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Sammanfattning 

Att stå inför beslut och val kring pensionering är något som berör, eller kommer beröra, nästan 
alla. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för människors inställning till att gå i 
pension och vad som påverkar vid vilken ålder man väljer att sluta arbeta. Studien bygger på 
tio intervjuer med personer 50 till 65 år gamla som arbetar inom olika yrken. De valdes ut 
genom en kombination av snöbollsurval och strategiskt urval. Teorin består av olika teman som 
berör olika aspekter i arbetslivet och privatlivet som kan tänkas ha en påverkan på individen 
och således även tankar och planering kring pensionen. Exempel på några av de teman som 
berörs är emotioner, work-life balance och livscykelteorin vilket innefattar ekonomiskt 
sparande och planering. Intervjuguiden utformades efter alla olika teman. 
 
I analysdelen sammankopplades empirin med teorin, och resultatet visade att respondenterna 
inte ansåg det skamligt att gå i pension tidigare, och det fanns inte heller någon oro att råka ut 
för fördomar eller dåligt bemötande. Många hade börjat tänka på pensionen sent och trodde att 
de skulle komma att ändra sina tankar i framtiden. Det visade sig att partnerns pensionsplaner 
var viktigt för respondenterna och de ville i möjlig mån anpassa sitt egna beslut efter dem för 
att få möjlighet att spendera tid tillsammans. Det fanns en tydlig oro för hälsan i framtiden 
vilket också påverkade att de ville anpassa sin pensionsålder så att de skulle hinna med sakerna 
de ville göra. Privatlivet visade sig vara viktigt och en längtan efter att få mer tid över och att 
kunna disponera sin tid mer fritt genomsyrade intervjuerna. Vissa menade att de inte ville arbeta 
längre än till 65 då de kände sig färdiga och ville njuta av livet efter arbetslivet. Andra var 
öppna till att arbeta längre än till 65 om de hade möjlighet till flexibilitet, att gå ner i tid och 
själva bestämma när de skulle arbeta. Den ekonomiska aspekten spelade en central roll och var 
en av de tyngsta faktorerna när det kom till vad som kunde påverka åldern för pensionering. 
Om den ekonomiska biten inte skulle vara tillfredsställande nog menade respondenterna att de 
hade kunnat tänka sig att fortsätta arbeta efter 65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  pension, beslut, pensionsålder, planering, emotioner 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter, utan er hade det inte gått att genomföra denna 
studie. Tack för att ni tog er tid och deltog med sådan entusiasm som ni alla gjorde. Vi vill 
också rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som vi har kunnat bolla idéer med 
och som genom hela uppsatsens gång stöttat oss med konstruktiv kritik. Den kontakten har 
varit väldigt betydelsefull för oss i vårt skrivande. 
 
I vår uppsats har vi delat upp det mesta av arbetet inbördes. Mer betydande delar som syftet, 
frågeställningarna och intervjuguiden har vi utformat tillsammans. Arbetsfördelningen mellan 
författarna har sett ut på följande sätt: 
 
Inledning 
Janna – 1, 1.1, Diagram 1, 1.2, 1.3 
Jelena – 1.2, 1.4  
 
Teorin 
Janna – 2, figur 1, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.3, figur 2 och figur 3 
Jelena – 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 
  
Metod 
Janna – 3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7  
Jelena – 3.1, 3.3, figur 4, figur 5, 3.8 
 
Analys 
Janna – 4, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3 
Jelena – 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 
 
Avslutande kapitel 
Janna – 5.1, figur 6, 5.2 
Jelena – 5, 5.1 
 
Övrigt 
Janna – Innehållsförteckning, förord, missivbrev, redigering och layout 
Jelena – Sammanfattning 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi först göra en övergripande redogörelse för hur pensionen ser 
ut här i Sverige gällande lagar och statistik. Den information som presenteras anser vi vara 
väsentlig för läsarens möjlighet att lättare förstå och hänga med i resterande delar av studien. 
Därefter kommer vi kort presentera en tidigare studie och delar av dess resultat som går att 
koppla till vår då de undersökt liknande område. Vi redogör sedan för vad vårt syfte är, vilka 
frågeställningar vi grundat studien på och vilka avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis 
presenterar vi uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Pensionen är något som de flesta kommer uppleva någon gång och av vår erfarenhet är det ett 
ämne som det diskuteras mycket om i blandade åldrar. Något som vi reflekterat över är att det 
gärna diskuteras om saker som inte fungerar som det önskas göra. Enligt till exempel Fjaestad 
och Wolvén (2005, s 347) är ett stort problem den stora mängd barn som föddes under 1940-
talet som gick i pension nyligen och resulterat i att en mindre del av befolkningen ska försörja 
en större del (Fjaestad & Wolvén 2005, 347). Då medellivslängden ökar och pensionen som 
jobbats ihop ska räcka under fler år än tidigare måste pensionsåldern höjas 
(Pensionsmyndigheten 2018). Enligt SCB (2018) var medellivslängden på 1950-talet för 
kvinnor 74,10 år och 70,89 år för män. Detta har sedan höjts och 2018 ligger motsvarande 
siffror på 84,25 år för kvinnor respektive 80,78 år för män. Medellivslängden har alltså ökat 
nästa exakt 10 år för båda könen sedan 1950-talet. Enligt pensionsmyndigheten (2018) gör 
denna ökning att många behöver jobba längre både nu och i framtiden för att pensionärer ska 
klara sig ekonomiskt. För de flesta blir pensionen högre ju längre de arbetar och detta är alltså 
nödvändigt för många för att klara av ett längre liv ekonomiskt sett. För att få fler att arbeta 
längre får den som arbetar under det året hen fyller 66 år, och senare, lägre skatt på lönen. Från 
det året någon fyller 66 får individen också lägre skatt på pensionen (Pensionsmyndigheten 
2018). 
 
Idag är det möjligt att tidigast ta ut den allmänna pensionen vid 61 års ålder, från och med år 
2020 kommer denna ålder att höjas stegvis. År 2026 kommer åldern ha höjts så att det istället 
är möjligt att ta ut den allmänna pensionen först vid 64 års ålder (pensionsmyndigheten 2018). 
Enligt Normann (2018) är det i dagens läge reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS) att 
arbetstagare har rätt att jobba kvar fram tills de är 67 år, år 2023 kommer åldern i LAS höjas 
till 69 år.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten består av allmän pension, tjänstepension och eget sparande. 
Den största delen av den allmänna pensionen är baserad på inkomst vilket gäller för alla som 
har arbetat, studerat eller varit hemma med barn. En liten del av den allmänna pensionen kallas 
premiepension och går att placera i valfria fonder. Beloppet individen får ut av det baseras på 
hur det gått för fonderna, personens inkomst, antal arbetsverksamma år samt hur Sveriges 
ekonomi ser ut. Vid arbete på ett företag med kollektivavtal har man rätt till tjänstepension som 
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arbetsgivaren betalar in (AMF 2019). Något som brukar rekommenderas är att ha ett eget 
pensionssparande för att få ut en högre del av lönen i pension. Den allmänna pensionen kan ge 
40 till 45 procent av lönen för en medelinkomsttagare som arbetat i 40 år. Då många har 
upprättat en viss livsstil under sina arbetsverksamma år som de ofta vill försöka bibehålla så 
kan privat pensionssparande vara en viktig del. Normann (2003) förklarar att om en 
medelinkomsttagare vill uppnå en pension på 80 procent av lönen och börjar sitt sparande vid 
45 års ålder så behöver individen spara ungefär 3000 kronor i månaden.  
 
Diagram 1. Jämförelse av pensionsutfall på månad mellan yrkesgrupper 2% real 
löneökning sam 4% kapitalavkastning, 2002 års priser (procent av slutlön anges ovanför 
staplarna). (Egen bearbetning av Normann 2003, s 37) 

 
Pensionsutfallet skiljer sig åt beroende på yrken. Som diagram 1 visar får en sjuksköterska ut 
hälften av sin slutlön i pension i form av inkomst- och premiepension tillsammans med 
tjänstepensionen. När det kommer till mer högavlönade arbeten som civilingenjör blir utfallet 
större vilket främst har med tjänstepensionen att göra som utgör en mycket större del. De vita 
rutorna över tjänstepensionen i diagrammet anger i procent hur mycket som skulle behöva 
sparas privat för respektive yrkeskategori för att pensionen ska bli lika stor som slutlönen 
(Normann 2003). 
 
1.2 Tidigare forskning 
När det kommer till tidigare forskning finns det flera olika aspekter som har med pension att 
göra som undersökts. Vi har valt att fokusera på Nordenmark och Stattins (2009) studie om 
psykosocialt välmående och faktorer som påverkar pensionsbeslutet för personer i Sverige. I 
studien undersöktes psykosociala problem, exempelvis nedstämdhet, ensamhet eller en känsla 
av att inte ha någon meningsfull sysselsättning. Jämföranden gjordes på olika åldersgrupper, 
samt mellan pensionärer och de som arbetade. De som arbetade visade sig ha bäst psykosocial 
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hälsa. Dock visade det sig även att personer mellan 65 och 74, varav många precis hade 
pensionerat sig, också hade en god psykosocial hälsa. Nordenmark och Stattin (2009) kom fram 
till att sämre hälsa var den vanligaste anledningen till att gå i pension tidigare. En annan vanlig 
anledning till att gå i pension tidigare visade sig vara att arbetet upplevdes som för krävande. 
De menar också att pensionsbeslutet kan påverkas av en rad andra faktorer, exempelvis sociala 
normer och ekonomiska förutsättningar. Möjligheten att själv känna kontroll över, och kunna 
påverka, tiden för pensionering antas ha en positiv påverkan på individen. Detta är bara en del 
av den forskning som finns i ämnet. Vi valde att redogöra för just denna då forskarna belyser 
något som är intressant för vår studie, vad som gör att individen väljer att gå i pension. 
 
1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för människors inställning till att gå i pension 
och vad som påverkar vid vilken ålder man väljer att sluta arbeta.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Hur framträder emotioner i samband med tankar kring pensionen? 
• Hur ser arbetstagares planering och resonemang ut gällande pensionen? 
• Vad påverkar människors val att pensionera sig vid en viss ålder? 
• Hur ser inställningen ut bland arbetstagare att gå i pension senare än 65?  

 
Vi har valt att fokusera studien på individer som är mellan 50 till 65 år gamla och inte har gått 
i pension än. Pensionärer har vi uteslutit eftersom vi är intresserade av hur resonemang och 
planer ser ut innan pensionen. Utifrån vår förförståelse valde vi att inte studera människor yngre 
än 50 år då vi trodde att inte lika många börjat planera än då. Vi har inte fokuserat på att jämföra 
könen emellan och har därför inte heller haft specifika frågor om hur stor betydelse 
”kvinnofällan” har i respondenternas pensionsplanering.  
 
1.4 Disposition 
Studien består av fem stycken kapitel. Det andra kapitlet är vår teoretiska utgångspunkt där 
relevanta teorier presenteras och förklaras. Vi kommer bland annat att redogöra för 
livscykelteorin som belyser ekonomiska aspekter och attraktions- och utstötningsmodellen som 
handlar om faktorer som kan påverka pensionsbeslutet. Efter det presenteras en metoddel där 
vi beskriver hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Vi presenterar bland annat val av 
metod, vår förförståelse och hur intervjuerna utfördes. Därtill kommer en diskussion kring 
etiska överväganden och studiens reliabilitet och validitet. Det fjärde kapitlet omfattar resultat 
och analys där vi presenterar resultatet med hjälp av den insamlade empirin och som vi 
interagerar med teorin. Studien avslutas med slutsatser och allmänna reflektioner kring arbetet 
och vad som skulle gå att forska vidare i.  
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2 Teori 
I vår teoretiska referensram kommer vi börja med att utgå från emotioner och beskriva dess 
olika delar som vi anser är relevanta för vår studie. Då vårt syfte är att få en djupare förståelse 
för människors inställning till att gå i pension och vad som påverkar vid vilken ålder man väljer 
att sluta arbeta, finner vi emotioner vara en relevant del för att senare kunna analysera vad som 
får människor att ta vissa beslut och agera på ett visst sätt. Vi kommer därefter presentera olika 
teorier som berör hur människan klarar av att kombinera arbete och fritid, både emotionellt och 
praktiskt med hjälp av work-life balance och livscykelteorin. Slutligen kommer vi att redogöra 
för modeller och begrepp som illustrerar vad som kan påverka människors beslut och 
handlingar.  
 
I figuren här nedan (figur 1) har vi redovisat för när teorin ger sig till uttryck under individens 
livstid, detta är grundat utifrån vår egen förförståelse. Som figuren visar så har vi placerat 
”emotioner” från början till slut. Emotioner är baserat på vår förförståelse något som människor 
upplever oavsett ålder. Vi kommer att göra en presentation av begreppet och redogöra för olika 
exempel och delar som är kopplade till det. ”Work-life balance” handlar kortfattat om hur 
individen klarar sitt privatliv i relation till sitt arbetsliv. Sett från vår förförståelse så har vi satt 
denna från 20 års ålder till 65 då vi tänker att det är då människor ofta arbetar i Sverige. Vi 
kommer beskriva begreppet ytterligare och dess relevans för vår studie. Vidare så har vi 
”livscykelteorin” som handlar om hur det ekonomiska sparandet kan se ut för att individen ska 
lyckas klara sig efter pensionering. Vi har därför placerat denna under den yrkesverksamma 
åldern och livet ut. Vi kommer beskriva teorin mer ingående och ge exempel på hur sparandet 
kan se ut. Till sist har vi placerat den sista, ”faktorer som kan påverka pensionsbeslutet” under 
den yrkesverksamma åldern, 20 – 65 år. Grundat på vår förförståelse tror vi att det under hela 
yrkeslivet kan uppstå faktorer som kan påverka pensionsbeslutet. Detta kommer vi ge exempel 
på och samtidigt redogöra för relevansen till vår studie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Emotioner:  
Work-life balance: 
Livscykelteorin: 
Faktorer som kan påverka pensionsbeslutet:  
 
 
Figur 1. Modell över när vi utifrån vår förförståelse tror att teorin är aktuell under 
individens livstid.  
 

Livsloppet 
65 år 20 år 30 år 
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2.1 Emotioner 
I den här delen kommer vi att först presentera begreppet emotioner för att försöka ge en djupare 
förståelse till vad detta innebär, sedan går vi vidare till begreppet skam som har en central roll 
i emotionsforskningen. Efter det redogör vi för sociala band och olika relationer som inte skulle 
existera utan emotioner och beskriver hur dessa kan se ut i samband med pensionen. Därifrån 
går vi vidare till olika slags attityder, vilka emotioner och tankar som kan uppstå till arbete, 
äldre arbetskraft och pensionen. Vi tror att attityder och upplevelser av arbete, äldre arbetskraft 
och pensionen kan ha en inverkan på individens syn på sin egna pensionering.  
 
Emotioner är ett begrepp som inte används i speciellt hög utsträckning till vardags utan istället 
används ordet känslor. Men de olika orden är inte helt av samma betydelse, begreppet 
emotioner är mer avgränsat än begreppet känslor. Alla emotioner är någon typ av känslor men 
alla känslor är inte någon form av emotion (Starrin et al. 2008, s 23). Wettergren (2013, s 17) 
menar att den fysiska smärtan som uppstår när du till exempel blir slagen är en känsla men inte 
en emotion. Smärtan kan däremot leda till att du känner rädsla för personen som slog dig och 
det är då en emotion. Beroende på samhällets normer kan emotionen i sin tur påverka hur du 
antingen medvetet eller omedvetet reagerar på händelsen. Wettergren (2013, s 17) förklarar att 
begreppet emotion är något som kräver fyra komponenter. Bedömning av situationen, 
förändringar i kroppens sinnesförnimmelser, fritt eller hämmat uttryck av expressiva gester och 
en kulturell beteckning (som arg, ledsen, glad) för specifika kombinationer av de tre föregående 
komponenterna. Enligt Starrin et al. (2008, s 14) är känslor en viktig del för att förstå sig på 
samspelet mellan människan och samhället. Genom att förstå emotioner kan man lättare förstå 
individens handlingar och hur dessa kan påverka samhället, och även tvärtom hur samhället 
kan påverka individen. 
 
Enligt Starrin et al. (2008, s 18f) är Hochschild den första som uppmärksammar emotionernas 
roll och betydelse på arbetsplatsen, att vi inte bara använder oss av muskler och tankar utan 
även av känslor. Det krävs ett emotionellt arbete på många arbetsplatser och Hochschild (2003, 
s 33) menar att man kan hantera sina känslor genom ”ytagerande” och ”djupagerande”. 
Ytagerande är när du visar något annat utåt än vad du egentligen känner och djupagerande är 
när du tänker på situationen på ett annat sätt så att du känner det du visar. Ett exempel på 
ytagerande kan vara en hotellreceptionist som blir tilltalad på ett otrevligt sätt av en gäst men 
arbetet tillåter inte ett otrevligt svar. Receptionisten känner egentligen ilska men visar istället 
tålamod och bemöter gästen med en vänlig ton. Väljer receptionisten att se på situationen på ett 
annat sätt, till exempel att gästen har en dålig dag och att det kanske har hänt något tragiskt i 
dennes liv, får receptionisten en känsla av förståelse istället för ilska och behöver inte dölja sin 
känsla. Då kallas agerandet istället för djupagerande. Wettergren (2013, s 29) förklarar 
djupagerande som emotionshantering då individen själv påverkar vilka emotioner som ska 
kännas. Vid till exempel en begravning förväntas det nedstämdhet och om någon skulle visa 
något annat så går denne emot normen och sticker ut från mängden.   
 
Något som kan påverka emotioner både på ett positivt och ett negativt sätt är olika former av 
ritualer. Starrin et al. (2008, s 21) menar att om en ritual är lyckad skapar de en sammanhållning 
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i gruppen och ger emotionell energi. Detta gör att medlemmarna vill ses igen och ger dem både 
självförtroende och känsla av gemenskap. Vid en misslyckad ritual blir det motsatt effekt, 
medlemmarna får ingen emotionell energi och saknar viljan att vara delaktig. Enligt Lindgren 
och Olsson (2008, s 142) är den viktigaste förutsättningen för att vi ska laddas med emotionell 
energi att tillfällen ska ges där vi får bekräftelse från kollegor omkring oss. Raster och småprat 
som inte handlar om arbetet är därför väldigt viktiga för personalens hälsa och trivsel.  
 
I arbeten där man ofta möter människor som är upprörda och/eller förtvivlade och det inte finns 
något man kan göra för att mildra deras situation eller hjälpa dom, får man till slut en känsla av 
uppgivenhet. Att känna skam eller ilska samtidigt som man måste visa någon helt annan känsla 
leder till en emotionell dissonans. Känslorna man faktiskt känner och de man måste visa går 
inte att hantera samtidigt. I dessa fall är det vanligt att man söker sig till något nytt arbete menar 
Lindgren och Olsson (2008, s 136).  
 
Emotioner kring arbetet, hur man känner om möjligheterna till att byta arbete finns till exempel 
kallas för arbetsinbäddning. Det finns flera olika faktorer som kan påverka en individs val av 
att stanna kvar i sitt arbete alternativt att lämna det. Något som Lindgren och Olsson (2008, s 
140) diskuterar är just arbetsinbäddning. Om individen är starkt inbäddad på arbetsplatsen kan 
det ses som omöjligt att byta arbete även om denne skulle vantrivas i sin yrkesroll. Detta kan 
bero på relationer man skaffat både i och utanför arbetet, hur kompetensen ser ut, hur intressen 
och värderingar passar in i arbetet och vad man måste offra för att byta jobb. Känner till exempel 
individen att kompetensen inte är tillräcklig för att få ett nytt likvärdigt arbete kan detta vara ett 
hinder att lämna, framförallt för äldre människor som inte har samma tid på sig att skola om 
sig. Har istället individen en kompetens som är efterfrågad och inget speciellt som håller kvar 
en på arbetet är det lättare att leta sig vidare till något nytt.  
 
2.1.1 Skam 
Den amerikanske sociologen Cooley (1902/1922 refererad i Starrin et al. 2008, s 14) som är 
berömd för sin tes om spegeljaget, menar att skam och stolthet är känslor som uppstår när man 
ser sig själv ur någon annans perspektiv. Spegeljaget handlar om just det, hur man tror att andra 
ser på en själv och i sin tur låter det påverka sina känslor. Cooley menar att om individen tror 
att andra ser individen på ett negativt sätt så leder det till skamkänslor. Det måste alltså inte 
vara av bemärkelsen att något blir pinsamt utan det kan också vara att individen ångrar sig på 
grund av hur hen tror att andra ser på hen efter till exempel en viss handling. Upplever istället 
individen att andra ser på hen på ett positivt sätt leder detta till en känsla av stolthet, det kan 
vara på grund av en specifik handling eller hur individen beter sig överlag (Cooley 1902/1922 
refererad i Starrin et al. 2008, s 14).  
 
En annan amerikansk sociolog som förhållit sig till begreppet skam är Thomas J. Scheff. Enligt 
Scheff (1990 refererad i Wettergren 2013, s 40f) är skam en grundläggande universell emotion, 
en mästeremotion. Med detta menas att emotionen i fråga inte bara påverkar beteendet utan 
också emotionsuttrycken. Om någon värderas negativt leder detta till olika sorts emotioner, 
Scheff menar att alla dessa emotioner som uppkommer på grund av hur någon ses i andras ögon 
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har med skam att göra. Han menar också att skam är en sorts varningssignal för att banden till 
andra människor är i risk och att tillhörigheten till en grupp kan försvinna. Som exempel kan vi 
ta att om någon skulle svika en gammal vän skulle det antagligen resultera i att människor skulle 
tappa respekten för personen och få en negativ bild av denne. Om den som svikit då känner 
någon sorts ånger så har detta med skam att göra, skammen visar att personen gjort något fel 
på grund av hur andra nu ser på denne. Eftersom människors värdering och syn på den som 
svek har ändrats till det negativa riskerar då de olika sociala band som denne har att förstöras 
(Scheff 1990 refererad i Wettergren 2013, s 40f).  
 
Bengtsson et al. (2017, s 52f) diskuterar hur skam kan uppkomma i samband med pensionen. 
De menar att det inte bara behöver finnas positiva känslor inför att sluta arbeta utan förklarar 
att det finns individer som ser det som en plikt att arbeta och att bidra till samhället och när 
denna möjligheten försvinner kan de känna en saknad av mening med livet. Det finns de som 
värderar människor utifrån vad de bidrar till i samhället och pensionärer som inte längre arbetar 
kan då anses sakna värde menar Bengtsson et al. (2017, s 52f). Om man ser till Cooleys 
(1902/1922 refererad i Starrin et al. 2008, s 14) tes om spegeljaget och Scheffs (1990 refererad 
i Wettergren 2013, s 40f) tankar om skam som varningssignal, kan en pensionär uppleva skam 
av att gå i pension. Om en pensionär tror att denne värderas negativt av andra på grund av att 
hen inte längre bidrar till samhället kan skam uppkomma och samtidigt då varna för att 
tillhörigheten till en grupp kan riskera att skadas. För pensionären skulle detta kunna vara den 
förra arbetsgruppen till exempel.  
 
2.1.2 Sociala band och relationer 
Enligt Dahlgren och Starrin (2004, s 15) finns det forskare som menar att emotioner är ett socialt 
fenomen. Enligt dessa forskare är det emotionerna som studeras för att lyckas förstå samverkan 
mellan individen och samhället men också individer emellan. Dahlgren och Starrin menar att 
emotioner är en stor del vid relationsskapande och att utan dem skulle inte samhället fungera.  
Enligt Dahlgren och Starrin (2004, s 92) är ett socialt band när det finns en intellektuell och 
emotionell överensstämmelse mellan minst två individer. För att bandet ska vara samstämt så 
räcker det inte med en kortsiktig samklang utan det krävs en långsiktig inställning där det tas 
hänsyn till den andres uppträdande. Vid till exempel konflikter spelar det stor roll vilken typ av 
band det finns mellan parterna, är bandet intakt så fungerar konflikten konstruktivt och med 
avsikt att förändra och förbättra något. Är inte bandet samstämt så blir det istället en destruktiv 
konflikt. För att kunna ha en konflikt som leder till något bra krävs en förståelse mellan parterna 
där de båda förstår och tar hänsyn till den andres uppträdande och intuition. Dahlgren och 
Starrin (2004, s 93) menar också att sociala band ständigt måste tas om hand och skyddas för 
att inte skadas. Alla sociala band är påverkbara och det finns inget som är helt tryggt som klarar 
sig utan att någon anstränger sig. Det är därför viktigt att de som vill bevara det sociala bandet 
värnar om det och tar hänsyn till den andre.  
 
När individen tar hänsyn till den andre och värnar om de sociala banden skapas möjligheter att 
även bilda grupper av de band som finns. Något som är viktigt för många som befinner sig i 
arbetslivet är buffertgrupper som Wettergren (2013, s 64f) förklarar är de olika grupperingarna 
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som bildas på ett arbete mellan kollegorna. Dessa grupper kan bildas så länge det finns stabila 
arbetslag på arbetsplatsen och möjlighet till gemensamma raster där de kan prata om annat än 
arbete. Rasterna förstärker känslan av tillhörighet och därmed också trivseln på arbetet. 
Tillsammans utför gruppen ett emotionsarbete genom att skämta, samtala och stötta varandra, 
detta kan göra individen starkare och mer stresstålig i sitt arbete. Trivsel är något som behövs 
för att medarbetaren ska vilja utföra ett bra jobb. Buffertgruppen kan alltså påverka de 
anställdas attityd mot arbetsuppgifterna på ett bra sätt då de kan vara en central del av 
arbetsglädjen (Wettergren 2013, s 64f).  
 
En annan relation som kan påverka vid vilken ålder individen väljer att gå i pension är relationen 
till en eventuell partner. Blau (1998) menar att människor som har en partner ofta väljer att gå 
i pension ungefär samtidigt som denna, ju närmre partnerna är varandra i ålder desto vanligare 
är det. Enligt Maestas och Zissimopoulos (2010) betyder fritiden som pensionen för med sig 
mindre om den ena partnern fortfarande är kvar i sitt arbete. De som lever i en parrelation menar 
Blau (1998) att de låter relationen inverka på olika ekonomiska beslut, besluten tas inte helt 
självständigt utan det tas också hänsyn till partnern.  
 

2.1.3 Attityder till arbete 
Individens syn på arbete påverkas av olika faktorer, en av dem är arbetstillfredsställelse. Locke 
(1969) menar att arbetstillfredsställelse är det behagliga mentala tillstånd som kommer ifrån 
när någon person upplever att arbetet i sig uppfyller dennes egna arbetsvärderingar. 
Arbetsotillfredsställelse innebär det motsatta, ett obehagligt mentalt tillstånd som kommer ifrån 
individens känsla att arbetet inte möter hens arbetsvärderingar. Upplevd arbetstillfredsställelse- 
eller otillfredsställelse är således baserat på relationen mellan vad en person vill ha ut av sitt 
arbete och vad hen upplever att arbetet faktiskt ger. Vad som påverkar upplevelsen är det 
personen anser vara viktigt. Om den sociala biten upplevs som viktig och det finns i arbetet så 
leder det till tillfredsställelse. Om den biten däremot ses som obetydlig så påverkas inte 
tillfredsställelsen av ifall gemenskapen finns eller inte. Enligt Bengtsson och Berglund (2017, 
s 455ff) kan graden av arbetstillfredsställelse ses som en betydande faktor när det kommer till 
att förstå varför individen skulle värdera sitt arbete som något mer än en inkomstkälla, samt 
bakomliggande faktorer till varför lojaliteten mot arbetsgivaren varierar mellan individer.  
 
Bengtsson och Berglund (2017, s 459) beskriver att en annan faktor kopplad till attityder till 
arbete är den anställdes lojalitet eller engagemang mot arbetsplatsen och arbetsgivaren. Om 
någon uppvisar engagemang kan det ses som positivt för organisationen då dessa personer ofta 
besitter en större vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Dessutom kan det innebära att den 
anställde anstränger sig mer för att uppfylla organisationens mål och även åtar sig uppgifter 
utöver de egentliga arbetsuppgifterna. Varför någon har ett engagemang kan bero på olika 
saker, till exempel att personen är stolt över organisationen. Det kan också vara att personen 
väljer att vara kvar så länge som hen tjänar på det då det inte finns ett tillräckligt bra alternativ 
att ersätta det med. Det kan vara i de fall då någon besitter specialistkunskap som behövs på ett 
visst företag men inte har så stor efterfrågan på andra ställen. En tredje anledning kan vara att 
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individen känner en skyldighet mot organisationen vilket kan uppkomma utefter de sociala 
interaktionerna som finns på arbetsplatsen.  
 
2.1.4 Attityder mot äldre arbetskraft 
För att äldre ska ha möjlighet att stanna kvar i arbetslivet spelar arbetsgivares inställning till 
äldre arbetskraft en betydande roll. Attityden kring äldre arbetskraft påstås innehålla tre 
beståndsdelar vilka är kognitiva, affektiva och handlingsmässiga. Den kognitiva komponenten 
handlar om vad man vet om äldre i arbetslivet, affektiva komponenten om vad man känner 
kring dem och handlingsmässiga hur man faktiskt handlar. De behöver inte per automatik vara 
sammankopplade då det är möjligt att en arbetsgivare anser att äldre arbetstagare är en tillgång 
men ändå inte väljer att anställa någon (Andersson & Öberg 2012, s 56f). Ofta kan den 
känslomässiga komponenten vara bortträngd i ett försök att upprätthålla ett rationellt tänkande 
men känslorna kommer påverka handlingen omedvetet. Negativa känslor tar ofta överhand och 
kan bidra till fördomsfulla uppfattningar om äldres förmåga och roll (Solem 1996, s 68). Många 
känner en oro över att gå i pension då de oroar sig över att inte längre bli sedda och respekterade, 
samt på grund av omgivningens attityd och fördomar. De som inte är pensionärer har ofta olika 
uppfattningar om pensionärer, som att de är omständliga eller inte förstår så fort. Pensionärer 
ses och behandlas ofta som en hel grupp varför det är vanligt för föreställningar att uppkomma. 
I samhället råder också en rädsla att de äldre ska tära på samhällets resurser och bli en börda 
för de yngre (Holm 2006, s 12f).  
 
Även attityder hos arbetsgivare har betydelse för vid vilken tidpunkt en individ väljer att gå i 
pension. Det är vanligt förekommande att både arbetsgivaren och den anställda har eller tror att 
det finns en negativ syn på äldre personer inom arbetskraften och många arbetsgivare skulle 
aldrig ta in en individ över 50 år på intervju (Kadefors 2012). 
 
2.1.5 Attityder till pension 
Enligt Maestas och Zissimopoulos (2010) arbetar utbildade personer delvis längre på grund av 
att de tjänar mer, har mer meningsfulla arbeten och deras jobb är inte lika fysiskt krävande. 
Bengtsson et al. (2017, s 28f) diskuterar ämnet vidare och menar att i arbeten som känns mindre 
meningsfulla eller kan vara påfrestande för kroppen finns en starkare längtan efter pensionen. 
Pensionsåldern är ofta lägre för de med arbetaryrken än de som har ett tjänstemannayrke 
(Bengtsson et al. 2017, s 30). Oavsett om arbetet är psykiskt eller fysiskt negativt för individen 
så finns en längtan efter en vardag som kan anpassas efter kroppens behov. Det blir en värdering 
av kroppens kapacitet mot de ekonomiska förutsättningarna för att komma fram till ifall det är 
möjligt att gå i pension, menar Bengtsson et al. (2017, 28f). Författarna diskuterar vidare om 
innebörden av ”positiv frihet” och ”negativ frihet”. Den positiva friheten är när individen i 
samband med pensionen får möjlighet till förändring och får spendera sin vardag som denne 
önskar. Den negativa friheten handlar istället om att längta efter att få slippa saker som 
individen inte uppskattar att göra, till exempel att gå till ett arbete där denne inte trivs eller 
slippa kollegor som individen inte kommer överens med. I de fall som vi nyss nämnde där det 
finns en längtan efter pensionen på grund av en negativ upplevelse av arbetet, befinner 
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individerna sig i en negativ frihet eftersom längtan av att slippa något överstiger längtan efter 
något positivt (Bengtsson et al. 2017, 28f).  
 
Den gemenskap som byggs upp på arbetsplatsen kan senare fortsätta ge valuta även efter 
pensionering menar Bengtsson et al. (2017, s 33) som studerat området. De ger exempel där 
personer som gått i pension väljer att besöka sina kollegor för att upprätthålla kontakten och 
fortsätta känna den tillhörighet som de tidigare haft. Bengtsson et al. (2017, kap 53) ger även 
exempel på en av deras intervjupersoner som anser att människor saknar värde om denne inte 
arbetar och bidrar till samhället på något sätt. Denna tanke kan grunda sig i människors 
fördomar om pensionärer. 
 
Bengtsson et al. (2017, s 55f) diskuterar även hur inställningen till pensionen kan förändras 
beroende på var i livet du befinner dig. De menar att de anledningar du finner till att gå i pension 
vid en tidpunkt kan ändras till ett annat tillfälle senare i livet. De ger också exempel på 
människor som längtar efter pensionen när de är i 40-årsåldern men senare när de är i 60-
årsåldern förstår de inte längre vad det var som de längtade efter. Normen säger att individen 
ska se fram emot pensionen och uppskatta den tid som finns framöver där det finns större frihet 
och möjlighet för självförverkligande (Bengtsson et al. 2017, s 55f). En anledning till att 
normen säger detta skulle kunna vara för att privata relationer och intressen värdesätts högre än 
arbetet. När individen arbetar har denne inte frihet att bestämma över sin tid i samma 
utsträckning som en pensionär har. Detta kommer vi gå in närmare på under följande del.  
 
2.2 Work-life balance 
Work-life balance och incitament till arbete är faktorer som på något sätt påverkar alla personer 
i arbetskraften. Det handlar om hur individen upplever sitt arbete och sitt privatliv och den 
tidsmässiga aspekten däremellan. Det här är relevant för den här studien på grund av att det är 
något som skulle kunna påverka arbetsmässiga upplevelser och kommande ställningstaganden 
angående arbete och pensionering.  
 
Noon och Blyton (2013, s 52f) menar att det finns många olika förklaringar och tankar kring 
varför människor väljer att arbeta. En del av det har med ekonomiskt incitament att göra och 
att arbete är nödvändigt för att kunna leva. Genom den intjänade lönen kan människan förse sig 
med livets nödvändigheter som mat, husrum och kläder. Noon och Blyton (2013, s 52f) menar 
dock att i och med de flesta länders täckande välfärd så är det inte längre nödvändigt att arbeta 
för att överleva då välfärden fungerar som ett skyddsnät. En annan anledning till varför 
människor arbetar är för att tjäna pengar så att de har möjligheten att spendera dem på varor 
och tjänster, exempelvis bilar eller restaurangbesök. De som får in en inkomst har större makt 
över sin konsumtion och således även sin livsstil. Noon och Blyton (2013, s 57ff) skriver att 
det även finns en moralisk aspekt till att arbeta, en tanke om att arbete är något meningsfullt att 
ägna sig åt. I samband med det existerar en norm om att individen ska följa en viss arbetsetik 
som bland annat innefattar punktlighet, ärlighet och lydnad. För många är det viktigt att uppvisa 
en hög arbetsmoral och genom sitt deltagande på arbetsmarknaden bidra till samhället. Det här 
är något som exemplifieras av Hochschild (2001, s 88f) som beskriver en kvinna på ett företag 
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som valt att satsa på sin karriär och därför jobbade 60 - 70 timmar i veckan. Hon uppgav att 
hon älskade sitt jobb och att alla hennes vänner också jobbade väldigt mycket. Att vara hemma 
gav inte samma tillfredsställelse som att prestera och utmanas på jobbet och erhålla belöningar 
utifrån det (Hochschild 2001, s 88f).  
 
Noon och Blyton (2013, s 87) menar att under arbetslivet tillkommer en tidsaspekt mellan hur 
mycket tid arbetet tar och hur mycket tid andra saker i livet kräver, samt ofta en egen önskan 
om hur tiden ska fördelas mellan olika åtaganden. Ett sätt för anställda att kunna kontrollera sin 
tid bättre är ifall det finns möjlighet att göra justeringar i sin arbetssituation. Det kan vara 
alternativ som att ha möjlighet till flextid och därför skapa sig en flexiblare arbetssituation 
genom att kunna gå hem tidigare och således få mer tid till andra aspekter i livet. Ericsson 2004, 
s 9) påstår att arbetet ofta är en viktig faktor som tenderar att påverka balansen i människors 
liv. Arbetet tar upp en stor del av en individs tid och kan berika med social gemenskap och en 
känsla av meningsfullhet. Författaren poängterar dock att det överlag är svårt för människor att 
få till en bra balans i livet då arbetets krav, tillsammans med förpliktelserna utanför arbetet, ofta 
blir övermäktigt och därför kan leda till att obalans uppstår. 
 
Ericsson (2004, s 16f) belyser att det finns fem kategorier av förväntningar på individen vilka 
är personliga, arbetsmässiga, familjemässiga, fritidsmässiga och samhälleliga. Personliga krav 
handlar om de krav individen har på sig själv. Inom arbetslivet handlar det om den egna 
drivkraften att prestera. Arbetsmässiga krav omfattar de förväntningar och förpliktelser som 
kommer med ett arbete. Det kan vara att ledningen förväntar sig att de anställda utvecklas och 
visar engagemang. Familjemässigt finns det förväntningar på föräldrarna, inte minst från barnen 
som kan behöva bistås finans- eller studiemässigt. Fritidsmässigt finns ofta en vilja att ha en 
aktiv fritid vilket bygger på att tid måste gå att avsätta för det ändamålet. Samhälleligt finns 
regelverk som måste följas, och leverantörsmässigt finns olika valmöjligheter som måste 
beaktas när det kommer till att välja saker som banklån eller elleverantör. Det här är saker som 
kan te sig komplicerade och kräva tid och kraft från personen (Ericsson 2004, s 16f).  
 
För att kunna möta förväntningarna behövs resurser, vilket Ericsson (2004, s 17ff) räknar upp 
som kompetens, energi, tid, socialt stöd, hälsa och privatekonomi. En individs kompetens 
kommer från utbildningar och erfarenheter inom arbetet och privatlivet. Kompetensen kan 
hjälpa personen med självinsikt men också att samarbeta med andra. Energi är en resurs som 
behövs för att kunna möta de krav som finns. Energin är föränderlig över tid och varierar mellan 
individer. Tiden är viktig då den med alla krav ofta är en bristvara, så hur tiden utnyttjas och 
fördelas spelar stor roll. När det gäller socialt stöd från den närmaste omgivningen som familj, 
vänner och kollegor så har det visat sig ha stor inverkan för att kunna klara av kraven i vardagen. 
En annan resurs som är vital är hälsan för att kunna må bra och lättare bibehålla balans i livet. 
Privatekonomin kan ha stor inverkan då de med bättre ekonomiska förutsättningar har möjlighet 
att köpa och utnyttja tjänster så att tiden kan läggas på annat. Det kan också möjliggöra för att 
bättre kunna återhämta sig (Ericsson 2004, s 16f).  
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2.3 Livscykelteorin 
I och med att vi människor blir äldre samtidigt som vi får färre barn ser ekonomin annorlunda 
ut idag och fler behöver spara privat för att kunna gå i pension med en skälig inkomst. Färre 
barn betyder att det är färre i arbetslivet framöver och därmed färre som bidrar till 
allmänpensionen. Av denna anledning ser vi det relevant att ta med livscykelteorin som 
omfattar en ekonomisk plan för hur en individ ska hantera sin ekonomi för att få så bra 
förutsättningar som möjligt efter pensioneringen.  
 
Bodie, Treussard och Willen (2007) förklarar livscykelteorin som en ekonomisk plan för hur 
en individ ska hantera sin ekonomi långsiktigt genom hela livet för att klara sig även efter 
pensionering. Bodie et al. (2007) menar att planering av ekonomin och sparandet idag oroar 
miljoner människor världen över och har sammanfattat deras vanligaste frågor rörande detta.  
 

1. Hur mycket ska jag spara för framtiden? 
2. Vilka risker ska jag försäkra mig emot? 
3. Hur ska jag investera det kapital som jag sparar? 
4. Borde jag köpa eller hyra ett boende? 
5. Borde jag ha en fast eller rörlig ränta? 

 
Det här är frågor som besvaras olika individuellt sett beroende på omständigheterna och därför 
lägger vi ingen vikt på svaren. Det vi i studien är intresserade av är att se hur frågorna eventuellt 
har ändrats med tiden och hur privatpersoners pensionsplaner ser ut idag med ett förändrat 
samhälle och ekonomi. Enligt Bodie et al. (2007) har råd gällande planering av ekonomin blivit 
mer efterfrågat de senaste åren. Tidigare har hushållen förlitat sina beslut rörande ekonomin 
och sina pensionsplaner på olika institutioner som arbetsgivare, fackföreningar och 
försäkringskassan. Enligt Bodie et al. (2007) har hushållen med tiden dock blivit tvingade att 
ta större eget ansvar för sin ekonomi. Denna förändring kan man se som tydligast i 
industriländer som till exempel USA, Japan och länder i Västeuropa. I dessa länder ser man att 
människor lever längre samtidigt som de får färre barn, detta har resulterat i att människor här 
inte kan lita på statligt stöd i samma utsträckning utan måste spara mer för sin framtid och 
pensionering. 
 
I figur 1 har vi utformat en modell som illustrerar hur en ekonomisk plan kan se ut i bana med 
livscykelteorin. Den lodräta svarta linjen motsvarar kapital medan den vågräta svarta linjen är 
livsloppet. Den blå linjen visar hur tillgångarna förväntas öka värdemässigt från att individen 
börjar arbeta, ända fram till pensionen då de istället börjar minska. Den gröna linjen 
demonstrerar inkomsten som sträcker sig från arbetslivets början till pensionen. Konsumtionen 
illustreras med hjälp av den röda linjen, denna sträcker sig under hela livsloppet då konsumtion 
krävs även under pensionen. Det gula fältet illustrerar sparandet, att det som blir över av 
inkomsten efter konsumtionen sparas. Det gröna fältet visar hur det som sparats ihop under 
arbetslivet sedan används för att leva på under pensionen. I vår modell har vi för enkelhets skull 
visat ett exempel där inkomst och konsumtion inte förändras i värde men detta är självklart 
möjligt och det är det som teorin är avsedd för, att passa olika typer av livsstilar. Om individen 
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har lägre inkomst i åldern 20 - 35 kan konsumtionen minskas och likaså sparandet. När 
inkomsten senare förväntas höjas vid åldern 36 - 65 ökar individen sparandet tillräckligt för att 
ta igen de tidigare åren. Allt går att anpassa efter individens önskan, det teorin visar är att för 
att ändra ekonomin i en del av livet kräver att du ändrar en annan del också. Genom att spara 
mer i ett skede blir det möjligt att senare konsumera mer i ett annat. 
 
Som figur 1 visar går det här exemplet ut på att individen har ett jämnt procentuellt sparande 
från att arbetslivet börjar tills att det avslutas, dessa år av sparande är väsentliga för att individen 
ska kunna fortsätta försörja sig även efter pensionering. Modellen visar inte bara hur individen 
ska spara/låna i början av sin karriär utan visar en ekonomisk plan ända fram till pensioneringen. 
Det som den här modellen inte räknar med är eventuella förändringar som skulle kunna påverka 
inkomsten och därmed sparandet, som till exempel sjukdom eller plötslig arbetslöshet. Linjerna 
kan anpassas efter varje individs ekonomi men det viktiga är att börja spara tidigt då det är svårt 
att veta hur ekonomin kommer se ut i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figur 2. Modell över hur den ekonomiska planeringen kan se ut enligt livscykelteorin. 
(Egen bearbetning av Pettinger 2017) 

 
2.4 Faktorer som kan påverka pensionsbeslutet 
Under det här avsnittet presenteras faktorer som kan påverka pensioneringen på olika sätt. Först 
beskrivs en hälsomässig aspekt som spelar roll när det kommer till åldrande och pensionering. 
Sedan presenteras en modell som kallas attraktionsmodellen och utstötningsmodellen och 
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Flynns fyra huvudfaktorer. I slutet presenteras motivation som kan antas ha en påverkan på 
individen och arbetslivet, samt framtida beslut kring detta,  
 
2.4.1 Hälsoaspekten 
Thorslund (2012, s 137) menar att numera lever varje generation längre än den föregående. Vid 
65 års ålder har de flesta många år kvar av relativt god hälsa och funktionsnivå. Med ökande 
ålder finns dock risk för ohälsa och sjukdom vilket sänker levnadsnivån oavsett vilka 
levnadsförhållanden som finns i övrigt. Hälsan har en central betydelse när det kommer till 
känslan av delaktighet i samhället och individens syn på sig själv och sitt liv. Åldersrelaterade 
sjukdomar som kan uppkomma är exempelvis förslitningssjukdomar och hjärt- och 
kärlsjukdomar. Den fjärde åldern kallas det när åldrandet präglas av negativt hälsoförlopp som 
hindrar individen att ha ett gott liv. Den tredje åldern däremot kännetecknar tiden innan, runt 
pensionsåldern, då individens hälsa ofta är på en nivå som möjliggör för individen att 
förverkliga det som hen vill ägna sig åt (Thorslund 2012, s 138ff). 
 
2.4.2 Attraktionsmodellen och utstötningsmodellen  
Solem (1996, s 66f) anser att äldre på arbetsmarknaden bör kunna välja mellan arbete och 
pension. Det här stöds av Nordenmark och Stattin (2009) som menar att om en person har 
kontroll över beslutet om när och hur pensioneringen ska se så har det en positiv effekt på 
upplevd situation och livskvalitet. Solem (1996, s 66f) menar att vissa önskar att gå i pension 
tidigare medan andra vill arbeta längre. Det är också vanligt att personer önskar arbeta deltid 
och samtidigt ta ut delpension. Vad någon väljer beror sannolikt på flertalet faktorer, 
exempelvis arbetsförhållanden. Många har blandade känslor och tenderar också att ändra åsikt 
ju närmare pensionsåldern de kommer. Det är vanligt att under de sista åren se fram emot att 
bli pensionär men att från några månader till något år innan pensioneringen ändra sig och vilja 
fortsätta arbeta längre. Det varierar i vilken utsträckning företagen har möjlighet att erbjuda 
individerna fortsatt anställning, något som givetvis påverkar individens beslut. Beslut kring 
pensionering och tidigt pensionsuttag kan grunda sig i en anpassning som beror på en upplevd 
press från omgivningen. I samband med att pensionsåldern 65 år fastställdes och blev normativ 
så uppkom föreställningen om att personer över den åldern var för gamla för att kunna arbeta 
då högre ålder förknippades med sämre arbetsförmåga. Socialt tryck och föreställningar om 
äldre på arbetsmarknaden har bidragit till att det blivit vanligare att personer väljer att gå i 
pension tidigare (Solem 1996, s 63f). 
 
Två huvudsakliga modeller, attraktionsmodellen och utstötningsmodellen, har använts för att 
förklara varför någon väljer att lämna arbetsmarknaden tidigare. Attraktionsmodellen bygger 
på att det finns en motsättning mellan arbete och privatliv och att personen därför lämnar 
arbetsmarknaden för att kunna bejaka sitt privatliv. Utstötningsmodellen bygger på att det finns 
faktorer i arbetslivet, som dålig arbetsmiljö eller dåligt bemötande, som driver individen till 
viljan att gå i pension tidigare. Individens beslut om pensionering påverkas av två faktorer vilka 
är individuell förmåga och individuell vilja att fortsätta arbeta. Den individuella förmågan utgår 
dels ifrån hälsan hos arbetstagaren men också förutsättningen att arbetet är tillfredsställande 
sett till personens kvalifikationer. Viljan att fortsätta arbeta påverkas av faktorer som individens 
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ekonomiska förutsättningar och hur tillfredsställd personen känner sig med arbetet. Generellt 
fortsätter människor att arbeta i allt högre åldrar men incitamenten varierar mellan olika grupper 
(Andersson & Öberg 2012, s 43; Bengtsson & Berglund 2017, s 417f; Solem 1996, s 67). 
 
2.4.3 Flynns 4 huvudfaktorer vad som påverkar beslutet att gå i pension 
Flynn (2010) presenterar fyra huvudfaktorer som påverkar arbetstagares tid på 
arbetsmarknaden och pensionsbeslutet: 
 

Huvudfaktorer till att gå i pension 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Modell över de faktorer som Flynn menar påverkar pensionsbeslutet i störst 
grad.  
 
Olika yrken anses inneha olika grader av status. Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) 
gjorde en studie angående yrkesstatus, mer specifikt hur yrken uppfattas och värderas. I studien 
fick respondenterna värdera 100 yrkens status. De yrken som ansågs ha hög status och hamnade 
på topp 20 var bland annat VD, läkare och civilingenjör. De yrken som ansågs ha låg status och 
hamnade på plats 80 till 100 var exempelvis personlig assistent, städerska och sophämtare 
(Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). Flynn (2010) menar att ekonomisk trygghet innefattar 
att de med lägre utbildning och lågstatusjobb tenderar att vara mindre tillfredsställda 
ekonomiskt. De väljer inte sällan att fortsätta arbeta för att gynna sin framtida levnadssituation 
och ekonomi. De som däremot upplever sig ha en tillfredsställande ekonomisk situation har 
större autonomi över beslut kring pensionering. Balansaspekten utgår från att mindre flexibla 
jobb kan påverka balansen mellan arbete och privatliv och göra det svårare att ta hand om 
angelägenheter utanför jobbet vilket leder till att vissa väljer att gå i pension tidigare. Speciellt 
kvinnor i detta fall som kanske har ett större ansvar i att ta hand om barn och äldre närstående. 
Flynn (2010) menar att sociala nätverk handlar om betydelsen av relationen till kollegor och 
chefer. De som känner sig uppskattade på arbetet är mer benägna att vilja fortsätta arbeta längre. 
När det kommer till karriärsflexibilitet så kan hög karriärsflexibilitet möjliggöra för äldre 
arbetare att situationsanpassa genom att sänka tempot eller ändra arbetsuppgifter och således 
kunna stanna kvar i arbetslivet. De som har möjlighet att själva bestämma över sin pensionering 
har bättre psykosocialt mående som pensionärer än de som inte har samma möjlighet (Flynn 
2010).  
 
Sociala normer har också en viss inverkan på pensionsbeslutet. Om pensionsåldern är satt till 
65 år förväntar sig inte bara individen själv men även dennes omgivning att denna person ska 
gå i pension vid den avsatta åldern, trots att individen skulle kunna fortsätta arbeta förbi 
pensionsåldern. Även förväntningar på hur pensionen ska vara och vilka förmåner den medför 

Ekonomisk 
trygghet Balansaspekt Sociala nätverk Karriärsflexibilitet 



 21 

formas utifrån hur äldre vänner eller kollegor upplevt pensioneringen. Detta i sin tur kan öka 
incitamenten för att gå i förtidspension (DS 2007:21). 
 
2.4.4 Motivation 
Ciccarelli och White (2018, s 396) definierar motivation som den process där en aktivitet 
startar, styrs och fortsätter tills ett fysiskt eller psykiskt krav är tillfredsställt. Motivation är det 
som får människor att uträtta saker. Amabile (1993) menar att motivation i arbetslivet bland 
anställda, och vad som påverkar det, alltid varit omtalat. Omotiverade anställda tenderar att inte 
lägga ner sig lika mycket på sitt arbete, undvika arbetsplatsen så mycket som möjligt och även 
avsluta sin anställning när tillfälle ges. De som är motiverade tenderar istället att vara 
produktiva, kreativa och leverera högkvalitativt arbete. Arbetsmotivation är inte något konstant 
utan fluktuerar beroende på omständigheterna. Inte minst förändringar i organisationen, 
exempelvis nedskärningar eller införande av omfattande teknisk utrustning, kan påverka 
motivationen hos de anställda. Saker som autonomi, feedback och belöningar är också faktorer 
som kan påverka motivationen.  
 
Amabile (1993) menar att det finns två kategorier av motivation, vilka är inre och yttre 
motivation. Inre motivation utgår ifrån individens egna intresse och det inre värdet som ett 
arbete har för individen. Yttre motivation handlar om att individen drivs av yttre faktorer och 
ämnar erhålla något, exempelvis belöningar. Båda delarna kan fungera som motivation men på 
olika sätt. Inre motivation hör ihop med personens känsla och engagemang kring aktiviteten. 
Yttre motivation är ofta något som kommer från en källa utifrån och som ofta är tänkt att 
kontrollera arbetsprestationen, exempelvis deadlines eller kritisk feedback. Förmodligen är det 
mest vanligt att det både är inre och yttre motivationsfaktorer som samverkar när någon ska 
utföra en arbetsuppgift. En vilja att utveckla en text och lära sig mer om ämnet kanske 
samverkar med att det finns en snar deadline. Det här stöds av Bengtsson och Berglund (2017, 
s 467) som också skriver att ett arbete har inneboende och yttre värden. De diskuterar att det är 
omtvistat vilken betydelse de olika värdena har för individen, samt hur de samspelar 
sinsemellan. En tanke är att de yttre värdena, exempelvis en skälig lön, måste vara uppfyllda 
innan individen kan bejaka de inre värdena. En annan vinkel på det är att de inre värdena spelar 
en större central roll då det är viktigt för människan att uppgifterna är meningsfulla i sig, och 
inte enbart drivas av de yttre motivatorerna (Bengtsson & Berglund 2017, s 467).  
 

2.4.5 Avslutande sammanfattning 
Vi inledde teorikapitlet med att redogöra för emotioner som har en central roll i studien. 
Emotioner som kan uppstå kring olika aspekter kan tänkas påverka en individ och således också 
hens beslut om pensionen. Under emotioner diskuterades skam, vad som kan orsaka 
skamkänslor och hur sociala band och relationer kan påverka en individ. Vidare presenterades 
attityder till arbete, äldre arbetskraft och pensionen. De emotioner någon upplever och vilken 
attityd någon har rörande arbete, pensionen och äldre kan tänkas spela en betydande roll när det 
kommer till hur individen tänker kring sig själv och sina egen framtid. Efter emotionsdelen 
presenterades Work-life balance där fokus ligger på den tidsmässiga aspekten mellan arbetet 
och fritiden, hur det påverkar, och hur individen själv kan påverka det. Vi tänker att Work-life 
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balance är något som alla behöver ta ställning till på något sätt och om någon upplever sig ha 
en otillfredsställande balans mellan arbete och privatliv så skulle det kunna påverka hur länge 
personen vill arbeta. Livscykelteorin omfattar en ekonomisk plan för hur en individ ska hantera 
sin ekonomi genom hela livet för att klara sig även efter pensionering. Ekonomi och sparande 
är också något allmängiltigt som alla människor behöver ta ställning till. Beroende på hur 
ekonomin och sparandet ser ut för individen så tänker vi att det kan påverka beslut kring 
pensionen.  
 
Under faktorer som kan påverka pensionsbeslutet presenterade vi rent konkreta saker som vi 
tänkte kan påverka, exempelvis hälsoaspekten och graden av motivation. Dessutom redogjorde 
vi för teorier som vi ansåg relevanta för temat vilket var Flynns fyra huvudfaktorer och 
attraktionsmodellen och utstötningsmodellen. Det finns många tänkbara saker som kan påverka 
pensionsbeslut och vi tänker att alla delar i teorin belyser faktorer som skulle kunna ha en 
inverkan i olika utsträckning. Framförallt tänker vi att de olika delarna samverkar med varandra 
för individen. Vi kommer nu övergå till metodkapitlet där vi presenterar hur vi gått tillväga för 
att genomföra studien.  
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3 Metod 
I det här kapitlet kommer vi redogöra för vårt val av metod som är en kvalitativ ansats med 
utgångspunkt från intervjuer. Vi kommer sedan presentera vår förförståelse och vilken inverkan 
den kan ha på vår studie. Vidare redogör vi för vårt urval och hur vi hittade våra respondenter. 
Därefter går vi in på datainsamlingen och hur vi gått tillväga i utformandet av intervjuguiden 
och intervjuerna. Slutligen kommer vi diskutera reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  
 
3.1 Val av metod 
Kvale och Brinkmann (2014, s 47) menar att den kvalitativa metodens tyngdpunkt ligger på 
orden. Ahrne och Svensson (2015, s 10) påpekar att kvalitativa data har sin tyngdpunkt i att den 
finns, hur den fungerar samt i vilken typ av situationer den återfinns. Då vi haft som syfte att 
undersöka människors inställning till sin framtida pensionering, och vad som kan tänkas 
påverka, ansåg vi kvalitativ metod som mest lämplig att använda. Vår tyngdpunkt har således 
varit att ta reda på upplevelser av ett fenomen och förstå individernas känslor, åsikter och 
eventuella mönster. Ahrne och Svensson (2015, s 10) skriver att den metod som används 
frambringar empiriskt material, exempelvis från intervjuer, som sedan kan analyseras 
kvalitativt. När kvalitativ analys tillämpas på intervjuer så ligger intresset i att undersöka vilka 
termer eller begrepp som används samt på vilket sätt det påverkar respondenten. Vi valde att 
använda oss av intervjuer för att samla in empiri då det lättast kan besvara forskningsfrågorna 
då det ger en mer djupgående bild av ämnet, vilket vi varit ute efter. Patel och Davidsson (2011, 
s 23) menar att forskarens uppgift är att relatera teori och verklighet tillsammans. Det går att 
göra på olika sätt, exempelvis genom att arbeta deduktivt. Vi har arbetat deduktivt då vi från 
tidigare teori bestämde område och frågeställningar och samlade in empiri som vi sedan drog 
slutsatser utifrån. 
 
Vi inspirerades av det hermeneutiska synsättet. Patel och Davidsson (2013, s 29) skriver att 
hermeneutiken utgår ifrån tolkning och förståelse. Genom att tolka hur människan och dess 
existens tar sig i uttryck genom språket och handlingar så går det att bilda sig en förståelse om 
andra människor. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt är helhetsbilden central. Därutöver anses 
forskarens förförståelse vara en tillgång (Patel & Davidsson 2013, s 29). I början diskuterade 
vi vår förförståelse om ämnet för att veta vår utgångspunkt och hur vi utifrån det skulle kunna 
förhålla oss till utformandet av ämnet och intervjuerna. Förförståelsen var till hjälp vid 
utformningen av intervjuguiden då en viss kunskap om ämnet sedan innan väckte tankar och 
förslag. Angående att förstå det empiriska materialet i form av de nedskrivna intervjuerna 
arbetade vi utifrån att först tolka intervjun i sin helhet för att sedan bryta ner den del för del och 
koppla tillbaka till helheten. Det tankesättet följde sedan hela processen i att först fokusera vad 
vi ville uppnå som helhet för att sedan fokusera på hur de olika delarna skulle utformas enskilt 
men också tillsammans för att helheten och delarna ska bli samstämda. Vi kommer i senare del 
förklara förförståelse mer ingående.  
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3.2 Förförståelse 
Fejes och Thornberg (2015, s 73) förklarar att förförståelse är om forskaren har en egen 
upplevelse sedan tidigare av det som ska studeras. Om forskaren har en stark upplevelse kan 
detta påverka analysarbetet genom att saker tas för givet. Förförståelsen är viktigt att skriva ner 
tidigt i forskningsarbetet så att forskaren senare tydligt kan se vad det fanns för tankar om 
fenomenet innan empirin skapades. På det sättet är det lättare för forskaren att kritisera sin egna 
analys och se om den kan ha påverkats av förförståelsen. Fejes och Thornberg (2015, s 80) 
menar att den litteratur vi läst också hör till förförståelsen precis som de fördomar vi har kan de 
påverka hur vi tolkar saker på olika sätt. Om en forskare till exempel har dålig erfarenhet av 
skolan och sina tidigare lärare så är utgångsläget mer kritiskt i en studie om just detta än om 
forskaren hade haft en bra upplevelse från skoltiden. Genom att skriva ner förförståelsen blir 
det lättare att vara medveten om den och försöka se mer objektivt på studien.  
 
I början av studien diskuterade vi vad vi hade för tankar om äldre arbetskraft och deras syn på 
pensionen. Ingen av oss var i samma ålder som respondenterna utan vi var 23 och 29 år gamla, 
men vi hade ändå egna upplevelser om synen på pensionen då vi båda tänkt på sparandet och 
hur livet kommer se när vi slutat arbeta. Eftersom vi båda var någorlunda unga i arbetslivet 
hade vi en föreställning om att vårt urval som från början var mellan 40 och 65 år borde kommit 
ännu längre än oss i planerandet och tankarna. Vi diskuterade och kom fram till att vi trodde de 
flesta i vårt urval skulle ha ett privat pensionssparande och ha en bra uppfattning om hur deras 
ekonomi skulle se ut vid pension. Efter diskussion kom vi fram till att höja urvalet från 40 till 
50 som minimiålder. Något annat vi kom fram till var att vi trodde att ekonomin hade stor 
betydelse för vid vilken ålder man väljer att gå i pension. Vi tänkte att beroende på hur 
pensionssparandet ser ut kan nog vissa känna ett behov av att arbeta längre än till 61 år för att 
kunna försörja sig utan att förlora för mycket livskvalité. Alltså var vår upplevelse att ju bättre 
ekonomiska förutsättningar man har desto större är chansen att man också slutar arbeta tidigare. 
En annan tanke vi hade gällande pensionen var att det skulle kunna finnas någon form av skam 
för att gå i pension i en tidig ålder. Att gå tidigare än sina vänner skulle kunna göra att man 
uppfattas som lat och vi tänkte också att det skulle kunna finnas en skamkänsla över att få en 
mycket lägre pension än andra i sin närhet eftersom man inte kan vara med på samma sorts 
aktiviteter och liknande. Som vi tidigare nämnt så förklarar Bengtsson et al. (2017, s 52f) att 
det finns människor som värderar andra människor beroende på hur mycket de bidrar till 
samhället, och att pensionärer som inte arbetar längre då kan sakna värde i deras ögon. Detta 
påminner om våra tankar men vi tror att människor är rädda för att förlora respekten utan att 
det egentligen är särskilt vanligt att de gör det. Vår tanke är att det finns en överdriven oro om 
vad andra ska tycka då vi inte tror att många värderar pensionärer mindre än andra.  
 

3.3 Urval  
Åldersmässigt valde vi att inrikta oss på personer mellan 50 och 65 år. Tanken med det var att 
de åldrarna befinner sig närmare pensionsåldern och att det därför passar syftet bättre. Tanken 
var från början att den undre åldersgränsen skulle vara 40 men efter diskussion höjde vi till 50 
istället. Vi kom fram till att om vi hade valt yngre åldrar skulle risken kunna vara att personerna 
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inte hade börjat tänka på pensioneringen än eller inte hade tillräckligt mycket att delge vilket 
hade kunnat resultera i knapphändig data. Risken för det kvarstod givetvis trots att vi valde en 
äldre åldersintervall som vi ansåg mer passande men vi ville samtidigt inte vara för begränsade 
åldersmässigt utan få en större bredd. I vårt urval tog vi också hänsyn till att vi ville intervjua 
personer som fortfarande befinner sig i arbete, och vi valde därför att utesluta pensionärer, 
arbetslösa och långtidssjukskrivna. Anledningen var för att pensionärer redan har tagit ställning 
till beslut om pensionen och vi ville undersöka hur de som har det framför sig resonerar. De 
som är arbetslösa och långtidssjukskrivna befinner sig i ett annat stadie än de som arbetar vilket 
skulle kunna påverka deras upplevelse av fenomenet, därför valde vi att enbart rikta in oss på 
de som var arbetsföra och hade ett arbete att gå till dagligen. 
 
Urvalsmetoden som tillämpades var både strategiskt urval och snöbollsurval. David och Sutton 
(2011, s 197) förklarar att snöbollsurval bygger på socialt nätverkande och innebär att forskaren 
tar kontakt med en lämplig person från populationen som genom sina kontakter hjälper en 
vidare att hitta andra möjliga intervjupersoner. Trost (2010, s 137f) menar att med ett strategiskt 
urval försöker man hitta en heterogen gruppdeltagare vilket innebär att det finns en uttänkt 
variation i gruppen. Vi använde oss av snöbollsurval då personerna vi intervjuade hade förslag 
på andra som kunde vara passande och som eventuellt skulle vilja ställa upp vilket var ett 
passande och effektivt sätt att hitta respondenter på. Strategiskt urval använde vi oss av då vi 
hade vissa kriterier vi gick efter när vi valde respondenter, exempelvis att de skulle vara mellan 
vissa åldrar. Vi tog kontakt med intervjupersonerna genom mejl eller telefonkontakt.  
 
3.4 Presentation av respondenterna  
Vi valde att intervjua tio personer, två stycken män och åtta stycken kvinnor. Vi hade inget 
fokus på att jämföra könen emellan därför hade vi inget krav på någon speciell könsfördelning. 
Däremot ville vi ha med båda könen i någon utsträckning för att få variation bland 
respondenterna. När det kommer till yrken eller bransch ville vi öka variationen ytterligare 
genom att välja personer med olika sorters jobb. Utifrån vår förförståelse valde vi respondenter 
som vi trodde hade olika lönenivåer då det skulle kunna ge ett bredare resultat. Eftersom vi 
hade en tanke om att ekonomin kunde påverka pensionsbeslutet var det viktigt för oss att ha 
respondenter med olika inkomster. Vi har valt att använda fiktiva namn på respondenterna för 
konfidentialitetens skull.  
 

Namn (kön)  Ålder Yrke 

Stefan (man) 51 VD 

Christer (man) 65 Ekonomichef 

Anna (kvinna) 50 Ekonomiansvarig 

Maria (kvinna) 51 Personlig assistent 

Linda (kvinna) 51 Assistent 
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Inger (kvinna) 51 Undersköterska 

Kristina (kvinna) 57 Administratör 

Lotta (kvinna) 61 Handledare 

Pia (kvinna) 61 Personlig assistent  

Eva (kvinna) 61 Säljare 

 
Figur 4. Tabell över respondenterna.  
 
 
3.5 Databearbetning och analys   
Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015, s 51) menar att det bästa är att transkribera intervjuerna 
själv. Den personen som gjort intervjun har en bättre inblick och förstår sammanhanget på ett 
annat sätt än om man skulle låta någon annan skriva ut intervjun. De menar också att en annan 
fördel med att transkribera själv är att forskaren samtidig kan börja med sitt analysarbete vilket 
kan vara till hjälp senare. Vi transkriberade själva de intervjuer som vi gjort var för sig och 
skrev ut ordagrant vad respondenterna svarat. I ett senare skede när vi valde ut citat från 
intervjuerna valde vi att justera vissa meningar, inte betydelsen utan till mer läsvänligt. Detta 
gjorde vi både för att texten skulle bli mer lättläslig men också av hänsyn till respondenterna 
då talspråk inte ser lika bra ut i skrift (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s 51). Innan 
publiceringen av studien kommer respondenterna få möjlighet att läsa och kommentera vår 
analys och deras citat. Det är då viktigt för deras skull menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s 52f) att texten är justerad på grund av att talspråk och dialekter och få respondenterna 
att framstå som “dummare” än vad dem är. Det är dock viktigt att forskaren inte ändrar texten 
så mycket att bilden av respondenten förändras för läsaren (Öberg 2015, s 63). 
 
Bell (2006, s 215) menar att det är först när samband upptäcks i den data som forskaren samlat 
in och en förståelse finns för dessa samband, som datan får en större betydelse för studien. För 
att lyckas se några samband så kodar vi de transkriberade intervjuerna. Detta gör vi genom att 
läsa rad för rad och skriva korta sammanfattningar av det som sägs i intervjun. Vid start är det 
en öppen kodning som Rennstam och Wästerfors (2015, s 224) förklarar är när forskaren går in 
med en nyfikenhet och öppenhet för vad som kan dyka upp. Efter en stund brukar samband 
dyka upp och samma koder används mer och mer vilket då gör att kodningen går över till en 
mer fokuserad sådan. När vi kodade delade vi in teoridelarna i färger, exempelvis work-life 
balance i mörkgrön och utefter färgerna färgkodade vi delar av intervjuerna utifrån vilken teori 
eller del som passade in.  
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 Kategori/Teori                                       Transkribering                                                Kodord 

Work-life 
balance  

Jag jobbar ju mycket övertid, det är ju för att få tiden att räcka till till allting 
och mycket är väl tack vare att min kollega är hemma och är föräldraledig 
så man har fått överta vissa sysslor från henne [...] 

Tidspress 

 

Livscykelteorin Det är väl det att...som sagt nu ska jag börja pensionsspara. Det är väl 
rätt sent kanske men man vill ju ha lite att klara sig på när man går 
hemma [...] 

Sparande 

 
Figur 5. Modell med exempel på hur vår kodning gick till.  
 

3.6 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 
Enligt Bell (2006, s 117) mäter reliabiliteten hur sannolikt det är att ett visst tillvägagångssätt 
ger samma resultat vid olika tillfällen. Hög reliabilitet innebär alltså att metoden som används 
är passande för studien och skulle ge liknande resultat vid ett annat tillfälle.  
 
Vi tog också hänsyn till var intervjuerna skulle ske, att respondenterna skulle känna sig 
bekväma i situationen för att ge så ärliga svar som möjligt. Vi diskuterade sedan med varandra 
innan intervjuerna hur vi kunde undvika att påverka respondenternas svar. Rosengren och 
Arvidson (2002, s 145) menar att som forskare måste man ha intervjuareffekten i åtanke och 
försöka minska denna så gott det går. De menar att förväntningar är en sådan sak som kan 
påverka intervjuns utgång. Förväntar sig intervjuaren att intervjupersonen ska svara på ett visst 
sätt kan frågorna omedvetet ställas på ett visst sätt för att få det förväntade svaret. Baserat på 
intervjuarens tonfall och frågor kan intervjupersonen få en uppfattning om vad denne vill höra 
och kan då svara annorlunda för att göra intervjuaren nöjd. De snedvridna svaren som kan 
tänkas uppstå är något man som forskare vill undvika och för att göra det krävs träning och 
framförallt medvetenhet om att det existerar (Rosengren & Arvidson 2002, s 145). 
 
En annan skevhet som kan uppstå i intervjuer kallas enligt Bell (2006, s 167) för “bias”. Detta 
är framförallt om forskaren är starkt engagerad i det som studeras. Vid stort engagemang 
tillkommer ofta starka känslor och förutfattade meningar i ämnet. För att försöka undvika detta 
valde vi ett ämne som vi inte hade särskilt stor kunskap om sedan tidigare. Vi har valt att sedan 
läsa litteratur i ämnet som berör olika delar för att vi skulle få en nyanserad kunskap. För att få 
en korrekt bild har vi också tagit reda på statistik som rör studien. 
 



 28 

Validitet förklarar Bell (2006, s 117) är något som visar ifall det som är tänkt att studeras 
verkligen är det som studeras. Hög validitet betyder att en fråga till exempel ger ett svar som 
forskaren avsett. Om en fråga är dåligt formulerad kan respondenten missförstå och ge ett svar 
som inte tillför studien något. För att stärka validiteten i vår studie arbetade vi länge och i 
omgångar på vår intervjuguide. Vi diskuterade frågorna så vi båda var överens och medvetna 
om vad vi menade med varje fråga så vi var samstämda. Vi läste frågorna högt för en testperson 
för att se att de var lätta att förstå och formulerade om några för att minska risken för 
misstolkning. Något som skulle kunna påverka validiteten är att vissa av respondenterna inte 
riktigt förstod innebörden av vissa frågor och därför frågade efter förtydligande. Även om vi 
förtydligade så finns det ändå en risk att olika personer uppfattar samma fråga på olika sätt 
vilket skulle kunna skapa en osäkerhet i fall man fått fram det man avsett att få fram. En fråga 
kan vara formulerad på ett sätt att den får liknande svar vid olika tillfällen men det innebär inte 
att frågan besvarar det som är tänkt.  
 
Svensson och Ahrne (2015, s 24f) menar att trovärdigheten i en studie är extra viktig när det 
kommer till kvalitativa undersökningar. Även om vetenskap egentligen handlar om att veta och 
inte tro så är det först när läsaren tror på studien som forskaren lyckats med sitt projekt. Det är 
alltså av yttersta vikt att genom sin text och studie övertyga läsaren om att det som presenterar 
har ägt rum och är faktiska resultat. För att öka trovärdigheten i vår studie kommer vi arbeta 
med transparens i vår text vilket betyder att vi inte bara presenterar det som gått som vi tänkt 
oss utan även saker som fungerat mindre bra (Svensson & Ahrne 2015, s 25).  
 
3.7 Datainsamling  
Patel och Davidsson (2011, s 82) menar att semistrukturerade intervjuer är intervjuer där 
forskaren har bestämt områden som ska beröras men frågorna är ofta öppna och ger därför 
utrymme för intervjupersonen att berätta mer fritt. Frågorna behöver inte heller ställas i en 
specifik ordning, och därtill kan forskaren ställa nya följdfrågor beroende på vad som sägs av 
intervjupersonen. Vi valde att göra en semistrukturerad intervju då vi inte ville ha en alltför 
strikt intervjuform som inte lämnade öppet för att kunna göra tillägg eller utforma det mer fritt. 
Vi ville ha en grund när det kom till vilka områden som skulle beröras i intervjuerna, och vilka 
frågor som var viktiga att få med. Däremot ville vi att intervjuerna skulle bli så naturliga som 
möjligt för respondenterna och att det skulle kännas mer som ett samtal och ge dem chansen att 
reflektera själva. Därför ville vi inte ha någon bestämd ordning på frågorna utan beroende på 
hur intervjun fortlöpte så ville vi ha möjlighet att ställa lämpliga motfrågor och kunna ställa nya 
följdfrågor om något nytt intressant kom upp i samtalet.  
 
Innan vi utformade vår intervjuguide tog vi reda på fakta och statistik om vår studie. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s 44) menar att det är viktigt att som forskare ta reda på så mycket 
som möjligt om ämnet som går innan intervjun. Detta gjorde vi för att vi är intresserade av att 
ta reda på intervjupersonernas tankar och upplevelser kring pensionen, inte deras kunskap. 
Genom att läsa på innan intervjuerna hade vi också lättare att förstå när intervjupersonerna 
pratade om sina olika sparanden och möjligheterna till när de kunde sluta arbeta.  
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När vi utformade intervjuguiden började vi med att se över våra frågeställningar och 
formulerade frågor som vi trodde skulle kunna ge svar på dem. Sedan diskuterade vi vilka 
ytterligare frågor som skulle vara intressanta att ställa i relation till syftet med studien och 
teorin. När vi hade formulerat ett antal frågor delade vi in dem i kategorier och utifrån 
kategorierna la vi till ytterligare några frågor. Kategorierna vi hade var bakgrundsvariabler, 
arbetsplatsen, motivation, attityd mot äldre, sociala relationer och tankar kring pensionering. 
Under bakgrundsvariabler frågade vi om saker som vi ansåg var relevanta att veta inför övriga 
frågor och även den senare analysen, vi frågade om ålder, yrke och civilstånd. Nästa kategori 
är arbetsplatsen där vi frågade om hur arbetssituationen såg ut, vi ställde också frågor kopplade 
till work-life balance som ingår i vår teori. Under motivation hade vi frågor om vad som 
uppskattas alternativt inte uppskattas på arbetsplatsen. I kategorin attityd mot äldre frågade vi 
om synen på äldre arbetskraft och vilka för och nackdelar det finns med äldre i arbetslivet. 
Under sociala relationer ville vi ta reda på hur relationerna såg ut både på arbetet och utanför. 
Detta kopplade vi till teoridelen emotionell energi och ritualer genom att ställa frågor om hur 
möjligheterna såg ut till att prata med kollegorna om annat än arbete. Under sista kategorin 
tankar kring pensionering frågade vi om hur möjligheten till att byta arbete såg ut, detta kopplat 
till arbetsinbäddning under teorin. Vi ställde också frågor om eventuella planer kring pensionen, 
vad som skulle kunna göra att de arbetar längre och hur deras eventuella partners planer såg ut. 
När vi ansåg att vi hade bra mängd och rätt sorts frågor gick vi över teorin och såg till att vi 
hade frågor som var kopplade till den. 
 
Efter att vi kände att vi fått med de frågor vi ville ha med gick vi igenom dem en för en och 
formulerade om dem så de var lätta att förstå även för någon som inte var insatt i vår studie. Vi 
försökte ha så öppna frågor som möjligt och formulerade några följdfrågor till varje fråga 
beroende på hur svaret skulle bli. Vi bytte plats på frågorna så att det blev ett naturligt flöde 
och bra övergångar mellan dem. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s 45) är det 
viktigt att i inledningen av intervjun ställa vänliga frågor och samtidigt visa intresse för 
intervjupersonens perspektiv och upplevelse. När intervjupersonen fått svara på några 
“enklare” frågor och blivit mer avslappnad kan intervjuaren börja ställa djupare och känsligare 
frågor. Det är dock viktigt att avsluta intervjun på ett bra sätt så intervjupersonen går därifrån 
med en bra känsla (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s 46). Bell (2006, s 159) menar att 
ordningen på frågorna är viktig för att skapa en bra kontakt med intervjupersonen. Hon menar 
också att tonfallet intervjuaren har kan påverka intervjuns resultat och rekommenderar att man 
som intervjuare testar intervjuguiden ett antal gånger så frågorna får den betydelse som var 
tänkt. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s 44) är det bra att innan intervjuerna testa 
sin intervjuguide på någon annan eller sig själv. Vi läste frågorna högt och formulerade om dem 
flera gånger innan vi sen testade att intervjua varandra. Detta gjorde vi för att se om frågorna 
kändes lättförståeliga och gav svar på det vi ville veta. En annan anledning var för att vi skulle 
få känna på hur det var att bli intervjuad och få en större förståelse för våra respondenter, detta 
menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s 44f) är ett sätt för att öka studiens validitet. 
Sedan testade vi intervjuguiden ytterligare genom att intervjua en person som vi inte skulle ta 
med i studien. Genom att göra det fick vi veta att frågorna var lätta att förstå även för andra. 
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Vi valde att spela in samtliga intervjuer, detta gjorde vi med hjälp av våra mobiler. Anledningen 
till att vi gjorde detta var för att få med allt som sades och slippa missa något på grund av att vi 
inte skulle hinna anteckna. Enligt Bell (2006, s 165) är ljudinspelning ett bra alternativ under 
intervjun för att kunna citera med exakta ord vilket vi är intresserade av att göra. Hon menar 
också att det blir ett naturligare samtal än om intervjuaren skulle föra anteckningar och ibland 
ta pauser för att hinna med. Med ljudinspelning kan större uppmärksamhet läggas på 
intervjupersonen vilket vi uppskattade att vi kunde göra. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, 
s 49f) menar att även om intervjun spelas in så behövs papper och penna för att anteckna saker 
som inte tas upp av ljudinspelningen. Det kan vara allt från grimaser och kroppsspråk till vart 
intervjun tog plats. Det kan också vara bra att kunna anteckna eventuella frågor som dyker upp 
under intervjuns gång. Detta var något vi gjorde som vi sedan skrev in i transkriberingen.  
 
Enligt Back och Berterö (2015, s 152) är det viktigt att respondenter är trygga och det är de 
oftast i sitt hem vilket gör att det många gånger kan vara en bra plats. Dock påpekar de att det 
kan vara problematiskt om det är så att de kan bli störda under intervjuns gång. Inför de 
intervjuer som skedde i respondenternas hem informerades respondenterna om att det var 
viktigt att vi skulle vara ensamma under intervjuns gång och inte bli störda. Detta fungerade 
bra och utan något avbrott. En respondent önskade få ha intervjun på sitt arbete då det var svårt 
att hitta en tid i dennes schema. Som Bell (2006, s 168) förklarar, är det viktigt att ta hänsyn till 
respondenternas önskemål eftersom de ställer upp att delta. Detta visade sig dock vara en sämre 
plats då intervjun avbröts vid ett par tillfällen av kollegor som kom in, även om de gick ut direkt 
igen så blev samtalet avbrutet och diskussionen inte lika flytande som vi önskat. Vi fick även 
en känsla av att respondenten inte kunde slappna av helt då tankarna fanns kvar på arbetet 
eftersom arbetsdagen inte var slut ännu. De tio intervjuerna som gjordes tog mellan 20 - 45 
minuter. Något vi märkte var att de som gjordes i respondenternas hem blev längre, detta tror 
vi kan bero på att de kände sig mer avslappnade och samtalet flöt då på lättare.  
 
3.8 Etiska överväganden   
I vår studie tog vi hänsyn till forskningsetiska principer. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är de 
grundläggande principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenterna om syftet med 
studien och deras deltagande. Därtill är det essentiellt att informera om att deltagandet är 
frivilligt och går att avbryta närhelst individen skulle vilja. Dessutom ska kontaktuppgifter 
uppges för att underlätta för respondenterna att komma i kontakt med ansvarig forskare. Vi 
skickade ut ett missivbrev till intervjupersonerna, i vilket det presenterades övergripande 
information om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att det närsomhelst går bra att 
avbryta deltagandet. För att vara extra tydliga och undvika missförstånd upprepade vi 
informationen muntligt till respondenterna innan varje intervju. Kontaktuppgifter till författarna 
och handledaren stod med i slutet av missivbrevet så att personerna skulle kunna ta kontakt vid 
frågor.  
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Vetenskapsrådet (2002) förklarar att samtyckeskravet innebär att forskaren ska förvissa sig om 
att respondenterna samtycker till att delta och att individerna själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan och dess längd och villkor. Det här informerades som nämnt i missivbrevet och 
det upprepades även muntligt till varje individ.  
 
Konfidentialitetskravet berör respondenternas konfidentialitet och att deras identitet inte ska gå 
att identifiera, samt att ingen obehörig ska få tillgång till information eller material som rör 
respondenterna (Vetenskapsrådet 2002). I informationsbrevet som skickades ut förklarade vi 
att deras deltagande kommer vara anonymt och att fiktiva benämningar kommer användas för 
att säkerställa anonymiteten. Därtill uppgavs information om att ljudinspelning kommer ske 
men att det bara är vi som har tillgång till materialet. Som komplement informerades 
respondenterna muntligt innan intervjuerna där det också förklarades att ljudupptagningen och 
transkriberingen kommer förstöras efter att studien slutförts.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas till andra ändamål 
än forskning (Vetenskapsrådet 2002). Genom missivbrevet delgavs information om att 
information från intervjuerna enbart kommer att användas till studien och ingenting annat.  
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer vi presentera och analysera respondenternas svar och koppla detta till 
teorin. Vi har delat in analysen under fyra rubriker som består av våra frågeställningar för att få 
en klar bild hur dessa besvaras i vår studie. Som underrubriker till frågeställningarna har vi de 
olika teorierna för att tydligt demonstrera hur dessa förhåller sig till vårt resultat. Vissa teorier 
återkommer under fler frågeställningar än en, då vi ansåg att de besvarade flera delar. 
 
4.1 Hur framträder emotioner i samband med tankar kring pensionen? 
 
4.1.1 Skam och attityder till äldre  
Som vi tidigare nämnt så hade vi en tanke om att det skulle kunna upplevas som skamligt av 
vissa att gå tidigt i pension. Bengtsson et al. (2017, s 52f) menar att det finns de som värderar 
människor utifrån vad de jobbar med och hur de bidrar till samhället. Pensionärer som inte 
längre arbetar och bidrar med något kan då bli värderade sämre i vissas ögon. Holm (2006, s 
12f) menar att det finns en rädsla i samhället för att de äldre skulle bli en börda för de yngre 
och att de skulle tära på samhällets resurser. Bengtsson et al. (2017, s 52f) diskuterar vidare i 
ämnet att det inte bara finns positiva känslor inför att sluta arbeta. Det finns människor som ser 
arbete som en plikt, likaså att bidra med något till samhället. När de slutar arbeta och denna 
möjlighet försvinner kan de känna sig betydelselösa. Med tanke på spegeljaget, som Cooley 
(1902/1922 refererad i Starrin et al. 2008, s 14) förklarar är hur du tror att någon annan ser dig, 
tänkte vi att dessa individer som känner sig betydelselösa i samband med pension också kan tro 
att andra ser på dem på det sättet. Det här var dock ingenting som våra respondenter upplever. 
Christer, 65 ger sin syn på det. “Jag har ju haft kamrater som gått tidigare också än 65. Nej, 
någon skam finns det absolut inte.” En annan respondent tycker att det anses lyxigt att gå 
tidigare. Vi tror att det finns de som kan uppleva skam i samband med pensionen även om inte 
någon av respondenterna gjorde det. Istället fick vi ett annat perspektiv berättat för oss, att efter 
ett långt yrkesliv så har man bidragit tillräckligt och förtjänar att gå i pension. Respondenterna 
har alla en god syn till pensionärer och de unnar dem att till slut få gå i pension, även tidigare 
och rå om sig själva. Om någon pensionär skulle märka av denna positiva syn menar Cooley 
(1902/1922 refererad i Starrin et al. 2008, s 14) att det leder till känslor av stolthet istället för 
skam. Med tanke på respondenternas åsikt i frågan tänker vi att de med stor sannolikhet kommer 
gå i pension med stolthet. Vi tror att det är lättare att föreställa sig att andra har samma syn som 
vi själva har än att de skulle ha någon helt annan.  
 
Som sagt så ser vi ingen oro bland respondenterna över vad andra skulle tycka eller tänka om 
dem, däremot ser vi annan typ av oro inför pensionen. Efter att jobbat i över 40 år blir det för 
många en stor omställning att plötsligt ha varje dag fri. Lotta 61, som arbetar som handledare 
berättar om sina tankar.  “Jag är lite rädd för att jag skulle bli understimulerad, oavsett hur 
mycket jag skulle hitta på som pensionär. [...] det skulle nog bli väldigt tomt. Så jag vet inte 
riktigt hur jag skulle kunna toppa stimulansen på jobbet.” Enligt Holm (2006, s 12f) är det 
vanligt att känna en oro i samband med pensionen. Oron är ofta över att inte längre bli sedd 
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eller respekterad som tidigare, denna känsla baseras på omgivningens fördomar och attityd mot 
äldre. Holm menar att pensionärer ofta värderas som grupp och ses inte till individen, det är då 
lätt att bilda missvisande tolkningar. Denna typ av oro är inget vi ser hos respondenterna. Vi 
ser ett mönster att respondenterna ser fram emot pensionen och ser endast positivt på att få sluta 
arbeta, även Lotta som är orolig över att bli understimulerad ser fram emot att få mer tid till 
annat. 
 

4.1.2 Arbetsinbäddning  
Det finns många emotioner kopplat till arbetet. Något som vi tror kan påverka människors val 
av att stanna på en arbetsplats alternativt byta tror vi är de emotioner som Lindgren och Olsson 
(2008, s 140) diskuterar kring arbetsinbäddning. Beroende på hur inbäddad individen är kan 
det upplevas som svårt alternativt lätt att byta och söka sig till något nytt. Det kan vara distansen 
till arbetet, sammanhållningen med kollegorna eller kompetensen som gör att det känns som 
möjligt eller omöjligt att byta jobb. Lotta ser det som praktiskt möjligt att byta arbete men det 
är ingenting som hon överväger att göra.  
 

Ehm… Ja… då skulle jag behöva fundera ut vad jag skulle vilja göra istället och vad det skulle 
vara för vinst med det. Men byta helt och hållet till något helt nytt det skulle inte… [...] Det 
kanske inte riktigt är läge i min ålder att byta till någonting som man absolut inte kan som man 
måste läras upp i. Och det är ju också något som skulle kännas konstigt och börja jobba med 
någonting (skratt) som man inte har en aning om. - Lotta 61, handledare 
 

Vi kan se att respondenterna anser att det är fullt möjligt att byta arbete, dock är det inget som 
de vill göra. Att de ser det som möjligt att byta förvånar oss lite då vi trodde att fler skulle känna 
det problematiskt så nära inpå pensionen. Vi trodde att de skulle känna svårigheter över att få 
en ny anställning, inte vilja lämna kollegorna eller liknande. Enligt Kadefors (2012) är det 
vanligt att arbetsgivare och de anställda själva har eller tror att det finns en negativ syn på äldre 
människor i arbetslivet. Han menar också att arbetsgivare aldrig skulle ta en någon på 
anställningsintervju som var över 50 år. Detta är dock inget som respondenterna varken verkar 
tycka själva eller tro att andra tycker eftersom de anser att det skulle vara lätt att byta. Varför 
de tror att det skulle vara lätt att få ett nytt arbete tror vi beror på att respondenterna varit 
yrkesverksamma så många år att de insett att 10 år på ett arbete är lång tid. Medan vi tycker att 
10 år kvar till pension är kort tid då vi jämför med oss själva som har över 35 år kvar. Lotta, 61 
ger sitt perspektiv på det. “Det är lite märkligt att det är precis väldigt nyss som jag har börjat 
inse att det är inom överskådlig tid. Förut när det var tio år kvar så var det ju en evighet och det 
är det ju inte längre. Oavsett när jag går så är det ju väldigt snart.” Även om respondenterna 
anser det möjligt att byta arbete så ser de ingen anledning till att göra det, särskilt inte nära inpå 
pensionen. Som Lotta beskriver det så skulle det kännas konstigt att börja jobba med något nytt 
som man måste läras upp i så sent i arbetslivet, utifrån det skulle man kunna säga att hon är 
inbäddad inom sin bransch. Flera av respondenterna tror sig kunna få ett nytt jobb lätt, utan 
problem - jobb inom deras kompetensområde. Att skola om sig är inte ett alternativ.  
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4.2 Hur ser arbetstagares planering och resonemang ut gällande 
pensionen? 

 
4.2.1 Attityder till pension 
Bengtsson et al. (2017, kap 3) skriver att en persons inställning till pensionen kan förändras 
beroende på omständigheterna och var i livet hen befinner sig. Även Aronsson och Kilbom 
(1996, s 63f) menar att många har blandade känslor och tenderar att ändra åsikt. Det här är 
något som gick att se på olika sätt hos respondenterna. En av respondenterna var för några år 
sedan i en osäker jobbsituation och var därför inställd på att gå i pension tidigare men när 
jobbsituationen ändrades och hon trivdes bättre på arbetet så bestämde hon sig för att inte gå i 
pension utan fortsätta arbeta istället. En annan respondent berättar om dramatiska händelser i 
livet som då bidrog till en oro inför pensionen, men som nu på senare år har stagnerat:  
 

Hade det varit för tio år sedan hade jag varit jätteorolig men… [...] Jag gick ju in i väggen då, 
fick lite problem med barnen och deras pappa gick bort […] Så det var mycket sånt där ‘Hur 
ska jag klara mig själv’ men jag har växt in i mig själv nu och blivit mer...så jag tar dagen som 
den kommer. Det kommer ordna sig. - Maria 51, personlig assistent 

 
Respondentens berättelse utgår ifrån att faktorer i livet kan påverka planering och resonemang 
kring pensionen, och även förändras i takt med att personlig utveckling sker. När hon upplevde 
sin livssituation som ostadig på grund av att hon gick in i väggen och förlorade en närstående 
så började hon oroa sig för framtiden och hur det skulle gå för henne. I takt med att hon kände 
sig säkrare i sig själv försvann oron och idag känner hon att det kommer att ordna sig. Hur 
mycket någon reflekterar kring pensionen, och på vilket sätt den gör det, skulle alltså kunna 
påverkas av hur livet ser ut i övrigt och hur individen upplever sin situation själv. Det som visar 
sig kring inställningen till pensionen och planer är att intervjupersonerna har mycket att dela 
med sig av men det är ändå vanligt förekommande att de uppger att de inte har reflekterat, eller 
enbart i mindre utsträckning, kring det tidigare. Det här är speciellt tydligt bland de yngre 
respondenterna. Det finns en allmän känsla av att det känns som att pensionen är långt borta 
fast så egentligen inte är fallet. Därutöver verkar respondenterna själva ha föreställningen om 
att inställningen till pension är föränderlig då det är vanligt förekommande att de poängterar att 
deras tankar kring sin pension inte nödvändigtvis kommer stämma senare i livet.  
 
4.2.2 Work-life balance 
Ericsson (2004, s 16f) menar att individen ofta har en vilja att ta vara på och ha en aktiv fritid 
vilket bygger på att tid måste gå att avsätta för det ändamålet. Respondenternas reflektioner 
handlar om en längtan efter pensionen då de vill få mer tid till sitt privatliv och all tid som inte 
då behöver gå till arbete och obligatoriska åtaganden. Det förekommer bland personerna att det 
inte finns några speciella planer utan en längtan efter att njuta av tiden hemma och ta hand om 
sig själv vilket illustreras i följande citat från en av respondenterna “Nej, bara vara hemma och 
må gott”. Thorslund (2012, s 138ff) nämner den tredje och fjärde åldern som handlar om 
hälsoaspekten i åldrandet. Det är samtidigt vanligt förekommande att intervjupersonerna har 
gott om tankar och planer på vad de vill spendera tid på när de pensionerat sig. En rädsla för 
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sviktande hälsa. som skulle kunna påverka individen och därmed planerna och aktiviteterna, 
uppkom i intervjuerna. Det här exemplifieras i kommande citat. 
 

Ja att man... hälsan får man ju hoppas att man bibehåller men oftast blir det ju att de flesta har 
ju krämpor. Antingen förslitningsskador eller hjärt- och kärlsjukdomar som kan uppträda. 
Många drabbas ju av cancer och man vet ju inte...man får ju hoppas att man inte får sådana 
problem. Men tanken är väl att man ska vara med i lite olika organisationer, PRO eller ut på 
lite...antingen dagsresor eller ut på bussresor ute i Europa. Eller ut på golfturnering med ett 
pensionärsgäng eller andra goa roliga vänner - Margareta 50, ekonomiansvarig   

 
Oro för hälsan verkar till viss del grunda sig i påverkan från vad de sett hända med äldre 
närstående. I intervjuerna framkommer det att närstående till respondenterna tidigare har 
drabbats av krämpor som försämrat livskvaliteten och hindrat dem från att kunna göra vad de 
vill. Därför verkar en allmän oro finnas för att de själva ska drabbas av något liknande, speciellt 
då det finns många planer och hopp om ett gott liv som äldre. På grund av oro för hälsan och 
en viss syn på hur livet ska se ut efter pensionen så verkar det också kunna påverka tankarna 
kring vilken ålder som pensioneringen ska se. Några av respondenterna uppger att en av 
anledningarna till att de önskar gå i pension tidigare är för att de vill öka chanserna till att ha 
fler friska år att kunna göra saker på.  
 

4.2.3 Livscykelteorin 
Bodie et al. (2007) beskriver livscykelteorin som en ekonomisk plan för hur en individ ska 
hantera sin ekonomi genom livet för att klara sig efter pensioneringen. Något som är centralt 
hos respondenterna är det privata pensionssparandet och hur det kommer påverka deras 
pensionering och livskvalité. Det är tydligt att det privata sparandet anses viktigt och att det är 
något alla har berört tankemässigt. Följande citat kommer från en av respondenterna som 
betonade vikten av sparande. 
 

Det är ju vi som ska se till att vi får pension, Det är ju inte som det var förr att du får pension. 
Nu är det ju vi som måste se till att vi får pension. Det är ju stor skillnad, och viktigt att spara. 
Ju tidigare du börjar, desto mindre behöver du spara. Jätteviktigt. [...] Det ska inte vara jobbigt 
att bli pensionär säger jag. Man ska njuta av att vara pensionär - Pia 61, personlig assistent  

 
Pia menar, som det går att se i citatet ovan, att det är viktigt att pensionsspara privat för att det 
idag är individen själv som måste se till att skaffa sig en duglig pension. Hon menar att det är 
svårt att förlita sig helt på den allmänna pensionen och tjänstepensionen utan att man har ett 
eget ansvar att påverka pensionsutfallet. Det är därför ett större ansvar på individen idag vilket 
Pia reflekterar skiljer sig från hur det var förr i tiden. Hon anser dock att det är något som är 
viktigt att ta i aktning då det kan påverka hur livet blir som pensionär och att det är viktigt att 
försöka göra det som är möjligt för att kunna få ett bra liv efter pensionen. I allmänhet så 
varierar när i livet respondenterna har börjat spara och hur mycket de valt att spara, men 
gemensamt är att de reflekterar över hur de tänker kring sitt sparande och på vilket sätt de är 
tvungna att spara för att kunna upprätthålla en viss levnadsstandard efter pensionen. Den som 
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önskar att få en inkomst liknande den nuvarande lönen väljer generellt att spara mer eller under 
en längre period.   
 
4.3 Vad påverkar människors val att pensionera sig vid en viss ålder? 
 
4.3.1 Sociala band, relationer och ritualer 
För att fortsätta på ett arbete är trivseln en viktig faktor. Är trivseln dålig letar många sig vidare 
till något nytt. Är dock pensionen nära tror vi att det är möjligt att vissa istället väljer att gå i 
pension tidigare. Något som kan påverka trivseln är kollegorna, detta är något som de flesta har 
och relationerna kan se olika ut från fall till fall. Enligt Dahlgren och Starrin (2004, s 92) är det 
viktigt att bandet mellan kollegorna är samstämt, det vill säga att det finns en långsiktig, 
ömsesidig hänsyn.  
 

Ja, det hoppas jag väl är bra... Frågar du mig så tycker jag nog det. Det tror jag dom andra tycker 
också, dom tycker jag har lite häftigt humör. Men… jag brinner ju som fan ibland men det går 
fort över. Och det vet ju allihopa om också, så exploderar jag så är det ju över på två sekunder. 
Nej men jag tror nog att det funkar bra även från deras sida också, att dom tycker jag är bra.  
- Kristina 57, administratör. 
 

Det Kristina ger exempel på här är samstämda sociala band där kollegorna alltså tar hänsyn till 
hennes humör. Dahlgren och Starrin (2004, s 92) menar att detta gör eventuella konflikter mer 
konstruktiva istället för destruktiva. De menar att det krävs att båda parter förstår den andre och 
dennes intuition för att konflikten ska kunna leda till något bra. På Kristina låter det som att 
hennes kollegor har förståelse och att de lyckas undvika destruktiva konflikter, det hade de inte 
lyckats med om banden inte varit samstämda. Hade så varit fallet tror vi inte att Kristina hade 
trivts lika bra. Enligt Wettergren (2013, s 64f) utgör kollegorna en stor del av hur trivseln ser 
ut på arbetet, hon menar att trivsel behövs för att den anställda ska vilja göra ett bra jobb. Om 
trivseln är bra och det finns stabila arbetslag så finns det antagligen också olika grupperingar 
på arbetsplatsen, dessa kallar Wettergren (2013, s 64f) för buffertgrupper. För att dessa ska 
kunna finnas menar Wettergren att det är nödvändigt med gemensamma raster för att 
medlemmarna i gruppen ska kunna prata om annat än arbete.  
 

Ja. Det måste man, det går inte att köra 100% jobb under en 8h arbetsdag utan det måste vara 
lite annat också. Man måste rensa hjärnan emellanåt. [...] Under kafferasten oftast. Då pratas 
det om allt mellan himmel och jord. Vi har en på förmiddagen och en på eftermiddagen. 
- Christer 65, ekonomichef 
 

Enligt Wettergren (2013, s 64f) så förstärker rasterna känslan av tillhörighet och därmed också 
trivseln på arbetet. Tillsammans utför gruppen ett emotionsarbete genom att skämta, samtala 
och stötta varandra, detta kan göra individen starkare och mer stresstålig i sitt arbete. 
Wettergren menar att arbetsgruppen många gånger kan vara en central del av arbetsglädjen och 
påverka de anställdas attityd mot arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Rasterna kan vidare ses som 
ritualer, i detta fall lyckade sådana. För att få en stark sammanhållning och gemenskap i till 
exempel en arbetsgrupp krävs lyckade ritualer menar Starrin et al. (2008, s 21). De menar att 
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en lyckad ritual ger emotionell energi och gör att de som deltar vill träffas igen, det ger också 
en känsla av självförtroende som kan ha en viktig betydelse på arbetet. Lindgren och Olsson 
(2008, s 142) diskuterar att den viktigaste förutsättningen för att vi ska lyckas med ritualerna är 
att tillfällen ska ges där vi får bekräftelse från kollegor omkring oss. Kafferasten kan vara just 
ett sådant tillfälle. Respondenterna anser att det är viktigt att få möjlighet att släppa arbetet 
någon gång under dagen tillsammans med kollegorna, detta kan de flesta göra ungefär två 
gånger per dag under arbetstid på gemensamma kafferaster. Hade de inte haft den möjligheten 
tror vi att trivseln hade sett sämre ut. 
 
Det är inte bara relationerna på arbetet som kan påverka människors beslut när de väljer att gå 
i pension. Enligt Blau (1998) är det vanligt att människor som lever i en relation väljer att gå i 
pension ungefär samtidigt som sin partner. Maestas och Zissimopoulos (2010) menar att den 
fritid som kommer i och med pensionen inte betyder lika mycket om partnern fortfarande 
arbetar. Utifrån vår förförståelse tror vi att detta kan påverka människor att antingen gå tidigare 
än de annars hade eller jobba längre för att partnern också gör det. Om du har en partner så 
väljer du kanske att ta hänsyn till när det kommer till planering och vi tror att människor i en 
parrelation gärna planerar sin fritid tillsammans. 
 

Han är pensionär sen fyra år tillbaka han. [...] Ja, jag tänker ju gå tidigare för att han har gått 
redan, jag vill ju spendera mer tid med honom. Men sen är det ju så att hade vi varit lika gamla 
och han hade jobbat till 67, då hade jag inte gått tidigare... Jag vill ju inte gå hemma själv på 
dagarna(skratt). - Kristina 57, administratör  
 

Våra respondenter verkar vilja spendera mer tid med sin partner. De berättar att de har planer 
på saker att göra både tillsammans och var för sig som de ser fram emot. Detta ser vi som ett 
tecken på att pensionsbeslutet kan påverkas och förändras beroende på människors civilstånd. 
Lotta som är singel berättar att om hon hade varit i en relation så hade hon kunnat gå tidigare, 
då det blir svårare ekonomiskt när man är ensam. “Sen så känner jag ju flera som gått lite för 
tidigt. [...]Men då har ju dom män så det är ju mycket lättare när man är två. Två pensionärer.” 
Vi ser en likhet med de andra intervjupersonerna som delar uppfattning och konstaterar att en 
partner gör det möjligt att gå tidigare.     
 

4.3.2 Work-life balance 
Ericsson (2004, s 16f) belyser att en individ har förväntningar på sig som innefattar familjelivet 
och fritiden. Det innefattar både förväntningar från andra men även förväntningar individen har 
på sig själv. Respondenterna har överlag hade god trivsel på sina arbeten men de betonar 
samtidigt värdet av sitt privatliv på grund av en aktiv fritid där de engagerar sig i olika 
aktiviteter och att spendera tid med familj och närstående. Ett exempel på detta redovisas i 
citatet nedan. 
 

Ja vi bor på landet. Förut hade vi hästar men nu har vi bara två hundar och en katt kvar. Och så 
är jag ju farmor och mormor så barnbarnen tar mycket tid men så har jag hittat så jag målar 
keramik, det är liksom mitt fritidsintresse så. Och det har jag även börjat med mina barnbarn, 
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de två äldsta, så de är också med och målar keramik två gånger i veckan. Så jag har lite farmor- 
och mormortid där då. Så det finns att göra hemma också. - Pia 61, personlig assistent 
 

Noon och Blyton (2013, s 87) menar att personer i arbete ofta upplever en motsättning 
tidsmässigt mellan hur mycket tid som arbetet tar, hur mycket tid andra saker i livet kräver, 
samt den egna önskan om hur tiden ska fördelas mellan arbetet och privatlivet. Det här går att 
se bland våra respondenter i olika omfattning. Det finns en stor variation bland respondenterna 
när det kommer till hur många procent som deras tjänster är på. En del arbetar heltid och andra 
har deltidstjänster i varierande omfattning, och med det varierar hur de upplever den 
tidsmässiga fördelningen mellan arbete och övrig tid. Överlag finns en tendens att de som 
arbetar deltid upplever att de har det lättare att få ihop vardagens bestyr. Det här gick att se hos 
undersköterskan Inger som reflekterar nöjt kring tidsaspekten genom att säga “Den är jättebra. 
Jag jobbar 75 procent gör jag”. De som arbetar heltid upplever i större utsträckning att det är 
svårt att bemästra den tidsmässiga komponenten. En av respondenterna berättar att hon 
upplever sig ha för lite fritid och att det är svårt att hinna med allt som ska göras. Det här 
illustreras i följande citat där hon berättar om sitt jobb- och privatliv:  
 

Jag jobbar ju mycket övertid, det är ju för att få tiden att räcka till till allting och mycket är väl 
tack vare att min kollega är hemma och är föräldraledig så man har fått överta vissa sysslor från 
henne. Men annars är det väl mycket... hemma halv sex, sex. Handla, laga mat, starta någon 
tvättmaskin och sen så är det soffan vid halv åtta, åtta och sen så är det att förbereda för 
morgondagen och så samma lika varje dag. Och så försöker jag väl umgås med våra barn och 
barnbarn och att hinna med svärföräldrar och mina egna föräldrar. - Margareta 50, 
ekonomiansvarig  
 

Ericsson (2004, s 16f) nämner att det finns fem kategorier av förväntningar som finns på 
individen vilka är personliga, arbetsmässiga, familjemässiga, fritidsmässiga och samhälleliga. 
Ericsson (2004, s 17ff) menar att det behövs resurser för att möta förväntningarna i form av 
exempelvis energi och tid. Det är tydligt hos respondenterna att de upplever alla komponenterna 
som viktiga även om det varierar hur mycket tid de önskar att lägga på respektive del. 
Gemensamt är att de försöker fördela tiden till de olika sakerna utefter vad som för individen 
anses önskvärt, rimligt och genomförbart. Det här kunde ske genom att arbeta heltid och fördela 
tiden som återstår till övriga bitar eller att välja att gå ner i timmar för att på så sätt få mer tid 
över. Energimässigt råder delade upplevelser då en del intervjupersoner som prioriterar 
privatlivet upplever att det ger energi till det övriga medan andra som tycker att arbetet tar 
mycket tid upplever att det är svårt att ha energi till det övriga.  
 
4.3.3 Attraktionsmodellen och utstötningsmodellen  
Bengtsson och Berglund (2017, s 417f) beskriver attraktionsmodellen som en modell som 
beskriver varför någon väljer att lämna arbetslivet i förtid. Den bygger på att det finns en 
motsättning mellan arbete och privatliv och att individen lämnar arbetsmarknaden för att kunna 
bejaka sitt privatliv. Som nämnt är det tydligt att livet utanför arbetet är centralt för 
respondenterna vilket gör att de behöver ta ställning till hur de ska få mer tid, eller hur de ska 
fördela den befintliga tiden. Det visar sig att längtan och behovet av att bejaka sitt privatliv har 
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påverkat individerna och i vissa fall resulterat i en önskan att gå i pension tidigare än den idag 
vanligaste pensionsåldern, vilken är 65. En av respondenterna menar att hennes arbete tar upp 
en för stor del av hennes tid och påverkar hennes energi vilket resulterat i att hon helst vill gå i 
pension före hon är 65. Hon beskriver hur hon ser på sitt liv utanför arbetet i citatet nedan. 
 

Jag kan känna mig missnöjd med att jag inte orkar göra allt jag egentligen vill och ha så mycket 
kontakt som jag vill med personer i min närhet. [...] jag umgicks ju mycket mer med fler 
personer förut men nu har jag inte så mycket mer ork efter arbetsdagen [...] jag har tackat nej 
många gånger till olika förslag och låtit bli att ta eget initiativ. - Lotta 61, handledare 

 
Lotta beskriver en slags kombination av positiv och negativ frihet. Den anledning hon nämner 
som finns till att gå i pension är att få mer ork till saker hon vill göra. Då det är arbetet som 
påverkar hennes energi negativt kan man se det till utstötningsmodellen och som en negativ 
frihet, att det är arbetets påfrestning som påverkar beslutet att gå. Samtidigt går det att 
argumentera för att det finns, som attraktionsmodellen beskriver, en motsättning mellan arbete 
och fritid som gör att Lotta i detta fall vill sluta för att bejaka sin fritid. En intervjuperson som 
ger exempel på attraktionsmodellen och positiv frihet är Anna, 50 år och ekonomiansvarig. Hon 
menar att hennes arbete och fritid flyter ihop, att det är mycket på fritiden som är jobbrelaterat 
och att hon vill gå i pension senast vid 60 för att kunna ägna sig åt andra saker, som att resa, 
medan hon fortfarande orkar. Anna beskriver enbart en längtan efter mer fritid och att få 
möjlighet att göra de saker hon tycker om i livet. Vi kan se ett mönster att det finns en längtan 
efter just fritiden.   
 
Bengtsson och Berglund (2017, s 417f) förklarar den andra modellen, utstötningsmodellen, som 
bygger på att det finns faktorer i arbetslivet, exempelvis dålig arbetsmiljö, som påverkar att 
individen vill gå i pension tidigare. Detta går att jämföra med det som Bengtsson et al. (2017, 
28f) kallar för negativ frihet. De menar att om det är negativa faktorer med arbetet som är den 
främsta anledningen till att individen väljer att gå i pension så är det en negativ frihet. Den här 
aspekten förekom i viss utsträckning hos våra respondenter. Den med ett fysiskt tungt arbete 
tar det ofta i beaktning inför framtiden. 51-åriga undersköterskan Inger förklarar “Jag har ju 
inte planerat någonting men jag skulle gärna vilja gå typ 63 jag. [...] Det kan ju bli...det beror 
ju på vad man har för några boenden men ibland så har man ju kanske en tre, fyra stycken som 
ligger och ska vändas och det blir tungt till slut.”. Inger beskriver att det är hennes tunga arbete 
som framförallt är anledningen till hennes längtan efter pensionen och är därför ett exempel på 
negativ frihet. Enligt Bengtsson et al. (2017, s 28ff) är pensionsåldern lägre för de med 
arbetaryrken än de med tjänstemannayrken. De förklarar detta med att de med arbetaryrken ofta 
har mindre meningsfulla jobb och som samtidigt är mer fysiskt krävande. Något de också menar 
är att oavsett om arbetet är jobbigt fysiskt eller psykiskt så är detta faktorer som påverkar 
individen att längta efter en vardag som kan anpassas lättare efter kroppens behov. Det går att 
koppla ihop till respondenternas berättelser. 
 
Både attraktionsmodellen och utstötningsmodellen är applicerbara på merparten av våra 
respondenter, både var för sig och som en kombination av de båda modellerna. Vi ser dock ett 
större samband mellan pension och attraktionsmodellen än vad vi gör med utstötningsmodellen. 
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Vi ser ett mönster att respondenterna har den ökade friheten som främsta anledning till att sluta 
arbeta vilket betyder att de också då får en positiv frihet.  
 

4.3.4 Livscykelteorin  
Enligt Bodie et al. (2007) är ekonomi och sparande något som idag oroar miljoner människor 
och råd gällande detta har blivit mer efterfrågat den senaste tiden. De förklarar att eftersom 
hushållen tidigare har förlitat sig på olika institutioner så har de inte haft lika bra kunskap om 
sin ekonomi då som de nu tvingas ha. En av respondenterna uttrycker sitt missnöje. 
 

Ja jag följer ju samhällsdebatten och där fattar jag ju att staten har gjort av med mina 
pensionspengar så pensionen blir ju lägre och lägre. När jag räknade för några år sen så skulle 
den allmänna pensionen vara högre men den sjunker ju hela tiden så det är ju sånt som spelar in 
också. Och det är ju mina egna surt förvärvade pengar som jag har sparat som gör att jag kan gå 
i pension. Men den allmänna pensionen den har ju staten skött väldigt dåligt. [...] Jag ser det 
som så att staten måste ju höja upp det här för dom har inte råd om folk går i pension hela tiden. 
Dom måste få in mer pengar, alltså måste folk arbeta mycket längre för att kunna betala in till 
pensionskassorna. - Christer 65, ekonomichef 

 
Christer beskriver det som vi tidigare nämnt, att när en mindre grupp ska försörja en större 
grupp så blir den allmänna pensionen mindre. Han berättar att staten måste höja pensionsåldern 
för att bättra ekonomin vilket vi också tidigare nämnt kommer ske framöver. Som Christer 
beskriver det så är det tack vare hans privata pensionssparande som han kan gå i pension vid 
65 år och få en tillräcklig inkomst. En av Flynns (2010) huvudfaktorer av vad som påverkar 
pensionsbeslutet är ekonomisk trygghet.  
 
 
 
 
 
Figur 6. En av de faktorer som Flynn menar påverkar pensionsbeslutet i störst grad.  
 
Sett utifrån det har Christer en högre utbildning och ett högstatusjobb vilket Flynn menar ger 
honom större autonomi över pensionsbeslut. Christer kan alltså i större utsträckning välja när 
han ska gå än jämfört med någon som har en lägre utbildning och ett arbete med lägre status. 
Under intervjuerna har vi förstått att våra respondenter har olika syn på vad som är en tillräcklig 
inkomst vilket är förståeligt då de anpassat sin livsstil och standard utefter hur deras inkomst 
sett ut. Att Christer i detta fall valt att arbeta längre än vad några av våra andra respondenter 
har tänkt sig, betyder inte att han har sämre ekonomi och arbetar längre för att han behöver det. 
I det här fallet är det enligt vår bedömning att han gör det för att han har en önskan om en högre 
pension än många av de andra respondenterna.  
 
Vi ser ett samband mellan när respondenterna väljer att gå och deras ekonomiska 
förutsättningar. De som tänker arbeta till 65 gav ekonomin som anledning, de behöver arbeta 

Ekonomisk 
trygghet 
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längre för att få den pensionen som de vill ha. Vi märker på samtliga intervjupersoner att 
ekonomin styr mycket vid vilken ålder de kan sluta arbeta. Som vi tidigare nämnt så berättar 
några av respondenterna att ha en partner kan ha stor betydelse för ekonomin. Lotta till exempel 
kan inte gå tidigare i pension eftersom hon menar att det är svårare att klara sig ekonomiskt 
som singel, något som även de med partner håller med om. 
 

Hade jag varit ensam så hade jag ju aldrig kunnat sagt att jag skulle gå vid 62. För jag menar 
det hänger ju på vad man får i pension och jag menar är man två så klarar en sig ju. Men hade 
jag varit ensam så hade jag nog inte haft den tanken o gå vid 62 för då hade jag nog fått jobba 
till 65. - Eva 61, säljare 

 
Att leva som singel betyder sällan att räkningarna blir hälften så stora vilket gör att det för par 
då blir lättare att klara av ekonomin eftersom de har två inkomster. Eva konstaterar det som 
Lotta tidigare har sagt, att civilståndet påverkar vid vilken ålder individen väljer att pensionera 
sig. Eva som har en partner upplever att hon har möjlighet att sluta arbeta tidigare då hennes 
och partnerns inkomster tillsammans tillåter det. Vi ser ett tydligt tecken på att de som lever i 
en parrelation gör sina pensionsbeslut med hänsyn till sin partner. Blau (1998) menar att 
människor som lever i en parrelation låter relationen påverka deras ekonomiska beslut. Detta 
märker vi då flera av respondenterna till exempel väljer att gå ungefär samtidigt som sin partner 
i pension. Eva menar att om hon levt ensam så hade hon nog fått arbeta längre för att klara sig 
ekonomiskt. Om vi jämför med Lotta som lever ensam så upplever vi det som att Lotta 
värdesätter sina kollegor högre, kanske på grund av att de på något sätt ersätter den sociala 
rollen som en partner kan ha. Om en individ lever själv tror vi, utifrån empirin, att det kan bidra 
till att denne vill arbeta längre både för ekonomins skull och för att hålla fast vid den sociala 
aspekten. 
 

4.4 Hur ser inställningen ut bland arbetstagare att gå i pension senare än 
65?  

 
4.4.1 Attityd till arbete 
Locke (1969) menar att individens syn på arbete påverkas av om personen känner 
arbetsotillfredsställelse eller arbetstillfredsställelse vilket hänger ihop med om individen 
upplever att arbetet ger det som hen vill ha ut. Det som går att se gemensamt för respondenterna 
är att de upplever en hög arbetstillfredsställelse och att de aktivt tänker på vikten av att trivas 
med arbetet. Monika 51 berättade följande om sin arbetssituation: “[...] Jag trivs jättebra på 
jobbet [...]det är nog helheten som sådan, det jag uppskattar egentligen är nog variationen[...] 
jag har inte varit kvar på något jobb när jag liksom har känt att det inte är rätt utan jag har bytt 
då. Berglund (2017, s 455ff) hävdar att graden av arbetstillfredsställelse är en betydande faktor 
när det kommer till att förstå varför individen skulle värdera sitt arbete som något mer än en 
inkomstkälla. 
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4.4.2 Motivation 
Amabile (1993) nämner två kategorier av motivation vilka är inre och yttre motivation. Inre 
motivation utgår ifrån det inre värdet ett arbete kan ha, och yttre motivation utgår ifrån att 
individen drivs av exempelvis framgång. Respondenterna upplever överlag, som tidigare 
nämnt, att de känner sig tillfredsställda med sitt arbete och att de ser fram emot att gå dit om 
dagarna. Inga nuvarande framträdande tecken på ovilja eller brist på motivation gick att tyda 
utifrån deras berättelser. Däremot framkommer det berättelser om tidigare anställningar där 
intervjupersonen varit missnöjd med vissa aspekter vilket bidrog till olust och minskad 
motivation. Respondenterna verkar drivas av olika saker i arbetslivet, det finns inslag av både 
inre och yttre motivation hos de olika individerna. VD:n Stefan förklarar i följande citat vad 
han drivs av i sitt arbete, “Ja det är väl när man får ett jobb som man har räknat på och sen att 
det går ihop sig bra. Att man tjänar pengar helt enkelt”, vilket verkar vara enhetligt med yttre 
motivation. Stefan förklarar att hans arbete är viktigt för honom och att han känner ett stort 
ansvar att det ska gå bra för företaget så länge han är VD men att han vill gå i pension vid 65 
och inte ser någon mening eller lust till att jobba längre än så. För handledaren Lotta finns ett 
värde i gemenskapen vilket hon beskriver enligt följande “Ja något särskilt är väl att jobba med 
kollegor som man jobbat med längre tid så jag kan jobba med nära vänner”. Lotta förklarar likt 
Stefan att hon vill gå i pension vid 65 och inte önskar att jobba något mer efter den åldern. Det 
här tyder på att det i vår studie inte verkar finnas någon koppling till att någon med inre 
motivation skulle vara mer benägen att arbeta längre, eller tvärtom.  
 
4.4.3 Livscykelteorin  
Normer kan spridas på flera sätt. Bengtsson et al. (2017, s 160) menar att ett av dessa sätt är när 
människor delar med sig av sina tankar till andra. En individ till exempel som får höra av 
människor runt om, vad en pensionär bör göra eller hur de ska bete sig, kan påverkas av detta. 
Dessa tankar och kommentarer kan göra att individen känner sig pressad att passa in i normen 
och tar beslut därefter. En norm som förändras sakta men säkert är den för när man går i pension. 
Bengtsson et al. (2017, s 57) talar om att det kan finnas en brist på förståelse för de som vill 
arbeta längre än till 65 år. Samtidigt förklarar de att tankarna om pensionen kan komma att 
förändras med åren, de menar att när pensionen närmar sig kan vissa börja se fördelarna med 
att arbeta som de tidigare inte tänkt på då längtan efter ledighet varit så stor. De flesta av våra 
respondenter planerade att sluta arbeta innan de fyllt 65 år. Samtidigt tar vi i beaktande att 
många av respondenterna var i 50-årsåldern och skulle hypotetiskt sett kunna ändra sig innan 
det är dags att gå i pension då det är många år kvar. De respondenter som kunde tänka sig att 
jobba längre än till 65 år poängterade att de i så fall skulle gå ner i arbetstid, de menade också 
att det beror på ekonomin. Maria 51, som arbetar som personlig assistent gav sin syn på det: 
“Som idag så är det ju mycket med ekonomin. Så har man ingen möjlighet att gå vid kanske 
65, 67 och man får jobba längre så får man ju göra det. Det är ju bara att gilla läget tycker jag.”. 
Enligt Maria så är det ekonomin framförallt som avgör vid vilken ålder hon tänker gå i pension. 
Flynn (2010) menar att de med lägre utbildning och lågstatusjobb inte brukar vara särskilt nöjda 
med sin ekonomi och väljer därför att arbeta längre för att pensionen ska bli högre. 
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4.4.4 Flexibilitet 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. En av de faktorer som Flynn menar påverkar pensionsbeslutet i störst grad.  
 
Flynn (2010) menar att hög karriärsflexibilitet kan möjliggöra för äldre arbetare att kunna sänka 
tempot eller ändra arbetsuppgifter och således kunna stanna kvar i arbetslivet längre tack vare 
situationsanpassningen. Det visade sig att inte alla respondenter kan tänka sig att arbeta längre 
än till 65 men en gemensam faktor för de som kan tänka sig det är just att de då har möjlighet 
till flexibilitet som de själva har kontroll över. De som kan tänka sig att fortsätta jobba menar 
att de har faktorer i sitt arbete som bidrar till glädje och som de inte vill släppa genom att sluta 
arbeta helt i äldre ålder. Det viktiga är dock att de ska ha möjlighet att bejaka sig själva och sitt 
privatliv och själva kunna bestämma när och hur mycket de vill arbeta. Det här illustreras 
genom ett citat från en av respondenterna “[...]Gå ut och jobba extra någon gång [...] Komma 
ut och träffa folk. Yngre kollegor som kanske är yngre än jag är då [...] Ja, det är viktigt”. 
Nordenmark och Stattin (2009) menar att det har visat sig att om en individ har möjligheten att 
själv bestämma och påverka beslut kring sin pension så har det en positiv påverkan på 
livskvaliteten och den sammanlagda upplevelsen av situationen. Respondenterna hoppas att de 
kommer kunna påverka faktorerna kring sin pensionering och att det ska bli som de just nu 
önskar, men de reflekterar samtidigt över att det kan finnas saker som påverkar att de måste ta 
andra beslut.  

  

Karriärsflexibilitet 
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5 Avslutande kapitel 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för människors inställning till att gå i pension 
och vad som påverkar vid vilken ålder man väljer att sluta arbeta. I det här avsnittet kommer vi 
gå igenom respektive frågeställning med tillhörande resultat. Slutligen tillkommer en 
diskussion där vi förhåller oss kritiskt till vår studie och ger förslag till vidare forskning.  
 
5.1 Slutsats 
Vår första frågeställning handlar om emotioner, närmare bestämt: hur framträder emotioner i 
samband med tankar kring pensionen? Det går inte att se tecken på att respondenterna anser det 
skamligt att gå i pension tidigare än 65. De verkar se till sina egna känslor gällande att gå i 
pension tidigare snarare än omgivningens eventuella reaktioner. Respondenterna uttrycker att 
de längtar efter att få ta det lugnt och bejaka sig själva och att det inte finns någon direkt oro 
för att utsättas för negativa reaktioner eller fördomar. Vi ser ett mönster bland respondenterna 
att de anser det möjligt att byta arbete innan pensionen och att åldern inte borde påverka det. 
Dock fanns ingen önskan bland respondenterna att byta arbete, antingen för att de inte vill eller 
för att de tycker att det skulle vara krångligt.  
 
Vår andra forskningsfråga lyder: hur ser arbetstagares planering och resonemang ut gällande 
pension? Ett mönster bland respondenterna är att de har reflekterat lite, och vissa inte alls, kring 
sin egna pension tidigare. Anledningen som ofta förekom var en känsla av att pensioneringen 
ligger långt fram i tiden. Det här verkar ha ett visst samband med åldern på respondenterna då 
de med högre ålder visade sig ha reflekterat i högre utsträckning. Deras nuvarande tankar och 
planer ses i stor utsträckning som temporära och föränderliga då respondenterna reflekterade 
kring att de hade ändrat sig kring ämnet förut och att deras nuvarande åsikter skulle kunna 
komma att ändras i framtiden. Det finns en varierande grad av planer efter pensionen hos 
respondenterna. Det är både vanligt att inte ha planerat något speciellt utan bara vilja ta det som 
det kommer, likaväl som att ha mycket planer och drömmar att förverkliga. Den ekonomiska 
aspekten upplevs viktig inför framtida pensionering och tas i beaktning genom privat 
pensionssparande i varierande utsträckning.  
 
Vår andra forskningsfråga är: vad påverkar människor val att pensionera sig vid en viss ålder? 
Partnerns planer kring sin egna pension har betydelse för respondenterna när det gäller åldern 
de själva vill gå då de önskar att få tid till att umgås med partnern. Det gick här att se en koppling 
till oro för sviktande hälsa och att vilja gå i pension för att hinna göra saker innan risken för 
hälsoförsämring ökar. En önskan om att få mer tid till annat efter alla yrkesverksamma år är 
central och påverkar pensionsbeslutet. Det samverkar dock med andra faktorer som ekonomiska 
förutsättningar. Om den ekonomisk förutsättningen upplevs som positiv kan det fungera som 
incitament till att gå tidigare medan det, om situationen är tvärtom, kan fungera som en faktor 
att senarelägga pensioneringen. Alla de nämnda faktorerna anses viktiga, i olika utsträckning, 
men det är tydligt att det till stor del beror på hur de olika delarna ser ut för individen och hur 
de samverkar med varandra som spelar störst roll i beslutet.  



 45 

 
Vår tredje frågeställning är: hur ser inställningen ut bland arbetstagare att gå i pension senare 
än 65? Det visade sig råda delade meningar om att gå i pension senare än 65. En aspekt som 
framkom var en önskan om att inte arbeta längre än 65, utan istället kunna lägga sin tid och 
energi på privatlivet. En annan aspekt av det är att det finns en positiv inställning till att gå i 
pension senare än 65, med förutsättningen att det är möjligt att gå ner i tid och välja själv när 
man vill arbeta för att således få bättre kontroll över arbetstiden och fritiden. Det centrala är att 
privatlivet värderas högt oavsett. Gemensamt bland de som vill fortsätta arbeta är att de värderar 
den sociala biten och stimulansen som arbetet ger. Mönstret som finns hos dem som inte vill 
fortsätta är en upplevelse av att de kan uppfylla det sociala behovet och stimulansen helt och 
hållet i privatlivet. Om inte den ekonomiska aspekten är tillfredsställande nog finnas en vilja, 
om än motvilligt, att fortsätta arbeta längre för den sakens skull.  
 
I figur 1 (se s. 9) redogjorde vi för hur teorin, enligt vår förförståelse, var aktuell under livets 
gång. I figuren här nedan (figur 6) har vi gjort om den och istället redogjort för hur teorin är 
aktuell baserat på studiens empiri. Baserat på intervjuerna har vi kommit fram till att emotioner 
fortfarande är något som löper genom hela livet. Work-life balance är något som resonerades 
kring i senare ålder än vad vi först trott. Utifrån empirin var det framförallt hälsan som blev 
sämre med åldern och försvårade balansen mellan privat- och arbetsliv för individerna. 
Livscykelteorin är också något som är mer aktuellt senare i livet än vad vi trott. Baserat på 
empirin så är inte alltid pensionen något som tänks på i tidig ålder, utan börjar planeras först 
senare i livet. Faktorer som kan påverka pensionsbeslutet, är utifrån empirin aktuell under 
samma ålder som vi trott. Baserat på empirin kan det under hela yrkeslivet finnas faktorer som 
framöver kan påverka pensionsbeslutet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Emotioner:  
Work-life balance: 
Livscykelteorin: 
Faktorer som kan påverka pensionsbeslutet:  
 
Figur 8. Modell över hur teorin utifrån intervjuerna varit aktuell för respondenterna. 
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5.2 Diskussion 
I flera av intervjuerna diskuterades det kring hur pensionen förändrats med tiden. 
Respondenterna var tydligt missnöjda med att den allmänna pensionen minskar för varje gång 
de kollar upp den. En av intervjupersonerna berättade hur individen tidigare kunnat räkna med 
staten för att få en tillräcklig pension, men nu behövde en se till själv att få det. Detta ansåg vi 
vara något som summerade stora delar av vår studie och valde därför att använda det som titel 
till studien.  
 
Under studiens gång försökte vi ha vår förförståelse i åtanke för att inte låta den styra resultatet. 
I efterhand analyserade vi empirin för att se på vilket sätt förförståelsen ändå eventuellt kunnat 
påverka studien och resultatet. Något vi kom fram till var att vissa frågor i intervjuguiden till 
exempel fanns med för att ge oss svar som vi antog skulle ges. Då vi trodde att fler skulle vilja 
jobba till minst 65 år märkte vi under transkriberingen att vi ställt fler följdfrågor för att få reda 
på vad som skulle få dem att arbeta längre. Detta hade vi i åtanke när vi sedan analyserade för 
att undvika ett skevt resultat. Vi hade kunnat undvikit detta om vi hade läst ännu mer teori innan 
utformningen av intervjuguiden skedde. Med hjälp av statistik som vi senare tog del av kunde 
vi se hur många som arbetar till 65 år, detta kunde vi med fördel istället ha läst tidigare. Något 
som skulle kunnat bättra kvalitén på intervjuerna tror vi hade varit om vi hade gjort dem 
tillsammans med båda två närvarande. Vi tror att detta hade kunnat ge oss djupare intervjuer 
med fler följdfrågor. 
 
Förförståelsen är även något som vi ser positivt på, det finns inte bara risker med den. Det är 
vårt intresse i ämnet och vår förförståelse som gjort att vi uppmärksammat vissa saker under 
till exempel intervjuerna som någon annan kanske inte hade gjort. Det var utifrån förförståelsen 
som vi visste vad vi ville studera i ämnet och utformade många av intervjufrågorna med hjälp 
av detta. Utan någon kunskap i ämnet hade det varit svårt att genomföra intervjuerna då vi hade 
kommit på varken frågor eller följdfrågor som varit relevanta.  
 
I studien har vi förstått att det finns en viss kunskap om att individen idag behöver ha ett privat 
pensionssparande i högre grad än tidigare. Detta för att få en pension som det går att klara sig 
på. Samtidigt ser vi också att pensionen är något som inte reflekteras över förrän pensioneringen 
närmar sig, vilket vi tror gäller för många. Innan individen börjat tänka på pensionen kan det 
vara svårt att veta hur mycket som behöver sparas för att få en tillräcklig inkomst. Enligt vår 
bedömning är detta något som skulle kunna gälla bredare än bara för den här studien. Baserat 
på empirin tycker vi att det skulle vara relevant med mer information redan på gymnasienivå 
för att öka kunskapen om hur pensionen kan påverkas beroende på när du börjar spara. Studien 
har också visat att variation i arbetet kan bidra till att arbetstagaren kan tänka sig att arbeta 
längre. För att göra det möjligt anser vi att ansvar ligger på arbetsgivare, rekryterare och hos 
arbetstagaren själv. Arbetsgivaren behöver ha kunskap i vad som behöver göras för att behålla 
sina medarbetare och göra det möjligt för dem att till exempel byta arbetsuppgifter. 
Rekryteraren måste ha ett öppet sinne och se till individens kompetens snarare än ålder för att 
göra det lättare för äldre arbetskraft att byta arbete. Och till sist behövs självklart viljan hos 
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arbetstagaren, att vara öppen för en förändring som kan göra att viljan att arbeta längre infinner 
sig. 
 
I vidare studier skulle det enligt oss vara intressant att ytterligare jämföra olika 
utbildningsnivåer och kön och se hur dessa faktorer påverkar individers planer och val. Att 
ställa frågor om hur respondenterna arbetat tidigare i livet skulle vara relevant då det kan 
påverka hur pensionen kommer se ut. Utifrån vår förförståelse så arbetar många kvinnor deltid 
under vissa perioder i deras yrkesliv för att ta hand om barnen, detta kan påverka deras pension 
negativt och göra att de måste arbeta längre. Att därför studera vilken betydelse ”kvinnofällan” 
kan ha för pensionsbesluten tror vi är ett intressant perspektiv att studera. Vi skulle också se det 
intressant att intervjua äldre människor än 65 år som fortfarande arbetar och studera varför de 
gör det. Slutligen tänker vi att en studie från ett annat perspektiv där pensionärer studeras kunde 
möjligen ge svar på om de är nöjda med sina val när det gått och om de gjort det som de tidigare 
tänkt sig göra. 
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Bilagor 
 
 

Missivbrev 
 
Vill du delta i en studie om människors tankar om pensionering? 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för människors inställning till att gå i pension 
och vad som påverkar vid vilken ålder man väljer att sluta arbeta. Studien vänder sig till dig 
som är arbetsverksam och mellan 50 och 65 år. Vi har för avsikt att undersöka vad som 
motiverar till att arbeta längre och vad som gör att man väljer att gå tidigare i pension. Vi 
ämnar också att undersöka vilka känslor som kan uppstå i samband med pensionsplaner och 
olika relationers betydelse. Vi bedömer att intervjuerna kommer ta ungefär 40 minuter 
vardera och söker respondenter som kan tänka sig ta denna tiden, vi anpassar oss självklart 
efter när du har möjlighet. Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vid intervjun vilket innebär att det är frivilligt att delta och att du när som helst kan 
avbryta intervjun. Om du har några frågor kan du när som helst avbryta och fråga oss om 
något skulle vara oklart. Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt och fiktiva namn 
kommer att användas, resultatet kommer endast att användas till forskningsändamål. För att 
underlätta både intervjun och arbetet efteråt kommer vi att banda intervjun. Denna 
ljudinspelning kommer endast den som intervjuar dig att höra och du kan själv välja om du 
vill lyssna på den i efterhand i eget intresse. Vi som genomför studien är två studenter som 
läser sista året på personal- och arbetslivsprogrammet vid Karlstads universitet och detta är 
vårt examensarbete. Skulle du vara intresserad av att delta i studien eller har några frågor så 
får du gärna kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Janna Levander, Janna_Lew@hotmail.com  
Jelena Grahn, Jelenamg@hotmail.com 
Handledare, universitetslektor Jonas.Axelsson@kau.se 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsvariabler 
Kön  
Ålder 
Yrke 
Civilstånd/familjesituation 
Arbetsplatsen 
Kan du berätta om din arbetssituation? 
 -Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete? 
 -Arbetsuppgifter? Ansvar? 
 -Trivsel? 
 -Möjlighet att påverka arbetet? (autonomi) 
 -Möjlighet till flextid? 
Skulle du kunna berätta om hur relationen är mellan ditt privatliv och arbetsliv? 
 -Tar du med arbetet hem? 
 -Vad tycker du om den nuvarande situationen? 
Motivation 
Hur känns det att gå till arbetet en vanlig arbetsdag? 
 -Finns det något speciellt med ditt arbete som du uppskattar?  
 -Finns det något med ditt arbete du tycker mindre om? 
    -Hur skulle man kunna förändra det? 
Kan du berätta om andra jobb du haft tidigare? 
 -Vilket arbete av de som du har haft trivdes du bäst med?  
    -Vad gjorde att du trivdes bra där? 
Attityd 
Vad har du för tankar om äldre i arbetslivet? 
 -Hur ser deras kunskaper och fysiska förmåga ut jämfört med yngres? 
Ser du någon skillnad på hur andra bemöter dig på din arbetsplats nu jämfört med när du var 
yngre? 
Sociala relationer 
Kan du berätta hur din relation ser ut till dina kollegor och din chef? 
 -Visas uppskattning? 
 -Finns det möjlighet under arbetsdagen att prata med kollegor om annat än arbete?  
    -Isåfall, hur ser detta ut?  
Kan du berätta om hur ditt liv ser ut utanför arbetet? 
 -Vilka relationer finns och hur ser de ut? 
Tankar kring pensionering  
Hur tänker du om möjligheterna till att byta jobb innan pensionen? 
 -Anser du att det är fullt möjligt eller problematiskt? 
 -Finns viljan? 
 -Vad eventuellt hindrar? 
Kan du berätta om hur du tror att livet är som pensionär?  
 -Socialt 
 -Hälsa 
 -Möjligheter till olika aktiviteter  
Vad har du för tankar om din egna pension? 
 -Vid vilken ålder planerar du att gå i pension?  
    -Varför? 
 -Kan du berätta om det finns planer på saker att göra? 
Vad skulle kunna göra att du arbetar längre? 
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 -Finns det möjlighet till detta där du är nu? 
Har du några tankar om den nuvarande pensionsåldern? Isåfall, hur ser de ut? 
(Om hen har en partner) Vet du hur din partners pensionsplaner ser ut?    
 -Vid vilken ålder har den tänkt gå?  
 -Vad har du för tankar om det? 
 -Hur påverkar det dina planer? 
Kan du berätta om du känner någon som gått i pension? 
 -Vid vilken ålder gjorde de det? 
 -Vilken betydelse har det för dina egna planer? 
Är det någon fråga som du förväntade dig att vi skulle ställa som vi inte ställt? 
 
Finns det möjlighet att vi kan kontakta dig om vi har ytterligare frågor? Hur når vi dig bäst i 
så fall? 


