi ändå påpeka ekonomins betydelse vid förskjuten 

ålderspension.  

 

Trots att pensionsprocessen är individuell har vi hittat mönster bland respondenterna till 

varför man väljer att pensionera sig. Efter summerat resultatet kan vi konstatera att 

majoriteten av respondenterna påpekar att hälsan är en förutsättning för förskjuten 

ålderspension. Vi delar denna uppfattning med respondenterna och har en förståelse att hälsan 

har en avgörande betydelse. Har man inte en tillräckligt god hälsa för att klara 

arbetsuppgifterna, har ekonomin och övriga faktorer ingen påverkan på beslutet.  Den mest 

centrala faktorn till pension är enligt teorin fritiden. Attraktionskraften till mer fritid tror vi 

baseras på självförverkligandet, dvs. att man vill ha mer tid till egna intressen medan man 

fortfarande har en god hälsa. Respondenterna resonerar på liknande sätt, att familj, vänner och 
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övriga hobbyintressen är det som lockar mest med ålderspension. 

 

Dilemmat att behålla arbetskraft i verksamheten är en utmaning för arbetsgivaren. En möjlig 

strategi är införandet av flexibla arbetstider, dvs. att kombinera arbete och fritid. Det finns 

många former av flexibla arbetstider arbetsgivaren kan erbjuda exempelvis är tre utav dem; 

halvtid, deltid eller 80-90-100 modellen. Fördelar med flexibla arbetstider är kombinationen 

arbete och fritid.  

 

Vid exempelvis en halvtid behåller sjuksköterskorna de tre stimulerande faktorerna i arbetet, 

dvs. kollegorna, meningsfullheten och lön. De får även mer fritid, som vi tidigare nämnt i 

studien som den vanligaste faktorn till varför man pensionerar sig enligt våra respondenter. 

Studiens resultat visade att cirka hälften av sjuksköterskorna upplevde stress i arbetet. För att 

motverka detta kopplar vi det mot den tidigare forskningen, att flexibla arbetstider leder till 

minskad stress och bättre hälsa. Vi har ingen tidigare forskning som stödjer negativa sidor 

med flexibla arbetstider. Dock resonerar vi utifrån ett arbetsgivarperspektiv, att det kan uppstå 

problem med schemaläggning och bemanning av personal.  

 

Från resultatet kan vi se att det finns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

chefen. Framförallt saknar flera av respondenterna den personliga dialogen mellan parterna. 

Det önskar en mer närvarade chef som kan ge uppskattning och feedback, men också 

möjligheten att föra öppna dialoger om arbetssituationen. Vi tror att en förbättrad 

kommunikation mellan parterna skulle motivera sjuksköterskorna att förskjuta 

ålderspensionen. Genom en förbättrad kommunikation kan chefen få en uppfattning om vad 

den äldre medarbetaren upplever som viktigt. Exempelvis har kollegorna en viktig inverkan 

till arbetsglädjen hos arbetstagare, och ett förhållande cheferna bör ta hänsyn till vid 

förändringar av t.ex. arbetslag.  

 

Vi vill också belysa frågan varför samtliga respondenter ansåg 65 års ålder som den naturliga 

ålderspensionen. Vår åsikt överensstämmer med den tidigare forskningen, att det i stor grad 

relaterar till det tidigare pensionssystem som inte tillät arbete längre än 65 års ålder. Vi 

misstänker att det tidigare pensionssystemet lever kvar som en norm i samhället. Det finns 

goda skäl att sträva efter att förändra normen kring pensionsålder. Pensionering är en 

komplicerad process och det är inte ovanligt att man påverkas av omgivningen. Detta tror vi 

kan leda till en ond cirkel, ju fler som väljer pension vid 65 års ålder, desto fler kommer att 
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fortsätta göra det.  

 

Metoddiskussion  

Överlag har studien fungerat bra. Vi anser fortfarande att ett kvalitativt angreppssätt var rätt 

metodval i tanke på vårt syfte, då vi betraktar pensionsfrågan som väldigt individuell. 

Intervjuer gav oss en djupare förståelse av sjuksköterskornas attityder och upplevelser. 

Intervjuer gav oss även chansen att ställa följdfrågor. Vi anser att följdfrågor var värdefulla 

för att kunna belysa relevanta frågeområden, och följa upp vissa svar till en djupare förståelse.    

 

Studiens resultat bygger på elva intervjuer. Vi anser att elva intervjuer var tillräckligt och 

lämpligt med tanke på uppsatsens omfattning, tidskriterium och det återkommande resultatet 

från respondenterna emellan. Vi har i analysen av resultatet funnit liknande mönster då olika 

respondenternas förmedlat liknande attityder. Det är möjligt att fler intervjuer hade gett mer 

information, men vi upplever dock att vi genom de elva intervjuerna med god marginal kan 

besvara frågan; hur sjuksköterskornas attityd till pensionsålder är. 

 

Innan vi började med intervjuerna valde vi att göra en pilotintervju. Att göra en pilotintervju 

upplevde vi som positivt, för att vi fick träna intervjuteknik och att vi kunde utvärdera vår 

intervjuguide. I utvärderingen av pilotintervjun upplevde vi att intervjuguiden behövde 

förbättras med en bättre inledning, och utökade stödfrågor. Inledningen av samtalet bedömde 

vi som en viktig del av samtalet. Vi ville att respondenterna skulle känna sig så trygga som 

möjligt. I förhand trodde vi att pensionen var ett jobbigt område att prata om, då en stor 

omställning av individens rutiner förändras vid en pensionsavgång. I efterhand kan vi se att så 

var inte fallet. Respondenterna delgav oss gladligen om deras värderingar och inställning till 

ålderspension. I några fall fick vi i stället begränsa samtalet och styra tillbaka samtalet till 

undersökningens fokusområde. Så i efterhand tycker vi inte att pensionsdiskussionen var 

obehaglig eller svår att leda, dock kan vi dra en slutsats att respondenterna upplever 

ålderspensionen vemodigt, d.v.s. att det både ska bli roligt och skönt att pensionera sig. Men 

samtidigt känns det konstigt att helt plötsligt ha andra vardagliga rutiner. 

 

Urvalet var relativt enkelt då vi fick hjälp av Umeå kommun. De gav oss kontaktuppgifter 

med namn och nummer till personer runt 60 år. Ålder ansåg vi som det viktigaste kriteriet i 

urvalet, då syfte var att belysa äldres attityd till ålderspension. Vi tror att ämnet inte är lika 
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aktuellt för personer med 15 eller fler år kvar i arbetslivet och valde därför sätta ett kriterium 

på respondenterna att de skulle vara runt 60 år. Innan urvalet försökte vi välja lika många 

kvinnor och män för att hitta skillnader mellan könen. Men då sjuksköterskeyrket är kraftigt 

kvinnodominerat insåg vi svårigheter med urvalet och att kunna jämföra kvinnliga och 

manliga attityder. Trots att urvalet gav oss tre män anser vi att det inte framkom markanta 

skillnader i attityderna. Vi fann därför inget värde att presentera köns skillnader i studien. 

 

Inför intervjuerna var vi förberedda att pension skulle vara ett känsligt område att prata om. 

Så visade sig fallet inte vara. I efterhand ser vi att samtliga respondenter pratade mycket öppet 

och ärligt om sina tankar runt pension. Vi upplevde aldrig någon stött eller bekymrad över sin 

ålderspension. Dock tolkar vi pensionsprocessen som vemodig. Ålderspension är en stor 

förändring. Därav ser vi fortfarande att valet att intervjua respondenterna en och en var rätt 

beslut. I övrigt anser vi att det varit tacksamt att intervjua äldre medarbetare. Framförallt har 

vi upplevt att respondenterna varit engagerade och det har inte varit några problem att få 

respondenterna att utveckla svaren på frågorna. Under vissa tillfällen har respondenten 

“svävat” iväg i sina svar, då insåg vi fördelen med att sitta två vid intervjutillfällena. Då 

kunde en person enbart fokusera på respondenten medan den andre kunde anteckna och styra 

tillbaka samtalet till fokusområdet.  

 

Resultatet kan inte generaliseras till en större population, men det har heller inte varit syftet 

med studien. Vi anser dock att vår studie funnit mönster som går att använda i andra 

kontexter. Då respondenternas attityd till stor del överensstämmer med varandra, och då vi 

kan hitta samband mellan vårt resultat och den tidigare forskningen. Dock är denna studie 

framförallt ett underlag till Umeå kommun och till deras fortsätta arbete med frågor som rör 

ålderspension och förskjuten ålderspension. 

 

Vi har varit noggranna med att sjuksköterskorna inte ska kunna identifieras i studien. I 

resultatet nämner vi varken kön eller arbetsplats för sjuksköterskorna. Vi har även använt oss 

av begreppen respondent och sjuksköterska i studien för att behålla konfidentialiteten. Inför 

intervjuerna berättade vi syftet med undersökningen och hur informationen kommer att 

behandlas för deltagaren. Detta uppskattades av samtliga och ingen avböjde med att ställa upp 

på intervjun. Dessa val kan vi koppla till vår ledstjärna i studien att den ska innebära ett “gott 

ändamål” av deltagarnas synpunkter. Vi upplevde ingen av deltagarna som osäkra eller 

misstänksamma, samtliga berättade både positiva och negativa upplevelser till området 
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pension, vilket ger intrycket att vi lyckades med de etiska principerna. 

 

Validiteten i vår studie är beroende på om vi uppnått koherens, dvs. meningsfullhet. Vi anser 

att vi undersökt det vi från början avsåg att undersöka. Under uppsatsförloppet har vi haft 

avsikt att behålla en sammanhängande strukturuppbyggnad, vi har ständigt under processen 

gått tillbaka till syftet och frågeställningarna för att undvika irrelevanta sidospår.  

 

Reliabilitet handlar om att studien ska frambringa lika resultat vid olika tillfällen. Vi är 

medvetna om utmaningen med reliabiliteten vid en kvalitativ studie, då en intervju kan 

påverkas av personkemin mellan parterna, eller att olika forskare kan tolka samtalen på olika 

sätt. Men för att öka tillförlitligheten har vi så detaljerat som möjligt försökt beskriva 

uppsatsprocessen. 
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Fortsatt forskning 

Vår studie har visat hur äldre medarbetare ser på sin pensionstidpunkt, och vilka faktorer som 

påverkar beslutet att gå i pension. Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en 

studie inom Umeå kommun eller någon annan verksamhet, om vad chefer eller arbetsledare 

anser om äldre arbetskraft. Det vi kan konstatera ur denna studie, är att chefer har en 

bidragande roll till äldres beslut att förskjuta sin pensionstidpunkt.  Det skulle vara intressant 

att kunna förstå vilka attityder de har till äldre medarbetare, är de positiva eller negativa? Det 

kanske är svårt att göra en förändring i arbetet om inte det finns en positiv attityd till äldre 

medarbetare. Den studien skulle kunna genomföras genom en kvalitativ intervju, för att finna 

attityder och upplevelser. En annan studie vi anser vara intressant, är att genomföra en 

liknande studie till en mansdominerad verksamhet. Då sjukskötaryrket är kvinnodominerat 

skulle det vara intressant att undersöka om det framkommer några parallella jämförelser 

mellan två könssegregerade yrken.  

 

Avslutande ord  

Genom att öka chefers medvetenhet om vilka faktorer som påverkar pensionsbeslutet, kan en 

verksamhets arbete med generationsväxling underlättas. Varför cheferna har en viktig roll i 

arbetet med pension, bygger på att det är de som har den direkta kontakten med 

sjuksköterskorna. Vi tror att en fungerande dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare skulle 

vara första steget till en förskjuten pensionsålder. Att det finns en öppen diskussion om 

pension och hur arbetarna ser på sin pension. Även om uttrycket pension kan upplevas jobbigt 

eller en lättnad för arbetstagaren är det viktigt att veta för arbetsgivaren hur man ska handskas 

med problemet med förtida pensionsavgångar. Det är arbetstagarna som sitter på svaren till ett 

förlängt arbetsliv. Vi anser att det är ytterst viktigt att ta tillvara på den äldre arbetskraften. 

Vid pensionsavgång förlorar företaget inte enbart en anställd, vi anser att organisationen 

tappar viktiga kompetenser och erfarenheter.  

 

Vårt uppdrag har varit riktat mot sjuksköterskeyrket. Detta innebär att det inte går att 

generalisera vår studie med andra yrkesgrupper. Olika yrken ställer olika mycket krav på 

individen vilket är anledningen att de inte går att generalisera. Vi tror dock att vårt resultat 

kan fungera som inspiration till andra branscher då resultatet till stor del överensstämde med 

den tidigare forskningen.  
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Bilaga 1 

Maslows behovstrappa 

 

 

Källa: Maslow, (1954). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Inledning 

- Presentation av oss 

- Forskningssynpunkt 

- Förklara syftet: Undersöka sjuksköterskors attityd till ålderspension, vilka faktorer 

som påverkar beslutet om ålderspension och, om Umeå kommun kan påverka 

medarbetarnas vilja och förutsättning att förskjuta ålderspension. 

- Konfidentiell  

- Bandspelare 

 

Inledningsfrågor 
- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter för oss? 

- Heltid, halvtid? 

- Hur länge har du arbetet som sjuksköterska, hur länge har du arbetat åt Umeå 

kommun? 

- Vad betyder arbetet för dig? 

 

Huvudfrågor 

- Vad upplever du som positivt med arbetet? 

- Hur ser du på din pensionstidpunkt? 

- Vad påverkar ditt beslut att pensioneras? 

- Vad lockar med pension? 

- Vad kommer du sakna från arbetet? 

- Vad krävs för att du skulle förskjuta ålderspensionen? 

- Vad tror du skulle krävas för att andra skulle förskjuta ålderspensionen? 

- Finns de något arbetsgivaren skulle kunna göra? 

- Hur ser din arbetssituation ut, Stressig, monoton?  

- Hur är attityden mot äldre på arbetsplatsen? Bemötande, Skillnad från yngre, 

Fördomar? 

- Hur är din relation till närmsta chef? 

 

Avslutningsfrågor 
- Sammanfatta samtalet. 

- Vill du utveckla något av de vi pratat om idag? 

- Något du känner vi har missat? 

- Vill du ta del av uppsatsen när den är färdig? 

- Mailadress? 

 

 

 


