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Abstract: denna studie är en del i projektet Framtida kompetensförsörjning och arbetslivets längd inom 

Västerbottens läns landsting. Studien har syftet att kvalitativt utforska resonemang rörande 

pensionsintentioner hos äldre medarbetare inom landstinget, med ett specifikt fokus på påverkande 

faktorer inom arbetslivet. Sju semistrukturerade intervjuer har utförts med respondenter från olika 

yrkeskategorier. Vid analysen av intervjuerna framkom likheter i respondenternas 

pensionsresonemang, trots deras skilda livssituationer och tänkta pensionsåldrar. Den mest 

framträdande likheten var den funna kärnkategorin: möjligheten att göra ett bra arbete. Den 

framställdes av respondenterna som en avgörande del i hur arbetssituationen påverkade deras 

pensionsintentioner. Att uppleva det som möjligt att fortsätta utföra sina arbetsuppgifter på ett för en 

själv fullgott vis verkade vara mycket viktigt för deras fortsatta arbetsdeltagande. Faktorer i arbetet 

som försvårar det verkar också kunna bidra med tidigare pensionsintentioner. Samtidigt som faktorer 

vilka underlättar för att fortsätta göra ett bra arbete verkar bidra med senare pensionsintentioner. 

Kärnkategorin kan också knytas till den tänkta pensionstidpunkten. För respondenterna vekar det vara 

mycket viktigt att inte göra en svag arbetsinsats, varpå de överlag resonerar att arbetslivet bör avslutas 

innan en tänkt oförmåga manifesteras.  

 

Nyckelord: pensionsintention, äldre, mesonivå, push, stay, organisation, sjukvården, kvalitativ, 

intervju, socialpsykologi, Västerbottens läns landsting 
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Inledning och Bakgrund 

Denna studie är en del i ett forskningsprojekt drivet av Umeå universitet och Västerbottens 

läns landsting (hädanefter VLL). Den utforskar kvalitativt hur äldre medarbetare inom VLL 

ser på sin yrkesframtid och pensionsintention i relation till deras arbetssituation. Men innan en 

närmare redogörelse för studien bör grundproblematiken gällande arbetsmarknaden och den 

äldre medarbetaren introduceras.  

Idag står de flesta utvecklade länder inför en välfärdstatlig utmaning. Samtidigt som 

födelsetalen har minskats i relation till efterkrigstidens babyboomgeneration lever vi 

människor allt längre. Vi är också friskare allt högre upp i åldrarna och utbildar oss under 

längre tid. Trots detta avslutar många fortfarande sitt yrkesverksamma liv kring 65 års ålder. 

Det har också under 1970- och 1980-talet uppkommit en kultur/trend av förtidspensioneringar 

i många länder, främst i Kontinentaleuropa, där det blivit frekvent att lämna arbetslivet innan 

65. De äldre som i högre grad konsumerar välfärdstjänster blir alltså fler, medan den 

arbetande delen av befolkningen som finansierar välfärden blir färre. Den välfärdsstatliga 

ekvationen går inte jämt ut (Reday-Mulvey, 2005, ss. 2-3; Ebbinghaus, 2006, ss. 91-93). 

Under 2000-talet har generellt sett tre typer av politiska förändringar satts i verket runtom i 

Europa för att vända denna utveckling; 1) ekonomiska incitament i form av höjda ersättningar 

för arbete vid högre ålder, 2) högre ålderspensionsgränser och minskade möjligheter till 

förtidspension samt 3) försök till anpassningar av arbetsliv till förmån för äldres behov. Den 

sistnämnda består i åtgärder som till exempel ökade möjligheter till deltidsarbete eller skärpta 

lagar mot åldersdiskriminering (Reday-Mulvey, 2005, ss. 112-114; de Vroom & Guillermard, 

2002, s. 183; Örestig, 2013, s. 9). En parallell utveckling av förändringar finns också i att 

heterogeniteten i ålderspensionsutträdet ökat. Med andra ord verkar utträdet bli allt mindre 

knutet till en viss kronologisk ålder. Detta kan kopplas till en starkare individualisering av den 

traditionella trepartsindelningen av livsloppet i de tre separata delarna: utbildning, aktivitet 

och pension. Till exempel deltids-/flextids-lösningar och ekonomiska incitament till arbete i 

högre ålder kan bidra till ökad flexibilitet för individen i dennes valmöjligheter gällande 

pension. Samtidigt inskränks också individens valmöjligheter, till exempel med begränsade 

möjlighet till förtidspension i en europeisk kontext (Kohli & Rein, 1991, ss. 19-23; Stattin, 

2005). 

I Sverige har också trenden börjat vända. Allt fler äldre arbetar högre upp i åldrarna. Men 

ökning är liten och ca 80 % tar ännu pension vid 65 års ålder eller tidigare (SOU, 2013, s. 25). 
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I pensionsåldersutredningens slutbetänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv betonas behovet 

av interventioner som verkar på såväl kort som på lång sikt. Om vi idag iscensätter 

förändringar som ämnar höja utträdesåldern över tid så är det inte nog i sig självt. Det behövs 

också åtgärder som kan tänkas ha verkan på pensionsåldern och antalet arbetade timmar bland 

dagens äldre arbetstagare. Annars finns risken att välfärdens försörjning hotas på grund av 

den orimliga situationen gällande försörjningsbördan. En annan risk är också att de tidiga 

pensionsavgångarna leder till lägre pensionsnivåer och därmed till att förtroendet till 

pensionssystemet urholkas. Dessa problem befinner sig inom en samhällsnivå, men det finns 

också problem på organisationsnivå. En framträdande risk inom den nivån är att det utvecklas 

en kompetensbrist, då erfarna anställda lämnar för pension och inte hinner ersättas (SOU, 

2013, ss. ffa 23-38, 124-127). 

Den sistnämnda risken för kompetensbrist är ursprunget för det forskningsprojekt som Umeå 

Universitet driver tillsammans med VLL. Genom att kartlägga vad som behövs för ett längre 

arbetsliv hos de äldre medarbetarna kan deras förutsättningar förbättras. Det kan i sin tur 

förhoppningsvis också bidra till att deras kompetens bevaras inom organisationen. Denna 

studie tillhör en inledande del av projektet, där arbetssituationen för medarbetarna och deras 

pensionspreferenser ska studeras. Nästa steg blir att verkställa motiverade förändringar för att 

sedan se vilka utfall de för med sig gällande preferenser och intentioner för pension. Just 

förändring av den dagliga arbetssituationen har i tidigare forskning påtalats vara viktigast för 

att förändra det nuvarande läget gällande utträdesåldern (Ilmarinen & Rantanen, 1999). I linje 

med detta har en positiv inställning till arbete har också i Sverige visat sig vara den vanligaste 

anledningen till att vilja arbeta över den normerade pensionsåldern på 65 år (Stattin, 2006). 

Ett motiv för drivandet av det nämnda projektet är de kunskapsbrister som finns i 

forskningsfältet kring pensions-intentioner/preferenser. Det finns en stor mängd forskning 

kring faktorer som påverkar pensionsbeslutet, men den del som berör organisationsbundna 

sådana är relativt liten (se vidare: Teori och tidigare forskning). Därtill berör den mestadels 

individer som redan lämnat arbetslivet (Stattin, 2006; Schreurs, de Cuyper, van Emmerik, 

Notelaers, & de Witte, 2011; Potočnik, Tordera, & Peiró, 2009).  Forskningen fångar alltså 

sällan in de attityder till pension som de politiska åtgärderna primärt ämnar förändra. 

Nämligen dem som hyses av den arbetande äldre befolkningen.  

Merparten av forskningsartiklar publicerade 2000-2014 som behandlar 

pensionsbeslutsfaktorer i arbetslivet har kvantitativa ansatser. I resultaten kan olika 
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arbetsrelaterade faktorers betydelse styrkas, men det visas också på hur viktiga nyckelfaktorer 

ännu inte fångats in (se t.ex.: Beehr, Glazer, Nielson, & Farmer, 2000). Det finns därmed ett 

behov av fler utforskande kvalitativa studier gällande pensionsbeslut. Detta understryks också 

av McEvoy och Henderson (2012), som efterfrågar fler småskaliga kvalitativa studier ämnade 

att lyfta fram respondenters egen syn på pensionsbeslutsprocessen. Det är här denna studie 

kommer in. Sett till forskningsfältet som helhet kan den ses som ett komplement till de 

kvantitativa studier som gjorts rörande pensionsintentioner i relation till faktorer i arbetslivet. 

Men den kan också särskilt ses som ett komplement till de kvantitativa studier som utförs 

inom ramarna för samma forskningsprojekt. Studier av pensionsbeslutsfenomen inom 

likvärdiga kontextuella förhållande men med olika metodologiska utgångspunkter är 

sällsynta. Ett sådant grepp kan öka förståelsen för fenomenet genom en triangulering där 

kvantitativ och kvalitativ forskning stärker varandra för att uppnå en starkare förståelse och 

validitet (Bryman, 2011, ss. 362-364,577). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre medarbetare inom VLL resonerar kring 

yrkesframtid och pensionsbeslut. Samt att specifikt undersöka hur organisationen de arbetar 

inom kan påverka deras pensionsintentioner.  

Frågeställningar: 1) Hur ser de på sin yrkesframtid? 2) Vilka pensionsintentioner har de och 

varför? 3) Vilka faktorer på en organisatorisk nivå upplever de kan underlätta respektive 

försvåra deras möjligheter till ett längre arbetsliv? 

Teori och tidigare forskning 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Här presenteras för studien centrala teoretiska utgångspunkter och begrepp rörande 

pensionsbeslutsprocessen. Först genom en presentation av analytiska nivåer i relation till 

livsloppsperspektivet, för att sedan gå in på faktorer inom de olika analytiska nivåerna. 

Slutligen tas också begrepp för tidsaspekten in i sammanhanget. 

Livloppsperspektivet gällande åldrande är ett sätt att förklara varför det finns skillnader inom 

såväl som mellan olika kohorter avseende pensionstidpunkt. Enligt det perspektivet är 

förutsättningar över tid avgörande för vilka val man har och hur ens livslopp utvecklas 
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(Silverstein & Giarrousso, 2011). Ett sätt att särskilja olika typer av påverkan på livsloppet i 

relation till pensionsbeslutsprocessen är att dela in dem i tre analytiska nivåer. För det första 

en biografisk mikronivå, avseende påverkansfaktorer i nära relation till individen. Till 

exempel dennes hälsa samt finansiella och sociala välstånd. För det andra en samhällelig 

makronivå. Innefattandes övergripande organisatoriska och politiska system samt allmänna 

sociala normer kring äldre i arbetslivet. För det tredje en institutionell mesonivå som kan 

ställas mellan de två tidigare. Här finns betydelsen av individens familje- och arbetssituation 

(Schreurs, de Cuyper, van Emmerik, Notelaers, & de Witte, 2011; Örestig, 2013, ss. ffa 13-

18).  

Inom dessa analytiska nivåer kan man i tidigare forskning se olika typer av påverkansfaktorer 

i relation till pensionsbeslutet. Forskningen kan enligt Ebbinghaus (2006) överlag delas in i de 

två teoretiska begreppen push och pull. En stor mängd forskning har producerats kring 

incitamentsstrukturer för pension och dess påverkan på individens pensionsbeslut. Till 

exempel forskning rörande hur välfärdsstatliga ersättningsnivåer påverkar attraktiveten i ett 

tidigt pensionsbeslut. Denna typ pensionsmekanism brukar beskrivas som en pull-mekanism 

och placeras ofta inom den tidigare nämnda makronivån. Den komplementeras genom ett 

aktörsperspektiv på mikronivå i form av begreppen jump och stuck. Jump avser faktorer 

bestående i individens egen vilja att gå i pension och prioritera annat än arbete, givet att det 

finns tillgång till en alternativ inkomst som möjliggör detta. Exempel på jump är att avsluta 

arbetslivet och ta ut pension för att istället prioritera sin fritid eller andra icke-arbetsrelaterade 

sysslor. Stuck kan ses som inlåsningsfaktorer där individen tvingas vara kvar i arbetslivet 

eftersom det saknas ekonomiska möjligheter till pension eller tillgång annan ersättning än lön. 

Det andra stora teoretiska begreppet vid sidan av pull är Push. Push-faktorer är faktorer vilka 

tvingar ut den äldre från arbete in i pension. Ett komplement till push är stay-faktorer, vilka 

består i faktorer som stimulerar den äldre att vara kvar i arbete av egen vilja (Kohli & Rein, 

1991; Örestig, 2013, ss. ffa 18-23; Ebbinghaus, 2006).  

Push och stay är de begrepp som huvudsakligen kommer vara i fokus i denna studie och 

framförallt deras verkan i mesonivån. Tidigare forskning gällande de faktorerna har 

huvudsakligen kretsat kring två fenomen. 1) de begränsande effekterna av en individs hälsa, 

alltså push-faktorer på mikronivå. Eller 2) fenomen i arbetslivet i stort, som berör push-

faktorer på makronivå. Till exempel forskning kring generella negativa attityder till äldre 

arbetare och hur de tvingar ut individer från arbetsmarkanden in i pension. Forskning med 

fokus på mesonivå har relativt sett varit mindre frekvent förekommande. Med fokus på 
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mesonivå avses faktorer på individens arbetsplats/familjeliv och hur dessa påverkar 

pensionsbeslutsprocessen. Och som jag tog upp i inledningen har den forskningen ofta handlat 

om ett retrospektivt perspektiv, givet av respondenter som redan lämnat arbetslivet (Stattin, 

2006; Schreurs, de Cuyper, van Emmerik, Notelaers, & de Witte, 2011; Potočnik, Tordera, & 

Peiró, 2009).  Kort sagt finns en brist på forskning kring push-/stay-faktorer på mesonivån 

som involverar de som direkt berörs av faktorerna. 

Om jag återvänder till livsloppsperspektivet kan en tidsaspekt också tas in i relationen till de 

formande faktorerna. Faktorerna kan ha olika betydelse för formande av pensionsbeslut givet 

de olika förutsättningar individer har. Detta baserat på de för- och nackdelar som de ansamlat 

under sina livslopp. Denna teori benämns cumulative advantages and disadvantages 

(hädanefter CAD). Tidsaspekten kommer in som en historik vilken påverkar individens 

möjligheter till handlande inom strukturen. För att förtydliga påverkar CAD kombinationen 

av individens möjligheter och begränsningar i relation till handling när denne ställs inför till 

exempel en specifik push-faktor. Det är i sin tur ett teorikoncept som kallas opportunity 

structure. Med detta synsätt blir individens egen talan i relation till dennes förutsättningar mer 

framstående. Individen blir en aktör med egen vilja i relation till en struktur som denne svarar 

till (Wang, Henkens, & van Solinge, 2011; Örestig, 2013).  

Pensionsbeslutet är en komplex process. Den står inte fast i tiden, avgränsas inte utefter en typ 

av påverkansfaktor eller isoleras inom en analytisk nivå. Opportunity structure erbjuder här 

ett begrepp som syftar till summan av alla dessa aspekter för individen och vad det betyder för 

dennes framtida livslopp gällande arbetslivet. Teorin kan därmed användas för att förklara hur 

individen ser på sin yrkesframtid, genom att se till de begränsningar och möjligheter som 

denne ser i relation till ett längre arbetsliv. Begränsningar och möjligheter uppkomna genom 

influenser från olika typer av faktorer, på olika analytiska nivåer, över tid.  

Pensionsintentioner och push-/stay-faktorer i organisationen 

Vad vet vi om faktorer i mesonivå i relation till pensionsbeslutsprocessen? Vilka 

komponenter i arbetssituationen har konkret kunnat påvisas ha betydelse i tidigare forskning? 

Kunskapsläget kommer nu att översiktligt presenteras för att utgöra en jämförelseram till 

denna studie. Mitt material till denna översikt består i 17 forskningsartiklar publicerade år 

2000-2014. Dessa utgör det totala antalet relevanta peer-review artiklar som jag funnit genom 

följande av referenser och sökningar i databaserna: PsyINFO, SocINDEX, PsycArticles och 

Academic Search Elite.  
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Till att börja med kan vi i forskningen se att det finns starka indikatorer som visar på 

betydelsen av influenser i arbetslivet för pensionsintentioner. För att lyfta fram ett exempel 

kan Elovainio et als (2005) resultat styrka detta. De undersökte tankar på tidig pension hos 

anställda inom den finska sjukvården och socialtjänsten. Hos deras respondenter stod 

variabler baserade i arbetslivet för 21 % av variansen i materialet, medan de individuella 

kontrollvariablerna bara uppgick i 2 %. Om vi ser till vilka delar i arbetslivet som kunnat 

beläggas med effekt på pensionsintentioner kan vi se en indelning i: push- och stay-faktorer 

samt krav-kontrollmodellen. Den sistnämnda är en modell som kombinerar olika dimensioner 

i den psykosociala arbetsmiljön och ser till deras sammantagna effekt. Jag ska börja med att ta 

upp faktorer och strukturer i arbetslivet som tvingar fram ett pensionsutträde, alltså push.  

Push-faktorer i organisationen 

Föga förvånande kan arbetsförhållanden där den anställde ställs inför en starkare fysisk 

belastning och riskerar sin hälsa kopplas till tidigare pensionsintentioner (Blekesaune & 

Solem, 2005; Valencia & Raingruber, 2010). En annan prominent faktor som framkommit är 

låg autonomi/kontroll över arbetssituationen (Heponiemi, o.a., 2008; Sutinen, Kivimäki, 

Elovainio, & Forma, 2005). Intressant i sammanhanget är resultatet i en större norsk studie 

gällande pensionsmönster i 270 arbeten. Den visar på en genusskillnad; där män hade tidigare 

pensionsintentioner vid låg autonomi medan kvinnor inte hade det (Blekesaune & Solem, 

2005). En möjlig förklaring som artikelförfattarna lyfter fram är att kvinnor inte haft samma 

ekonomiska vinning under sina yrkesverksamma år. Till följd av det är de tvingade att arbeta 

längre för att säkra ekonomisk trygghet. Följaktligen finns här också ett exempel på en stuck-

faktor. Upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad är en push-faktor som visat sig ge 

tidigare pensionsintentioner. Den verkar också ha en interaktionseffekt vid dålig hälsa som 

gör den ännu mer effektfull (Heponiemi, o.a., 2008). Slutligen har gruppnormer och 

förekomsten av pensionsförberedande HR-praktiker också kunnat ses ge tidigare 

pensionsintentioner och effekter i faktiskt pensionstagande (Potočnik, Tordera, & Peiró, 

2009).  

Stay-faktorer i organisationen 

Stay-faktorer avser delar i arbetslivet som stimulerar den äldre till att fördröja pensionsuttag 

och själv vilja ha ett längre arbetsliv. Att vara tillfreds med sitt arbete är en sådan faktor som 

visat sig vara betydelsefull, om än en ganska självklar sådan. Att vara tillfreds har också visat 

sig bli mer betydelsefullt med stigande ålder (Oakman & Wells, 2013; Oakman & Howie, 

2013). Om man ser till en specifik dimension av denna tillfredställelse, nämligen att vara nöjd 
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med arbetets inre belöningar, påverkar det i sig självt pensionsintentioner. Inre belöningar kan 

ställas i relation till yttre sådana som ofta är monetära; exempelvis lön. Kosloski et al (2001) 

har i en nationell studie i USA lyckats urskilja att upplevelsen av att få ut mer än ekonomisk 

vinning ifrån sitt arbete är förknippat med en större vilja att arbeta längre. Medan Beehr et al 

(2000) visar på andra sidan av myntet; där en minskad stay-effekt kunde ses hos dem som var 

trötta på sina arbeten. Det kan möjligen ses som likställt med att ha en låg tillfredställelse av 

arbetet. De yttre belöningarna har också visat sig vara viktiga stay-faktorer, där högre lön och 

andra ersättningar (till exempel tillgång till vissa försäkringar) ger en starkare vilja att vara 

kvar i arbetslivet (McEvoy & Henderson, 2012; Mykletun & Furunes, 2011). 

Arbetstiden har i forskningen visat sig betydelsefull som stay-faktor, men i olika bemärkelse. 

När det gäller tillgång till övertid har mindre tillgång visat sig vara förknippat med minskad 

vilja till att ha ett längre arbetsliv (Sutinen, Kivimäki, Elovainio, & Forma, 2005). Medan 

möjligheten till flexibel arbetstid ses öka stay, alltså öka viljan att vara kvar (Oakman & 

Howie, 2013; Shacklock, Brunetto, & Nelson, 2009; McEvoy & Henderson, 2012). Att kunna 

minska arbetstiden vid behov har också visat sig öka stay (Mykletun & Furunes, 2011). 

Modifierande av arbetstiden för äldre verkar ha en dubbel verkan. Dels möjliggör det att man 

upplever sig orka med ett längre arbetsliv. Dels ökar det arbetstillfredställelsen och det i sin 

tur förstärker viljan till att arbeta längre.  

Att bli sedd och uppskattad av sin arbetsgivare och kollegor har i olika studier setts stimulera 

viljan till att vara kvar i arbetslivet, alltså är det en stay-faktor (Mykletun & Furunes, 2011; 

van Dam, van der Vorst, & van der Heijden, 2009). Nära förknippat med det är också att bli 

befordrad, vilket har setts minska förberedelserna för att lämna arbeteslivet och gå i pension 

(Damman, Henkens, & Kalmijn, 2013). Olika delar av den psykosociala arbetsmiljön eller en 

samtaget god sådan återkommer också som stay-faktorer i flertalet studier. Till exempel 

Valencia och Raingruber (2010), som i sin intervjustudie bland sjuksköterskor visar på 

betydelsen av en stimulerande social samvaro med kollegor. Respondenter i McEvoy och 

Hendersons (2012) studie påtalar dessutom hur det är den enskilt viktigaste faktorn som får 

dem att vilja stanna kvar i arbetslivet. Medan Zanoboni et al (2010) finner att rädslan att 

förlora den sociala samvaron är en stay-faktor. Effekten av denna faktor är dock inte helt 

entydig som just ökande av stay. Oakman och Wells (2013) kommer fram till en motsatt 

effekt, där en stark social sammansvetsning mellan kollegor kunde associeras med tidigare 

pensionsintentioner.  Det finns alltså fog för att kvalitativt granska vilka gruppnormer 

gällande pensionstagande som finns inom den sociala samvaron. Detta poängteras också i 
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Potočnik, Tordera och Peirós (2009) studie. De påvisar att det inte bara går att förändra HR-

praktiker för att fördröja uttag av pension bland anställda. Gruppnormen måste också tas 

hänsyn till och förändras för att HR-praktikerna ska ha en större effekt. 

Hantering av svår teknologi och frekventa förändringar gällande arbetsuppgifter har visat sig 

vara kopplat till tidigare pensionsintentioner hos sköterskor inom intensivvården (Valencia & 

Raingruber, 2010).  Föränderliga arbetsuppgifter har dock i en holländsk studie bland olika 

yrkeskategorier framställts som en del i en intressant arbetsmiljö och har då förknippats med 

senare pensionsintentioner (van Dam, van der Vorst, & van der Heijden, 2009). Det finns 

således inget enkelt svar på om föränderliga arbetsuppgifter är kopplat till tidigare eller senare 

pensionsintentioner. I de ovanstående studierna var det å ena sidan en källa till irritation och å 

andra sidan något stimulerande. Det kan tala för vikten av att se till den kringliggande 

kontexten i form av till exempel CAD, eftersom det delvis kan förklara hur olika yrkesliv och 

livslopp kan ha givit olika förutsättningar och därmed ger olika respons.  

Kontextens betydelse blir också framträdande då det handlar om tillgång till utbildning och 

utveckling. I vissa fall verkar det vara förknippat med en push-effekt, alltså med tidigare 

pensionsintentioner (Kosloski, Ekerdt, & DeViney, 2001). I andra studier är det emellertid 

kopplat till en stay-effekt och stimulerar en till att arbeta längre (Zanoboni, Sarchielli, & 

Fraccaroli, 2010; McEvoy & Henderson, 2012). 

Krav-kontrollmodellen i organisationen 

Under denna del tas aspekter ur den psykosociala arbetsmiljön upp. I form av den i 

sammanhanget vanligt förkommande krav-kontrollmodellen. Den skiljer sig från de push- och 

stay-faktorer vars effekter beskrevs ovan. Här berörs inte de isolerade effekterna hos de 

enskilda delarna i arbetssituationen. Istället ses interaktionen mellan delar av arbetssituationen 

som mer betydelsefull än delarna i sig själva. Det handlar alltså om samverkan mellan 

faktorer. Krav-kontrollmodellen är en känd teori i sammanhanget. Den kommer ur en modell 

av Karasek från 1979 kallad ”demand-control model” (hädanefter DCM). Tanken bakom 

teorin är att krav ska ses i relation till kontroll och vise versa. I två av de 17 artiklarna 

förkommer också en vidareutvecklad modell av DCM, nämligen ”job demands and resources 

model” (hädanefter JD-R). Grundpremissen är densamma; alltför stora krav i relation till låg 

kontroll är nedbrytande. Men JD-R är mer raffinerad eftersom det bryter ned krav/kontroll 

som enheter och ser till hur olika krav och olika resurser i kombination kan interagera med 
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varandra (Elovainio, Forma, Kivimäki, Sinervo, Sutinen, & Laine, 2005; Bakker & 

Demerouti, 2007).  

Krav-kontrollmodellen testades uttalat i fyra av de 17 artiklarna. Oakman och Wells (2013) 

fann inget stöd för JD-R i deras material. I Bleksaune och Solems (2005) studie fann de i 

enlighet med DCM att hög stress och låg autonomi gav lägre pensionsålder bland kvinnor. 

Men att interaktionseffekten uteblev hos män i studien. Elovainio et al (2005) testade också 

DCM och kom fram till att krav var positivt korrelerat med tankar på tidig pension, medan 

kontroll var negativ korrelerat. De fann också en interaktionseffekt där tankarna var ännu 

starkare hos dem med höga krav och låg kontroll. Effekten verkade dessutom öka med 

stigande ålder. Schreurs et al (2011) brukade JD-R och avsåg testa om krav-/kontroll-faktorer 

kunde ha effekt på pensionsintentioner. Specifikt avsågs effekter givna av förändringar av 

arbetstillfredställelse och behov av återhämtning. De kunde inte se att högre krav via större 

återhämtningsbehov leder till tidigare pensionsintentioner. Istället fann de att högre krav 

direkt kan kopplas till tidigare pensionsintentioner samt har en effekt i form av lägre 

arbetstillfredställelse, som i sin tur också driver på pensionsintentionerna. Gällande 

arbetsresurser gav social support och kontroll en högre arbetstillfredställelse, vilket kunde ses 

länkat till senare pensionsintentioner.  

Vi har nu en begreppsram att utgå från och vet vad i arbetssituationen som i tidigare forskning 

visat sig vara betydelsefullt gällande påverkan på pensionsintentioner. Därför är det läge att 

återigen fokusera på vad denna studie kan bidra med i sammanhanget.  

Metod 

Metodval och kunskapssyn 

Här skildras vilken metod som valts för studien och varför. Först beskrivs vilken typ av 

kunskap som eftersträvas och sedan hur den kunskapen ska samlas in på bästa sätt. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, utförda med en metodansats som liknar grundad teori 

(hädanefter GT) har valts som datainsamlingsmetod för studien. Eftersom det är en metod 

som lämpar sig väl för att närma sig den empiri som efterfrågas i syftet. Studien har för avsikt 

att uppmärksamma aktörens eget perspektiv av sin sociala verklighet utefter hur denne 

upplever den, och ur det lyfta fram exemplifierande framställningar om sociala fenomen. Det 

bygger i sin tur på den epistemologiska ståndpunkten att individens egen förståelse av sin 

livsvärld är en trovärdig källa till kunskap och det ontologiska förmodandet att verkligeten är 
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som vi subjektivt uppfattar den. Målet med intervjuerna är att generera täta beskrivningar. 

Alltså beskrivningar bestående i djuplodande data av utforskande och deskriptivt nyanserad 

karaktär, i förhållande till teman ur respondenternas verklighet. Resultatet avser vara en 

fördjupad kunskap av individnära, validerande och komplementerande karaktär. Detta i 

relation till en bredare kvantifierad och mer allmängiltig kunskap om gruppen äldre arbetande 

inom olika yrken. Tanken är att de täta beskrivningarna därmed kan erbjuda en typ utav 

överförbarhet till framtida forskning (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 41-49; Bryman, 2011, ss. 

354-355). 

Den metodansats jag valt liknar GT, utan att fullständigt uppfylla alla kriterier för en sådan 

typ av studie. Målet med en GT-ansats är generellt sett att framställa teorier kring sociala 

processer genom att se till de sociala interaktioner som bygger upp dem (Starks & Trinidad, 

2007). Det målet lämpar sig väl för mitt syfte. Jag är inte ute efter att testa en specifik teori i 

ett empiriskt sammanhang, utan avser istället att utforska en social process med ett relativt 

öppet syfte. Men jag kommer dock ta hjälp av tidigare forskning och teori som 

sammanhangsgivande ramverk och analysverktyg, främst eftersom det skänker studien en 

större överförbarhet gällande resultat. Men också för att bruket av etablerade och testade 

teorier är ett sätt att komma runt den relativa osäkerhet gällande extern validitet som kommer 

med genererande av nya sådana. Strikt talat är det också därför denna studie inte ses som ren 

GT. Jag närmar mig inte empirin helt öppet med målet att forma min teori utifrån data, som är 

vedertaget vid bruk av metoden. Utförandet är inspirerat av GT men utan att följa den frihet 

från tidigare teori som föreskrivs i utförandet.  

Det bör också nämnas är att det finns också olika typer av GT. Den jag har inspirerats av är 

Charmaz konstruktivistiska typ. Hallberg (2006) lyfter fram olika typer av GT och den 

konstruktivistiska betonar enligt henne undersökarens roll i framställningen. Detta genom att 

data ses som framställt i interaktionen mellan respondenten och intervjuaren. Valet av denna 

typ av GT baseras på den inbyggda metodkritiken, där allt insamlat material ses som en 

samproduktion av respondent och intervjuare. I slutprodukten kommer det inte göras anspråk 

på ett positivistiskt speglande av verkligheten. Det handlar istället om en konstruktion som på 

ett så bra vis som möjligt med tanke på omständigheterna visar på en tolkning av 

respondenternas livsvärldar. 
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Datainsamling 

Urval 

Urvalsramen består av deltagare i det forskningsprojekt som denna studie är en del av. 

Projektet i stort riktar sig till 3000 anställda hos VLL inom olika yrken och som är i åldern 

55+. Avgränsningen gällande ålder kommer ur att det är en vanligt använd gräns för kategorin 

arbetande äldre.  

I en inledande fas av projektet skickades en enkät ut. I den fanns en förfrågan om intresse för 

deltagande i fördjupande intervjuer, varav 15 stycken ville delta. Bland dessa har ett teoretiskt 

urval gjorts, för att täcka in en varierad skara respondenter i olika åldrar och yrken. Med 

teoretiskt urval menas att urvalet inte avgränsas till ett specifikt stadium i 

forskningsprocessen, utan att det pågår kontinuerligt med syfte att på ett så bra sätt som 

möjligt tillföra ny information till de mönster som uppkommer (Bryman, 2011, ss. 393-395). 

Antalet respondenter har begränsats utefter lagen om avtagande avkastning, där nya data 

efterhand tillför mycket lite till materialet och det uppnår en teoretisk mättnad (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 129-130). Datainsamling och analys har alltså skett parallellt och nya 

respondenter valts ut stegvis beroende på om de kan erbjuda mer till utforskande eller i mån 

av teoretisk mättnad till det funna. Med teoretisk mättnad menas att fler intervjuer inte kan 

tänkas tillföra variation eller bidra till förklarande av förhållande mellan kategorier (Hallberg, 

2006, ss. 143-144; Starks & Trinidad, 2007, s. 1375; Charmaz, 2006, ss. 20, 96, 113). Antalet 

utförda intervjuer är därför sju. Med respondenter i ålderspannet 57-65 år arbetandes inom 

olika professioner inom VLL; två läkare och en sjuksköterska/avdelningschef inom 

primärvården, en sjukgymnast, två undersköterskor samt en sjuksköterska/sektionsledare. En 

av läkarna var en man, övriga respondenter var kvinnor. De två undersköterskorna har inte 

arbeten som involverar vård eller patientkontakter.  

Intervjuernas utförande och utformning 

Intervjuerna utfördes vecka 47-48 under år 2014. Innan de bokades skickades ett 

informantsbrev ut där det framgick inom vilket projekt och i vilket syfte intervjuerna sker. I 

brevet betonas också att deltagande sker på frivillig basis och att anonymitet utlovas i 

resultatredovisningen (se bilaga: informantbrev). Intervjuerna tog ca 50-70 minuter och 

genomfördes både hemma hos respondenter och på deras arbetsplatser. 

Inledande vid intervjutillfället delgavs respondenten ännu en gång information om syftet med 

undersökningen. Sedan uppmanades de att ta sig frihet att sväva ut från de direkta frågorna 
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och berätta om sina egna upplevelser och känslor. I motsats till att svara på frågorna utifrån ett 

generellt perspektiv. För att få dem mer bekväma med intervjusituationen fick de till att börja 

med svara på kartläggande och mer direkta frågor, som var lätta att besvara på ett konkret sätt 

(se bilaga: intervjuguide). Till exempel: vilken är din nuvarande arbetstitel? 

Intervjuguiden som användes utgick framförallt ifrån temana yrkesframtid och 

arbetssituation. Frågor ställdes på ett öppet vis ämnat att stimulera en beskrivande respons. 

Till exempel: kan du berätta om hur du ser på din yrkesframtid? Frågor som ställs på detta vis 

skänker respondenten frihet att själv berätta om vad denne anser vara mest betydelsefullt. På 

de inledande frågorna följde andrafrågor med syftet att utforska det primära svaret. En 

specifik typ av andrafråga är frågor som ställs rörande konkreta exempel. Dessa bidrog till ett 

vidare utforskande samtidigt som det höll intervjun från att bli av en alltför intellektualiserad 

karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 139-157). Förutom huvudtemat undersöktes också 

vissa faktorer som i tidigare forskning och i tidigare intervjuer visat sig vara betydelsefulla i 

sammanhaget. Detta för att skapa en bättre helhetsbild av respondenternas situationer och i ett 

senare skede underlätta länkandet mellan fynden i denna studie med forskningsfältet. Det 

bidrog också till att respondenten stimulerades till att tänka mer ingående på vissa delar av 

arbetssituationen som i tidigare forskning/intervjuer generellt sett visat sig vara betydelsefulla. 

Kort sagt hjälpte denna del till att bygga en starkare validitet. 

Intervjuernas karaktär har rört sig allteftersom fler utförts från det mer fria utforskandet till att 

bli alltmer validerande och testande. Detta i förhållande till de funna kategorierna och 

relationen dem emellan. Till exempel följdes som sagt utsagor från de tidigare intervjuerna 

upp i de senare. Målet var att uppnå en adekvat teoretiskt mättnad. Detta är också ett vanligt 

förfarande inom GT (Hallberg, 2006). Det är även därför som olika professioner brukats. För 

att utforska om det finns likheter/skillnader mellan olika former av opportunity structure och 

CAD. Likheter/skillnader som sedan kan granskas närmare och valideras.  

För att registrera intervjuerna har stödord och ljudupptagning använts. Stödorden har 

möjliggjort att visuella intryck kunnat registreras samtidigt som de givit en viss strukturerande 

verkan för materialet. Ljudupptagningen har transkriberats och därmed möjliggjort en mer 

omfattande dokumentation av intervjuerna. Båda dessa åtgärder har tagits för minimera den 

eventuella förlusten av information, samtidigt som dynamik i intervjuerna behållits (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 194-195). 
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Analysmetod & presentation 

Analysmetod 

Analysen har som sagt pågått löpande under datainsamlingen. I tre hieratiska steg har det 

transkriberade materialet analyserats genom en strävan från det textnära och fragmentiserade 

mot det mer teoretiskt abstrakta och homogena. Det första steget var en initial kodning line-

by-line, där varje yttrande gavs en kod som fångade den direkta betydelsen.  Det andra steget 

var en fokuserad kodning som innebar att de koder som var frekventa och hade signifikans i 

sammanhanget plockades upp och vävdes samman i kategorier. Det tredje steget var en 

teoretisk kodning. I det steget länkades kategorierna från den fokuserade kodningen samman 

för att klargöra deras förhållningssätt till varandra (Charmaz, 2006, ss. 50-53, 57-60, 63-66). I 

tabellen nedan finns kodningsexempel. Det bör poängteras att kategorierna under den 

fokuserade och teoretiska kodningen inte enbart kommer ur det direkta yttrandet från 

respondenten, utan härleds till övergripande strömningar i materialet.  

Respondentens yttrande Initial 

kodning 

Fokuserad kodning Teoretisk 

kodning 

Som nu när det varit jättestruligt… Då tänker jag att nej men nu 

skiter jag i det här, nu tar jag pension nu. När det blir kaotiskt 

och man slutar sova på nätterna. För jag har ju bakgrunden där 

också [utmattningssyndrom]. Och sen kommer det de andra 

dagarna när man möter nöjda patienter eller de äldre tycker att 

du är ju så bra och man känner sig duktig och man vet att alla är 

glada och nöjda. Då tänker jag att jag måste jobba längre 

*skratt*.  Nej men det är ju litegrann det där att se att det 

fungerar och man gör ett bra jobb, då är det roligare. 

Strulig 

organisering 

Pensionstankar 

Hälsohistorik 

Nöjda patienter 

Duktig 

Jobba längre 

Roligare 

Organisationssvårigheter  

Pensionstankar  

(via hälsobakgrund) 

 

Göra ett bra jobb: känna sig 

duktig 

 

Senare pensionsintentioner 

Push: hinder 

från att göra 

ett bra jobb  

 

Stay: göra ett 

bra jobb 

 

 

Det känns inte som att det är någon i ledningen som vågar ta i 

problemet. Det är strutsmentalitet. Tycker jag i alla fall. Men 

eftersom att alla vi här försöker göra det bästa för patienten så 

blir det ju som att man försöker kämpa och lösa saker och ting på 

olika sätt, men det är klart att det inte är optimalt på något sätt. 

Varken för oss som jobbar eller för patienterna. 

Strutsmentalitet 

Göra det bästa 

för patienterna 

Kämpa 

Inte bra 

Ohörd 

 

Göra ett bra arbete trots att det 

är krävande 

 

 

Göra ett bra 

arbete trots 

hinderpush 

Tabell 1 – kodningsexempel med utdrag från två olika intervjuer 

Under kodningsprocessen har koder/kategorier kontinuerligt jämförts med syftet att se 

likheter och skillnader mellan dem. Avsikten med detta är att uppnå en precisering av 

innehållet och på ett bättre sätt kunna koppla kategorierna till varandra, för att i slutändan 

peka mot en kärnkategori. Den ska sedan erbjuda ett förklarande teoretiskt ramverk till 

materialet (Hallberg, 2006). Ett memodokument har upprättats för att strukturera koder och 

kategorier under analysskedet. Det har också uppdaterats allteftersom förfiningar och nya 
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koder eller kategorier förts in. Detta inspirerat av Charmaz anvisningar för memoskrivande 

(2006, ss. 80-85).  

Presentation 

Studiens resultat kommer presenteras med hjälp av teman som påträffats vid analysen av 

intervjuerna. Genomgående kommer citat från respondenterna att vävas in i texten. Dels för 

att underbygga och illustrera de resonemang som presenteras. Dels för att skapa en större 

närhet till respondenterna och tillåta dem att själva komma till tals. Detta är en del i att skapa 

en text med större hänförelse (jfr ”grab”). I enlighet med Gilguns (2005) tankegångar kring 

skrivande av intressant och minnevärd text som går hand i hand med en god vetenskaplighet. 

Med det menat att texten ska ha en personlig prägel där författaren och respondenternas 

delaktighet skiner igenom, vilket i sin tur också gör den mer transparent gällande hur 

resultaten framställts och analyserats. 

Etikdiskussion 

Projektet som denna studie är en del av har prövats och godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden. Gällande forskningsetiska ställningstaganden har studien förhållit sig 

till ett ramverk givet av vetenskapsrådet. Främst bestående av fyra krav för etisk forskning 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

Informationskravet säger att den som berörs av en studie ska informeras om dess syfte. 

Samtyckeskravet lyfter fram vikten av att deltagande i studien sker på frivillig basis. För att 

adressera dessa två krav har det genomgående poängterats för respondenterna vad som avses 

undersökas samt att de är fria att själva välja om de vill delta eller avbryta sitt deltagande. Till 

exempel vid intervjutillfället och i inledende kontaktbrev. En möjlig problematik i relation till 

de två nämnda kraven kan vara att respondenten av sin arbetsgivare skulle känna sig tvingad 

att delta i studien. Med tanke på att deras arbetsorganisation tillsammans med Umeå 

Universitet driver ett projekt om framtida kompetensförsörjning, som denna studie är en 

fördjupande del av. Men detta kan hållas för osannolikt eftersom deras initiala vilja till 

deltagande kan ses som mycket stark; de valde efter uppmaning i enkät att själva söka kontakt 

för vidare deltagande i intervjuer. 

Konfidentialitetskravet innebär att privata uppgifter från deltagare inte ska kunna kopplas till 

dem av tredje part. För att uppfylla detta krav har respondenters anonymitet tillförsäkrats 

genom användandet av pseudonymer vid citat och att endast jag och min handledare fått ta del 

av råmaterialet innan det kodats för att dölja identiteter. Nyttjandekravet säger att studiens 
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uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Med det i åtanke kommer materialet i 

studien att brukas på ett ansvarigt sätt och inte lämnas ut till några andra intressen. 

Ledstjärnan gällande god samhällsvetenskaplig forskningsetik är att skadan som kan tänkas 

uppstå vid forskning måste minimeras och att risker ständigt vägs mot förväntat 

kunskapsvärde (Vetenskapsrådet, 2002). I relation till denna studie ser jag den största risken 

för negativ inverkan vara att respondenterna blir mer medvetna om sin arbetssituation och 

deras framtidsutsikter i arbetslivet. Det behöver i sig självt inte nödvändigtvis vara dåligt. 

Men inte sagt att det är helt otänkbart att det kan leda till negativa konsekvenser för individen; 

givet att studien kan tänkas påverka dennes pensionsbeslut eller skapa besvärliga insikter. Det 

går dock att argumentera för att det också är positivt om sådana tankar sätts igång, eftersom 

en större självinsikt kan ses som ett steg till en starkare egenmakt.  

Resultat 

Inledning och presentation av kärnkategorin 

Studiens resultat presenteras i denna del. Det baseras på analysen av de sju intervjuer som 

genomförts. Meningen är att lyfta fram respondenternas upplevelser och på så vis nå en 

exemplifierande kunskap med ett utforskande anspråk. Respondenterna presenterades 

grundligt under urval och då framkom att de arbetar inom olika yrken, har olika utbildningar 

och har en åldersspridning på 57-65 år. Således har de relativt olika arbetssituationer och 

yrkeshistorik som går hand i hand med att de har ansamlat sig olika fördelar och nackdelar 

under sina livslopp, i enlighet med teorin om CAD.  

Trots dessa olikheter har jag i analysen funnit kategorier som bygger på likheter i deras 

upplevelser rörande arbetssituationens inverkan på pensionsintentioner. Den relativa 

spretigheten i urvalet kan därmed lyftas fram som en styrka. Den hjälper till att visa hur det 

trots den finns starka mekanismer gällande formande av pensionsintentioner som överbryggar 

yrkeskategoriseringar. Det tyder på att vissa fenomen inte kan härledas enkom till yrket utan 

kan tolkas som något mer övergripande. Det som ligger närmast i sammanhanget är att tolka 

dem som sprungna ur de andra kategoriseringarna som respondenterna delar. Framförallt två 

sådan kommer upp under intervjuerna, nämligen att tillhöra en viss generationskohort och att 

ha samma arbetsgivare i VLL. Jag kommer också att återkomma till detta senare under 

diskussionen.  
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Nedan kommer resultatframställningen inledas med en kortare redogörelse av hur 

respondenternas pensionsintentioner ser ut.  Därefter kommer jag lyfta fram vad 

respondenterna ser som betydelsefulla faktorer i organisationsnivån i relation till 

intentionerna. Detta presenterat i fyra teman. Genomgående kommer jag att relatera det som 

jag tar upp till den funna kärnkategorin möjligheten att göra ett bra arbete. Det är en 

analytiskt viktig kategori som återkommer i många av respondenternas resonemang. Kort sagt 

består den i syftningar till vikten av att ha möjligheten att uppleva en tillfredställelse i att 

utöva sin profession, på ett för en själv fullgott vis. Ordet möjligheten inkluderas eftersom det 

i intervjuerna visat sig att det inte enbart handlar om faktiska förhållanden. Även en tänkt 

framtida oförmåga verkar viktig, då den tros begränsa möjligheten till att göra ett bra arbete 

och således inverkar på pensionsintentioner. Möjligheten att göra ett bra arbete ska förstås 

som en faktor vilken är beroende på individens upplevelser av sin arbetssituation. Alltså en 

faktor beroende på element i arbetssituationen (läs: i mesonivå) som påverkar möjligheten att 

göra ett bra arbete och via det pensionsintentioner. Den kan beskrivas som en ”mjuk” 

subjektiv faktor som avgörs av hur individen förhåller sig till sin arbetssituation, likt till 

exempel upplevelser av stressande inslag i arbetsmiljön. I kontrast till ”hårda” objektiva 

faktorer som kan inverka på pensionsintentioner, till exempel förekomst av vissa specifika 

arbetssysslor eller arbetstidens omfattning. Hur kärnkategorin påverkar respondenternas 

pensionsintentioner kommer jag primärt att ta upp under: resonemang om pensionstidpunkt i 

relation till kärnkategorin.  

Kärnkategorin kommer att motiveras igenom hela resultatet och dess betydelse kommer stå 

klar när de andra delarna har presensterats. Detta förhållningssätt är nödvändigt då den i sin 

karaktär är mer abstrakt och bygger på det som kommer fram i de andra delarna. Det kommer 

i sin tur ur hur kategorin rent analytiskt framställts. Den har uppkommit i kodningens tredje 

steg, den teoretiska kodningen, och därför är den stundtals relativt långt abstraherad från 

respondenternas direkta yttranden. För att underlätta för läsaren har jag sammanställt en 

konceptuell modell som illustrerar studiens resultat: 
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Figur 1 - konceptuell modell som visar en sammantagen bild av respondenternas pensionsresonemang 

Modellen kan underlätta förståelsen för hur de olika delarna i resultatet hänger samman och 

fungerar som en sammanfattande bild.  Kärnkategorin är i mitten och det visar hur det är en 

central del i respondenternas pensionsresonemang. Den är i sin tur länkad till försvårande och 

underlättande faktorer i arbetssituationen. De avgör om det upplevs möjligt att fortsätta göra 

ett bra arbete och därmed om respondenten rör sig uppåt eller nedåt i modellen. Social 

samvaro, lön och uppskattning är mindre betydelsefulla faktorer som stimulerar en vilja till att 

vara kvar i arbetslivet, men utan att vara avgörande för pensionsintentionen. ”Stuck” i 

modellen syftar till att ekonomiska möjligheter till pension saknas. Blixten från molnet är ett 

sätt att visa på hur det kan begränsa möjligheten till pension, trots att en vilja till att ta ut den 

finns. Fritidsönskan står också i modellens utkant, som en pådrivande faktor till pension utan 

avgörande kraft. Den kurvade pilen från pension symboliserar hur man kan kringgå 

försvårande faktorer genom att efter pensionsavgång återvända till arbetet. Vid återvändande 

ställs man inför en ny arbetssituation. En arbetssituation där det återigen är möjligt för en att 

göra ett bra arbete. Detta är den sammantagna bilden av respondenternas 

pensionsresonemang. Nu kommer jag att gå in på de delar som bygger upp den. 

Hur pensionsintentionerna överlag ser ut 

Respondenterna har sinsemellan både lika och olika inställning till att ta pension. De är olika i 

att de tänker sig att pensionen ska ske vid olika åldrar. En av dem ser en tänkt pensionsavgång 

så snart som möjligt (57 år), en tänker sig att gå vid 62, tre av dem har 65 som gräns och två 

tänker sig 67 respektive 70 år. Dessa angivelser kom upp i ett tidigt skede i intervjuerna och 
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framställdes av respondenterna som tänkta gränser då man övergår från att vara i arbetslivet 

till att vara pensionär. Det var alltså den tänkta gränsen i form av hur hög ålder man såg sin 

pensionsavgång som här skilde dem åt. Men det som förenade dem var att den tänkta gränsen 

inte verkade vara definitiv för någon av respondenterna. Den tänkta pensionsåldersgränsen 

angavs i ett tidigt skede av intervjuerna. Men följdes ofta upp senare i intervjusituationen av 

en mer vacklande respons. Till exempel avseende att respondenten tog upp hur denne avsåg 

”känner efter” när den tiden kommer, att trappar ned allteftersom eller att sluta då hälsan 

börjar svika. Också frekvent förekommande bland alla respondenter var att de såg en stark 

möjlighet i att återvända till arbetslivet efter sin pensionsavgång. Då under kortare 

sammanhängande perioder eller i form av timanställning (se: att återvända).  

Betydelsefulla arbetssituationselement i relation till pensionsintention 

Social samvaro 

Jag vill inleda med att ta upp social samvaro i relation till pensionsintention. Alla 

respondenter uppskattade sin sociala samvaro på arbetsplatsen och alla utom en angav att det 

var en betydelsefull del i deras vilja att fortsätta arbeta. En god social samvaro kan alltså 

överlag ses vara en stay-faktor i sammanhanget. Två respondenter sa även att om den sociala 

samvaron varit dålig och de inte trivts så skulle de lämna arbetsplatsen. Det hade också enligt 

dem betytt ett lämnande av arbetslivet, eftersom de inte kunde tänka sig att söka andra 

tjänster. Med det sagt kan en dålig social samvaro ses som en push-faktor.  Respondenten som 

inte upplevde att det påverkade hennes pensionsintention sade följande: 

Men det är mina arbetsuppgifter och mitt jobb som gör att jag tänker mig att vara kvar till 65 i alla 

fall. Inte mina arbetskamrater. De skulle jag klara mig utan *skratt*. Jag kommer inte att sakna 

dem tror jag. Jag har ju mina vänner på fritiden som är något annat. 

/ Andrea 61 år sjuksköterska/avdelningschef 

Skämtsamt påpekar denna respondent hur den sociala samvaron inte är en viktig stay-faktor 

för henne. Men hon påpekar också under andra tillfällen i intervjun hur hon uppskattar det 

kollegiala utbytet, då hon får dela med sig av sin erfarenhet och andra kommer och ber henne 

om råd. Det är också något som kommer upp i två andra intervjuer som något positivt för 

respondenterna. Här kan jag se en koppling till kärnkategorin: möjligheten att göra ett bra 

arbete. Det goda i den sociala samvaron associeras till att man känner sig behövd på arbetet 

genom att man kan bidrar med sin arbetsinsats. Här har jag två exempel som jag vill ta upp. 1) 

Då den sociala samvaron med kollegor kommer på tal under en av intervjuerna kommer en av 

respondenterna in på hur att inte känna sig behövd kommer bli ”jäkligt tufft”. 2) Det bli än 
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mer tydligt när en av respondenterna blir frågad om den sociala samvaron och då tar upp hur 

den stimulerar henne att vara kvar eftersom ”arbetet går mycket bättre om man samarbetar”.  

Sammanfattningsvis kan den sociala samvaron överlag hos respondenterna ses som 

betydelsefull i relation till deras pensionsintentioner. Ett plus i arbetstillvaron, men som i sig 

självt inte är avgörande för huruvida man bestämmer sig för att gå i pension eller ej. Den 

framstår hos respondenterna som något man kommer att ta hänsyn till då pensionsbeslutet 

övervägs. Men överlag verkar det som att det finns andra faktorer som har en starkare 

inverkan. 

Ekonomiska faktorer 

Alla sju respondenter som intervjuades uppskattade sina arbeten väldigt mycket. Det fanns 

olika inslag i arbetssituationen som var problematiska, men överlag var de mycket positiva till 

sina arbeten. Deras yrken betydde mer för dem än enbart utbytet av arbetsinsats för lön. 

Lönen var i relation till pensionsintention en betydande faktor, i form av att den sågs som en 

morot till att vilja vara kvar längre. Alltså utgör lönen en stay-faktor i arbetslivet. En 

övergripande attityd bland respondenterna var att lönen hade ett visst inflytande på deras 

framtida pensionsbeslut, men att den enkom inte kunde få dem att fördröja sitt pensionsuttag. 

Likt effekten av social samvaro som redovisades ovan. Lönen var ett plus men saknade enligt 

dem styrka i relation till andra faktorer. Det illustreras här med ett citat från Katarina:  

Naturligtvis är det en piff. Men pengarna är inte det som, det låter ju ovanligt dumt att säga men, 

pengarna är inte det som är ledande här. För mig är det att jag vill vara i ett sammanhang. Jag vill 

vara bland folk och känna att jag gör något meningsfullt.  

/ Katarina 65 år sjuksköterska/sektionsledare 

Jag kommer också att återkomma till det andra som Katarina tar upp här. Men just nu nöjer vi 

oss med att observera det sätt hon beskriver lönen som en stay-faktor. Det är även talande för 

hur de andra respondenterna överlag förhöll sig till den faktorn.  

Förutom lön som ett ekonomiskt incitament till att förlänga arbetslivet finns ett annat vanligt 

inslag inom den ekonomiskt fokuserade pensionsintentionsforskningen. Det är forskning på 

pull-mekanismer. Till exempel där generösa ersättningsnivåer kopplas till tidigare 

pensionsåldrar. Eller där förekomsten av sådana ekonomiska incitamentsstrukturer möjliggör 

ett avbrytande av arbetslivet för att prioritera annat, som till exempel fritidsintressen. Denna 

typ av mekanism betecknas som ett komplement till pull och benämns jump. Då avsaknad av 

ekonomisk möjlighet till pension eller annan ersättning tvingar individer till att vara kvar i 

arbetslivet kan man tala om stuck-mekanismer. Jag tog upp alla dessa i teoriavsnittet men 
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väljer att förtydliga dem här och nu. Stuck kom på tal i fyra av de sju intervjuerna och 

tillskrevs en starkare betydelse i två av dem. Med det menat att de respondenterna i viss mån 

upplevde att arbetet var ett måste för att klara sig ekonomiskt. Deras opportunity structure var 

begränsad på så vis att de inte hade den ekonomiska möjlighet till att ta pension när de själva 

behagade det. Det starkaste uttrycket för denna typ av mekanism var hos Sixten vars 

pensionsintention var ”så snart som möjligt”;  

Om jag fick välja, men det får jag ju inte i det här fallet. Jag har ju inte de ekonomiska 

möjligheterna att jag skulle kunna gå i pension nu. Men om jag hade haft det hade jag gjort det 

bara för att själv få bestämma. Men jag skulle säkert mycket väl kunnat tänka mig att jag fortsatte 

jobba men inte kontinuerligt på det här sättet. Men nu är situation så att jag får försöka hänga mig 

kvar så gott det går och sen när då möjlighet ges, då kommer jag att allvarligt överväga det. Att gå 

i pension.  

/ Sixten 57 år läkare 

Hos tre av respondenterna uttrycktes ett motsatt förhållande till det som Sixten redogör för. 

De betonar att det inte är ett ekonomiskt måste för dem att arbeta vidare. Deras opportunity 

structure medger en möjlighet till pension men de väljer själva att arbeta vidare. Det kan 

illustreras med två citat: 

[…] jobbet är ganska trevligt. Så att det är väl någonstans att kunna kombinera det där, både att 

kunna njuta av det goda livet och ha kvar jobbet. För ekonomiskt skulle vi [hon och make; min 

anm] kunna ha möjlighet att gå i pension nu. Vi är inte tvungna att jobba, om man säger så *ler*.  

/ Elsa 61 år läkare 

Det är en sorts psykologisk trygghet, i att snart bli 61 år, att då kan man gå i pension. Det blir dyrt, 

men jag klarar mig ändå. Det blir som en känsla, att jag kan gå när jag vill. Det känns skönt. Att 

man har en exit. Jag kommer ju inte göra det, men jag kan det.  

/ Anna 60 år sjukgymnast 

Elsa och Anna återkommer under intervjuerna till att det finns en positiv känsla som kommer 

av att ha en möjlig exit. Att om man vill kunna lämna arbetslivet ifall det till exempel sker 

förändringar som man inte tycker om i arbetssituationen. Den känslan ger upphov till en 

upplevelse av större kontroll och skulle kunna ses som en mer öppen opportunity structure 

med fler valmöjligheter. Överlag tenderar möjligheten till att kunna gå i pension när/om man 

vill vara något som förknippas med ett större lugn och frihet. Något som i sin tur enligt de tre 

respondenter som tar upp det också underlättar för ett längre arbetsliv.   

Elsas citat ovan leder också svagt in mot en annan prominent mekanism i respondenternas 

pensionsresonemang, nämligen jump. Att ha en fritidsönskan som utkonkurrerar viljan att 

vara kvar i arbetslivet. Förutsatt att det är eller kommer vara ekonomiskt möjligt för en att gå i 

pension nu eller inom en snar framtid. Ett vanligt förekommande resonemang bland 
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respondenterna överlag är en viljan att kombinera en större fritidsönskan med arbetslivet 

genom att förändra arbetstiden. Antingen genom att gå ned i tid eller genom att få möjligheten 

att på ett bättre sätt kunna disponera sin ledighet efter egen vilja. Men eftersom det i många 

fall framställs som en orealistisk önskedröm underbygger det konkurrensförhållandet mellan 

stay- och jump-faktorerna. Man är tvingad att välja det ena eller det andra. I relation till jump-

mekanismen upplevde också fyra av respondenterna en typ av tidspress kopplad till den. De 

såg ett värde i att ha mer tid att ägna åt fritidssysslor innan åldrandet förde med sig en 

nedgång av hälsa eller tänkt död. Ett utdrag från Pernillas intervju visar på detta förhållande. 

Hon uppger tidigare i intervjun att hon har en stark fritidsönskan och i ett senare skede 

återkopplar hon till den genom följande citat: 

Jag känner mig ganska medveten om dagens möjligheter [om pension][…]. Men just min situation, 

när jag vet att jag kommer dö. Att jag inte kommer leva hur länge som helst. Typ 67 och ett halvt 

kommer jag bli *skratt*.  

/ Pernilla 61 år undersköterska 

Även detta citat från Sixten fångar resonemanget på ett bra och representativt vis: 

Eftersom jag trivs med jobbet känner jag ju inte att det är en plåga att gå till arbetet. Att jag 

vantrivs på något vis. Jag tycker det är roligt. Jag har ju fortfarande ett driv att lära mig nya saker 

och följa med i utvecklingen. Det är ju inte så att jag lagt mig ned och väntar på trä-fracken.  Men 

det känns som att utifrån hur arbetssituationen har blivit och har allt mer accelererat. Det är utifrån 

den som man känner att jag vill ju ha några år då när man kan fortfarande vill vara med så att säga. 

Man vill inte dö i stroke på arbete, helst.  

/ Sixten 57 år Läkare 

Sixten kopplar även i citatet ovan samman en fritidsönskan med en tuff arbetssituation som 

driver på den. Alltså kan man här också se en annan variant av resonemang där fritidsönskan 

drivs på, likt de jag tog upp ovan. Skillnaden är att det här inte sker på grund av åldrande, utan 

verkar vara givet av en push-mekanism föreliggande i arbetssituationen. 

Hur kan då den ekonomiska mekanismen i jump vidare relateras till den analytiska 

mesonivån? Alltså arbetssituationen och de pensionsmekanismer som den innefattar i mån av 

push och stay. Jag ser en koppling som går via kärnkategorin; möjligheten att göra ett bra 

arbete. Fritidsönskan verkar som sagt överlag ställas i en konkurrenssituation till det goda i 

arbetssituationen. En tidspressad fritidsönskan ställs mot det som man uppskattar i arbetet. Att 

uppskatta sitt arbete verkar i sin tur hos respondenterna vara intimt förknippat med att känna 

att man gör en god arbetsinsats, att man känner sig behövd och att det känns meningsfullt att 

gå till arbetet eftersom man tillför något. Detta knyter även an till resonemanget kring lönen 

som en viktig men inte avgörande stay-faktor. Det verkar vara andra saker som är mer 
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betydelsefulla än lön för pensionsintentionerna. Närmare bestämt att bidra med en 

meningsfull insats, eller med andra ord att uppleva det som möjligt att göra ett bra arbete. För 

att illustrera detta kan till exempel Katarinas citat från ovan angående lönen lyftas fram, eller 

ett annat citat från Elsa;  

Ja men om man skulle bli avplockad arbetsuppgifter och bara sitter där så hade det varit helt 

meningslöst. Man vill ju ha meningsfull sysselsättning och se att man bidrar. Annars är det ju 

ingen betydelse. Om man bara ser att man har lön och sitter av tiden.  

/ Elsa 61 läkare 

Att uppleva en meningsfullhet given av att göra en bra arbetsinsats kan också kopplas till hur 

det hos några av respondenterna finns en vilja att stanna kvar i arbetslivet. Trots att en 

ekonomisk incitamentsstruktur möjliggör för dem att lämna det och gå i pension. Elsa 

beskriver i förhållande till det hur arbetet och fritiden konkurrerar, och säger att ”än så länge 

ligger jobbet på plus” och det får henne att vilja fortsätta. En annan del i att välja att vara kvar 

fast man inte upplever sig vara ekonomiskt tvingad till det tar Katarina upp. Hon beskriver 

dualiteten i hur arbetslivet ger mening till fritiden, i form av att allt för mycket fritid i relation 

till arbete gör att den till slut blir meningslös. Hon tar också upp hur hon inte ser det som en 

rättighet att gå i pension bara för att man kan. Snarare tvärt om anser hon att äldre överlag har 

mer att bidra med i arbetslivet. Det är också något hon tar upp som pådrivande av hennes eget 

arbetsengagemang, alltså är det med andra ord en stay-faktor för henne. 

Jag kommer nu att i nästa del komma in närmare på möjligheten att göra ett bra arbete. 

Specifikt den del i respondenternas yrkesutövande som de överlag själva lyfter fram som extra 

viktig för att kunna utföra ett bra arbete; deras erfarenhet. Jag kommer också ta upp hur den 

kan relateras till deras pensionsintentioner.  

Att bidra med erfarenhet 

När jag behandlade den sociala samvaron tidigare tog jag upp hur några av respondenterna 

talade om den som en stay-faktor. Specifikt i tre intervjuer framkom en typ av stay-mekanism 

i den sociala samvaron via känslan av att man bidrar. I alla intervjuer lyfte respondenterna 

upp en specifik kvalité som man såg sig kunna bidra med, nämligen erfarenhet. De verkade se 

det som en särskiljande styrka hos äldre arbetande överlag och ofta antyddes att de kände sig 

behövda på grund av deras erfarenhet. Med andra ord: att uppleva sig behövd stimulerar ens 

vilja att vara kvar i arbetslivet och man känner sig behövd till följd av ens erfarenhet. 

Erfarenhet kommer upp som en viktig del i arbetssituationen i alla intervjuer.  Ofta i relation 

till kärnkategorin möjligheten att göra ett bra arbete.  
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Erfarenhet kommer alltså ofta på tal som något som respondenterna själva anser gör dem 

behövda och därför viktiga i arbetslivet. Frekvent återges också tanken att deras ackumulerade 

erfarenhet möjliggör för dem att fortsätta göra ett bra arbete. Det i sin tur kopplas till en viktig 

stay-mekanism; att uppleva sig vara behövd. För att illustrera detta har jag lyfta fram två citat: 

Jag tror inte arbetsförmågan går ned [med ålder; min anm] […]. Jag har ju otroligt mycket 

erfarenhet. Som liksom bär mig hela vägen. Om det är något jag inte kan till exempel, så vet jag 

vad/vem jag ska fråga. Till skillnad från om det är någon yngre så vet de inte att de ska fråga om 

det. De visste inte om att de inte kunde det. Nej jag tror att man har så mycket erfarenheter med sig 

att jag inte tror att det finns någon anledning att man skulle bli sämre på något vis. Man är snarare 

ett stöd till dem som kommer nya […]. Så det skulle jag önska att alla som är på väg in i pension 

skulle känna, att man är ju faktiskt väldigt värdefull. För alla andra.  

/ Andrea 61 år sjuksköterska/avdelningschef 

Jag kompenserar mitt fysiska förfall med att bistå med mitt kunnande. Det får lov att gå saktare 

och jag behöver inte vara någon stjärna. Jag känner att jag kommer ha andra kvalitéer att bidra 

med. 

/ Anna 60 år sjukgymnast 

I citaten ovan framgår hur respondenterna i sin erfarenhet ser en stor fördel gentemot yngre 

kollegor. Överlag i intervjuerna kommer erfarenhet på tal som en möjliggörande faktor för att 

fortsätta göra en god arbetsinsats, även då andra delar av ens arbetsförmåga påverkas av 

åldrande. Att göra ett bra arbete verkar vara en stark stay-faktor för alla respondenter och 

verkar hänga samman med känslan av att bidra. Överlag får respondenterna också 

uppskattning i linje med det; att de gör ett bra arbete. Men stay-mekanismen verkar inte vara 

kopplad till uppskattningen, då det påpekas genomgående i intervjuerna att det är något man 

måste känna själv. Alltså avses en typ av yrkesstolhet. Det illusteraras mycket väl i ett citat 

från Katarina;  

Men sådana där fraser det håller jag inte [angående fråga kring att känna sig uppskattad; min anm]. 

För jag tror inte att man kan tillmäta sig själv så stor betydelse, så man ska få uppskattning varenda 

dag. Det tror jag inte på. Det måste man känna själv. Att när man går där efter vägen så känner 

man att idag kommer det gå bra och jag kommer att göra något bra. Det är inte viktigt att någon 

ska komma till mig och säga att jag är bra. Det vet jag själv!  

/ Katarina 65 år sjuksköterska/sektionsledare  

Citatet ovan fångar också in hur de andra respondenterna resonerar på ett bra vis. Likt lönen 

och den sociala samvaron är att få höra att man gör ett bra jobb är ett plus, men det som avgör 

ens vilja att ha ett längre arbetsliv är om man själv känner det.  

I relation till erfarenhet ser jag en stark koppling till teorin kring CAD. Erfarenhet som 

respondenterna talar om den är något som ackumulerats under deras tid i arbetslivet. Den är 

given av de tidigare upplevelser som man haft i ens yrkeshistorik. Om vi fortsätter att beakta 
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tidsperspektivet med hjälp av CAD är det dock inte så att åldrande enbart för med sig fördelar 

i arbetslivet. Sex av respondenterna upplever att åldrandet gör det svårare för dem att utföra 

vissa delar av sina arbeten. De ser en betydande begränsande effekt av åldrande på deras 

opportunity structure i relation till deras pensionsintention. Ofta kopplar respondenterna de 

negativa effekterna givna av åldrande till att ha befunnit sig i en viss arbetssituation. Till 

exempel att över tid uppleva fysiskt/psykiskt betungande arbetsmoment som man klarade av 

bättre när man var yngre, men som börjar bli svårare att hantera nu. Således finns här en klar 

relevans för att ta in CAD-teorin och beskriva det som ackumulerade nackdelar över tid. 

För att kunna vara med och bidra med sin erfarenhet och ha möjlighet att fortsätta göra ett bra 

arbete, trots deras kumulativa nackdelar, efterlyser respondenterna en ökad flexibilitet från 

arbetsgivaren. Flexibiliteten avser i detta fall primärt arbetstiden, där kortare arbetstid 

möjliggör att man kan orka med att vara i arbetslivet längre. Den möjliggör också att i viss 

mån kombinera en fritidsönskan med ett fortsatt arbetsliv, som jag tog upp ovan. Jag kommer 

även att gå in närmare på flexibilitet och arbetstiden i det nästkommande avsnittet om krav-

kontrollmodellen. Men förutom en större flexibilitet gällande arbetstiden efterfrågas också i 

sex av intervjuerna en flexibilitet gällande arbetssysslorna som en förutsättning för ett längre 

arbetsliv. Det kan överlag beskrivas som att deras nuvarande opportunity structure inte 

innehåller möjligheter som gör att man vill/kan se sig själv ha ett längre arbetsliv. I fem av 

intervjuerna sades att en dialog som leder till bättre anpassade arbetssysslor kunde underlätta 

eller stimulera ett längre arbetsliv. Eller i varje fall längre än det som respondenterna tänker 

sig för nuvarande. En förändring av arbetssysslorna skulle med andra ord öppna upp nya 

möjligheter i deras opportunity structure. En förändring som verkar vara viktig i detta 

avseende är att underlätta för respondenterna att dela med sig av sin erfarenhet. Detta igenom 

att öppna upp för dem att inneha en mer handledande roll på arbetsplatsen. Det verkar vara 

förknippat med att bidra till en mer lustfull arbetssituation och på så vis verka som en stay-

mekanism. Ett citat som speglar detta på ett bra sätt är sagt av Elsa som svar på vad som kan 

stimulera henne att vilja arbeta längre: 

Det är väl också det här med att utvecklas. Nu ska vi börja jobba med lite nya arbetssätt här. Jag 

har ju varit MLA [medicinskt ledningsansvarig; min anm] i de här utvecklingsprocesserna. Och 

det tycker jag är roligt, att man får använda sin erfarenhet till att kanske förbättra. 

Förbättringsarbete. Och lite mer vara konsult och dela med sig, istället för att bara sitta och mata 

på och producera pinnar.  

/ Elsa 61 år läkare 



28 

 

Citatet ovan visar också på en koppling till kärnkategorin, när Elsa tar upp hur det hade varit 

roligt att använda sin erfarenhet till att förbättra. Eller med andra ord att kunna använda den 

till att göra ett bättre arbete. Nära knutet till att förändra arbetssysslorna till mer handledande 

sådana är att organisationen måste nyrekrytera. Många gånger i intervjuerna poängteras hur 

det är en förutsättning för att möjligöra den förändringen. Genom att det lättar på arbetsbördan 

och samtidigt ger någon ny chansen att ta del av deras erfarenhet. Så den nya kan utnyttja 

respondentens erfarenhet innan denne lämnar arbetslivet. Och inte riskera att personen som 

fyller deras tjänst på ett ineffektivt sätt måste ”upptäcka hjulet igen”, som en av 

respondenterna sade. Hos de tre respondenter som arbetar inom primärvården var 

nyrekryteringarna något som poängterades med eftertryck. Men nyrekryteringar för att bevara 

kompetens i form av erfarenhet inom organisationen kom också upp i två andra intervjuer, 

alltså med respondenter arbetande utanför primärvården.  

När det gäller att fortsätta utvecklas och bygga på sin erfarenhet genom utbildningar verkar 

det te sig olika för olika respondenter givet deras arbetsförutsättningar. Här ser jag en 

skiljelinje mellan kraven inom deras yrke i relation till kärnkategorin. De respondenter som 

upplever att vidareutbilda sig är en förutsättning för att fortsätta att göra ett bra arbete verkar 

också se det som en stay-faktor. Med andra ord: om en utbildning krävs för att behålla ett gott 

yrkesutövande, som för till exempel läkare, betonas associationen mellan tillgång till 

utbildning och en större vilja att vara kvar arbetslivet längre. Samtidigt som det inte verkar 

kunna ses som någon starkare stay-mekanism hos de respondenter vars arbetsförutsättningar 

ser annorlunda ut. Alltså där utbilning inte ses som ett behov i relation till att fortsätta göra ett 

bra arbete. Här finns följaktligen en skillnad i arbetskontext för effekt av utbildning som en 

stay-mekanism. 

Den psykosociala arbetsmiljön och krav-kontrollmodellen 

En betydande och frekvent förekommande faktor i intervjuerna är den upplevda relationen 

mellan krav och kontroll hos respondenterna i deras psykosociala arbetsmiljö. Det är 

genomgående i intervjuerna kopplat till kärnkategorin. Balans mellan krav och kontroll verkar 

vara viktigt för respondentens uppfattade förmåga att kunna utföra ett bra arbete. Till exempel 

kan arbetssituationen hos en av respondenterna som arbetar som sjuksköterska inom 

intensivvård tas upp i detta sammanhang. Hon upplever sin arbetssituation som väldigt 

stressfylld med höga krav, där ett misstag kan vara förödande för patientens hälsa. Men 

samtidigt tar hon upp hur det finns möjligheter för henne att bestämma mycket själv i sin roll 

som ledare och hur hon får mycket stöd från hennes kollegor när hon behöver det. Hennes 
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arbetssituation kan alltså ses som talande för en god balans mellan höga krav och en hög 

kontroll. Överlag kantas hennes intervju av en stark känsla av lustfullhet och glädje till hennes 

arbete. Ofta kopplat till att hon känner att hon gör ett bra arbete, trots de utmaningar hon 

måste ta itu med. När jag frågade henne om den främsta anledningen till att vilja arbeta längre 

fick jag följande svar:  

Att få mina arbetskamrater att vilja arbeta, att entusiasmera dem och få dem till att rycka tag i de 

här arbetsuppgifterna som vi har att göra. Under många gånger oerhört pressade förhållanden. Det 

gäller att få de här grupperna människor att ta tag i det och göra ett bra jobb. Jag ser människor och 

det är jag bra på, och det är oerhört roligt att se när det fungerar. Och sen att gå här hemma när det 

inte… att känna att det inte är så mycket utmaningar här. Äsch. Det är roligare på jobbet kan man 

väl säga.  

/ Katarina 65 år sjuksköterska/sektionsledare 

 

Att uppleva kontroll i en arbetssituation med höga krav och känna att man gör ett bra arbete 

verkar i detta fall vara en stark stay-faktor för respondenten. Detta är också illustrativt för de 

två andra respondenter som kan sägas dela hennes tillstånd av balans mellan krav och 

kontroll. Även hos dem verkar de stundtals höga arbetskraven i kombination med en stark 

kontroll över situationen ge en stay-effekt. Kontrollen verkar möjliggöra att hög krav känns 

hanterbara och kan uppfyllas. Det kopplas i sin tur till en stark känsla av att man utför ett bra 

arbete och därmed följer också en vilja till att vara kvar längre i arbetslivet. 

För de fyra respondenterna som inte inkluderas i ovanstående resonemang ser situationen 

annorlunda ut. De verkar i varierande grad uppleva en obalans mellan alltför höga krav och en 

alltför låg kontroll i deras respektive arbetssituationer. Oblansen har till och med hos två av 

respondenterna enligt dem själva resulterat i utmattningssyndrom och andra besvärande inslag 

i deras hälsotillstånd. En av respondenterna beskriver arbetsbördan som ett ”löpande band” 

som aldrig tar slut och som dessutom ökar i takt. Dessa respondenter upplever överlag att det 

är svårt och krävande för dem att kunna göra ett bra arbete. Frekvent hos dessa fyra är också 

att känner de sig ohörda när de påpekar det ohållbara i deras situation till ansvarig chef. Trots 

dessa svåra omständigheter är det ändå viktigt för respondenterna att försöka göra en god 

arbetsinsats, varpå det går så långt att de arbetar på bekostnad av sin egen hälsa. Obalansen 

mellan krav och kontroll och att det blir ett hinder för upplevesen av att utföra en god 

arbetsinsats verkar starkt förknippat med att tvingas/vilja lämna arbetslivet. Tre av dessa 

respondenter kommer också in på hur detta kan sättas in i ett tidsperspektiv. De upplevde att 

det gick att hantera denna situation när de var yngre, att de då kunde pressa sig själva till att 

ändå klara av att göra ett bra arbete trots den tunga belastningen. Men de tar upp hur det tagit 

på krafterna och beskriver det som en utnötning av orken över tid. I och med detta finns en 
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koppling till kumulativt ansamlade nackdelar över tid i enlighet med CAD. Här kan man alltså 

tala om obalansen som en begränsande push-faktor i relation till dessa respondenters 

opportunity structure. Samtidigt kan man också se hur den faktorns begränsande mekanism 

tilltagit i styrka givet individens över tid ansamlade nackdelar.  

En förändring som efterfrågas från respondenterna för att kunna fortsätta arbeta längre är som 

jag nämnde tidigare en större flexibilitet gällande arbetstiden. Det tas också upp som en 

möjlig förbättring gällande situationen som beskrivs i stycket ovan. Överlag beskrivs 

möjligheten att själv påverka sin arbetstid som relativt begränsad. I vissa fall lyfter 

respondenter fram hur de när de går ned i tid inte får mindre arbetsbörda, utan måste fullgöra 

sina krav på presentation under en kortare tid. I ett annat fall tar en respondent upp hur denne 

har tillgång till att gå ned i tid, men inte vill de eftersom hon vet att det skulle drabba hennes 

kollegor. Hon menar att de fått höra att det inte blir någon nyrekrytering av personal och att 

om hon går ned i tid så lägger det en större arbetsbörda på hennes medarbetare. En talande 

kommentar hon ger i relation till detta är att man ska ”slita ut en generation i taget”. En tredje 

respondent tar upp hur han sökt tjänsteledigt under en period för att kunna återhämta sig men 

blivit nekad. Summerande angående detta ser jag här en betydande begränsning i 

respondenternas opportunity structure. De värdesätter att göra ett bra arbete och uppskattar 

sina arbeten väldigt mycket. Men deras möjligheter till att göra ett bra arbete hämmas på 

grund av deras arbetssituation, och deras försök att kringgå detta för att fortsätta bidra förblir 

ohörda. Därmed blir deras möjligheter till att vilja eller kunna ha ett längre arbetsliv 

begränsade.  

Förändringar gällande en större flexibilitet från arbetsgivarens sida angående arbetssysslor är 

också något som lyfts fram från respondenterna som grupp. Det kan i sin tur även relateras till 

krav-kontrollmodellen avseende att byta arbetssysslor för att få mer kontroll och/eller mindre 

krav gällande sin arbetssituation. För att kunna på ett bättre sätt möjligöra för respondenten att 

fortsätta göra ett bra arbete under en längre tid. Det mest prominenta önskemålet som 

förekommer i förhållande till att byta arbetssysslor är som jag tog upp tidigare att övergå till 

en mer handledande roll på arbetsplatsen. 

Resonemang om pensionstidpunkt i relation till kärnkategorin 

Detta avsnitt berör pensionsintentionen i relation till kärnkategorin; möjligheten att göra ett 

bra arbete. För respondenterna verkar det vara mycket viktigt att uppleva det som möjligt att 

kunna fortsätta utföra ett bra arbete. Det verkar generellt sett kopplas till att de behövs på 
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arbetsplatsen och därmed även i arbetslivet. Att göra ett bra arbete verkar också förknippat 

med att göra något meningsfullt med sin tid genom att bidra igenom sitt arbete. Detta verkar 

vara kärnan till varför respondenterna uppskattar sina arbeten så väldigt mycket. Här får man 

dock skilja mellan uppskattning av arbetet och själva arbetssituationen. Eftersom det hos en 

del av respondenterna verkar finns vissa betydande problem. Ett framträdande exempel var en 

obalans mellan arbetets krav och de kontrollelement som finns att tillgå.  

Att uppleva det som möjligt att kunna göra ett bra arbete vekar också vara centralt i beslutet 

kring tidspunkten för pension. Närmare bestämt verkar en tänkt tidpunkt då man inte ser sig 

vara kapabel att utföra ett bra arbete vara en viktig indikator på när man bör ta pension. Det är 

en framträdande del i hur respondenterna generellt sett resonerar. Här får ett citat från 

Katarina stå som exempel:  

Ja men man får ju inte bli en åldring som går där och inte presterar. Man måste ju som man säger 

leverera när man går dit. Så att de inte börjar tänka att ”där kommer hon idag igen, hon måste ju 

sluta någon gång”. Då måste man ge upp. 

 / Katarina 65 år sjuksköterska/sektionsledare  

Hon tar alltså upp hur hon måste sluta när hon inte kan prestera längre, eller med andra ord 

inte längre kan utföra ett bra arbete. Detta är en tankegång som är expressiv för hur 

respondenterna generellt sett talar om avslutet på sitt arbetsdeltagande; om man ska delta i 

arbetet måste det uppfattas som möjligt för en att göra ett bra arbete. Annars är det läge för att 

ta pension. Det verkar också vara viktigt för vissa av respondenterna hur arbetskamrater 

ställer sig till deras arbetsinsats. I fyra av intervjuerna kommer det upp hur det är viktigt att 

andra inte ska tycka att ens arbetsinsats blir sämre på grund av åldrande. Och att det därför är 

viktigt att sluta innan det sker, så man blir ihågkommen som bidragande medarbetare. Istället 

för att de ser ens oförmåga att hantera arbetet och man tvingas till pensionen. Följaktligen 

avser man sluta innan försämringen blir alltför påfallande för att bevara en typ av 

yrkesstolthet. Här berörs alltså en tänkt kommande oförmåga, inte den reella förmågan som 

upplevs i stunden.  

Möjligheten att göra ett bra arbete verkar hänga samman med de olika faktorer som jag tagit 

upp tidigare i denna text. Sammanfattat verkar faktorer som underlättar möjligheten att göra 

ett bra arbete vara förknippade med ett stärkande av viljan att arbeta längre. De kan alltså 

beskrivas som stay-faktorer. Till exempel möjligheten att dra nytta av sin erfarenhet i en 

annan roll på arbetsplatsen och på så sätt kompensera för effekterna av sitt fysiska åldrande. 

Det är också en möjlighet som många av respondenterna ser som önskvärd. Om vi ser till 
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andra sida av myntet avseende faktorer vilka försvårar eller hämmar möjligheten att göra ett 

bra arbete verkar de vara bidragande till att man vill lämna arbetslivet. Eller upplever sig 

tvingas ut från det. De faktorerna kan följaktligen ses som push-faktorer. I några 

respondenters resonemang går det också att se hur CAD verkar vara en betydelsefull 

mekanism, i form av åldrande men också i förhållande till ens arbetssituation över tid. 

Åldrandet i sig självt och effekterna av det i kombination med utslitande arbete blir avgörande 

begränsningar i ens opportunity structure. Om inte möjligheter till att hantera den 

begränsningen öppnas upp, genom till exempel en ökad kontroll över tid eller arbetssysslor, 

blir pensionen i viss mån påtvingad. Då många av respondenterna uttrycker en klar önskan om 

att fortsätta arbeta, förutsatt att de kan fortsätta göra ett bra arbete. Det går även i materialet 

att se det motsatta; om möjligheter till att hantera de ovan nämnda effekterna finns och det går 

att göra ett bra arbete, då verkar man vilja fortsätta att göra det. För dem som upplever det 

som möjligt att göra att bra arbete finns möjligheten att åldras i arbetslivet, istället för att 

förpassa åldrandet till pensionen.  

Att återvända  

Alla respondenter ser en stark möjlighet till att de efter sitt pensionstagande återvänder till 

arbetsplatsen. Men då verkar det vara viktigt att det sker mer efter deras egna premisser. De 

lyfter fram olika lösningar i form av timanställningar eller arbete under kortare perioder. Till 

exempel om någon blir sjuk eller om en tjänst behöver fyllas under en tid. Ofta i relation till 

detta resonemang betonas hur det skulle vara en annan situation än den nuvarande. De tar upp 

hur de skulle kunna välja att komma in när de själva känner för det. Givet att hälsan eller 

fritidsönskan inte kommer i vägen just när de blir tillfrågade. Ett talande citat för denna 

tankegång är: 

Jo men det har chefen frågat om [att återvända efter pension: min anm]. Nu då vi haft samtal. 

”Skulle du inte kunna tänka dig att ställa upp och jobba om det är någon som är sjuk eller så?”. Ja 

sa jag, du kan ju alltid prova ringa sa jag. Har jag tänkt att jag ska göra något då kommer jag inte, 

men annars. Då känns det som att det är på mina villkor, som att jag bestämmer min egen arbetstid 

och inte landstinget. ”Jo men idag har jag lust, jag går och jobbar några timmar”.  

/ Elvira 60 år undersköterska 

Elvira lyfter här fram arbetstiden i relation till fritiden som betydelsefull att ha en större 

kontroll över. I andra intervjuer diskuterades hälsan på ett liknande sätt. Sammanfattningsvis 

kan respondenterna genom att gå i pension och sedan återvända förändra uppsättningen av 

deras opportunity structure. De får andra möjligheter i och med att deras kontroll över 

arbetstidens omfattning förändras.  
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Detta kan slutligen också kopplas till kärnkategorin: möjligheten att göra ett bra arbete. 

Kontrollen över arbetstiden ökar för respondenterna och de kan själva bestämma dess 

omfattning. Därigenom minskar risken för att man ska göra ett sämre arbete, eftersom de 

själva kan välja att avbryta arbetet om risken realiseras. Alltså förtas effekten från den push-

mekanismen vid ett eventuellt återvändande efter pension. Min tolkning är att det inte är en 

lika stor sak att då avsluta arbetslivet. Eftersom det redan har skett en gång och allt arbete som 

man gör nu bara är grädden på moset. 

Diskussion 

Vad kan vi säga om hur äldre medarbetare inom VLL resonerar kring yrkesframtid och 

pensionsintention? Vilka faktorer på en organisatorisk nivå är betydelsefulla för deras 

resonemang? Hur kan studiens resultat tolkas och vad säger det i relation till forskningsfältet 

gällande pensionsintentioner? Det är frågor som denna diskussion avser behandla.  

Jag ser emellertid en angelägen fråga att inleda diskussionen med innan det vi går vidare: 

finns det överhuvudtaget ett värde i att utforska intentioner eller preferenser till pension? Det 

går att argumentera för att intentioner förändras eller att preferenser är adaptiva. Distinktionen 

mellan intentionen till framtida handlande och det faktiska handlandet måste markeras. Men 

när det gäller pensionsintentioner finns det studier som visar på att preferenser och intentioner 

gällande pension har varit i linje med senare pensionsbeteende (Örestig, Strandh, & Stattin, 

2013; Solem, o.a., 2014). Med det i åtanke kan man hävda att det finns värde i att se till 

individers intentioner i relation till pension, eftersom de konstaterats manifestera sig i deras 

handlande.  

Innan jag sammanfattar och diskuterar resultatet vill jag också understryka att det inte 

meningen att en generellt gångbar modell ska redogöras för. Studiens anspråk är att vara 

exemplifierande och utforskande. Målet är att gå djupare än möjligt vid ett kvantitativt grepp, 

genom att se till en liten skaras upplevelser och uppfattningar gällande arbetssituation och 

pension. Den generella kartläggningen angående pensionsintentioner inom VLL kommer ske i 

andra studier inom projektets ramar. Med det sagt är det nu läge för att sammanfatta studiens 

resultat och relatera det till tidigare forskning, för att sedan diskutera det igenom olika 

infallsvinklar. 

Det fanns skillnader mellan de sju respondenternas pensionsintentioner avseende att de tänkte 

sig pension vid olika åldrar. Men de liknande varandra i att det fanns en viss oklarhet gällande 
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pensionstidpunkt och i det fanns tankar kring att eventuellt återvända efter pensionen. Det kan 

relateras till det jag tog upp i inledningen kring en större heterogenitet i ålderspensionsutträdet 

från arbetslivet. De tänker sig inte en specifik ålder som normerad för när man måste lämna 

arbetslivet, samtidigt som de också ser en möjlighet till att de återvänder efter uttag av 

pension. Individualiseringen av livsloppets traditionella trepartsindelning blir således i varje 

fall på ett tankeplan påträffat hos respondenterna. Eftersom de ser möjligheter till att 

återvända och arbeta sporadiskt även efter den tänkta gränsen för ålderspension.  

Lönen, den sociala samvaron och uppskattning är faktorer som överlag ger stay-effekter, där 

de stimulerar till att vara kvar i arbetslivet. Det går också i linje med tidigare forskning. Men 

de är inte av avgörande betydelse för respondenterna i deras resonerande kring 

pensionstidpunkt. Gällande andra ekonomiska faktorer förutom lönen uppvisade två 

respondenter en starkare känsla av stuck, eller med andra ord upplevde de sig tvingade till att 

arbeta för att klara sig ekonomiskt trots en tidigare pensionspreferens. Att däremot känna att 

man kan gå i pension när man vill och inte uppleva stuck verkar ge känslor av frihet och lugn, 

som i sin tur gör att arbetssituationen känns mer hanterbar. Det gör att man kan tänka sig att 

vara kvar längre i arbetet. Det är en intressant förekomst som jag inte påträffat i tidigare 

forskning.  

Möjligheten att göra ett bra arbete verkar vara ett nyckelkoncept för många av de andra 

faktorerna (se figur 1). Det ses ofta utgör en länk till att förstå eller underbygga deras 

innebörd. När det handlar om jump illustreras detta väl. Att ha en stark och tidspressad 

fritidsönskan ställs i en konkurrenssituation till det goda i arbetslivet. Det goda som ofta 

utgörs av känslor givna av att man upplever sig göra ett bra arbete. Känslor som att uppleva 

sig behövd och att uppleva hur det man gör känns meningsfullt eftersom man bidrar. Det som 

respondenterna överlag anser särskiljer dem från yngre medarbetare är att de kan bidra med 

sin erfarenhet. Erfarenheten utgör här en kumulativ fördel som respondenterna ansamlat sig 

under sina längre arbetsliv. Den kan i många fall buffra ut effekter som uppkommit av 

kumulativa nackdelar, givna av just ett längre arbetsliv i kombination med åldrande. Det är 

erfarenheten som respondenterna upplever gör dem behövda på arbetsplatserna och därmed i 

arbetslivet. Frekvent efterfrågat är också möjligheten att i framtiden ta en mer handledande 

roll på arbetsplatsen för att på så vis kunna vara med och bidra med erfarenheten längre. När 

det gäller utbildningar för att bygga på sin erfarenhet verkar det efterfrågas hos vissa 

respondenter. De respondenter där kontinuerliga vidareutbildningar är en förutsättning för att 

kunna fortsätta göra ett bra arbete. Här sågs alltså en skillnad i kontexten gällande 
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arbetssituation. Olika arbetsförutsättningar påverkade effekten av faktorn via 

nyckelkonceptet; möjligheten att göra ett bra arbete. 

Om vi ska gå in på en annan skillnad i kontexten gällande arbete som kan förklaras på ett 

liknande vis kan vi se till den pyskosociala arbetsmiljön. Krav-kontrollmodellen är viktig i 

resultatet, då interaktionen mellan krav och kontroll är betydelsefull för respondenternas 

pensionsintentioner. Hos de tre respondenter vars psykosociala arbetsmiljö kunde ses 

innefatta en god balans mellan krav och kontroll verkade balansen bidra med en stay-effekt, 

som stimulerar dem till att vara kvar i arbetslivet. Jag tolkade deras yttranden som att de 

genom denna balans kände att de kunde uppfylla de krav som ställdes på dem och därmed 

upplevde de att de utförde ett bra arbete. Något som i sin tur stimulerade dem att stanna kvar 

längre i arbetslivet. En annan effekt kunde ses gällande de respondenter som upplever en 

större obalans. En obalans mellan de krav de har på sig gällande arbetsuppgifter och den 

kontroll de har i relation till kraven. Hos dem gav obalansen en push-effekt, igenom att den 

begränsade deras möjligheter till att göra ett bra arbete. Intressant i sammanhanget är den 

forskning som visat att arbeten där man riskerar sin hälsa är förenat med push, eller en vilja 

att gå i pension. Eftersom mina resultat tyder på att respondenterna anstränger sig för att göra 

ett bra arbete till den grad att de sätter sin hälsa på spel för att fortsätta göra det, vilket i sin tur 

ses ha en push-effekt. Även här utgör alltså kärnkategorin ett nyckelkoncept.  

Förändringar som efterfrågades för att underlätta och möjligöra ett längre arbetsliv var en 

ökad dialog med arbetsgivaren angående en större flexibilitet. Flexibiliteten avser dels 

arbetssysslor, där övergång till mer handledande sådana exempelvis kan tas upp. Dels avser 

den arbetstiden, där en ökad egenkontroll av tid efterfrågades med stark tonvikt. Detta 

beträffande både större möjlighet till att gå ned i arbetstid rent generellt, men också att kunna 

ha längre lediga perioder. Det går också i linje med tidigare forskning, där flexibilitet gällande 

arbetstid och möjligheten till att minska den vid behov setts ge en stay-effekt. 

När det gäller faktorer i mesonivå från tidigare forskning som jag ännu inte tagit upp verkar 

de inte vara särskilt betydelsefulla i respondenternas pensionsresonemang. Här avses: 

befordran, föränderliga arbetssysslor, orättvis behandling och pensionsförberedande HR-

praktiker.  Gruppnormen kan emellertid ses som en betydande faktor då den ställs i relation 

till kärnkategorin. Även här kommer möjligheten att göra ett bra arbete in som ett förklarande 

nyckelkoncept. För respondenterna verkar det finnas en generell gruppnorm gällande att 

prestera och göra ett bra arbete. Ifall farhågor finns för att den inte kan uppfyllas måste man 
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sluta. Helst innan dessa farhågor tar sig uttryck och normen utmanas. Det är i detta avseende 

kärnkategorin står som klarast i mitt tycke. Om man ser att möjligheten inte finns till att 

fortsätta att göra ett bra arbete så avser man att sluta. Om man ser att sådana möjligheter finns 

vekar det istället stimulera till ett längre arbetsliv.  

Det verkar trots skilda professioner finnas vissa likheter som är betydelsefulla för 

pensionsintentionerna hos respondenterna. Det kan tala för att det istället handlar om äldre 

medarbetare inom VLL mer generellt sett, snarare än något som uppkommer hos en viss 

yrkeskategorisering. Det är även möjligt att dessa likheter kommer av att respondenterna 

tillhör samma generationskohort. Som i sin tur kan vara orsaken till att de verkar dela en 

arbetsetik. En arbetsetik där ett väl utfört arbete handlar om självförverkligande och i viss 

mån anses vara ett krav för att få delta i arbetslivet. Nära till hands ser jag en möjlig koppling 

till den protestantiska arbetsmoral som Weber (1978) redogör för; där arbete har ett värde 

utanför lön eller status och att göra ett bra arbete handlar om mer än produktion och ersättning 

för arbetsinsats. Det finns också ett starkt värde i att med hängivelse utföra en god 

arbetsinsats. Två respondenter nämner till och med själva Luther och hans lära då jag under 

intervjuerna försöker förstå varför deras arbetsetik ser ut som den gör. Andemeningen överlag 

hos respondenterna är enligt min tolkning: man ska göra ett bra arbete för arbetets skull och 

på så vis göra rätt för sig. Kan man inte göra det ska man lämna arbetslivet och låta andra ta 

över. 

En invändning mot det resonemang som skildrades ovan är att svaret kan komma ur en 

önskan hos respondenterna att framställa sig själva i en god dager. Det kan argumenteras för 

att deras svar påverkas av att de vill framtå som goda och betydelsefulla medarbetare. Eller att 

de i intervjusituationen skulle uppleva deras arbetsdeltagande ifrågasatt. Och att det skulle 

vara därför de förhärligar sin vilja till att göra ett bra arbete. Detta i linje med self-affrimation 

theory, som säger att då individers självkänsla hotas kompenserar de med att lyfta fram och 

förstärka positiva aspekter av deras självbild i syfte att bevara självkänslan (Steele, 1975). Jag 

har dock inte uppfattat något som skulle tyda på detta i intervjuerna.  

Det kan också vara så att studiens resultat kommer sig ur en bias i urvalet. Respondenterna 

har själva sökt sig till att delta. Överlag är de positiva till sitt yrkesliv, i motsats till andra 

inom VLL som de antyder är mer negativa. Detta kan tala för en selektionsbias i att de är 

mycket engagerade i sitt arbete och bryr sig mycket om det. Något som i sin tur kan vara en 

förklaring till att de håller möjligheten att göra att bra arbete så högt som de gör. Deras 
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inställning till sina arbeten kan också vara anledningen till att de valde att delta i studien. Det 

är ett skäl till att iaktta försiktighet beaktande vidare tolkningar av studiens resultat. 

Ett annat viktigt metodologiskt markerande att göra i diskussion av resultatet är vikten av min 

roll i framställningen. Den konstruktivistiska typ av GT som jag valt bygger på synen av 

insamlat material som en gemensam produktion av intervjuare och respondent. Jag ser därför 

det som angeläget att betona min roll i resultatet. Till exempel är det möjligt att jag genom 

mitt kroppspråk omedvetet påverkat respondenterna att diskutera vissa för mig intressanta 

delar i deras pensionsresonemang. Eller att jag omedvetet tolkat in vissa saker givet min 

personliga lins av värderingar, normer, genus, klass och så vidare. Det är viktigt att ha detta i 

åtanke då resultatet av studien tolkas. Två sätt att möta denna problematik är att vara 

transparent och inte förminska betydelsen av forskarens inverkan. Det sistnämnda eftersträvas 

genom bland annat denna diskussion. För att öka transparensen i resultatet har många citat 

från respondenterna vävts in i texten samt ett mer personligt språk brukats. Till exempel 

genom uttryckssätt som accentuerar min roll i tolkande av deras utsagor såsom: ”min tolkning 

är...”. Jag anser dock att det bästa sättet att bygga en starkare validitet är att utföra fler 

liknande studier, samt att de utförs av personer med andra perspektiv än mitt eget. Att fler 

studier genomförs är också något som jag ser som mycket relevant i sammanhanget, då den 

samstämmighet jag upptäckt hos respondenterna bör utforskas.  

Att möjlighet finns till att göra ett bra arbete bör undersökas som en faktor vilken påverkar 

pensionsintentioner. Den kan benämnas förverkligande av arbetsetik och positioneras i 

relation till mesonivån. Den kan alltså ses i en organisatorisk kontext. Mina resultat visar att 

om möjlighet till att göra ett bra arbete finns och andra faktorer underlättar för det så verkar 

det ge en stimulerande effekt till ett längre arbetsliv. Med andra ord verkar det i en sådan 

kontext vara en stay-faktor. Men det verkar också finnas en annan typ av effekt knuten till 

förverkligande av arbetsetik. Om det saknas möjligheter till att förverkliga arbetsetiken, eller 

om andra faktorer försvårar det alltför mycket, verkar det kopplas till en vilja att lämna 

arbetsplatsen och därmed arbetslivet. Följaktligen finns därmed en push-effekt. Dessa effekter 

bör undersökas för att se om de också finns representerade utanför deltagarna i denna studie. 

Jag vill slutligen göra några vidare tolkningar av studiens resultat, med alla ovanstående 

reservationer kvar i beaktande. Kanske kan den funna faktorn vara en typ av nyckel vid 

stimulerande av ett längre arbetsliv. Kanske kan hänsynstagande till den i HR-praktik minska 

den kommande skevheten i försörjningsbördan. Men först krävs vidare utforskande av 

faktorns validitet och kartläggande av effekten i relation till andra pensionsintentionsfaktorer.  
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Bilagor 

Informantbrev 

Här följer ett informantbrev författat och distribuerat av den projektansvarige Mikael Stattin. 

Det skickades ut till respondenterna ca en vecka innan jag kontaktade dem för att boka 

intervju: 

Bästa deltagare i undersökningen om Framtida kompetensförsörjning och arbetslivets längd 

inom Västerbottens läns landsting. 

Du har tidigare meddelat oss att du kan tänka dig att medverka i intervjuer inom projektet. Det 

är vi mycket glada för och vi vill återigen tacka dig för det. Vi kontaktar dig nu för att komma 

igång med att boka en tid för en sådan intervju. 

Syftet med intervjuerna är att erhålla en nyanserad och fördjupad information om hur ett antal 

medarbetare i VLL ser på sin framtida yrkeskarriär och på möjligheterna att arbeta i fram till 

eller längre än till 65 år. Vi vill fråga dig om vad du ser som hinder och möjligheter till 

möjligheten till en lång yrkeskarriär. 

Ansvariga för denna undersökning är Mikael Stattin, Sociologiska institutionen, Umeå 

universitet och Jens Wahlström, Arbets- och miljömedicin, Umeå universitet. I 

projektgruppen medverkar också Johan Juuso Töyrä och Elin Siira. De två sistnämnda är 

magisterstudenter som arbetar med specifika delar i projektet. När det gäller de aktuella 

intervjuerna är det Johan Juuso Töyrä som kommer att genomföra själva fältarbetet. Resultat 

som intervjustudien kommer att presenteras i en rapport inom projektet och dessutom kommer 

intervjuerna utgöra underlag för Johans Magisteruppsats på Sociologiprogrammet. Intervjun 

genomförs på plats som du väljer. Det kan vara på arbetsplatsen, i hemmet eller i en lokal på 

universitet. Det får vi komma överens om vid nästa kontakt. Tanken är att intervjuerna 

genomförs under veckorna 47-50. Vi kommer att kontakta dig inom kort, via de 

kontaktuppgifter du lämnat oss för att boka en tid för intervjun.  

Hantering av data och sekretess 

De intervjudata vi samlar in i projektet kommer att redovisas på sådant sätt att inga enskilda 

deltagare kan identifieras. Intervjudata kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. Alla resultat avidentifieras och kodas, och är endast tillgängliga för ansvariga 

forskare i projektgruppen.  
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Frivillighet 

Denna studie är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Ditt deltagande är 

helt frivilligt och du kan när som helst, och utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. 

Det utgår inte någon ekonomisk ersättning för deltagande.  

Om du har frågor eller vill avsluta ditt deltagande i studien, kan du kontakta någon av de 

ansvariga forskarna i projektet, se kontaktuppgifter nedan. 
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Intervjuguide 

Inledande information given till respondent vid intervjutillfället: 

 Förtydligande av vad studien handlar om; utforskande av hur organisationen inverkar/ 

inte inverkar på syn på yrkesframtid och ambitioner.  

 Fokus på arbetet: arbetet som en buffert för andra effekter.  

 Fokus på utforskande av vad respondenten själv upplever är det centrala. Deras tankar 

och känslor. 

 Försäkran om anonymitet. 

 Att det inte finns något krav att dela med sig något som denne inte är bekväm med. 

 Att det är okej att ta tid på sig att svara och göra utsvävningar ifrån de direkta 

vägledande frågorna. 

 Fråga om det finns samtycke till inspelning. 

 

1. Kartläggning av respondent och yrkesliv 

a. Ålder 

b. Utbildning 

c. Civilstånd 

d. Allmänt hälsotillstånd 

e. Nuvarande arbetstitel 

f. Huvudsakliga arbetssysslor 

g. Hur känner du för ditt arbete? 

 

2. Huvudteman: yrkesframtid och arbetssituation 

a. Kan du berätta om hur du ser på din yrkesframtid? 

i. Hur tänker du kring pensionstagande? 

ii. När vill du gå i pension? 

iii. Vilka är de främsta anledningar till varför du ser det på det viset? 

b. På vilka sätt ser du din arbetssituation vara kopplat till detta? 

i. Vilka möjligheter finns? (vad får dig att vilja arbeta längre, vad 

underlättar för det) 

ii. Vilka hinder finns? 

iii. Påverkar det dig, I så fall hur? 
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iv. Viktig fråga: Hur kan arbetssituationen förändras? (vad kan 

möjligöra/underlätta ett längre arbetsliv) 

c. Ser du ditt tidigare yrkesliv vara kopplat till detta? I så fall hur? 

 

3. Teman ur tidigare forskning och intervjuer 

a. Hur känner du inför att avsluta på topp? Innan arbetsförmåga går ned?  

b. Hur känner du inför vikten av att ha en längre pensionstid?  

c. Hur känner du att närheten till pensionen påverkar hur du ser på din 

arbetssituation?   

d. Hur upplever du din kontroll över arbetssituationen? 

i. I relation till stress? 

ii. Hur kan det hänga ihop med hur du ser på din yrkesframtid? 

e. Hur upplever du den sociala stämningen på arbetsplatsen? 

i. Hur kan det hänga ihop med hur du ser på din yrkesframtid? 

f. Hur uppskattad känner du dig av din arbetsgivare?  

i. Hur ser du på din lön? 

ii. Påverkar det hur du ser på din yrkesframtid? 

g. Hur känner du att din arbetsgivare ser på din yrkesframtid? 

i. Påverkar det hur du ser på din yrkesframtid? 

h. Hur känner du att dina kollegor ser på din yrkesframtid? 

i. Påverkar det hur du ser på din yrkesframtid? 

i. Hur upplever du tillgång till utbildning/karriärsmöjligheter?  

i. Påverkar det hur du ser på din yrkesframtid? 

j. Hur känner du kring möjligheten att göra ett bra arbete? (i relation till 

pensionsintention) 

 

4. Avslutning 

a. Kärnan i det du delat med dig av uppfattar jag vara… är det rätt förstått? 

b. Finns det något viktigt som du tycker jag missat att fråga om?  

c. Finns det något som du vill förtydliga eller lägga till? 


