
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhöjd pensionsålder – vad krävs för att orka 
arbeta längre? 

 

Linn Calles & Ida Söderlund 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Psykologi 

Personal- och arbetslivsprogrammet 
 

 
Handledare: Mårten Eriksson 

Examinator: Lars Eriksson 



 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande 

pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern 

kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god 

arbetsmotivation och rätt förutsättningar. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka vad äldre arbetstagare upplever som viktigt för att orka och vilja arbeta 

längre. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetstagare över 60 år som 

var yrkesverksamma inom olika branscher. Intervjuerna analyserades med en induktiv 

tematisk analys. Äldre arbetstagare motiveras framförallt av inre motivationsfaktorer 

som trivsel på arbetsplatsen och goda relationer till kollegor. Ett fortsatt arbetsliv kan 

enligt respondenterna också påverkas av delaktighet och utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen. Möjligheten till utveckling i arbetet kan påverkas av de förutsättningar 

som arbetstagaren ges men arbetstagaren har samtidigt ett eget ansvar att ta till vara på 

utvecklingsmöjligheterna. 
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Abstract 

Title: Increased retirement age - what is required to work longer? 

 

The population of Sweden tends to live longer and therefore a new agreement about the 

retirement age has been designed to maintain the Swedish economy. The retirement age 

will increase and to make older employees cope with a longer worklife it´s important to 

maintain a good work motivation and also give the employees the right conditions to be 

able to work longer. The purpose of this study was therefore to study what employees 

perceive as important to be able and willing to work longer. Nine semi-structured 

interviews were performed with employees over 60 years old and were professionals in 

different industries. The interviews were analysed with an inductive thematic analysis. 

Older employees are primarily motivated by intrinsic factors such as well-being at work 

and good relations with colleagues. Participation and development opportunities were 

important factors to be able to work longer. The opportunity for development at work 

can be affected by the conditions given to the employee, but the employee also has his 

own responsibility to take advantage of the development opportunities. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla som deltagit och gjort denna studie möjlig. Vi vill rikta 

ett särskilt tack till er som deltagit med er tid och som i förtroende delgett oss era 

upplevelser.  

Ett stort tack riktas också till vår handledare Mårten Eriksson, Högskolan i Gävle för 

bra handledning och stöd under arbetets gång.  
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Introduktion 

Sveriges befolkning lever allt längre, de senaste åren har medellivslängden i landet ökat med 

2,4 år. Detta är i sig väldigt positivt, men innebär också att pensionerna blir lägre eftersom att 

de måste räcka under en längre tidsperiod. Allt eftersom att livslängden ökar behöver också 

arbetslivet förlängas för att upprätthålla pensionsnivåerna (Stynen, Jansen & Kant, 2017). De 

senaste åren har en större översyn av pensionssystemets olika delar genomförts av 

politikerna. Arbetet har lett till slutsatsen att styrkor och grundprinciper i Sveriges 

pensionssystem bör bevaras men att en modernisering av delar i systemet behövs för att 

möjliggöra trygga pensioner (Socialdepartementet, 2017). 

Enligt Socialdepartementet (2017) blev Sveriges politiker den 14 december 2017 

överens om att pensionsåldern ska höjas för den allmänna pensionen. Beslutet har dock inte 

fastställts ännu utan ska beslutas senare av riksdagen. I dagsläget kan du från och med samma 

månad som du fyller 61 år välja att ta ut din allmänna pension. Denna överenskommelse 

innebär bland annat att det kommande år kommer ske en förändring gällande lägsta åldern för 

att kunna ta ut sin allmänna pension. Höjningen kommer att ske stegvis i tre etapper under 

sex år. Ökningen kommer att ske från år 2020 där den lägsta åldern för att ta ut sin allmänna 

pension planeras att höjas från 61 till 62 år, till år 2026 då åldern för detta beräknas vara 64 

år. Även reglerna gällande rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kommer att ändras, 

LAS-åldern kommer stegvis att höjas. Idag har du rätt att arbeta till och med det år du fyller 

67, år 2020 kommer det istället att vara till och med 68 år. År 2023 kommer det slutligen att 

innebära att man har rätt att arbeta till och med 69 år (Socialdepartementet, 2017). 

Tidigare forskning visar att EU:s hela befolkning till stor del består av pensionärer, år 

2020 uppskattas 20% av EU:s befolkning vara 65 år eller äldre. I och med detta måste de 

europeiska länderna förbereda sina sjukvårdssystem och sociala tjänster för att kunna 

upprätthålla befolkningens hälsa (Kalousova & Mendes de Leon, 2015).  I enlighet med 

Cahalin (2009) så är det viktigt att i förebyggande syfte arbeta proaktivt med olika 

arbetsmiljöfrågor för att minska eventuella riskfaktorer som kan resultera i att äldre väljer att 

pensionera sig tidigare eller vid 65 års ålder. Vidare menar Cahalin (2009) att friskare 

människor har mindre behov av sjukvård och orkar i och med detta arbeta längre om de ges 

rätt förutsättningar och möjligheter i arbetslivet. Herzog, House & Morgan (1991) nämner 

även hälsan som en viktig bidragande faktor för huruvida man väljer att fortsätta arbeta eller 

inte. Vidare nämner Herzog m.fl. och Kubo, Takahashi, Togo, Liu, Shimazu, Tanaka & 

Takaya (2013) att det är många olika faktorer som kan tänkas påverka hälsan, till exempel 
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upplevd arbetsbelastning, att man upplever kontroll och förståelse för sitt arbete och hur 

mycket ansvarstagande som krävs i yrkesrollen. 

Tidigare forskning visar också att hur människor ser på sitt arbete och hur deras 

arbetsförhållanden ser ut spelar roll för i vilken ålder de väljer att ta ut sin pension (Soidre, 

2005). En hög arbetstillfredsställelse och arbetsnöjdhet har visat sig öka känslan av 

diskontinuitet vid pensionering vilket kan medföra att personen skjuter upp sin pension och 

vill arbeta längre. Samtidigt är personer med en lägre arbetsnöjdhet och arbetstillfredsställelse 

mer benägna att pensionera sig tidigare för att minimera de negativa känslor som kan uppstå 

av arbetet (Davies, Van der Heijden & Flynn, 2017). Man har sett att olika karaktärsdrag hos 

olika organisationer kan påverka den tidpunkt då anställda väljer att gå i pension. Det kan till 

exempel vara typ av arbete, arbetsautonomi och hur utmanande arbetet är som påverkar valet 

(Wilson, McDermott & Munir, 2015). Föregående har visat sig vara viktiga faktorer för den 

inre arbetsmotivationen hos äldre arbetstagare men också för viljan att arbeta längre. Det är 

viktigt för arbetsgivare att göra arbetet intressant för äldre arbetstagare och betona de inre 

aspekterna (Van Den Berg, 2011). Äldre arbetstagare är ofta kvar i arbetslivet för att aktivera 

sig och om de ser sitt arbete som meningsfullt (Paggi & Jopp, 2015). Den inre 

arbetsmotivationen uppstår när människor arbetar av egen drivkraft, agerar utan större press 

och att de personliga värderingarna överensstämmer med arbetet (Van Den Berg, 2011). En 

teori om självbestämmande är den så kallade  Self Determination Theory (STD) som skiljer 

på inre och yttre motivation. Medan den inre arbetsmotivationen handlar om känslor och 

personliga värden innefattar den yttre arbetsmotivation externa faktorer som exempelvis lön, 

förkortade arbetstider och flexibilitet (Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier & Villeneuve, 

2009; Van Den Berg, 2011). 

Det politiska arbete som gjorts gällande äldre människors arbetsmotivation har hittills 

fokuserats på den yttre motivationen, men det är troligt att den inre arbetsmotivationen har en 

betydande roll på äldres motivation till ett längre arbetsliv (Van Den Berg, 2011). Forskning 

har visat att strävan efter utveckling och lärande fortsätter upp i högre ålder och att 

prestationsmål och inre motivation är betydande för att stanna kvar i arbetet (Heidemeier & 

Staudinger, 2015). 

Oavsett om motivation finns eller inte så behöver förutsättningar och möjligheter 

finnas för att över huvud taget kunna stanna kvar längre i arbetslivet. Clarke, Marshall & 

Weir (2012) menar att en individs hälsotillstånd, både det fysiska och det psykiska, påverkar 

möjligheten att orka arbeta längre. Lund & Borg (1999) nämner vikten av att arbeta 

hälsofrämjande genom att arbeta med att försöka förbättra den psykosociala arbetsmiljön för 
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arbetstagarna, eftersom att en individ som mår bra psykiskt tenderar att orka arbeta längre. I 

en studie av Stynen, Jansen & Kant (2017) finns en relation mellan tidiga pensionsintentioner 

och långvarig utmattning, vilket tyder på att trötthet kan leda till förtidspensionering.  

Vidare menar Anxo, Ericson och Jolivet (2012) att även människors obetalda 

aktiviteter, till exempel vård av familj och släkt, kommer att vara en faktor som påverkas av 

den betalda anställningen. I och med att kvinnor ofta tar en större del av arbetet med att 

hjälpa äldre släktingar kan en högre pensionsålder leda till en större börda speciellt för dessa. 

Yenilmez (2015) nämner också att både den betalda och obetalda vården av äldre kan komma 

att minska i framtiden med tanke på den försvagade befolkningstillväxten vilket kan leda till 

brist på vårdpersonal. Enligt Dosman, Fast, Chapman & Keating (2006) förändras inte tiden 

för kvinnors obetalda arbete dramatiskt förrän efter 75 års ålder men den tid som män lägger 

ner på obetalt arbete ökar efter 65 års ålder, även om de fortfarande ligger efter kvinnorna 

inom området. 

Det finns många dimensioner i förhållandet mellan åldrande och arbete. Dels hur 

förmågan av att klara av arbetskrav påverkas av åldrande och hur arbetsmiljön påverkar 

åldrandet. Det handlar också om hur äldre arbetstagare kan bibehålla sina kunskaper och 

kompetenser och hur de kan utvecklas, hur pensionsbeslut påverkas av ålder, hur äldre 

arbetstagares erfarenheter och expertis utnyttjas och hur arbetstagare ska kunna avsluta sitt 

arbetsliv med så god hälsa som möjligt (Socialdepartementet, 2012; Damman, Henkens & 

Kalmijn, 2013). Sinnet & Holen (1999) menar också att minnet kan påverkas negativt av 

åldrande men först efter 74 års ålder, vilket tyder på att ett längre arbetsliv inte nödvändigtvis 

behöver påverkas av ett försämrat minne. Frågan om åldrande och produktivitet blir allt 

viktigare i och med den ökande livslängden (Biggs, McGann, Bowman & Kimberley, 2017). 

Därför gör vi denna studie som belyser de förutsättningar för att äldre arbetstagare ska ha 

möjligheten att kunna vara produktiva under en längre tid. 

Eftersom att livslängden ökar i stora delar av världen innebär det också att intresset 

för hälsofrågor, investering i mänskligt kapital och konsumtion ökar men få studier relaterar 

dessa frågor till pensionsbeslut (Van Solinge & Henkens, 2010). I och med den framtida 

ökningen av pensionsåldern är det också av betydelse att ha insikt i pensionsbeteenden. Det 

är av stor betydelse att studera vilka rådande villkor som arbetstagare fortsätter arbeta under i 

äldre dagar (Davies et al. 2017). I dagsläget finns det få svenska studier kring äldre 

arbetstagares arbetssituation och vad som kan påverka dem i arbetslivet, vilket också styrker 

föreliggande studie.  
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Föreliggande studie fokuserar på vilka förutsättningar äldre arbetstagare själva 

upplever sig behöva och vilja ha för att fortsätta arbeta längre och kan ge en insikt i de 

förutsättningar som är av betydelse för arbetstagarna själva.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad äldre arbetstagare upplever som viktigt för att orka 

och vilja arbeta längre. 

 

Frågeställningar 

Vad upplever äldre arbetstagare som viktigt för att orka och vilja arbeta längre? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalskriteriet för studien var att deltagarna skulle vara 60 år eller äldre och arbeta i normal 

omfattning. För studien användes ett strategiskt urval där tolv personer som antogs uppfylla 

kriterierna kontaktades via mail eller sms. Vid kontakten skickades ett missivbrev som 

innehöll förfrågan om deltagande samt information om studien och etiska riktlinjer. Det 

resulterade i att tre personer tackade nej på grund av tidsbrist. Slutligen deltog nio personer 

där fem var kvinnor och fyra var män. Deltagarna var yrkesverksamma inom äldreomsorg, 

sjukvård, journalistik, fastighetsförvaltning, måleri, industri, barnomsorg samt vatten och 

energibranschen. Deltagarna har valts ut för att få en variation av yrken och kön. 

  

Tillvägagångssätt 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) samt ett missivbrev (bilaga 2) utformades. 

Intervjuguiden testades genom en försöksintervju och därefter genomfördes vissa justeringar. 

Frågorna i intervjuguiden behandlade huvudsakligen områden gällande deltagarnas aktuella 

arbetssituation och synen på pensionering och den nya pensionsöverenskommelsen. Frågorna 

berörde bland annat arbetsbelastning, arbetsmiljö, förutsättningar för att kunna arbeta längre 

och arbetsmotivation. Varje intervju genomfördes av oss båda och utfördes på deltagarnas 

arbetsplatser. Intervjuerna tog 20–45 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades efter 

deltagarnas samtycke in via ljudupptagning och transkriberades därefter. Efter samtliga 

intervjuer tackades personerna för deltagandet och delgavs kontaktuppgifter om vidare 

kontakt behövdes. 
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Dataanalys 

Vi lyssnade tillsammans igenom varje ljudupptagning efter varje intervjutillfälle för att 

reflektera och gå igenom det inhämtade materialet. Därefter transkriberades materialet. 

Materialet analyserades sedan genom en induktiv tematisk analys enligt Merriam (2009). 

Efter att materialet transkriberats kodades materialet tillsammans genom att texten 

markerades med olika färger. Detta gjordes för att av datan kunna definiera övergripande 

teman som sedan bildade flera underteman. De utformade teman namngavs och beskrivs 

senare i resultatdelen. För att förenkla arbetsprocessen fördes anteckningar kontinuerligt 

under datainsamlingsperioden.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes så informerades samtliga deltagare om studiens syfte, att 

deltagandet byggde på frivillighet och att man när som helst kunde välja att avbryta intervjun 

om man så ville. Materialet behandlas anonymt och konfidentiellt vilket de även 

informerades om innan intervjuerna. Namn på intervjupersoner och organisationer har i 

transkriberingen uteslutits helt för att främja anonymiteten. 

 

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar de tre övergripande temana samt följande underteman som tagits fram i 

analysen. Det första temat visar de psykosociala faktorerna som arbetstagaren själv kan 

påverka medan det andra temat visar de förutsättningar som arbetstagaren ges av 

arbetsgivaren. Det tredje temat innefattar respondenternas attityder till den nya 

pensionsöverenskommelsen. 

 

  

Attityder till den nya 

pensionsöverenskommelsen 
Givna förutsättningar Psykosociala faktorer 

- Arbetsbelastningens 

påverkan 

- Chefens roll 

- Arbetsomfattning 

- Fysisk och psykisk hälsa 

- Stöd 

- Relationen till kollegor 

- Relationen till chef 

- Arbetsmotivation 

- Utvecklingsmöjligheter i     

arbetet 
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Psykosociala faktorer 

Detta tema omfattar de faktorer som arbetstagarna själva upplever att de kan påverka. Dels 

innefattar det hur arbetstagarnas relation till kollegor och chef påverkar viljan och 

förutsättningarna för att arbeta längre. Här tas även möjligheten till utveckling på arbetet upp 

och arbetsmotivationens påverkan gällande ett förlängt arbetsliv. 

 

Relationen till kollegor. Respondenterna menar att relationen till kollegor är en 

avgörande faktor för att vilja fortsätta arbeta en längre tid. Kommunikation och gemenskap är 

viktigt då det underlättar arbetet och höjer stämningen mellan medarbetarna. Det är enligt 

respondenterna även mycket viktigt med ett öppet klimat vilket ger goda och starka relationer 

bland medarbetarna. Tilliten mellan kollegorna är en viktig faktor, speciellt vid arbeten där 

det ofta förekommer många vikarier. Att då ha en bakomliggande tillit gör att arbete och 

trivsel fungerar. 

  

Det är många faktorer som påverkar min trivsel, framförallt att man har 

arbetskamrater som man trivs med. Vi stöttar varandra, hjälper varandra, har roligt 

tillsammans och vi litar på varandra. Det är en stor bidragande orsak till varför jag 

är kvar här på min arbetsplats. 

                                                                            Undersköterska 

             

En respondent belyser också vikten av ordning och struktur. På en arbetsplats där alla vet sina 

arbetsuppgifter och arbetar på ett strukturerat sätt minimeras också risken för missförstånd, 

vilket potentiellt kan skada relationer. När tydliga riktlinjer och förhållningssätt finns på 

arbetet kan också samspel och samarbete underlättas mellan medarbetarna. 

Relationerna mellan kollegorna är också viktiga för det sociala livet. Vi människor 

tillbringar många av våra vakna timmar på arbetet vilket ofta också gör att en stor del av det 

sociala livet sker under arbetstid. Några respondenter menar att ju äldre de blir, desto 

viktigare blir de sociala kontakterna på arbetet för att ha en social vardag. 

 

Jag trivs så otroligt bra här, det är en helt fantastisk arbetsplats. Vi har ett trevligt 

kontor, jag har jättetrevliga kollegor, det är ordning och reda och struktur på allting. 

Det är klart att det påverkar, skulle jag ha en arbetsplats där jag inte trivdes hade jag 

säkert tänkt på någonting helt annat. Eller också så hade jag inte ens varit kvar här 

så länge som jag har varit. Det är inte bara arbetet som gör att jag vill vara kvar, 
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utan det är också det sociala, att få träffa människor och vänner under dagarna och 

inte bara sitta hemma ensam. 

                                                                               Bostadskonsulent  

En respondent menar att så länge rätt förutsättningar finns så kan personen tänka sig att 

arbeta längre. Vidare menar respondenten också att en stor faktor till varför ett längre 

arbetsliv skulle kunna vara aktuellt är de sociala kontakterna som respondenten får genom sitt 

arbete. De flesta sociala kontakterna finns på arbetet och därmed skulle ett förlängt arbetsliv 

kunna ge äldre arbetstagare ett mer socialt liv än vad en pension eventuellt skulle ge. 

Jag tror ett längre arbetsliv skulle gynna många som inte har någon större familj 

eller vänskapskrets. Man får hålla de sociala kontakterna vid liv och jag skulle 

troligtvis inte känna mig lika ensam som jag kanske skulle göra om jag var pensionär. 

                                                                               Drifttekniker 

 

Relationen till chef. Samtliga respondenter nämner att relationen till deras chef är en 

betydande faktor för viljan att arbeta kvar på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna sig 

uppskattad av sin chef och att få bekräftelse på att det arbete man utför är viktigt. 

Respondenterna menar att om du som arbetstagare upplever att du ges rätt förutsättningar att 

utföra ditt arbete på bästa sätt så styrks även relationen och förtroendet till din chef. 

 

Om jag känner att jag får rätt förutsättningar av cheferna för att kunna göra ett bra 

jobb och att jag får bekräftelse på att det jag gör är viktigt och spelar roll så kan jag 

känna att jag gör ett bra jobb och då trivs jag. 

                                                                               Undersköterska     

         

Respondenterna nämner även att en bidragande faktor till att vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen är ett fungerande chefskap som präglas av visat engagemang och en öppen 

kommunikation i alla led. En respondent nämner bland annat att ett ledarskap där man varken 

känner sig uppskattad eller viktig på sin arbetsplats skulle påverka arbetstrivseln negativt och 

i värsta fall få personen att eventuellt vilja avsluta sin anställning. Många av respondenterna 

nämner att de har upplevt både bra och dåligt ledarskap vilket har fått dem att förstå vikten av 

ett bra chefskap för att trivas och vilja stanna kvar på sin arbetsplats. 
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Hade vi haft chefer som hade betett sig illa och varit allmänt dåliga chefer, ja då 

hade man ju inte velat stanna kvar på arbetsplatsen. Så för mig är det otroligt viktigt 

att ha en öppen och god relation till min närmsta chef för att jag ska trivas på min 

arbetsplats. Som sagt, hade jag upplevt att min chef behandlade mig och mina 

kollegor dåligt så hade jag förmodligen inte stannat kvar så här längre. 

                                                                                                       Bostadskonsulent 

 

Arbetsmotivation. Enligt respondenterna är arbetsmotivation en bidragande faktor 

till ett längre arbetsliv. Även om man genom ett längre arbetsliv får fortsatt lön under tiden 

krävs framförallt inre motivationsfaktorer som till exempel betydelse i arbetet för att vilja 

arbeta längre. Respondenter menar att man under hela livet vill hjälpa andra och göra skillnad 

för andra människor. En respondent menar att man mår bra av att hjälpa andra, och därmed 

motiveras av det på arbetet. 

 

Jag tycker ju om att göra skillnad för någon annan människa. Att jag kan göra något 

för en annan människa gör att jag mår bra. När jag ser att jag kan göra något 

betydelsefullt, och det här är ju deras sista tid i livet, de är sjuka och gamla och att då 

verkligen kunna bry sig om dom och göra det tillsammans och strävar mot samma 

mål så känns det ju jättebra. 

    Undersköterska 

Att under arbetstid få vara kreativ, oavsett om det berör hantverk eller tankeverksamhet, är 

något som betonas av samtliga respondenter oavsett yrke. En respondent menar att den 

motiveras av att få arbeta med intressen som också finns på fritiden. Respondenten menar 

vidare att dennes möjlighet att utföra sina intressen under arbetstid ger den en 

tillfredsställelse redan under dagen och kan ägna sig åt andra åtaganden efter arbetstid. 

Ja det är ju det kreativa jobbet, att man får hitta på och skapa miljöer, rita och sånt 

där. Alltså jag håller ju även på fritiden och målar och håller på med hantverk och 

gör mycket sådana grejer. Någon gång har jag också hoppat in som rekvisitör och då 

lärde man sig ju helt plötsligt något alldeles nytt. I och med att vi är en liten redaktion 

så får man göra så många olika saker och vara så pass kreativ. 

                                                                               Redaktör 
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Utvecklingsmöjligheter i arbetet. Respondenterna menar att utveckling, personlig 

eller i arbetet, är mycket viktigt för att vilja arbeta längre. När man som person upplever att 

man inte längre utvecklas i sitt arbete kan det resultera i att motivationen försämras. Dels kan 

det vara utvecklingsmöjligheter som rör själva yrkesbefattningen. Enligt en respondent kan 

det även vara mindre saker i praktiken men som ändå kan påverka den anställdes utveckling 

positivt. Det är enligt respondenten mer troligt att man vid en högre ålder får nya kunskaper 

än en befordran eller dylikt. 

 

Det är viktigt för mig att känna att jag utvecklas i arbetet, även fast jag är 64 år nu. 

Det kan vara en sådan liten sak som att lära mig ett bättre sätt att kommunicera eller 

om en ny färg kommit på marknaden. Skulle jag stå still i arbetet och inte lära mig 

något nytt så skulle det nog bli väldigt tråkigt, och då tror jag nog absolut inte att jag 

velat arbeta längre. 

                                                                                      Målare 

 

I ung ålder eller i början av en yrkesperiod är det enligt respondenter enklare att lära sig mer 

eftersom att få erfarenheter finns. En viktig del är att man oavsett ålder och kunskapsnivå 

delges möjlighet att utöka kunskaper och kompetenser. Något som under en intervju också 

betonas är det egna ansvaret som åligger den anställde. Man kan som anställd få möjlighet på 

möjlighet att utveckla nya kunskaper och kompetenser, men det är personen själv som 

ansvarar för att den får dem i slutändan. 

 

Det är klart att man lär sig mer när man är ung, eftersom att man inte har så många 

erfarenheter. Men det spelar ju ingen roll, man måste i alla fall få möjligheten att 

utvecklas oavsett hur gammal man är. Sedan om man tar vara på chansen eller inte 

är väl upp till en själv, du har väl ett visst ansvar själv att utveckla kunskaper. 

                                                                                       Maskinoperatör 

 

Utvecklingsmöjligheter i arbetet påverkas enligt respondenterna både av de psykosociala 

faktorerna där arbetstagarna själva kan påverka hur de tar till vara på sina möjligheter att 

utvecklas men också av de givna förutsättningarna som ges på arbetsplatsen. Det är enligt 

respondenterna viktigt att ta eget ansvar över sin personliga utveckling men samtidigt viktigt 

att bra förutsättningar ges av arbetsgivaren. 
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Givna förutsättningar 

Här presenteras respondenternas upplevelser av de förutsättningar de givits av arbetsgivaren. 

Temat innefattar arbetsbelastningens påverkan, chefens roll, arbetsomfattning och stöd i 

arbetet och hur det kan påverka den äldre arbetstagaren. Här tas även den fysiska och 

psykiska hälsan upp och hur dessa skulle påverka anställda i ett längre arbetsliv.  

 

Arbetsbelastningens påverkan. Det framkom under intervjuerna att det är viktigt att 

planera sin verksamhet på ett bra sätt för att arbetsbelastningen inte ska bli för stor. Detta har 

visat sig påverka arbetstagaren även utanför arbetet. Många respondenter upplever att när 

arbetsbelastningen stundtals känns för tung så bidrar det till att de också känner sig 

otillräckliga utanför arbetet. De menar att arbetssituationen kan påverka det vardagliga livet. 

Stundtals upplever respondenterna att de efter arbetet är för trötta för att göra någonting annat 

än att vila inför nästkommande arbetsdag. 

 

Vissa perioder är tyngre än andra och ibland upplever jag att jag inte riktigt hinner 

med allt som jag borde hinna med. Det påverkar mig även utanför arbetet, att jag går 

och grubblar på det jag inte hann med att göra igår. Det som hjälper mig när jag 

känner så här är att ventilera med mina arbetskollegor och lägga upp ett tydligare 

arbetsschema. 

                                                                                              Förskollärare 

 

Majoriteten av respondenterna menar att en hög arbetsbelastning, oavsett om den är fysisk 

eller psykisk, ökar behovet av återhämtning. Det framkom även hur viktigt det är att chefen 

är närvarande på arbetsplatsen för att den ska kunna få insyn i det dagliga arbetet. Att som 

chef kontinuerligt undersöka hur arbetsbelastningen ser ut för sina anställda är viktigt för att i 

ett tidigt skede kunna identifiera signaler som kan skapa fysisk eller psykisk ohälsa. 

Respondenterna menade också att det är viktigt att de upplever att de får stöd från ledningen, 

speciellt under de tyngre arbetsperioderna. 

 

Ibland känner jag att min chef kanske borde vara lite mer närvarande på 

arbetsplatsen för att verkligen kunna se hur det är. När arbetsbelastningen känns som 

allra tyngst hinner man ju knappt inte ens vila upp sig innan nästa arbetspass drar 

igång igen dagen efter. 

                                                               Sjuksköterska  
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Chefens roll. Respondenterna menar att chefens ansvar och agerande är en stor faktor 

till viljan för ett fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Hur chefen behandlar sina anställda och hur 

den agerar i olika situationer är närmast avgörande för medarbetarnas trivsel och möjlighet 

för att kunna arbeta längre. En chef innehar rollen att motivera medarbetarna till arbetet och 

arbetsuppgifterna. Den ska enligt respondenterna föra grupp och organisation framåt. Chefens 

roll är dels ledande och organisatorisk men också stöttande vilket en respondent beskriver. 

  

Det är ju viktigt att arbetsgivaren leder oss i rätt riktning och tar besluten men den 

måste också fungera som vår stöttepelare. Chefen kan ju inte bara bestämma och 

hålla på över våra huvuden utan det bästa är när det finns en öppen dialog. Istället 

för att bara ändra på saker så fort det blir lite jobbigt så kan den ju istället försöka att 

stötta och hjälpa oss att klara av det först. 

                                                                               Sjuksköterska 

 

En annan respondent menar också att chefen ska ha den ledande rollen men samtidigt 

socialisera med de anställda i den dagliga verksamheten. Även fast chefen har den högsta 

befattningen och leder medarbetarna kan chef och anställda umgås och samarbeta på samma 

nivå i många frågor. Respondenten menar att chefen oftast stämmer av med medarbetarna i 

frågor som rör dem och hela tiden stöttar de anställda. En chef ska därmed inte “köra över” 

sina anställda utan arbeta för att de ska uppleva delaktighet. 

 

Om vi tittar på vår VD till exempel, som är högst upp men ändå precis som vi andra. 

Det är inget märkvärdigt, hon sitter här och äter lunch och fikar med oss och ser oss 

hela tiden. Om en hyresgäst ringer till henne och klagar på någonting så stämmer 

hon alltid av med oss, man känner ändå att man har cheferna bakom ryggen hela 

tiden. Och det är inte någon chef som sätter sig på sina höga hästar och kör över oss 

på något sätt. 

                                                                               Bostadskonsulent 

 

Arbetsomfattning. Ett flertal respondenter menar att man i högre ålder och ett 

eventuellt förlängt arbetsliv bör ha möjlighet att arbeta deltid. Respondenterna upplever att de 

i högre ålder har svårare att orka med såväl arbete som privatliv vid en heltidsanställning. 

Mycket av energin som finns förbrukas på arbetet. Även återhämtningen upplevs som sämre 

av en del respondenter som menar att fler lediga sammanhängande dagar skulle vara 
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nödvändiga. Respondenter med både ett psykiskt och fysiskt krävande arbete menar att 

återhämtningen är viktig både för kropp och psyke. 

 

Ju äldre jag har blivit, desto längre tid känner jag att jag behöver ha för att 

återhämta mig. När jag jobbat helg så räcker det inte med att vara ledig på 

måndagen längre, utan jag skulle behöva vara ledig på tisdagen också. Då skulle jag 

kanske ha en möjlighet att vila upp mig ordentligt och faktiskt hinna göra något 

hemma också. 

                                                                               Sjuksköterska 

 

Respondenterna ser deltid som en potentiell möjlighet för att orka arbeta längre. Ett problem 

med detta är enligt respondenterna att inkomsten blir lägre under de sista arbetsåren vilket 

skulle påverka pensionen. Vissa respondenter ser dock fördelarna med deltid i och med att 

man får ökad tid till återhämtning och privatliv utanför arbetet. 

 

Fysisk och psykisk hälsa. Respondenterna menar att den fysiska och psykiska hälsan 

blir avgörande om anställda ska klara av ett längre arbetsliv. För att fortsätta leva med en god 

hälsa behövs rätt förutsättningar på arbetet, till exempel dygnsvila, förläggning av arbetstider 

samt flexibilitet. En respondent menar att den med åldern fått svårare att arbeta skift. 

Skiftarbetet påverkar sömnen och därmed blir arbetsdagarna mer slitsamma. 

 

Jag tycker att det är lite tungt nu att jobba skift, jag tror det kan ha med åldern att 

göra. Jag har fått ganska svårt att sova, jag somnar lätt och så men sedan vaknar jag 

ofta flera gånger under natten. Ska jag börja arbetet klockan fem så måste jag gå upp 

fyra, men börjar ofta vakna redan vid ett och sen håller det på så där. 

                                                                                             Reporter 

  

Vidare talar respondenterna om hur de själva kan ta ansvar över sin fysiska hälsa men att de 

måste få rätt verktyg för att klara av de psykiska påfrestningarna som kan finnas i arbetet. I 

psykiskt påfrestande arbeten behövs goda förutsättningar och hjälpmedel för att de anställda 

ska må så bra som möjligt. Både möjlighet till diskussion och rådgivning krävs. 

Respondenter menar att med ett förlängt arbetsliv kommer också fler åldersrelaterade 

krämpor, men vissa går själv att underhålla enligt en respondent. 

 



 

13 

 

Jag tränar mycket och försöker hålla mig i form så det fysiska klarar jag bra, det 

psykiska är värre. Det kan jag ju inte förbereda mig så mycket inför, det kan vara 

boende som pratar väldigt mycket eller kanske bråkar, och då tär det ganska mycket 

på en. Och har jag då inte klarat av det på ett bra sätt så tar jag med mig det hem. 

Jag behöver få reflektera över det här, man kan ju faktiskt skapa förutsättningar för 

att det här också ska bli bra. Jag kanske behöver ha någon att prata och diskutera 

med. 

Undersköterska 

Stöd. Respondenterna beskriver tydligt hur viktigt stödet från chefen är vid frågan om 

att arbeta längre. De menar att stöd från chefen kan visa sig genom att chefen lyssnar och 

uppmuntrar, men också genom att ge de anställda det som behövs för att klara arbetet på 

bästa sätt. Det kan vara alltifrån vidareutbildning eller extra personal vid behov för att 

underlätta den ordinarie personalens belastning. Många respondenter menar att hur stödet 

från chefen ser ut påverkar inställningen till att arbeta längre. 

 

En bra chef lyssnar och visar att dom också vill att det ska bli bra, att de gör vad dom 

kan, att uppmuntra och ge stöd, vi kan kanske få någon utbildning och föreläsning 

och tid till handledning. Det kan vara olika saker som hon gör som visar att det vi gör 

är viktigt. Man kanske till och med tar in extrapersonal under en period. Det finns 

olika sätt. 

                                                                               Undersköterska 

Även stödet från medarbetare till medarbetare betonas av respondenterna. Att få stöd av 

kollegorna är viktigt men respondenterna menar också att det är lika viktigt att ge stöd 

tillbaka. När det finns ett gemensamt stöd finns ofta också en gemenskap där alla stöttar 

varandra, både i arbetet och på ett personligt plan. En respondent menar att stödet från 

kollegorna påverkar trivseln på arbetet och arbetsmotivationen. 

Jag vill ju gå till arbetet på mornarna för att jag trivs och känner att oavsett hur det 

går så stöttar mina kollegor mig och jag stöttar dom. Vi håller alltid varandra om 

ryggen och vi agerar som ett team. Visst någon kan göra ett misstag eller så som bara 

beror på den, men blir det något så går ju alla ihop och stöttar upp. Vi tar både 

framgångar och bakslag som en grupp.   

                                                                                      Målare 
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Attityder till den nya pensionsöverenskommelsen 

Respondenternas åsikter kring den nya pensionsöverenskommelsen är inte enhällig. 

De som trivs och upplever att de har rätt förutsättningar för att orka arbeta längre ställer sig 

positiva till den nya överenskommelsen. De som istället upplever bristande stöd från chefer 

och en känsla av otillräcklighet på sin arbetsplats är desto mer negativt inställda och anser att 

en förhöjd pensionsålder inte är en bra lösning inför framtiden. Något som också framgick 

var att den nya överenskommelsen skulle kunna få motsatt effekt, att tvånget att arbeta längre 

gör att man istället känner sig ännu mer omotiverad att stanna kvar längre i arbetslivet. 

  

Som sagt så tror jag inte på den höjda pensionsåldern, utan snarare att vi behåller 

den nuvarande åldern. Så att man orkar med sitt arbete och också för att motverka att 

det får motsatt effekt, att man istället vill gå i pension när man är 61 eller 62. 

                                                                               Redaktör 

                                                    

Vidare framgick det av respondenterna att det kan vara problematiskt att enbart fokusera på 

ålder vid bestämmandet av pensionsåldern. Med tanke på att förutsättningar kan vara så 

varierande både fysiskt och psykiskt så kan olika yrken vara olika slitsamma för individen. 

En respondent nämnde bland annat att man borde fokusera mer på antalet verksamma yrkesår 

med tanke på att många idag kommer ut betydligt senare i arbetslivet än tidigare. Många 

väljer exempelvis att resa eller studera längre. Detta kan innebära att personer som har haft ett 

längre arbetsliv skulle kunna få möjlighet att gå i pension tidigare än om man har haft ett 

kortare arbetsliv. 

 

Jag tycker att det är helt fel att stirra sig blind på året du fyller. Så jag förhåller mig 

inte så mycket till det utan jag jobbar så länge jag orkar och vill och tycker det är kul. 

                                                                               Undersköterska 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad respondenterna upplever sig behöva för att orka och 

vilja arbeta längre. Studien visar att en stor motivationsfaktor för att vilja arbeta längre är att 

trivas med sina kollegor och med sina arbetsuppgifter. En öppen och god relation till sin 

närmsta chef var också en viktig bidragande faktor. Resultatet påvisade vikten av en 
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engagerad chef som värdesätter en öppen kommunikation och där arbetstagarna upplever att 

de har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 Studien visar att de inre motivationsfaktorerna så som arbetstillfredsställelse 

och trivsel med kollegor var viktiga för respondenterna när det kommer till att vilja stanna 

kvar i arbete. Van Den Berg (2011) nämner att organisationer borde fokusera mer på de inre 

faktorerna än de yttre för att uppmuntra äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. Vidare 

menar Van Den Berg att ett varierat arbete där man som arbetstagare hela tiden känner sig 

stimulerad och att man upplever att man utvecklas är bidragande faktorer för att vilja fortsätta 

arbeta. Detta var även något som våra respondenter påpekade, att det är viktigt att de känner 

att de ges möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter som de trivs med. Detta stämmer 

överens med Van Den Bergs påstående om att chefer bör göra arbetet intressant för 

arbetstagarna. Respondenterna betonade också vikten av utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen, även i högre ålder. Tidigare studier visar att det är viktigt att, oavsett ålder 

fortsätta arbeta för personlig utveckling och att det är en viktig motivationsfaktor i sig. 

Arbetstagare i högre ålder som upplever att de ges mindre möjlighet till utveckling av sina 

chefer tenderar att känna sig mer omotiverade i sitt arbete. Detta påverkar både 

organisationen och arbetstagaren negativt (Van Den Berg, 2011; Damman et al., 2013). 

Respondenterna i föreliggande studie upplever att utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen 

påverkas av både psykosociala faktorer och givna förutsättningar av arbetsgivaren även om 

temat endast tas upp i resultatdelen om psykosociala faktorer i föreliggande studie. Det är upp 

till arbetstagaren själv att ta ansvar för och främja sin egen utveckling men för att kunna göra 

det måste arbetsgivaren ge goda förutsättningar för att arbetstagaren ska ha möjlighet att 

utvecklas. Chefen har därför en viktig roll i arbetstagarens individuella utveckling på 

arbetsplatsen. Vidare menar Van Den Berg (2011) att det finns skilda åsikter och stereotyper 

om huruvida äldres minne försämras, men i forskning som gjorts av Sinnet & Holen (1999) 

så har det visat sig att minnet är stabilt mellan 60–74 år och att det därefter kan försämras.  

Några respondenter berättar hur de känner ett visst behov av att arbeta längre för att 

klara av sin ekonomiska situation vilket bekräftas i en studie av Clarke et al. (2012). 

Respondenterna upplever att det främst är de inre motivationsfaktorerna som påverkar viljan 

att arbeta längre men de yttre faktorerna, till exempel den ekonomiska situationen som 

påverkar om man faktiskt behöver arbeta längre. 

Föreliggande studie påvisar också en vilja av att kunna ha möjlighet till ett flexibelt 

arbete där man som arbetstagare får möjlighet att själv påverka exempelvis arbetstidens 

förläggning under de sista åren i arbete (Kubo et al., 2013). Många respondenter nämner att 
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de ser deltidsarbete som en eventuell lösning när det kommer till att vilja arbeta längre. 

Tidigare studier nämner att ett flexibelt arbete där man ges möjlighet att gå ner i tid kan vara 

en lämplig lösning då man ska skjuta upp pensionsåldern och behålla arbetskraften och på så 

sätt samtidigt upprätthålla landets ekonomi (Loretto & Vickerstaff, 2015; Tremblay, 2009). 

Vidare menar Biggs et al. (2017) att äldre arbetstagare upplever en spänning mellan personlig 

tid och arbete som belyser potentialen och problemen som uppstår när människor ska arbeta 

längre. Om deltid för äldre anställda skulle vara en möjlighet kan ett produktivt åldrande och 

samtidigt en god hälsa hos de anställda fungera. Deltid kan också öka tiden för återhämtning 

som respondenterna i föreliggande studie betonar som mycket viktig. För att deltidsarbete ska 

vara möjligt krävs det en chef som uppmuntrar till flexibla arbetsupplägg som anpassas mer 

efter individens egna behov och förutsättningar. 

Yrken med höga arbetskrav, långa arbetsdagar och fysiskt krävande arbetsuppgifter 

kan leda till arbetsrelaterad utmattning (Wilson et al,. 2015). Respondenterna menar också att 

den lediga tid de har oftast går åt till just återhämtning, vilket innebär att de inte hinner vara 

produktiva på den lediga tiden utanför arbetet. Wilson et al. (2015) bekräftar detta och menar 

att arbetsrelaterad trötthet kan få ytterligare konsekvenser för arbetstagares hälsa och deras 

förmåga att genomföra vardagliga aktiviteter. Amazue & Onyishi (2015) menar att det krävs 

en balans mellan arbete och aktiviteter på fritiden och att när det ena övertar det andra så 

tenderar arbetstagaren att bli mindre produktiv och mer negativt inställd till sitt arbete. Vikten 

av detta nämns också av respondenterna som menar att balans mellan fritid och arbete är en 

viktig faktor för att orka med vardagen.  

En respondent nämner att valet att gå i pension också påverkas av hur 

familjesituationen ser ut. Respondenten nämner att det var en avgörande faktor för att ta 

beslutet om att gå i pension. Detta kan skilja sig från de yngre arbetstagarna då de äldre kan 

ha ett större behov av att ta hand om sin familj som ofta är äldre och kräver mer 

omsorgsarbete. De yngre arbetstagarna har ofta yngre och friskare släktingar vilket inte 

ställer lika höga krav på just omsorgsarbetet av individer i deras närhet (Anxo et al,. 2012). 

Några respondenter upplever att en viktig faktor för att orka arbeta längre är att de 

behåller sina sociala kontakter och att de skulle känna sig väldigt ensamma om de gick i 

pension. Christ, Lee, Fleming, LeBlanc, Arheart, Chung-Bridges, Caban & McCollister 

(2007) menar att en eventuell pensionering kan tänkas påverka individen negativt då många 

upplever negativa känslor gällande de förlorade sociala kontakterna som erhålls på 

arbetsplatsen. Vidare menar Christ m.fl. att arbetsidentiteten ofta är starkt förknippat med 

individen och att en pensionering kan göra att den känner sig vilsen i livet. Studiens resultat 
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belyser chefens roll som en betydande faktor för att äldre arbetstagare ska orka och vilja 

arbeta längre. Chefens förmåga att leda organisationen och att göra arbetstagarens arbete 

meningsfullt är viktigt för att arbetstagaren ska känna sig motiverad att arbeta längre (Paggi 

& Jopp, 2015). 

För att besvara studiens syfte rekryterades deltagare genom ett strategiskt urval. 

Urvalskriteriet var att deltagarna skulle vara 60 år eller äldre och arbeta i normal omfattning. 

Valet av kvalitativ ansats ansågs mest lämplig då studien avser att undersöka respondenternas 

egna upplevelser av vad de själva behöver för att orka arbeta längre och vad som motiverar 

just dem på sin arbetsplats. En viktig del av utformandet av studien var att testa 

intervjuguiden för att kunna revidera den innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Detta 

gav oss möjlighet att utforma intervjuguiden (se bilaga 1) på ett sätt som gav intervjuerna ett 

naturligt flyt och utrymme för relevanta huvudfrågor och följdfrågor. Valet av kvalitativ 

metod var viktigt för att generera en djupare förståelse för vad de äldre arbetstagarna 

upplever vara viktigt för att orka arbeta längre (Braun & Clarke, 2006). En brist med studien 

är att vi inte har någon större erfarenhet av att intervjua och att vi inledningsvis var ovana i 

situationen. Detta var dock något som förbättrades efter varje intervju då vi kände oss mer 

och mer trygga i sammanhanget. Vi som utfört studien var båda med på samtliga intervjuer 

vilket gjorde att vi kunde komplettera varandras frågor för att på så sätt få ut mer av 

intervjuerna. Det var också positivt att vi direkt efter intervjutillfällena kunde reflektera 

innehållet tillsammans för att kunna tolka intervjuerna på bästa sätt. Att gemensamt bearbeta 

materialet var viktigt för att hitta de viktigaste beståndsdelarna till studiens resultatavsnitt. Att 

tolka resultatet subjektivt är dock fortfarande en risk då människan tenderar att påverkas av 

sina egna tidigare erfarenheter vilket kan leda till att intervjumaterialet tolkas felaktigt 

(Merriam, 2009). Deltagarna var verksamma inom olika branscher och hade väldigt olika 

arbetsuppgifter vilket vi anser gav studien en bredare förståelse för vad arbetstagare upplever 

sig behöva för att orka arbeta längre än om vi endast fokuserat på en yrkesgrupp. Validiteten i 

studiens resultat styrks av att resultat från tidigare forskning inom området går att kopplas 

samman med föreliggande studies resultat. Studien kan ge en ökad och övergripande 

förståelse för vad som motiverar äldre arbetstagare och vad som får dem att vilja arbeta 

längre. 

Det vore av intresse att vidare undersöka vad chefer ser som viktiga åtgärder för att 

arbetstagare ska orka arbeta längre och hålla sig motiverade på arbetsplatsen. Genom en 

kvalitativ studie där man undersöker chefers upplevelse av detta skulle man kanske få en mer 

nyanserad bild av vad som krävs av båda parter på arbetsmarknaden för att främja ett längre 
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arbetsliv. Föreliggande studie ger enbart en bild av vad arbetstagarna anser vara viktigt och 

upplever sig behöva för att fortsätta ett längre arbetsliv. Vidare kan det vara lämpligt att 

undersöka om motivationsfaktorer och viljan att arbeta längre skiljer sig mellan olika 

yrkesgrupper. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras med hjälp av en kvantitativ studie 

för att kunna identifiera eventuella likheter och skillnader mellan olika yrkesgrupper.  

Föreliggande studie har inte avsett att undersöka skillnader och likheter mellan män och 

kvinnors uppfattning gällande motivationsfaktorer vilket skulle kunna vara ett intressant 

forskningsområde inför framtiden. Vi har under arbetets gång hittat få svenska relevanta 

studier gällande ett längre arbetslivs påverkan på arbetstagare, därför är det av stor vikt att 

vidare undersöka hur det ser ut inom området i Sverige för att på ett bra sätt kunna förvalta 

den äldre arbetskraften. 

Föreliggande studie kan bidra med att skapa större kunskap och förståelse hos 

arbetsgivare och arbetstagare själva om vilka faktorer som är viktiga för att äldre arbetstagare 

ska orka arbeta längre och vad som håller dem motiverade. Studien visar i likhet med tidigare 

forskning att trivsel på arbetsplatsen och relationen till kollegor är viktigt för fortsatt 

arbetsmotivation hos äldre (Soidre, 2005). De inre motivationsfaktorerna har i föreliggande 

studie visat sig vara de mest avgörande faktorerna för att vilja arbeta längre hos individer i 

högre ålder vilket också nämns i tidigare forskning (Van Den Berg, 2011). Det är även av stor 

vikt att rätt förutsättningar finns för att de äldre anställda ska ha den fysiska och psykiska 

möjligheten att arbeta längre (Clarke et al., 2012). 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Bakgrund, inledande frågor: 

- Är det okej att vi spelar in intervjun? 

- Börja med att berätta lite om dig själv! 

- Hur gammal är du? 

 

 

Teman 

Aktuell arbetssituation: 

Hur ser din aktuella arbetssituation ut? 

- Vad arbetar du med? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig, arbetsuppgifter osv? 

- Hur upplever du din arbetsbelastning? 

- Hur trivs du på din arbetsplats? 

         - Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

- Hur upplever du din arbetsmiljö? 

- Finns det något som skulle kunna förbättras på din arbetsplats? 

- Hur upplever du din relation till dina kollegor? 

- Vad motiverar dig på din arbetsplats? 

- Vad kan din chef göra för att öka din arbetsmotivation? 

 

 

Angående den nya pensionsöverenskommelsen: 

Har du tänkt på din pensionering än? 

- Känner du till det nya pensionsförslaget? 

- Vad tycker du om det nya pensionsavtalet? 

- Hur ställer du dig till att arbeta längre? 

- Känner du att du idag har rätt förutsättningar för att kunna arbeta längre? 

    - Om ja, vilka är dessa förutsättningar? 

    - Om nej, vilka förutsättningar skulle Du behöva? 

- Vad kan din chef göra för att du ska vilja arbeta längre? 

- Hur tror du att ett längre arbetsliv skulle påverka din familjesituation och privata 

relationer? 

 

 

Övrigt, avslutande frågor: 

- Nu har jag inga fler frågor, är det något mer du känner att du vill tillägga innan vi 

avslutar? 

- Finns det möjlighet att vi kan kontakta dig om vi har ytterligare frågor? Hur når vi dig 

bäst i så fall? 

 



 

 

 

 

Stort tack för att du ville medverka på denna intervju! 

 

Exempel på följdfrågor: 

- Vad skulle behövas? 

- Hur fick det dig att känna? 

- Vad menar du med det? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Vill du berätta mer om det? 

- Varför? 

- Varför inte? 

- Vad gjorde du då? 
  



 

 

 

Bilaga 2: Missivbrev 

Vill du delta i en studie om höjd pensionsålder? 

Studiens syfte är att undersöka vad arbetstagare tycker om det nya pensionsförslaget 

som innebär att pensionsåldern kommer att höjas. Studien vänder sig till dig som 

förvärvsarbetar idag och är över 60 år. Du kommer därför inte att omfattas av förslaget 

personligen men har säkert tankar om vad det skulle innebära för dig. Vi avser även att 

undersöka vad Du som anställd upplever som viktigt för den egna arbetsmotivationen. 

Vi söker därför intervjudeltagare där tidsåtgången för intervjun beräknas vara ca 40 

minuter. Vid intervjun kommer hänsyn att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun om du inte längre vill medverka eller känner att du vill ställa frågor 

om det är något som känns oklart. Ditt deltagande kommer att behandlas anonymt och 

resultatet kommer enbart att användas till forskningsändamål. 

 

 

Vi som genomför studien är två studenter som läser sista året på personal- och 

arbetslivsprogrammet vid högskolan i Gävle. Vi ska skriva vårt examensarbete som 

grundar sig på den nya överenskommelsen om förhöjd pensionsålder. Är du intresserad 

av att medverka i studien eller har andra frågor gällande studien så får du gärna kontakta 

oss via kontaktinformationen som finns nedan. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linn Calles, XXX.XXX@hotmail.com 

Ida Söderlund, XXX.XXX@hotmail.com 

 

Handledare, XXX.XXX@hig.se 
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