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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka arbetsgivares tankar om och upplevelser av lagförslaget 

om höjd pensionsålder. Genom en kvalitativ studie genomfördes sju intervjuer med 

arbetsgivare i olika branscher och sektorer i Mellansverige. Utifrån arbetsgivarnas 

tankar och upplevelser av det nya lagförslaget framkom fyra huvudteman. Det första 

temat handlar om arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar och att arbeta 

förbyggande med den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön. Det andra temat handlar 

om risker och möjligheter där arbetsgivare ser möjlighet att behålla kompetens längre 

men också en risk att sätta stopp för ny yngre arbetskraft. Det tredje temat handlar om 

motivation där engagemang och delaktighet är viktiga byggstenar för att motiveras till 

ett längre arbetsliv. Det sista temat behandlar vilka faktorer som ligger till grund för 

pensionsbeslutet. Social situation tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna ser 

arbetsgivarna som de främsta anledningarna till varför man som arbetstagare väljer att 

gå i pension idag.  

 

Nyckelord: Arbetsliv, pensionsålder, äldre arbetstagare,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Title: Employer's thoughts regarding the proposal to raise the retirement age 

 
 
Abstract 

The purpose of the study was to examine employers' thoughts and experiences of the 

new legislative proposal to raise the retirement age. Through a qualitative study, seven 

interviews were conducted with employers in different industries and sectors in central 

Sweden. Based on the employers' thoughts and experiences of the legislative proposal, 

four main themes emerged, with relevance for the purpose of the study. The first theme 

was about employers responsibility to create conditions and to work with the physical 

and psychosocial work environment. The second theme is about risks and opportunities 

where employers see the ability to maintain competence longer but also a risk of 

stopping new younger labor. The third theme was about motivation where commitment 

and participation are important to motivate for longer working life. The last theme was 

regarding the decision to retire. Social situation in combination with the economic 

conditions, are seen as the main reasons why employees choose to retire today. 

 

Keywords: Work life, retirement, ageing workers  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit och stöttat oss under studiens gång. Vi 

vill vidare tacka samtliga arbetsgivare som deltagit och gjort denna studie möjlig. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Mårten Eriksson vid Högskolan i Gävle för hans 

konstruktiva kommentarer som hjälpt oss att utveckla och förbättra vår studie.  

 

Gävle, maj 2018 

Sara Korell och Josefin Lyrberg
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Introduktion 
I denna studie kommer arbetsgivarens tankar i och med det nya lagförslaget om höjd 

pensionsålder att undersökas. Det nya lagförslaget grundar sig i att vi idag lever längre vilket 

innebär att vi därför bör arbeta längre för att inte pensionsnivåerna ska bli för låga, 

försörjningsbördan orimlig och att välfärdens finansiering hotas. Fler äldre har idag både 

viljan och potentialen att arbeta längre men stöter på hinder i form av regelsystem, avtal samt 

i arbetet (Regeringen, u.å.).  

Det nya lagförslaget innebär att den lägsta åldern för pension successivt ska höjas från 

61 till 64 år. Samtidigt kommer rätten för en arbetstagare att vara kvar på arbetsplatsen även 

den successivt höjas från 67 till 69 år (Pensionsmyndigheten, u.å.). Enligt Lagen om 

Anställningsskydd (SFS 1982:80) har en arbetstagare idag rätt att behålla sin anställning till 

månadsskiftet för den månad då han eller hon fyller 67 år. Därefter har arbetsgivaren rätt att 

säga upp arbetstagaren som då inte längre omfattas av Lagen om Anställningsskydd (SFS 

1982:80), dock ska detta informeras en månad i förväg. 

Under de senaste tio åren har sysselsättningsgraden hos äldre arbetstagare ökat 

markant i hela Europa (Eurostat, 2008). Denna ökning kan bero på att vi idag blir allt äldre 

vilket innebär att pensionsåldern bör höjas om ökningen sker konstant (Pensionsmyndigheten, 

u.å.). Aronsson & Kilbom (1996) framhöll också att genomsnittsåldern kommer att öka och 

att samhällsekonomiska intressen gör att pensionsåldern borde höjas samt att vi bör vara 

återhållsamma med förtidspensionering. Enligt forskning har äldre idag bättre förutsättningar 

att arbeta längre än tidigare generationer. Arbetsmarknaden behöver dock anpassas för att 

tillvarata äldre arbetskraft (Sveriges Riksdag, u.å.).  

 

Orsaker till pensionering 

 Genom att arbetsgivare tar reda på vilka orsaker som är avgörande för när en 

person väljer att gå i pension kan man se vad man kan göra för att stimulera äldre att arbeta 

längre (Feldman & Beehr, 2011). Enligt Beehr (2014) finns det olika teorier och modeller 

som kan förklara och beskriva varför vi väljer att gå i pension idag. Den ekonomiska 

pensionsmodellen är en av dessa och innebär att man egentligen inte vill arbeta men att man 

gör det för att den ekonomiska situationen kräver det. Det handlar om att arbeta för att 

överleva. När man har uppnått en tillräcklig ekonomi för att klara sig efter yrkeslivet väljer 

man att pensionera sig. Feldman och Beehr (2011) styrker även denna teori genom sin 

litteraturstudie där de organiserar upp tre olika stadier för beslutsfattning till pensionering. De 
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menar att det tredje och sista stadiet, de ekonomiska förutsättningarna, avgör för när man kan 

gå i pension, oberoende av individens faktiska känslor till pensionering.  

En annan teori är identitetsteorin vilken bygger på individens psykiska uppfattning av 

sig själv och dennes samhörighet med kollegor på arbetsplatsen. Individen känner att ens 

arbete är betydelsefullt och att man upplever att man bidrar och gör skillnad. Uppfylls dessa 

kriterier kommer individen med stor sannolikhet att vilja arbeta längre. Den som istället inte 

ser värdet av sitt arbete och dessutom undanhåller att sprida sin kompetens till yngre 

arbetstagare har lättare för att identifiera sig med individer som redan har pensionerat sig och 

väljer därför med större sannolikhet att även själva gå i pension tidigare. Om en arbetstagare 

känner engagemang och kan identifiera sig med sitt arbete har denne mer motivation att 

fortsätta arbeta längre (Burke & Reitzes, 1991). Arbetsgivare kan stimulera att äldre ska 

stanna kvar längre på arbetsplatsen genom att behandla dem rättvist samt genom att visa att 

deras insatser och prestationer är av betydelse för organisationen (Ng & Law, 2014).  

En tredje teori kallas för kontinuitetsteorin, och handlar om förändringar eller bristen 

på förändringar. Man menar att individer bör behålla en kontinuitet och stabilitet före, under 

och efter det yrkesverksamma livet (Beehr, 2014). Vidare visar annan forskning att 

arbetstagare som varit djupt engagerade i sitt arbete i högre grad tenderar att eftersträva 

kontinuitet genom ett längre deltagande i arbetslivet. För vissa individer blir arbetsplatsen en 

naturlig punkt för att upprätthålla sina dagliga rutiner och den sociala kontakten med kollegor. 

Detta kan därför bidra till att individer väljer att senarelägga sin pensionering (von Bonsdorff, 

Shultz, Leskinen & Tansky, 2009). I enlighet med arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett 

ansvar att eftersträva att medarbetarens arbete innefattar social kontakt med andra samt 

samarbete. Arbetsgivaren ska också sträva efter att medarbetarna ska få ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. I och med detta ska arbetsgivaren 

alltså sträva efter att ge rätt förutsättningar till de anställda att ha ett hållbart arbetsliv 

(Granberg, 2011).  

Vidare finns rollteorin vilken innebär att individer har olika roller och därmed uppstår 

olika förväntningar på dessa från omgivningen. När en individ når en viss ålder kan andra 

äldre eller vänner i ens närhet börja ifrågasätta dennes pensionsbeslut. Denna sociala norm 

och andras förväntningar kan påverka och tidigarelägga individens beslut om att gå i pension 

(Beehr, 2014). När individen i fråga upplever sig som gammal i jämförelse med sin 

arbetsgrupp ligger ett övervägande om pensionsbeslut närmare till hands. Det har även visat 

sig att individer som upplever att de har bristande kompetens samt att deras prestation 

försämras i större utsträckning är mer benägna att byta roll från anställd till pensionär 



 

 3 

(Feldman & Beehr, 2011). Här finns möjligheter för arbetsgivare att stimulera de äldre 

arbetstagarna genom att erbjuda utbildning, flexibla arbetsarrangemang samt se till att de får 

sina behov uppfyllda. Genom att ge detta stöd som arbetsgivare ökar sannolikheten att äldre 

arbetskraft stannar kvar längre på arbetsplatsen (Ng & Law, 2014).  

Livstidsperspektivet är den femte och sista teorin som handlar om hur en individs 

livshistoria har sett ut. Vad individen har gått igenom och vilka beslut denne har tagit i livet, 

kan påverka ens nuvarande beslut och även tidpunkten för pensionering. Trots att hälsa inte 

tagits upp så är ekonomi och dålig hälsa de två mest konsekventa och förutsägbara faktorerna 

för när man väljer att gå i pension (Beehr, 2014). Moen (1996) menar även att tid, process och 

sammanhang är tre nyckelkomponenter i denna teori. Fokus ligger på egenskaper hos 

individer och miljö vilka främjar en sund utveckling genom samtliga stadier i livet. Forskning 

visar på att äldre behöver stöd från arbetsgivaren för att förlänga yrkeskarriären. Detta stöd 

kan exempelvis innebära arbetsrelaterade och personliga resurser i form av flexibla 

arbetstider, utbildningar och en hälsosam livsstil (Fraser, McKenna, Turpin, Allen & Liddle, 

2009; Dave, Jansen & Kant, 2017).  

Kooij, de Lange, Jansen & Dikkers (2008) liksom Domonkos (2014) menar att en 

utmaning med att höja pensionsåldern är att motivera arbetstagare för en senarelagd 

pensionering. Forskning visar att motiverade arbetstagare mår och presterar bättre, vilket i sin 

tur kan generera en ökad lönsamhet. Hög arbetsmotivation är därför något som skulle kunna 

bidra till att arbetstagare vill arbeta längre (Kanfer, Frese & Johnson, 2017). För att få 

motiverade arbetstagare kan man ta hjälp av en motivationsteori för att se vad som faktiskt 

motiverar arbetstagare. Self-Determination Theory (SDT) är en sådan teori där man skiljer på 

tre olika typer av motivation (Gagné & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000). Det handlar om inre 

motivation, yttre motivation samt amotivation. Motivation är ständigt närvarande och är det 

som får individer att agera och utföra uppgifter. Inre motivation kan handla om 

självförverkligande, utveckling och viljan att vara aktiv och ta sig an nya utmaningar. Den 

inre motivationen får människor att agera utifrån eget intresse och engagemang. Den yttre 

motivationen innebär istället att individer gör något för att få något tillbaka. 

Motivationsfaktorerna kan då vara tillgångar såsom lön, materiella ting och bekräftelse. 

Amotivation handlar istället om att individen inte ser något värde i varför handlingen utförs 

eller att denne saknar kompetens för att kunna utföra uppgiften. Individen agerar utan någon 

specifik avsikt med handlingen. Individer som drivs av de yttre motivationsfaktorerna 

tenderar att uppleva mindre välbefinnande än de som drivs av de inre motivationsfaktorerna. 

Deci, Connell och Ryan (1989) har genom en studie påvisat att denna teori går att tillämpa i 
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arbetslivet. För att de anställda i en organisation ska känna god arbetstillfredsställelse och ha 

förtroende för sin arbetsplats krävs att deras chef eller ledare ger stöd och uppmuntrar till 

självbestämmande och delaktighet. Det har också visat sig att om en chef tillsammans med en 

medarbetare sätter upp personliga mål baserat på inre motivation har bättre effekt då de med 

större sannolikhet både upprätthålls och uppfylls än om de sätter upp personliga mål efter 

yttre motivationsfaktorer (Sheldon & Elliot, 1998).  

En studie om välbefinnande visar att individer som går i förtidspension, det vill säga 

före 64 års ålder, i större utsträckning mår sämre och kan förknippas med en högre nivå av 

psykisk ohälsa då de inte längre är yrkesverksamma (Vo, Forder, Tavener, Rodgers, Banks, 

Bauman & Byles, 2015). Något som skulle kunna bidra till att individer vill arbeta efter 65 år 

är bland annat god fysisk hälsa och gynnsamma arbetsförhållanden (ten Have, van Dorsselaer 

& de Graaf, 2015). 

Arbetsgivare kan vidta åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön för att stärka 

äldre arbetstagares möjligheter att utveckla samt bevara sin kompetens och motverka 

åldersdiskriminering vilket även det kan bidra till en senarelagd pension (Regeringen, u.å.). 

Forskning visar även på vikten av att erbjuda anställda utvecklingsmöjligheter, speciellt under 

den senare delen av arbetslivet. Dessa utvecklingsmöjligheter ska specifikt anpassas efter 

individens behov för att möjliggöra en senarelagd pensionering (Lund & Villadsen, 2005). 

Ur ett arbetsgivarperspektiv är det av stor vikt att arbeta proaktivt med olika typer av 

arbetsmiljöfrågor i syfte att minimera de riskfaktorer som kan påverka äldres beslut om att gå 

i pension tidigare eller vid 65 års ålder. Ger man de anställda rätt förutsättningar och 

möjligheter orkar man arbeta längre (Cahalin, 2009). För äldre arbetstagare är det 

meningsfullt att göra en gradvis övergång från heltidsarbete till pension, vilket innefattar en 

gradvis sänkning av arbetstiden. Genom att vidta denna åtgärd kan en arbetstagare gradvis 

anpassa sig till en lägre inkomst samt till minskad social interaktion med vänner och kollegor 

på arbetsplatsen. Denna anpassning till full pensionering finner flera äldre arbetstagare 

önskvärd. Idag sätter arbetsgivarens praxis i många fall stopp för denna anpassning vilket kan 

bidra till att arbetstagare själva väljer att gå i pension tidigare. En del arbetstagare väljer då att 

själva göra denna gradvisa sänkning i form av att starta eget där de själva kan anpassa sin 

arbetstid. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan äldre arbetstagare ses som en resurs i 

organisationer för att behålla värdefull kompetens och dess organisationshistoria. Dessa kan 

även agera mentorer och ge råd till de yngre arbetstagare vilket kan vara av vikt för 

kompetensutbytet i organisationen (Morrow, 2011).  
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För att äldre ska stanna kvar längre i arbetslivet bör det enligt forskning ske vissa 

förändringar på såväl individ- arbetsplats- och samhällsnivå. På individnivå är det viktigt att 

arbetstagaren tar tillvara på alla kompetensutvecklingsmöjligheter samt lyssnar på sin kropp 

för att bibehålla en god hälsa. Oavsett faktorer som ålder och kön bör arbetsgivare skapa en 

arbetsmiljö som ger anställda möjlighet att prestera väl utifrån den enskilde individens 

förutsättningar. Något organisationer kan göra är att utveckla ett åldersmedvetet ledarskap 

med fokus på bland annat förutsättningar för ett längre arbetsliv, kunskap om åldrandets olika 

processer samt de individuella förutsättningarna. Ur ett samhällsperspektiv är det av stor vikt 

att se över attityderna gentemot äldre arbetskraft (Sveriges Riksdag, u.å.).  

        

Syfte och frågeställning 

 

Syfte. 

Syftet är att undersöka arbetsgivarnas tankar om och upplevelser av lagförslaget om höjd 

pensionsålder. 

  

Frågeställning.                                                                                           

Vilka tankar och upplevelser har arbetsgivare om höjd pensionsålder? 

 

 

Metod 
För att genomföra denna studie valdes en kvalitativ metod där data samlades in genom 

enskilda intervjuer. För att samla in data konstruerades och användes en semistrukturerad 

intervjuguide (Se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll öppna frågor med relevanta följdfrågor 

beroende på respondentens svar och tankar kring ämnet.  

 

Deltagare och urval 

 Arbetsgivarna som valts ut för studien är verksamma i olika branscher för att 

skapa en bredd. Deltagarna i studien hade befattningarna chef, VD samt olika befattningar 

inom området för HR, såsom HR-chef och HR-generalist. Samtliga organisationer består av 

yrkesarbetare och tjänstemän med varierande arbetsuppgifter. Dessa innefattar allt från att 

arbeta på kontor till att hantera tunga lyft inom bland annat produktionsområden. 

Arbetsgivarna som intervjuades representerade organisationer inom både privat och offentlig 

sektor med 15 till 40000 anställda.  
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Kriteriet för urvalet av respondenter var att man skulle besitta en arbetsgivarroll, gärna med 

personalansvar. 87 arbetsgivare från både offentlig och privat sektor i Mellansverige 

kontaktades där sammanlagt sju av dessa ställde upp på intervju.  Två kvinnor och fem män 

har intervjuats och ålder hos respondenterna varierade från 36 till 63 år, med en medelålder på 

46 år. Anledningen till att så många arbetsgivare kontaktades berodde på tidsbrist från deras 

sida samt att flertalet redan tackat ja till andra samarbeten med studenter.  

För att hitta respondenter till studien började vi leta efter intressanta arbetsgivare som 

vi sedan kontaktade via mejl. I mejlet beskrevs studien och en förfrågan om intresse att delta i 

studien ställdes (Se bilaga 2). De respondenter som besvarade vår förfrågan och ville delta i 

studien förde vi dialog med för att boka in tid och plats för ett möte. 

  

Tillvägagångssätt 

  Varje intervju genomfördes på arbetsgivarens villkor samt även val av plats. 

Alla intervjuer utom en skedde på arbetsgivarens arbetsplats i respektives enskilda kontor. En 

av dessa intervjuer hölls istället över Skype då det passade arbetsgivaren bättre. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion efter att medgivande 

givits från samtliga respondenter. Under intervjuerna valdes att inte föra några andra 

anteckningar för att kunna behålla fokus på respondenternas svar och upplevelser av det 

undersökta ämnet. Samtliga intervjuer påbörjades med en kortare presentation av oss själva 

där vi även berättade kort om studiens syfte och de etiska aspekterna. Vi var tydliga med att 

det var respondentens tankar av det valda ämnet som var i fokus och att inget svar var rätt 

eller fel. Intervjuerna varierade från 25-50 minuter beroende på hur mycket respondenterna 

hade att säga om ämnet.  

 

Analys 

Datainsamlingen i form av intervjuer transkriberades och analyserades med hjälp av 

Braun & Clarkes (2006) analysprocess. Det transkriberade materialet analyserades med hjälp 

av en induktiv tematisk analys där potentiella teman färgmarkerades. Nyckelord samt mönster 

togs fram i samtliga transkriberingar vilka sedan tydliggjorts i en tankekarta. Därefter 

användes tankekartan som ett visuellt verktyg för att tyda tänkbara teman. När samtliga teman 

sammanställts genomfördes ytterligare en analys för att säkerställa relevansen för studiens 

syfte. Varje tema namngavs och ett urval av data gjordes för att representera samtliga teman. I 

resultatdelen kommer resultatet från intervjuerna att behandlas konfidentiellt.  
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Forskningsetiska överväganden          

Det finns forskningsetiska aspekter att beakta vid denna typ av undersökning med 

syfte att ge normer mellan forskare och undersökningsdeltagare. De forskningsetiska kraven 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om den aktuella studiens 

syfte. I detta ingår att upplysa om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.). Ett informationsbrev skickades ut till 

samtliga respondenter innehållandes information om studiens syfte, förfrågan om att delta, 

frivilligheten att delta samt möjligheten avbryta sin medverkan (Se bilaga, 2). Detta 

förtydligades även vid intervjutillfället då vi muntligt förmedlade information om studiens 

syfte, frivillighet att medverka samt att de hade möjlighet att avbryta intervjun. Enligt 

Vetenskapsrådet (u.å.) innebär samtyckeskravet att deltagaren själv har rätt att bestämma över 

sin medverkan i en undersökning. I mejlet framgick det att respondenterna skulle återkomma 

till oss om det fanns samtycke att delta vilket sju stycken gjorde. De hade möjligheten att 

själva tacka ja eller nej. Vetenskapsrådet (u.å.) menar vidare att konfidentialitetskravet 

innebär att de uppgifter som samlas in ska behandlas med försiktighet och konfidentiellt samt 

så att personuppgifter inte blir tillgängliga för obehöriga. Vid samtliga intervjutillfällen 

informerades muntligt att varken organisationens eller individens namn kommer att nämnas i 

studien, detta för att skydda dess identiteter. Vi informerade även om att det endast är vi som 

har tillgång det empiriska materialet och att resultatet kommer att presenteras muntligt inför 

andra studenter. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade 

materialet enbart får användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). Samtliga 

respondenter informerades om att det insamlade materialet endast nyttjas för studiens syfte 

samt att ljudfiler som spelas in vid intervjutillfället kommer att raderas efter slutbedömningen 

av uppsatsen.  

 

 

Resultat 
Resultatet i studien baseras på arbetsgivares tankar om, och upplevelser av, 

lagförslaget om höjd pensionsålder. Resultatet av de genomförda intervjuerna presenteras 

nedan där de som intervjuats benämns som respondenter. Det framkomna resultatet 

presenteras nedan under fyra teman med tillhörande underteman, se figur 1.  
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Figur 1. Huvudteman med tillhörande underteman.  

 

Arbetsmiljö 

 Flera respondenter menar att arbetsmiljön är en viktig faktor som kan skapa 

förutsättningar för ett längre arbetsliv. Det är viktigt att arbeta förebyggande med både den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  

 

Att det finns förutsättningar för att må bra på jobbet, att det blir en tillgång att jobba, inte att 

det bryter ned människor, eller att människor blir sjuka eller att människor mår dåligt. Utan 

det ska liksom vara en tillgång att gå till jobbet. (Respondent 4) 

 

Enligt flera respondenter är det viktigt att säkerställa den fysiska arbetsmiljön för att undvika 

skador och sjukskrivningar som kan förkorta det yrkesverksamma livet. Respondent 3 menar 

att det är viktigt att arbeta med en tydlig strategi så de anställda orkar arbeta kvar och har en 

hälsa som är tillräcklig. “Det handlar om att säkerställa att den som jobbar inte utsätts för de 

här arbetsmiljöproblemen som medför utslitningar eller skador när man blir äldre. Det 

kommer ju att leda till att man kan jobba längre, så ser jag på det.“ Några av respondenterna 

tar även upp att arbetet är en stor del av ens liv och att det därför är viktigt att ens arbete 

bidrar till välbefinnande, i såväl privatliv som arbetsliv. 

  



 

 9 

Ja, och då måste det vara bra. Man ska må bra, man ska komma hem och ha energi, och ork 

till att göra annat också, inte komma hem som en urvriden trasa och känna att snart måste jag 

gå till jobbet igen. (Respondent 4) 

 

Flera respondenter ansåg att det är viktigt att arbetet är roligt, vilket de också tror kan bidra 

till att fler vill arbeta längre. Respondenterna menar alltså att om ens arbete är roligt, ser man 

det inte som ett arbete. Respondent 4 menar att “man ska liksom inte jobba för att leva, man 

ska leva för att jobba, på rätt sätt.” 

 

Proaktivt arbete. Genom att arbeta proaktivt för ett hållbart arbetsliv menade flera 

respondenter att man skapar förutsättningar för anställda att arbeta längre. Respondent 2 

menar att man bör ha nära kontakt med chefer för att på ett bra sätt kunna se över både kort- 

och långtidssjukfrånvaro. Vidare menar respondenten att det är bra att ha resurser inom 

området som arbetar med just frågorna som uppstår kring sjukfrånvaro. Respondent 1 menar 

att “det är ju en förutsättning att vi faktiskt arbetar med det, så att vi inte tror att det kommer 

av sig självt, för det gör det inte. Utan vi måste skapa aktiviteter för det.” Flera respondenter 

menade att det är viktigt att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet för att nå ett 

hållbart arbetsliv. Vidare menar de att det är av stor vikt att faktiskt använda sig av de verktyg 

och metoder som redan finns. Så som tillbud, avvikelserapporter och skyddsronder med syfte 

att förbättra arbetsmiljön. Flertalet respondenter talade även om vikten av friskvård som en 

bidragande faktor för att nå ett hållbart arbetsliv.  

 

Sedan har vi ju friskvård, man kan ha en friskvårdstimme i veckan. Och att försöka anpassa 

det så att man faktiskt kan ta en promenad. Lägg en kvart av din egen lunch och en kvart av 

den där timmen så kan du ta en halvtimmes promenad 4 dagar/veckan. (Respondent 2) 

 

Att man som chef försöker möjliggöra för det och pusha för det, att vi har en positiv 

inställning till friskvård ifrån arbetsgivaren och gör vad vi kan för att möjliggöra att 

medarbetaren får loss lite tid för att kunna nyttja det som vi erbjuder. (Respondent 4) 

 

Ur ett arbetsgivarperspektiv menar även flera respondenter att det är viktigt att visa varje 

medarbetare som närmar sig pensionsålder att de är behövda och att man vill att de ska arbeta 

längre. Respondent 1 menar att “vi vill ju naturligtvis ha hållbara förutsättningar för dom på 

vad ska vi säga, upploppet av sitt arbetsliv om man kan underlätta det.” 
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Åtgärder. Det framkom från samtliga respondenter att man på ett eller annat 

sätt bör vidta åtgärder om man vill att äldre ska stanna kvar längre i arbetslivet. Åtgärder som 

respondenterna tänkte på var bland annat att se över arbetstiden, arbetsuppgifterna, lönen samt 

att föra dialog med arbetstagaren om hur de tänker angående den senare delen av sitt 

yrkesverksamma liv. Respondent 1 menar att “det ska finnas möjliga lösningar när man 

kommer upp till en viss ålder. Vill du jobba heltid så får du göra det men du ska också kunna 

välja att ha andra arbetstidslösningar.” Respondent 6 nämner en typ av modell och “i den 

finns det möjlighet att få lägre sysselsättningsgrad men ändå behålla lönen”. Vidare pratade 

flera av respondenterna om 80-90-100 modellen som en möjlig åtgärd för att kunna behålla 

äldre arbetstagare. Det var ingen som använde sig av modellen idag men flertalet var 

intresserade av att anamma den. Modellen innebär att man erbjuds att arbeta 80% samtidigt 

som man får 90% av sin heltidslön varav 100% är pensionsgrundande beräknat på lönen före 

arbetstidsminskningen.  

 

Det finns ju något som heter 80-90-100. Man jobbar 80%, 90% lön och 100 % är 

pensionsgrundande. Och det är ju en sån åtgärd som man skulle kunna göra för att få äldre 

att stanna lite längre, att man då går ned i arbetstid och får lite högre lön men att man har en 

heltidslön som är pensionsgrundande. (Respondent 2) 

 

Individanpassning. I och med det nya lagförslaget om höjd pensionsålder tänker 

samtliga respondenter att det är viktigt se till varje individs behov för att möjliggöra ett längre 

arbetsliv. Respondenterna menar att alla individer har olika förutsättningar, något som passar 

för en individ kanske inte passar för en annan. På grund av detta menar flera respondenter att 

en helhetslösning som är till för alla inte är att föredra. Respondent 7 menar att ”jag tror att 

man behöver titta på den utifrån roller. Jag tror inte man kan vara så generell och säga att 

såhär ska det vara för alla.” En tanke kring detta var att det handlar mycket om ledarskap och 

hur man utifrån det väljer att arbeta med dessa frågor.  

 

Och där tror väl jag också, nu bara spekulerar jag,  men som arbetsgivare måste man också 

ta höjd för lite annorlunda lösningar och ge mer individuella lösningar för behoven är också 

och önskemålen är nog mer individuella liksom tror jag. (Respondent 1) 
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  Självklart om det är någon som är till ålder eller som faktiskt har fysiska problem, 

då anpassar vi och försöker hitta ett sätt för vi vill ju att personen faktiskt ska 

göra någonting bra, då får man justera och anpassa arbetsinnehållet istället. För 

det har vi gjort för några och då framförallt för äldre. Vi gör inte någon skillnad 

för att du är gammal utan för behovet som respektive person har. Det är ingen 

skillnad på dom om dom är 65 eller 40. Eller 30. (Respondent 5) 

 

Flera respondenter såg att byte av arbetsuppgifter skulle kunna vara en möjlig anpassning till 

det nya lagförslaget. Har man ett fysiskt krävande jobb kan man se över arbetet för att se om 

man kan bortse från vissa delar av jobbet eller skola om sig till något annat inom företaget. 

Har man haft en roll med mycket ansvar kan man kanske ta bort ansvarsbiten för att minska 

arbetsbelastning samt stress. Respondent 4 menar att “där märker man ju att dom som har 

jobbat ute i produktionen en längre period, dom väljer ju kanske tjänster hos oss som inte är 

lika krävande när man blir lite äldre.” 

Oberoende av varandra menar flera respondenter att det kan vara av stor vikt att i god 

tid föra en dialog med individen om vad denne behöver i det fortsatta arbetslivet. Denna 

dialog kan hållas genom ett medarbetarsamtal där man kommer fram till en gemensam plan 

för den enskilda individen med syfte att behålla arbetstagaren längre.  

 

Det är att jobba hela tiden med medarbetarsamtal, men även med gruppen, för allting är ju 

hela tiden i en ständig utveckling, och då får man passa på att göra justeringar och kanske 

ändra arbetsbeskrivningar för vissa för att liksom får det att, för alla behövs ju på något sätt, 

det är ju därför dom är här, så att försöka hitta den här balansen så inte det blir att vi 

bränner ut någon, både fysiskt och psykiskt. Och fånga upp och vara med att, blir man äldre 

så, vissa saker går ju inte att komma ifrån att det blir ju försämringar, så är det ju, men ja, får 

man med sig det och anpassar, då tror jag inte att det är några problem. (Respondent 5) 

 

Risker och möjligheter 

 Samtliga respondenter menar att det nya lagförslaget innebär både risker och 

möjligheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Flertalet respondenter ser positivt på den övre 

gränsen i det nya lagförslaget medan man ställer sig mer tveksamma till den lägre gränsen. 

Flera ser lagförslaget som en naturlig förändring då vi lever längre och är allt friskare. Den 

övre gränsen, att stanna på arbetsplatsen till 69 år, skapar möjligheter för de som vill och kan 

arbeta längre. Medan den lägre gränsen, att gå i pension vid 64 år istället för 61 år, upplevs 

som mer tvingande.  
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Att möjliggöra för kompetens att stanna där, när man liksom själv väljer, när man har energi 

och vill. Men att ”tvinga kvar” personer till 64 istället för 61, det kan föra med sig problem. 

Utan något som helst belägg så kan jag säga såhär: Det kan visa sig att den gruppen kommer 

att få en ökad sjukfrånvaro. (Respondent 4) 

 

En annan risk respondenter upplever med det nya förslaget är att det sätter stopp för ny yngre 

arbetskraft att komma in på arbetsmarknaden.  Respondent 7 menar att det är “viktigt med 

yngre också, för utvecklingens skull. Då är det synd om vi gamlingar sätter stopp för det.” 

Man vill ha en sund personalomsättning för att skapa rörlighet och utveckling inom 

organisationen. Så förslaget kan ju bli ett hinder att få in ny kompetens.”  

Respondenter ser även möjligheter med det nya lagförslaget, speciellt när det kommer 

till yrken där det är brist på kompetens där man gärna ser att äldre arbetstagare stannar längre 

i organisationen. Flera respondenter menar att det finns flera yrkeskategorier där det är 

svårrekryterat, därför upplever man det nya lagförslaget som positivt då det möjliggör att 

behålla kompetensen längre. Flera respondenter menar också att förslaget är positivt då de 

som har viljan och engagemanget att arbeta längre faktiskt får det, vilket i sin tur gynnar 

arbetsgivaren att få behålla arbetstagaren allt längre. Det framkom även att man har en positiv 

syn på de äldre med hänsyn till att de är mer rutinerade i sitt arbete. Där finns en kontinuitet 

som kan saknas hos de yngre arbetstagarna. De äldre gör sitt arbete utan problem medan det 

hela tiden kanske krävs lite upplärning för de yngre.  

 
Ja, men alltså, i grunden så ser jag det som positivt därför att det finns väldigt mycket 

kompetens. Oavsett vilken roll man har och just nu så är det ju väldig brist på folk så för oss 

så är det ju en fördel om folk fortsätter jobba. (Respondent 2) 

 

Kompetens. Genom att ha kvar äldre längre i arbetslivet upplever flera respondenter 

att det skapar möjligheter till ett kompetensutbyte, speciellt när man nyrekryterar. Inom vissa 

yrken är detta extra viktigt då det är brist på kompetent personal. Respondent 3 menar att det 

“just nu så är det ju väldig brist på folk så för oss så är det ju en fördel om folk fortsätter 

jobba.” De yngre kan få upplärning av de äldre i form av mentorskap vilket skapar goda 

möjligheter att komma in i arbetsrollen.  

 

Man kan ju vända på det, att då får vi ytterligare en förmån att ha några år till av den 

kompetensen, att man kanske parallellt kan ta in lärlingar på dom yrken där det behövs för att 

få en längre introduktion, så det kan vara en fördel också. (Respondent 5) 
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Problemet är att dom vi tappar det är dom erfarna, de med specialistkompetenser och dom vi 

får in är nyexaminerade. Det glappet kanske det finns en möjlighet att täppa till nu.  Så dom 

erfarna stannar längre. (Respondent 6) 

 

Vidare framkom det att flera respondenter ansåg att det är viktigt att satsa på att 

vidareutveckla de äldres kompetens. Det är minst lika viktigt att satsa på att utbilda de äldre 

arbetstagarna som de yngre. Respondenterna menar att detta kan bidra till mer motivation och 

engagemang i arbetet för de äldre arbetstagarna. Respondenterna menar att man idag främst 

utbildar chefer men att man bör se över dessa möjligheter och lägga större fokus på utbildning 

även hos annan personal. Respondent 2 menar att “man kan ju behöva utbildning och 

utveckling, inte bara som chef och det har vi ju kanske kvar att göra.” 

 

 Sjukskrivning. Flera respondenter upplever att det nya lagförslaget om höjd 

pensionsålder kan skapa en ökad risk för sjukskrivningar. En konsekvens av den lägsta 

höjningen, från 61 till 64 år, upplever arbetsgivarna kan ses som tvingande för arbetstagarna. 

Vidare kan detta innebära att de arbetstagare som av olika hälsoskäl inte har förutsättningar 

att arbeta till och med 64 år, kommer att sjukskriva sig istället. Det nya lagförslaget om höjd 

pensionsålder skulle kunna bidra till fler rehabiliteringsfall för arbetsgivarna.   

 

Så där kan man ju tänka att med en höjd pensionsålder så kommer vi att få något flera 

rehabfall då, som vill jobba men som inte kommer att kunna jobba, där vi måste titta på 

individuella planer för arbetsanpassning och omplacering och sådär va. Så det kommer det ju 

förmodligen att leda till. (Respondent 3) 

 
En del respondenter menar att man idag ser en allt högre grad av långtidssjukskrivningar, 

vilket de tror kan bero på att systemet inte är helt anpassningsbart. De upplever att vi är allt 

friskare idag och att det snarare handlar om att se vad en arbetstagare klarar av, istället för att 

titta på vad man som arbetstagare inte klarar av.  

 

Motivation 

Efter samtliga intervjuer med respondenterna gick det att utläsa att de flesta inte hade 

någon speciell strategi för hur de arbetar med att motivera äldre arbetstagare att arbeta fram 

tills pensionsåldern. Det framkom att respondenterna inte arbetade på något speciellt sätt med 

detta i dag men man var överens om att någon insats bör göras. Respondent 7 menar att “man 
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måste ge något mer för att få motiverade arbetstagare. Det gäller att hitta dessa triggerpunkter 

hos individen.” Man menar att man bör föra en dialog med den enskilda individen för att se 

vad just denna behöver för att motiveras till ett längre arbetsliv. 

 

Trots att man inte har en utarbetad strategi för att just motivera arbetstagare att arbeta längre 

vidtar man ändå vissa åtgärder. Man erbjuder exempelvis ett lönetillägg som ska motivera 

äldre.  

Det vi har det är att vi har en morot sen ett tag tillbaka, en rutin som vi kallar lönetillägg som 

personer som fyllt 65 år men som väljer att stanna till och med 67 år då kan dom få en upp till 

20% löneökning på ett bräde.. Som en ja, morot att få dom att jobba ett tag till. (Respondent 

6) 

 

Det framkommer även att anställda som arbetar med projekt gärna planerar för när det ska 

vara färdigt så det anpassas till när man vill gå i pension. Drar projektet ut på tiden väljer man 

att arbeta längre för att göra färdigt det man redan har påbörjat. Genom att sätta upp 

personliga mål menar några av respondenterna att det kan bidra till att man också vill slutföra 

dem. Arbetar man exempelvis i ett projekt kommer man med stor sannolikhet att slutföra det 

också, inte hoppa av i mitten av projektet. Detta menar respondenterna är något som kan 

motivera de äldre arbetstagarna att arbeta lite längre än tänkt. Det framkom även att det kan 

vara svårt att motivera äldre när de närmar sig pension då engagemanget upplevs dala.  

 

Det blir lite som att det är projektet som slutar, och det är då man går i pension. Man kanske 

inte säger, att man är i ett projekt som håller på i 2 år så går man inte i mitten, då är man 

kvar till projektet slut. (Respondent 4) 

 

Sen upplever vi lite grann att motivationen och engagemanget dalar ju längre, närmare du 

kommer att du går hem. Sista tiden är också en svår period att hålla dom motiverade. Det är 

ju om någon säger upp sig också, så är det ju jättesvårt att få den att prestera bra till sista 

dagen. (Respondent 7) 

 

 Delaktighet. Oberoende av varandra menar flera respondenter att det är viktigt 

att de anställda känner delaktighet i arbetet. Att de anställda får vara med och komma med 

sina åsikter och synpunkter, att de känner sig hörda och involverade i beslut som rör 

arbetsplatsen tror flera respondenter kan skapa engagemang och motivation. En respondent 

menar att det är viktigt att upprätta handlingsplaner och att man sedan arbetar efter dom. 
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Genom att ha en samverkan kan man skapa en känsla av delaktighet hos de anställda. Vidare 

menar respondenterna att det inte bara är upp till arbetsgivaren att skapa delaktighet utan det 

åligger även medarbetaren att föra en dialog med arbetsgivaren.  

 

Och sen har vi ju medarbetarundersökningen som vi precis nyss har gjort, och där är det 

viktigt att vi ser till att man gör sina handlingsplaner att man arbetar med dom värden som 

identifierar, och att man involverar medarbetarna i de arbetet och sen att vi också har en 

samverkan som fungerar. Att som medarbetare, att jag känner att jag är delaktig. Och att jag 

tar den rätten också, för det är ju inte bara att arbetsgivaren ska informera och ska, utan det 

är ju också en dialog. Och jag har ju min rätt som arbetstagare att föra fram mina synpunkter 

och mina åsikter. och jag tycker också personligen, att man har ett ansvar att göra det. att 

vara med och påverka sin arbetsmiljö och min arbetssituation. (Respondent 2) 

 

Att skapa delaktighet genom att visa att man ser och tror på sina medarbetare upplever flera 

respondenter skapar en lojalitet mot företaget vilket i sin tur kan få arbetstagare att stanna 

längre. Oavsett ålder är det viktigt att visa att arbetstagarnas arbete är betydelsefullt och att de 

känner stimulans i arbetet.  Respondent 5 menar att “om man då har ett stimulerande 

arbetsinnehåll så, det gör ju att dom stannar kvar. Jag tror mycket handlar om vad man har för 

kultur på företaget. Att man ser och bekräftar medarbetarna.” 

Respondent 7 menar också att det är viktigt med delaktighet från arbetsgivarens sida, 

att få vara med och diskutera samt att kunna påverka arbetstagarens pensionsbeslut. “Jag 

skulle ju önska att arbetsgivaren fick vara med i beslutet mer, än att den enskilda anställda har 

all beslutsrätt.” 

 

Faktorer för pensionsbeslut 

 Något samtliga respondenter var överens om rörande pensionsbeslut är att flera 

faktorer spelar in. Det man tror är de mest avgörande är den anställdas sociala situation, hur 

man trivs på jobbet och hur man mår samt om man har de ekonomiska förutsättningarna för 

att gå i pension. Den sociala situationen i kombination tillsammans med de ekonomiska 

förutsättningarna upplevde respondenterna som två främsta faktorerna för arbetstagarens 

pensionsbeslut. Respondent 1 säger “jag tror en kombo utav.. ekonomi tror jag har med saken 

att göra, helt klart! Men också alltså, vilka arbetsuppgifter man har och hur ens liv i övrigt ser 

ut.”  
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Jag tror framförallt att en aspekt är om du trivs på jobbet. En annan aspekt är om man har en 

social tillvaro på sidan av jobbet. Om du känner att du, för en del äldre så är jobbet den 

sociala tillvaron. Du kanske har avliden make/maka. Då kan jobbet vara det du har, då kan 

det vara sorgligt att gå i pension. En jätteviktig aspekt också, det är den ekonomiska. Har du 

ett pensionssparande så att du känner att du kan fortsätta leva ett gott liv, eller har du inte 

det? (Respondent 6) 

 

Social situation. Samtliga respondenter menar att den sociala situationen är den 

enskilt viktigaste faktorn för när en arbetstagare väljer att gå i pension. Detta handlar om 

huruvida arbetstagarens sociala situation ser ut utanför arbetet. Respondent 4 upplever att “det 

sociala tror jag är viktigast, vilket liv dom tror sig få efter pensionen.” Den sociala situationen 

menar respondenterna innefattar om man har en partner, och om denne isåfall har gått i 

pension eller ej, om man har vänner samt olika intressen eller hobbys man vill ägna mer tid åt.  
 

Jag tycker att det låter väldigt mycket som att när, dom som har ett rikt liv på sidan om, om 

man spelar golf eller tennis eller har mycket väninnor eller vänner, dom vill nog gå hem så 

tidigt de kan lite grann. Men dom som har jobbet och bara arbetskamrater, dom vill nog hålla 

i så länge dom kan för att dom inser att det blir tomt efteråt. (Respondent 7) 

 

Det kanske är jätteviktigt för en 65 åring att få jobba till 69 om du inte har ett annat liv. Om 

du bara har en lägenhet och en tv då kanske du mår mycket bättre av att ha ett jobb att 

komma till. (Respondent 7) 

 

Flera respondenter upplevde att arbetstagarens eventuella partner har en stor betydelse vid 

beslutsfattande för pension. Detta kan handla om åldersskillnaden dem emellan, är partnern 

yngre kanske man avvaktar några år och är partnern äldre kanske man väljer att gå i pension 

tidigare. Respondenterna upplever att man som arbetstagare anpassar sig till sin partner för att 

få möjlighet till att gå i pensions tillsammans.  

 

Alltså tycker man att det är kul och det beror ju på både den sociala situationen på jobbet och 

på den sociala situationen hemma. Har man väldigt mycket liksom.. sen kan jag ju säga också 

för dom som har en partner, när går partnern i pension? För många resonerar så att min man 

eller min hustru går i pension och vi vill gå i pension tillsammans. Eller jag är gift och har en 

partner som är fem år yngre än vad jag är så jag vill inte gå ensam hemma i fem år utan jag 

vill gärna fortsätta jobba. Så det är också en aspekt som påverkar i ganska stor utsträckning. 

(Respondent 1) 
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 Hälsa och trivsel. Flera respondenter menar att om arbetstagaren upplever sig 

ha god hälsa och trivs på arbetsplatsen bidrar det till att man med stor sannolikhet väljer att 

arbeta längre. Respondent 7 uttrycker sig såhär, “jag tror framförallt att en aspekt är om du 

trivs på jobbet.” Flera respondenter menade även att det handlar om hur arbetstagaren ser på 

sitt arbete. Går man till jobbet enbart för att man måste av ekonomiska skäl eller går man till 

jobbet för att man upplever välbefinnande. Respondent 3 menar att “sen tror jag att det beror 

också på hur man trivs på jobbet. Om man lever för att jobba eller jobbar för att leva.” 

 

Sen givetvis hur man trivs på sitt jobb, men om man vantrivs på sitt jobb så kanske man inte 

stannar dom sista 10 åren heller. Tänker då att man gör någonting annat eller, nä jag tror att 

den privata situationen är den som styr mest. (Respondent 7) 

 

En viktig faktor för när en arbetstagare väljer att gå i pension tror flera respondenter är om 

man mår bra både fysiskt och psykiskt av att gå till sitt arbete. Är arbetstagarens hälsa god 

skapar det förutsättningar för ett längre arbetsliv. Om en arbetstagare börjar få krämpor och 

en sämre upplevd hälsa kommer denne att eventuellt gå tidigare än vad denne tänkt sig. Flera 

respondenter menar också att orsaken till förtidspension är just dålig hälsa.  

 

 Det är ju en faktor i det här som gör att folk kanske går kvar, men som egentligen, om dom 

hade kunnat, skulle velat gå i pension. Men jag tror att hälsan har en stor del i när man vill, 

sen är ju nästa fråga om jag har möjlighet till det eller inte. (Respondent 2) 

 

Men om man går i förtid tror jag mer handlar om hälsa. Sedan om man går när man blir 65 

som det fortfarande är då, då kan det nog mer vara det här, “Ähh, nu slutar jag, nu ska jag 

liksom börja ett nytt liv och göra det jag inte riktigt har haft tid med innan.”(Respondent 4) 

 

 Ekonomi. Samtliga respondenter är överens om att det är den ekonomiska 

faktorn som till sist ändå är avgörande för när man kan gå i pension. De ekonomiska 

förutsättningarna som arbetstagaren besitter i kombination med dennes sociala situation eller 

hälsa och trivsel upplever respondenterna som grundande för beslutet. Det framkom från 

några respondenter att vissa arbetstagare kanske vill gå i pension för att de är nyfikna på ett 

annat liv eller för att dennes partner har pensionerat sig, men att det i slutet är ekonomin som 

kan göra det möjligt eller ej.  
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Är du i grunden mindre intresserad av ditt arbete så är du mer benägen att gå hem så snabbt 

du har ekonomiska möjligheter. Men har du ett arbetsliv som är en del utav din totala, liksom 

så balans på något vis, så tror jag att man kommer att hänga kvar, så längre. Det är så svårt 

att säga för det beror så mycket på hur stor del utav arbetslivet och vilken roll arbetet spelar i 

ditt liv rent generellt. Det tror jag är en kärnfråga tillsammans med ekonomin. (Respondent 1) 

 

Flera respondenter upplever att om en arbetstagare har ett rikt socialt liv på sidan av arbetet 

med de rätta ekonomiska förutsättningarna kommer denne med stor sannolikhet att vara 

öppen för att gå i pension tidigare. Har en arbetstagare istället ett mindre rikt socialt liv men 

samma ekonomiska förutsättningar upplever respondenterna att de troligtvis kommer stanna 

kvar längre i arbetslivet. Det framkom också från flera respondenter att de varit i kontakt med 

flera arbetstagare som arbetar för att dem måste, inte för att dem vill. Arbetet blir då ett 

nödvändigt ont istället för något som är trivsamt och stimulerande. Respondenterna tror att 

dessa arbetstagare med stor sannolikhet kommer att gå i pension så snart ekonomin tillåter.  

Respondent 6 uttrycker det, ”men jag tror ändå att den ekonomiska är den mest avgörande, 

framförallt dom som inte har gjort något eget sparande.”  

 
Alltså väldigt många får det ju inte så ruskigt fett efter och då vill man jobba ihop så många 

kronor som möjligt så man säkerställer att man får en dräglig tillvaro och då även som 

pensionär då. Så det tror jag är en viktig fråga. (Respondent 3) 

 

För en del så är det ju helt klart en ekonomisk fråga, att dom inte har råd, det finns ju dom 

som kommer att ha otroligt låg pension om dom skulle gå hem, och då väljer dom att jobba 

lite längre. (Respondent 6) 

 

 

Diskussion  

För att tydligt visa på resultatens huvudteman och underteman i diskussionsdelen 

kommer dessa att skrivas kursivt och första bokstaven med versal.  

Syftet med studien var att undersöka arbetsgivarnas tankar om och upplevelser av det 

nya lagförslaget om höjd pensionsålder. Sammanfattningsvis visar resultatet fyra huvudteman 

där respondenterna beskriver sina tankar och upplevelser av det nya lagförslaget om höjd 

pensionsålder. Det första temat som gick att utläsa var Arbetsmiljö. Respondenterna menar att 

en god arbetsmiljö är av stor vikt för ett hållbart och längre arbetsliv. Det är upp till 

arbetsgivaren att skapa förutsättningar samt att arbeta förebyggande med den fysiska och 
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psykosociala arbetsmiljön. Åtgärder är också något som bör vidtas för att äldre arbetstagare 

ska orka och vilja arbeta längre. Åtgärder som kan göras är att se över arbetstid, 

arbetsuppgifter, lön samt att föra en dialog i tidigt skede angående pensionsbeslutet. Samtliga 

respondenter ansåg att det nya lagförslaget medför både Risker och möjligheter, vilket är det 

andra temat. Respondenterna upplever den övre gränsen i det nya lagförslaget som positiv 

medan den lägre gränsen snarare ses som tvingande. Överlag upplevdes det nya förslaget som 

en naturlig förändring då vi lever längre och är allt friskare. En aspekt med lagförslaget är att 

respondenterna upplever en möjlighet att få behålla kompetens, speciellt inom bristyrken. Att 

få behålla äldre arbetstagare skapar möjligheter till kompetensutbyten mellan generationer. En 

risk respondenterna upplever med förslaget är att det sätter stopp för ny yngre arbetskraft att 

komma in på arbetsmarknaden. Det tredje temat är Motivation där respondenterna talar om 

vikten av engagemang och delaktighet hos arbetstagaren för ett längre arbetsliv. Det 

framkommer dock att respondenterna inte har någon uttalad strategi för ett sådant arbete idag. 

Det fjärde och sista temat är Faktorer för pensionsbeslut där arbetsgivarna upplever att den 

sociala situationen tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna ses som de främsta 

anledningarna till varför man som arbetstagare väljer att gå i pension idag. 

Granberg (2011) menar att det åligger arbetsgivaren att sträva efter att arbetstagaren 

ska få möjlighet till social kontakt med andra på arbetsplatsen. Vidare ska arbetsgivare skapa 

rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i form av arbetstillfredsställelse, gemenskap och 

personlig utveckling. Detta i enlighet med studiens resultat där flera arbetsgivare menar att de 

bör skapa förutsättningar för arbetstagaren till ett långt och hållbart arbetsliv. Regeringen 

(u.å.) menar att en bidragande faktor till att äldre väljer att senarelägga sin pension är att 

arbetsgivare arbetar med att motverka åldersdiskriminering. I studiens resultat framkom det 

dock ingen information om ett aktivt arbete med denna fråga. Något som däremot framkom 

var att ingen skillnad gjordes på arbetstagare med ålder som grund. Arbetsgivarna verkar 

därmed ha detta i åtanke, för att skapa ännu bättre förutsättningar för att behålla äldre längre 

skulle arbetsgivare däremot kunna arbeta systematiskt med åldersdiskriminering. Resultatet i 

studien stämmer överens med Cahalin (2009) som menar att det är viktigt att arbetsgivare 

arbetar proaktivt med olika typer av arbetsmiljöfrågor för att minimera risker i arbetet samt att 

skapa rätt förutsättningar för äldre arbetstagare att arbeta längre. Något arbetsgivare menar är 

av stor vikt är att arbeta med och använda sig av ett välfungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete, där man proaktivt arbetar med risker i både den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön. Något som framkommer i studiens resultat är vikten av friskvård för ett längre 

arbetsliv. Flera arbetsgivare menar att det är viktigt att de anställda vet att de har denna 
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tillgång, vilket syftar till att skapa välmående hos de anställda. Detta är helt i enlighet med 

AFS 2015:4 om mål, som innebär att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön med målet att främja hälsa samt öka en organisations förmåga att 

motverka ohälsa. Det är upp till arbetsgivaren att ge de anställda möjlighet att delta i arbetet 

med att ta fram dessa mål samt att se till att de anställda känner till dem. Något som skulle 

kunna göras enligt denna AFS är att införa en friskvårdstimme. 

I studiens resultat framkom att det nya lagförslaget ses som en naturlig förändring då 

vi människor är friskare och lever allt längre. Detta stämmer överens med grunden till det nya 

lagförslaget om att höja pensionsåldern (Pensionsmyndigheten, u.å.; Regeringen, u.å.). Trots 

detta visar resultatet i studien att arbetsgivare upplever att det nya lagförslaget om höjd 

pensionsålder både kan medföra risker och möjligheter. En farhåga med förslaget är att det 

kan sätta stopp för yngre arbetskraft att komma in på arbetsmarknaden och därmed hindra ny 

kompetens. Något som istället ses som positivt är det kompetensutbyte som kan uppstå samt 

möjligheten att få behålla kompetens längre, speciellt inom bristyrken. Detta menar även 

Morrow (2011) är en positivt aspekt med att behålla äldre arbetskraft. I resultatet 

framkommer att arbetsgivarna menar att det är viktigt att vidareutveckla och ta tillvara på de 

äldres kompetens i form av utbildningar. Upplever arbetstagare att de har bristande 

kompetens och att deras prestation försämras är de enligt rollteorin mer benägna att 

pensionera sig (Feldman & Beehr, 2011). Det är därför av stor vikt att ta tillvara på de äldres 

kompetens och erbjuda utbildning och se till att de har rätt förutsättningar att lyckas i sitt 

arbete (Ng & Law, 2014; Lund & Villadsen, 2005). Något som respondenterna upplever som 

en risk med lagförslaget om höjd pensionsålder är att det kan medföra fler rehabiliteringsfall 

då det kan upplevas som tvingande att ha kvar arbetstagare som inte har förutsättningar att 

arbeta till och med 64 år. Detta skulle alltså kunna innebära fler sjukskrivningar och brist på 

arbetskapacitet. Sjöberg (2017) menar att sjukfrånvaro är förknippat med stora kostnader för 

arbetsgivare liksom för individer och samhället i stort. Om de berörda arbetstagarna istället 

kan gå i pension tidigare kan företaget spara pengar och resurser samtidigt som arbetstagarna 

med stor sannolikhet skulle må bättre, då de bland annat inte behöver känna sig stressade av 

ekonomiska skäl. Detta skulle även i sin tur kunna bidra till en sundare personalomsättning då 

rehabilitering är en dyr och tidskrävande process.  

Något som framkommer i studiens resultat är att arbetsgivare vill ge sina anställda 

möjlighet till att anpassa arbetet utefter den enskildes behov, detta i form av andra 

arbetsuppgifter, flexibel arbetstid och löneförmåner. Genom att föra en dialog med den 

enskilda arbetstagaren menar arbetsgivaren kan skapa en möjlighet att se vad just dennes 
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behov är då en helhetslösning inte är något som kan passa alla. Detta kan enligt forskning ses 

som ett stöd från arbetsgivaren för att skapa rätt förutsättningar för arbetstagaren att förlänga 

arbetslivet (Fraser, McKenna, Turpin, Allen & Liddle, 2009; Dave, Jansen & Kant, 2017). 

Tidigare forskning visar att en gradvis sänkning från heltidsarbete till pensionering är 

meningsfull för äldre arbetstagare. Detta för att de har möjlighet att anpassa sig till lägre 

arbetsbelastning och en minskad social interaktion med sina kollegor på arbetsplatsen 

(Morrow, 2011). Studiens resultat visar på att flera arbetsgivare funderar på att införa en 

modell, 80-90-100, för att i viss mån möjliggöra en gradvis övergång från heltidsarbete till 

pensionering. Detta kan därför vara ett argument för arbetsgivare att införa just denna modell 

med syfte att kunna behålla äldre arbetstagare längre, i och med det nya lagförslaget. Något 

som också styrker detta argument är kontinuitetsteorin, som menar att individer mår bra av 

kontinuitet, både före, under och efter arbetslivet (Beehr, 2014). Detta innebär att arbetstagare 

troligtvis mår bättre och att arbetsgivare får behålla kompetent personal längre. 

Identitetsteorin innebär hur en individs psykiska uppfattning av sig själv ser ut samt hur man 

upplever samhörighet med sina kollegor. Den innefattar även upplevelsen av att arbetet man 

gör är betydelsefullt (Burke & Reitzes, 1991). Något som är intressant är att ingen av 

respondenterna berör detta närmare. Hade intervjuer med arbetstagare istället genomförts 

hade det troligtvis kunnat påvisa vikten av denna teori. 

I studiens resultat framkommer det att en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare 

kan göra det möjligt att ta reda på vad den enskilde individen behöver för att motiveras till ett 

längre arbetsliv. Alla individer är olika och motiveras därmed av olika saker, därför bör man 

hitta dessa faktorer hos varje individ för att möjliggöra en senarelagd pensionering. Något 

arbetsgivare ändå upplever som motiverande för en arbetstagare är att sätta upp personliga 

mål samt att ge någon form av lönetillägg. Enligt forskning inom området har det visat sig att 

sätta upp personliga mål som är baserad på en individs inre motivation har god effekt på 

arbetstagaren (Sheldon & Elliot, 1998). Det är alltså enligt forskning bättre att motivera 

arbetstagarna till ett längre arbetsliv genom att skapa engagemang och delaktighet snarare än 

att motivera med lönetillägg. Burke & Reitzes (1991) menar att om en arbetstagare känner 

engagemang till sitt arbete är det en motivationsfaktor som kan bidra till att arbetstagaren 

arbetar längre. Genom att motivera arbetstagare enligt de inre motivationsfaktorerna kan det 

förutom ett längre arbetsliv även bidra till att arbetstagare mår och presterar bättre, vilket i sin 

tur kan generera en ökad lönsamhet för organisationen (Kanfer, Frese & Johnson, 2017).  

I studiens resultat framkommer det att det är många faktorer som spelar in för när en 

arbetstagare väljer att gå i pension idag. Flera arbetsgivares upplevelse var att arbetstagarens 
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sociala situation och dennes ekonomiska förutsättningar var de två främsta. Studiens resultat 

överensstämmer i viss mån med tidigare forskning inom området där ekonomi och dålig hälsa 

ses som de två mest konsekventa och mest förutsägbara faktorerna för när man väljer att gå i 

pension (Beehr, 2014). I likhet med forskningen framkommer det i resultatet att hälsa ändå är 

en viktig faktor men då främst som en orsak till förtidspensionering. Vidare stödjer ten Have, 

van Dorsselaer och de Graaf (2015) forskningen om att arbetsgivare bör fokusera på 

arbetstagarens fysiska hälsa och även sträva efter gynnsamma arbetsförhållanden då god hälsa 

är en bidragande faktor till arbete efter 65-års ålder. I enlighet med den ekonomiska 

pensionsmodellen visar studiens resultat att det i slutändan handlar om hur den enskilde 

arbetstagarens ekonomiska situation ser ut. Feldman och Beehr (2011) menar att när 

arbetstagaren uppnått en tillräcklig ekonomi för att klara sig efter yrkeslivet väljer denne att 

gå i pension. Studiens resultat visar däremot att om en arbetstagare uppnått en tillräcklig 

ekonomi för att kunna gå i pension kommer denne troligtvis inte göra det om inte den sociala 

situationen utanför arbetslivet är god. Arbetstagaren kommer med stor sannolikhet att arbeta 

längre för att arbetet är den plats där individen finner sin främsta sociala interaktion 

tillsammans med kollegor. Arbetstagare som istället har en tillräcklig ekonomi och en god 

social situation utanför arbetet kommer med stor sannolikhet därmed att gå i förtidspension. 

Respondenterna upplever att det då finns mycket annat i livet som kan locka arbetstagaren.  

 Sammanfattningsvis kan studiens resultat visa att det finns flera aspekter ur ett 

arbetsgivarperspektiv att beakta i och med det nya lagförslaget om höjd pensionsålder. Utifrån 

arbetsgivares upplevelser och tankar om det nya lagförslaget gick det att utläsa ett mönster om 

vad detta förslag kan innebära för en arbetsgivare. Arbetsmiljö är något samtliga arbetsgivare 

arbetar med men utifrån studiens resultat visar det att detta arbete bör prioriteras ytterligare. 

Det arbetsgivare främst bör se över är individuella lösningar inom såväl fysisk som 

psykosocialt arbetsmiljöarbete, detta för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv. För att arbetstagare ska arbeta längre bör arbetsgivare vidta vissa åtgärder vilka 

främst syftar till att göra en del anpassningar utifrån den enskilde individens behov. Genom 

att arbetsgivaren ser till de individuella behoven ökar möjligheten för ett längre arbetsliv för 

arbetstagaren. Det nya lagförslaget kommer enligt studiens resultat medföra Risker och 

möjligheter för arbetsgivare. Den främsta möjligheten ser arbetsgivarna är att få möjlighet att 

behålla kompetenta arbetstagare längre, vilket kommer gynna dess verksamhet. Risker med 

förslaget upplever arbetsgivare kan vara att det hindrar ny arbetskraft att komma in på 

arbetsmarknaden. Då arbetsgivarna strävar efter en sund personalomsättning kan detta ses 

som en farhåga med förslaget. Motivation är en faktor som arbetsgivare ser som betydelsefull 
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för att en arbetstagare ska ha viljan att arbeta längre. Detta är speciellt viktigt att tänka på ur 

ett arbetsgivarperspektiv då äldre arbetstagare tenderar att ha en lägre motivationsnivå ju 

närmare pensionsålder de kommer. Genom att skapa delaktighet och återigen se den 

individuellas behov kan man som arbetsgivare motivera arbetstagare till ett längre arbetsliv, i 

enlighet med det nya lagförslaget. Slutligen kan det vara av vikt för en arbetsgivare att titta på 

Faktorer för pensionsbeslut. Genom att se över vilka faktorer som påverkar en arbetstagares 

pensionsbeslut idag kan en arbetsgivare få en uppfattning om vad som skulle kunna göras för 

att behålla arbetstagare längre.  

Avslutningsvis har studien lett fram till att arbetsgivare bör vidta vissa åtgärder 

för att det nya lagförslaget om höjd pensionsålder ska få önskade konsekvenser. Som 

arbetsgivare bör man hela tiden arbeta proaktivt med arbetsmiljön samt se över den enskilde 

arbetstagarens förutsättningar och behov under hela dennes yrkesverksamma liv.  

 Förslag till fortsatt forskning inom området är att undersöka vad arbetstagare 

upplever att de behöver för ett längre arbetsliv. Detta för att jämföra och se om arbetsgivare 

och arbetstagare upplever att deras behov stämmer överens i och med det nya lagförslaget. 

Genom att ta del av både arbetsgivares och arbetstagares perspektiv, ökar möjligheten att hitta 

hållbara förbättringar i och med det nya lagförslaget. Något som även kan vara intressant att 

undersöka är om det förekommer åldersdiskriminering på arbetsplatsen vilket kan påverka en 

tidigarelagd pensionering. Detta menar tidigare forskning är en aspekt som kan vara relevant i 

detta avseende. Ytterligare förslag till vidare studier skulle kunna vara att undersöka 

skillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetare för ett längre arbetsliv. Detta för att det 

fysiska förutsättningarna kan innebära att arbetsgivare bör arbeta med dessa yrkeskategorier 

på olika sätt.  

 Då studien syftar till att undersöka tankar och upplevelser var en kvalitativ 

metod att föredra då Lacey & Luff (2009) menar att fokus då ligger på att tolka individers 

upplevelser och tankar vilket också genererar en mer detaljerad och djupgående förståelse. Då 

studien syftar till att undersöka ett aktuellt ämne om ett nytt lagförslag är det av relevans att 

höra vad arbetsgivare har för tankar och upplevelser om detta. En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer valdes då det möjliggjorde att vi kunde ifrågasätta 

respondenternas tankar samtidigt som det gav utrymme att följa upp oväntade resonemang. I 

studier av denna karaktär är reliabilitet och validitet av stor vikt, detta för att kunna säkerställa 

kvaliteten i studien samt för att resultatet ska ses som tillförlitligt. Hög reliabilitet och 

validitet uppnås när data är tillförlitlig och man mäter det man faktiskt avser att mäta 

(Merriam & Tisdell, 2016). Genom att använda en kvalitativ metod och intervjuer har det 
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skapat en möjlighet att förklara frågor som respondenter inte har förstått vilket kan stärka 

studiens validitet. Detta minskar risken för missförstånd och feltolkningar då vi kunde 

säkerställa att vi uppfattat respondenternas svar på ett korrekt sätt. Genom att använda 

ljudinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner kunde vi lyssna på intervjuerna flera gånger 

och på så sätt säkerställa att vi hört rätt, vilket även det bidrar till studiens validitet. För att 

stärka reliabiliteten i studien lät vi två andra studiekamrater läsa våra transkriberingar för att 

säkerställa att de uppfattade dessa på samma sätt som vi själva. Något som hade kunnat stärka 

reliabiliteten ytterligare i vår studie var att vi hade kunnat genomföra pilotintervjuer. Detta 

skulle kunnat bidra till en större trygghet hos oss som intervjuare, som i sin tur kunnat 

medföra att fler relevanta följdfrågor hade ställts. I och med att vi båda deltagit under samtliga 

intervjuer har vi trots detta varit två som kunnat ställa följdfrågor och på så sätt minska risken 

att missa att följa upp något relevant. Merriam och Tisdell (2016) menar att mättnad på 

information i en studies data stärker dess validitet och reliabilitet. Då respondenterna i 

huvudsak talade om samma faktorer var det i ett tidigt skede lätt att utläsa potentiella teman 

under transkriberingarna. Något att ta i beaktning vid kvalitativa studier är att det är 

människor som är mätinstrument samt de som analyserar innehållet i studien. I denna studie 

bör man därför ha i åtanke att det kan medföra problem i form av bias och subjektivitet 

(Merriam & Tisdell, 2016). Då studiens syfte var att undersöka arbetsgivares tankar om och 

upplevelser av lagförslaget om höjd pensionsålder är urvalet relevant då respondenter i en 

arbetsgivarroll intervjuades. Vi intervjuade respondenter från såväl offentligt som privat 

sektor samt från olika branscher. Respondenternas variation i både ålder, kön och bransch ser 

vi som en fördel för studien då det genererade en bred bild av vad arbetsgivare tänker om det 

nya lagförslaget. Detta urval gav oss perspektiv från ett brett spektra av arbetsgivare, vilket 

även styrker studiens reliabilitet. Då det kan skilja sig i hur man upplever äldre på 

arbetsplatsen ser vi att variationen på organisationernas storlek är en fördel för studien. Hade 

urvalet inte varit lika brett som i denna studie hade man möjligtvis kunnat se vad en specifik 

bransch behöver och på så sätt kunna individanpassa behoven som arbetsgivare. Om urvalet 

haft en större geografisk spridning skulle det kunna bidra till att man fått en ännu bredare bild 

av vad arbetsgivare tänker om det nya lagförslaget.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide (semistrukturerad intervju) 

Bakgrund, inledande frågor: 

·       Har du några frågor till oss innan vi påbörjar intervjun? 

·       Är det okej att vi spelar in intervjun? 

·       Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

·       Hur länge har du arbetat med det? 

·       Hur många har du personalansvar för? 

 

Angående det nya lagförslaget 

·       Känner du till det nya lagförslaget om höjd pensionsålder? 

(Berätta om de inte vet) 

·       Vad tänker du om det nya lagförslaget? 

-Utveckla/Varför? 

-På vilket sätt? 

·       Vad innebär det nya lagförslaget för er arbetsplats/organisation? 

-På vilket sätt? 

·       Tror du att denna lagändring kommer få några konsekvenser? 

-Hur? På vilket sätt? 

·       Arbetar ni på något speciellt sätt med äldre på arbetsplatsen idag? 

 -Utveckla 

·       Vad kan du som arbetsgivare göra för att äldre ska stanna kvar längre? 

·       Vill ni att fler äldre ska stanna kvar på arbetsplatsen? 

-       Varför/Varför inte? 

·       Upplever du att det finns några problem relaterade till åldern? 

·       Vilka aspekter tror du är avgörande för när en person väljer att gå i pension idag? 

Varför tror du så? 

 

Avslutande frågor: 

-       Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

-       Om vi behöver ytterligare information, är det okej att vi kontaktar dig igen? 

 

Stort tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2 

Vill ni delta i en studie om höjd pensionsålder från ett arbetsgivarperspektiv? 

  

Syfte med studien är att undersöka arbetsgivarnas tankar om och upplevelser av lagförslaget 

om höjd pensionsålder. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan motivering. 

 

Studien kommer att genomföras med intervjuer under v.11-v.15, 2018. Intervjun kommer att 

spelas in och beräknas ta 30-40 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en 

tid och plats som Du bestämmer. 

 

Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt där personuppgifter förvaras så 

att obehöriga ej kan komma åt dem. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ eller organisation kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra studerande och berörda lärare samt i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas 

vid Högskolan i Gävle. Ljudfiler kommer att raderas efter slutbedömningen av uppsatsen. 

 

Vi som genomför studien heter Sara Korell och Josefin Lyrberg. Vi läser sista året på 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

  

Du är välkommen att kontakta oss om du vill delta, via mail eller telefon. 

  

Josefin Lyrberg, Telefonnummer: xxx-xxx xx xx         

Sara Korell, Telefonnummer: xxx-xxx xx xx        

Mail: xxxx@gmail.com 

  

Handledare: Mårten Eriksson, Telefonnummer : xxx-xxx xx xx        

Mail: xxxx@gmail.com 

  

 

 

 


