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Sammanfattning 

Studien har till syfte att bidra med kunskap och förståelse för individens upplevelse 
av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Studien har en kvalitativ 
ansats och har använt intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Resultatet visar att motiven till att förlänga eller avsluta arbetslivet kan kopplas till 
olika behov som måste tillfredsställas, i eller utanför arbetslivet. Vid sidan om dessa 
behov finns en vilja att bibehålla den livssituation som tidigare varit rådande under 
individens yrkesverksamma liv. 

Resultatet visar också att informanterna över lag har svårt att identifiera sig med 
gruppen “pensionärer”. Vi ser dock att allt eftersom man avlägsnar sig från den 
ursprungliga primärgruppen (arbetskollegorna) och närmar sig den nya 
(pensionärerna), börjar föreställningen om en “pensionär” bli mer lik föreställningen 
om det egna jaget. 
 

 

Nyckelord: förlängt arbetsliv, pension, äldre arbetstagare, attityd och motivation 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som varit delaktiga i vår studie. Ett särskilt stort 
tack till alla våra informanter som bidragit genom att dela sina erfarenheter med oss. 
Utan er medverkan hade inte denna studie varit möjlig. Vi vill också passa på att tacka 
alla våra nära och kära som på olika vis stöttat oss under arbetets gång. Sist men inte 
minst vill vi även tacka vår handledare Ulrik Lögdlund för mycket god vägledning och 
stöttning. 
 
Tack till Er alla! 
 
Anna & Maria 
Linköping 2017 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I takt med att medellivslängden ökar och hälsan hos befolkningen förbättras 

pekar nu forskning på att vi skulle kunna arbeta ändå upp i 75-årsåldern (IFAU 

2015:24). Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2013:25) anses det också 

vara en otidsenlig kvarleva från historien och dessutom ett slöseri med det 

mänskliga kapitalet att gå i tidig pension. Arbetslinjen behövs även för äldre, 

fastslår Statens offentliga utredning (SOU 2013:25) i sitt slutbetänkande som 

menar att vi behöver jobba längre när vi lever längre om vi ska kunna hålla kvar 

dagens pensionsnivåer, jämna ut försörjningsbördan och upprätthålla en 

acceptabel standard i välfärden.  

Arbetslivet är en arena där sociologisk forskning bedrivits sedan lång tid 

tillbaka. Ämnets teoretiker har ända sedan sociologins födelse försökt förstå, 

beskriva och förklara detta samhälleliga fenomen. De senaste seklernas 

omvälvande förändringar i form av arbetsmarknadens uppkomst, ett 

kapitalistiskt lönearbete och industrialiseringens framväxt, har blivit viktiga 

utgångspunkter för sociologiska studier (Karlsson, 2009). 

Alla samhällen har i alla tider haft en arbetande klass, men argumenten för att 

arbeta, liksom ideologierna vad gäller arbete, har växlat och förändrats. Likaså 

har samhällets värdering av arbete och varför vissa individer kan exkluderas från 

arbetsplikten, förändrats över tid. Dock tycks den långsiktiga trenden vara att 

synen på arbete har gått från att vara en pina och en plåga till att i sin mest 

moderna form betraktas som ett personligt livsprojekt eller till och med som 

livets mening (Aronsson, 2015). 

Från att i det antika samhället ha varit en symbol för slaveri, förändrades den 

samhälleliga synen på arbete radikalt i samband med reformationen. Att arbeta 

blev en plikt som medförde ett socialt värde. Det dröjde dock till 1700-talet 

innan arbetet började betraktas som något som gav en inre individuell 

tillfredsställelse hos människan. Arbetet har sedan dess stått i fokus för många 

filosofers teoribildningar, vilka alla pekat på den betydande roll arbetet spelat 

för utvecklingen av ekonomi och samhälle (Aronsson, 2015). 

Enligt Marx är arbetet ett sätt för människan att förverkliga sig själv. Genom att 

arbeta producerar människorna tingen och samhället, vilka i sin tur formar 

människans utveckling och livssituation. Marx såg på arbetet som ett växelspel 

mellan människa och natur, där relationen dem emellan utgör en ständigt 

pågående process som förändrar både människa och samhälle. Denna process 

anses påverka individernas identitet, moral och medvetande, vilket leder till att 

vi genom arbetet lär känna oss själva (Aronsson, 2015). 
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Människan måste dock, för att få makt över sin tillvaro, först ta makten över sitt 

arbete, något som enligt Marx endast kan ske om arbetet befrias från det 

kapitalistiska systemet (Aronsson, 2015). Marx menar vidare att arbetet i det 

kapitalistiska systemet leder till främmandeskap och alienation från de ting som 

produceras, vilket i sin tur leder till att människan alieneras från det egna 

arbetet. Produktionen leder också till att människan i förlängningen blir 

främmande för sig själv och för hela det mänskliga väsendet. Denna alienation 

ansåg Marx att människan måste frigöra sig från genom att utveckla ett högre 

medvetande för sitt arbete utifrån sina egna idéer och sitt eget väsen (Marx, 

1995). 

Karlsson (2009) ser arbetslivet som ett av sociologins viktigaste 

forskningsområden men poängterar de olikheter som utmärker de klassiska 

teoretikernas behandling av själva arbetsbegreppet. Vid sidan om Marx för 

varken Weber eller Durkheim, enligt Karlsson, några speciellt utförliga 

resonemang om begreppet och vad gäller arbetsbegreppet finns än idag ingen 

enhetlig definition. Karlsson föreslår därför en bestämning som säger att arbete 

är “de verksamheter som försiggår inom ramen för de interna sociala relationer - 

arbetsformer - som organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle” (Karlsson, 

2009, s 59). 

Under de senaste decennierna har forskningens syn på arbete förändrats, både 

vad gäller arbetets värde för den enskilda individen och som bidrag till 

samhällets välfärdsutveckling (Aronsson, 2015). Detta gäller inte minst dagens 

debatt om det förlängda arbetslivet. Enligt Soidre (2009) håller gränserna mellan 

olika åldrar i arbetslivet på att suddas ut och är idag mer flytande än någonsin. 

Detta har lett till att de tidigare åldersmässigt avgränsade skeendena i arbetslivet 

nu är på väg att försvinna, vilket innebär att individens egna val att antingen 

förlänga eller avsluta sitt arbetsliv har utökats. Det faktum att människor idag 

har större frihet när det gäller att arbeta eller gå i pension leder till att ett större 

ansvar läggs på den enskilde individen som själv får besluta om valet av 

pensionstidpunkt, det vill säga valet mellan ett liv med förvärvsarbete eller ett 

liv som pensionär. Ett beslut som otvivelaktigt får mycket stor betydelse för den 

enskilde individen, inte bara ur ekonomisk synvinkel utan även vad gäller de 

uppgifter och sociala roller som förväntas uppfyllas av individen (Soidre, 2009). 

Utgångspunkten för vår studie är att synen på arbete utmärks av en dubbelhet, 

vilket metaforiskt kan uttryckas som att individen befinner sig i gränslandet 

mellan arbete och pension, d.v.s. två avgränsade skeenden där individen både 

ser tillbaka på det förflutna men också blickar in i framtiden – det förlängda 

arbetslivets Janusansikte. 
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1.2 Syfte 

Studien har till syfte att bidra med kunskap och förståelse för individens 

upplevelse av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. 
 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever individen det att befinna sig i gränslandet mellan arbete och 

pension? 

 Vad upplever individen påverkar valet mellan att förlänga eller avsluta 

arbetslivet efter 65 års ålder? 
 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att omfatta personer som fyllt 65 år och som valt att 

fortsätta arbeta. Avgränsningen i ålder har gjorts utifrån dagens ordinarie 

pensionsålder. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel där dispositionen har följt de anvisningar som 

har angetts i Anvisningar för självständigt arbete (Linköpings universitet, u.d.). 

I uppsatsens inledande kapitel ges en bakgrund till problemet och varför detta är 

intressant att studera. Här framgår bl.a. att problemet baseras på aktuella och 

viktiga frågor i den samtida debatten om ett förlängt arbetsliv. Det inledande 

kapitlet avslutas med en problemformulering, ett syfte samt de frågeställningar 

som ska besvaras i studien. 

I kapitel 2 beskrivs den teoretiska referensramen med en översiktlig presentation 

av den kunskapsbildning som finns inom området samt de teoretiska begrepp 

och perspektiv som vi har valt och på vilket sett dessa har tillämpats i studien. 

I kapitel 3 presenteras de vetenskapsteoretiska- och metodologiska grunderna i 

relation till vår studies position. Vidare beskrivs hur studien genomförts, vårt 

tillvägagångssätt för att få kännedom om tidigare forskning, urval och 

urvalsprocess samt insamling, bearbetning och analys av data. Slutligen 

redogörs för hur kvalitets- och forskningsetiska aspekter har hanterats och vilka 

överväganden som har gjorts. 

I kapitel 4 redovisas och analyseras studiens resultat i förhållande till den 

teoretiska referensramen och de teoretiska begrepp och perspektiv som vi har 

valt. 

I kapitel 5 diskuteras och värderas studiens resultat samt metoderna som 

använts. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser samt förslag till fortsatt 

forskning. 
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Det material som producerats i denna uppsats har tagits fram gemensamt med 

hjälp av molntjänsten Google Drive. För alla ingående delar i studien har 

författarna haft ett gemensamt ansvar. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning om äldres deltagande i arbetslivet inriktar sig framför allt på 

den del av befolkningen som ännu inte uppnått ordinarie pensionsålder 65 år och 

på de faktorer som dessa personer tror kommer att ha betydelse för deras 

framtida val att antingen avsluta eller förlänga sitt arbetsliv. Vi har identifierat 

följande sex forskare som valt att inrikta sina studier på äldre i arbetslivet: 

Juhani Ilmarinen, professor vid Finska Arbetshälsoinstitutet, som har genomfört 

forskning kring äldre finska arbetare för att hitta sätt att få dem att vara friskare, 

mer produktiva samt att arbeta längre istället för att gå i tidig pension, Kerstin 

Nilsson, forskare vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds 

Universitet som bl. a studerar äldres deltagande i arbetslivet, Tony Maltby, 

forskare vid Department of Sociological Studies, University of Sheffield, UK, 

som forskar om äldres arbetsdeltagande, Roland Kadefors, docent vid 

institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet som 

bedriver forskning om pensioneringsmönster och attityder till äldre arbetskraft, 

Tiiu Soidre, docent i sociologi vid Göteborgs universitet som forskar kring 

frågor om ålder, generation och arbete, samt Mikael Stattin, docent i sociologi 

vid Umeå Universitet som bedriver forskning om äldres förutsättningar i 

arbetslivet. Vi har uppmärksammat att Ilmarinen, Nilsson, Maltby, Kadefors och 

Stattin återkommer som referenser i flera aktuella forskningsrapporter, medan 

Soidre under senare tid förekommer allt mer sällan. 

Ilmarinen (1998) beskriver individens arbetsförmåga genom bilden av ett hus 

där första våningen utgörs av hälsa och funktionsförmåga. På andra våningen 

hittar vi kompetensen som måste underhållas även när individen åldras. På tredje 

våningen finns värderingar, attityder och motivation, vilka påverkas av 

samhällsdiskurser och av gällande ramverk i samhället. Högst upp finns 

arbetsinnehåll, gemenskap och ledarskap. Enligt Ilmarinen (1998) måste 

“arbetsförmågehusets” våningsplan anpassas till varandra, vilket betyder att 

ingen av våningarna får väga tyngre än någon annan; då rasar huset. Ilmarinen 

(2005) diskuterar också lösningar på hur arbetsgivarna kan agera för att behålla 

de äldre i arbetslivet.  

Nilsson (2013) har i sin forskning kommit till slutsatsen att beslutet om att 

fortsätta eller lämna arbetslivet grundas dels på möjligheten att kunna fortsätta 

arbeta, dels på intresset av att vilja fortsätta arbeta. Enligt Nilsson (2016) visar 

forskningen att individer tar beslutet om att förlänga eller avsluta sitt arbetsliv 

utifrån fyra överväganden: Arbetsmiljö och arbetslivet i förhållande till den egna 

hälsan, privatekonomin, social inkludering och delaktighet, samt möjlighet till 

meningsfulla och självförverkligande aktiviteter. Om dessa aspekter kan 

tillgodoses bättre utanför än i arbetslivet väljer individen att sluta arbeta 

(Nilsson, 2016). 
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Maltby (2011) föreslår, med utgångspunkt i de rådande ekonomiska och 

demografiska förutsättningarna i Storbritannien, ett proaktivt och förebyggande 

förhållningssätt vad gäller äldres fortsatta arbetsliv. Maltby förespråkar vidare 

att politikerna bör se på det förlängda arbetslivet utifrån Ilmarinens (2005) 

koncept att utveckla individens arbetsförmåga samtidigt som livskvaliteten och 

individens aktiva åldrande maximeras. Maltby utgår i sina studier från “pull-, 

push-, jump-, stay- och stuck-mekanismer” (Maltby, 2004).  

Kadefors har tillsammans med Nilsson, Rylander, Östergren och Albin (2015, 

2017) undersökt skillnader i pensionsålder för arbetare respektive tjänstemän. 

Undersökningarna visar att arbetare i mycket högre utsträckning än tjänstemän 

väljer att avsluta sitt arbetsliv före 65 års ålder. Anledningen till detta är bland 

annat de påfrestningar och risker som ett fysiskt arbete innebär. 

Undersökningarna visade ingen, eller mycket liten, skillnad i pensionsålder 

mellan kvinnor och män. (Kadefors et al., 2016, 2017).  

Soidre (2005) menar att det i första hand är de sociala aspekterna som får 

männen att stanna kvar på arbetsmarknaden. Enligt Soidre (2005) beror det på 

att männen oftare än kvinnorna identifierar sig med arbetet. Anledningen till 

männens identifikation har enligt Soidre (2005) flera olika skäl: t.ex. att ha ett 

arbete man trivs med, att vara önskvärd på arbetet, samt att man genom jobbet 

får en social belöning. Soidre (2005) visar i sin forskning att den enda generella 

faktorn som motiverar både kvinnor och män till fortsatt arbete är att ha en 

positiv inställning till arbetet. Denna attityd förstärks enligt Soidre (2005) om 

den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god. 

Stattin (2013) menar att den främsta anledningen till att individer väljer att 

förlänga sitt arbetsliv är att de har en positiv attityd till sitt arbete. Denna 

positiva inställning kan bero på att man trivs med arbetet, att kontakten med 

arbetskollegorna är viktig, samt att arbetet bidrar till att livet får innehåll och 

mening. Stattin (2009) visar även att goda arbetsförhållanden är en bidragande 

orsak till att människor väljer att fortsätta arbeta. 
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2.2 Maslows motivationsteori 

För att förstå varför människor väljer att agera på ett visst sätt, det vill säga vilka 

motiv som styr individernas beteende, kan vi använda oss av olika 

motivationsteorier. 

Enligt Maslow (1987) kan människans behov delas upp i två huvudkategorier: 

bristmotiv och växtmotiv. Bristmotiven ger tillfredsställelse genom att minska en 

behovsbrist, medan växtmotiven ger behovstillfredsställelse genom personlig 

utveckling och självförverkligande. Inom varje huvudkategori finns enligt 

Maslow ytterligare behovsgrupper som ordnas hierarkiskt. Maslow menar att 

innan de högre växtmotiven kan uppfyllas måste de lägre bristbehoven ha 

uppfyllts. Följande behovsgrupper kan definieras: 

1 Fysiologiska behov, vilka är en förutsättning för mänskligt liv och 

tillfredsställer individens biologiska drifter, t ex vatten, föda, luft (Maslow, 

1987). I arbetslivssammanhang uppfylls dessa behov bl.a. genom en 

grundlön som ger möjligheter att uppfylla de fysiologiska behoven 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
 

2 Trygghetsbehov, vilket innebär skydd mot psykisk och fysisk skada 

(Maslow, 1987). I arbetslivet tillfredsställs dessa behov genom en god 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö, rutiner och strukturer, samt genom 

vetskapen om att individen får behålla sitt jobb (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). 
 

3 Sociala behov, vilka återfinns på den översta nivån inom kategorin 

bristmotiv och står för behovet av social kontakt och samhörighet med 

andra individer, t.ex. vänner, partner eller ett socialt sammanhang (Maslow, 

1987). I arbetslivet tillfredsställs dessa behov med hjälp av socialt umgänge 

och möjligheter till samarbete (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
 

4 Behov av uppskattning tillhör växtmotiven och innebär dels ett behov av 

uppskattning från andra individer, dels ett behov av självrespekt (Maslow, 

1987). Detta behov har enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) stor 

betydelse i arbetslivssammanhang då det innebär att få respons och 

feedback på det arbete individen utfört. 
 

5 Självförverkligande återfinns på den högsta nivån i behovspyramiden och 

kännetecknas av möjligheten att ha ett verkligt inflytande över sin egen 

tillvaro. Självförverkligande uppnås när individen förverkligar och utvecklar 

sina målsättningar (Maslow, 1987). I arbetslivet tillgodoses detta behov när 

individen genom bl.a. ansvar och befogenheter får tillfälle att utvecklas till 

sin fulla potential. Under sådana förutsättningar frambringas ofta starka 

motiverande krafter (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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Vid vår första grundläggande analys av studiens resultat har vi valt att använda 

oss av Maslows motivationsteori för att på en beskrivande nivå tolka våra 

intervjupersoners svar. Dock kommer vi inte att göra någon vidare analys utifrån 

denna teori. 
 

2.3 Lewins Fältteori 

Fältteorin har utvecklats av Lewin (1997) och kan enligt Svedberg (1996) ses 

som en praktiskt inriktad socialpsykologisk teori. Fältteorin står enligt Nilsson 

(1996) i huvudsak för en mikroinriktad, dynamisk och subjektiv syn på grupper. 

Utgångspunkten är fenomenologisk, vilket betyder att individens egna 

tolkningar och upplevelser beaktas med avsikt att förstå dess agerande och 

beteende i en bestämd situation (Nilsson, 1996). 

Livsrummet är ett grundläggande begrepp i fältteorin, även kallat det 

psykologiska fältet, där både individen och dennes omgivning ingår. Individens 

beteende anses enligt teorin vara beroende av individens egen subjektiva 

upplevelse av situationen. I livsrummet fyller alla mentala skeenden en viss 

funktion och det anses vidare vara livsrummet som avgör hur individen beter sig 

i varje givet ögonblick. (Lewin, 1997; Nilsson, 1996). 

Fältteorin har sitt ursprung i fysiken (de Board, 1978; Svedberg, 2016). Ofta 

refereras det till sambandet mellan magnetism och elektricitet, där magnetism 

innebär att ett ämne antingen drar till sig eller stöter bort andra ämnen och 

elektricitet är de krafter eller laddningar som är i rörelse i ett visst område (de 

Board, 1978). Lewin lät sig inspireras av fysiken och menade att varje individ 

existerar i ett psykologiskt fält av krafter som avgör och begränsar beteendet (de 

Board, 1978; Svedberg, 2016). Han beskrev fältet som ”en totalitet av 

existerande fakta som uppfattas som ömsesidigt beroende” (Lewin, 1997 s. 338 

egen översättning) och menade vidare att varje individ omges av detta fält som 

han kallade för livsrummet: 

 

Fig. 1 Det psykologiska fältet, livsrummet och de krafter som är i rörelse egen 

tolkning efter Lewin (1997). 
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I varje livsrum finns det i förhållande till en förändring, både hindrande och 

drivande krafter som drar åt olika håll (Lewin, 1997). Människans agerande i 

varje specifik situation anses dels vara beroende av individens egna mål, 

drömmar, rädslor, förhoppningar, erfarenheter och framtidsförväntningar, dels 

beroende av de fysiska och sociala förhållanden som råder inom det aktuella 

psykologiska fältet. Samtidigt som situationens allmänna kontext påverkar 

situationen, påverkar även det psykologiska fältet som en helhet, precis som 

gravitationsfältet påverkar inom fysiken (de Board, 1978). 

Lewins fältteori utgår vidare från att det i varje socialt system existerar ett 

dynamiskt jämviktstillstånd som upprätthålls av de olika krafterna, av 

individerna och kontexten i det psykologiska fältet. Tillsammans skapar dessa 

krafter en tillfällig jämvikt som kan verka stabil, men som snabbt kan förändras 

då dessa krafter är mycket starka. Om det sker en förändring i det psykologiska 

fältet, det vill säga om individerna eller den allmänna kontexten förändras, är 

människan beredd att förändra sitt beteende för att återupprätta det nödvändiga 

jämviktstillståndet. Detta agerande leder till att individen, medvetet eller 

omedvetet, verkar för att bibehålla ett befintligt jämviktstillstånd eller, om 

krafterna är tillräckligt starka, anpassar sitt beteende till ett nytt jämviktstillstånd 

(de Board, 1978). 

Lewins fältteori har använts vid en andra omgångens analys för att tolka texten 

utifrån en vidare förståelseram där även vår egen tolkning ingår och där vi 

fokuserar på innehållet i uttalandet och på den individ som fällde det. 
 

2.4 Cooleys teorier om spegeljaget och primära grupper 

2.4.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen ser individen som “en symbolförmedlande 

varelse, som i växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin 

jaguppfattning” (Angelöw & Jonsson, 2012, s. 19). Då vi är övertygade om att 

människan inte kan växa och utvecklas oberoende av andra människor, utan 

istället är en del av en samhällelig helhet vilken består av en mängd 

interaktioner, har vi vid tolkningen av vårt insamlade material valt att utgå från 

denna teoribildning. Vi har också valt att koncentrera oss på Cooley som anses 

vara en av föregångarna inom den sociologiska inriktning som senare skulle 

kallas symbolisk interaktionism (Lögdlund, 2014).  

Cooley och Mead anses vara två av pionjärerna inom Chicagoskolan, vilken 

inriktade sig på det som senare skulle kallas symbolisk interaktionism. Namnet 

“symbolisk interaktionism” uppkom dock senare genom Meads elev Blumer 

som formulerade och namngav den teoretiska skolbildningen (Boman, 2014). 

Enligt Blumer (1969) kan den symboliska interaktionismen sammanfattas i tre 

teser: 
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1 Vi människor agerar olika beroende på vilken betydelse situationen har för 

oss. Individernas handlande gentemot människor och ting måste med andra 

ord tolkas utifrån aktörens perspektiv och utifrån den kontext aktören 

befinner sig i.  
 

2 Innebörden av den specifika situationen måste härledas från de sociala 

interaktionerna människorna emellan. Detta innebär att innebörd och 

betydelser måste tolkas som ett resultat av samspelet mellan individer och 

mellan individer och ting.  
 

3 När individen ställs inför olika situationer använder han eller hon denna 

innebörd, vilken modifieras genom en tolkningsprocess, för att hantera den 

upplevda specifika situationen. 

Cooley ser på människan som en fullständig social produkt (Angelöw & 

Jonsson, 2012) där det mänskliga livet är en helhet i vilken samhället och 

individen är två oskiljaktiga delar (Cooley, 1909) och där människan endast kan 

existera i förhållande till andra människor (Cooley, 1902). Cooley är bland annat 

känd för sina teorier om spegeljaget och om primära grupper. Vi har använt 

dessa två teorier vid en tredje omgångens analys då vi velat lyfta materialet till 

en mer teoretisk nivå vid sidan om de intervjuade personernas eget perspektiv. 
 

2.4.2 Primära grupper 

Sociala grupper kan definieras som “sammanslutningar av individer som umgås 

(interagerar) och bildar sociala relationer med varandra” (Angelöw & Jonsson, 

2012, s. 125). Denna interaktion är vanligtvis tvåvägs, vilket betyder att 

samtidigt som vi påverkas av medlemmarna i gruppen, påverkar vi själva de 

andra gruppmedlemmarna (Angelöw & Jonsson, 2012). Inom sociologin och 

socialpsykologin har många typer av grupper identifierats. Vi kommer här att 

inrikta oss på Cooleys beskrivning av primära grupper och dess betydelse för 

individens agerande. 

Cooley (1909) ser den primära gruppen, t.ex. familjen, kamratgruppen eller 

arbetsgruppen, som mycket viktig för individens sociala utveckling, t.ex. är den 

grundläggande för vilka ideal och vilka sociala egenskaper individen kommer att 

utveckla. Cooley (1909) beskriver vidare den primära gruppen som bestående av 

en samling individer med nära relationer där den enskilde individens känslor 

smälter samman med de övriga gruppmedlemmarnas känslor och på så sätt 

bildar en gemensam helhet. Individen upplever ofta att det egna jagets vilja 

sammanfaller med primärgruppens intressen; individerna och gruppen blir “vi” 

med varandra (Cooley, 1909; Angelöw & Jonsson, 2012; Lögdlund, 2014). 

Dock präglas inte den primära gruppens tillvaro enbart av kärlek och harmoni. 

Inom gruppen finns inte sällan ett visst mått av konkurrens som vanligen 

uttrycks som en tävlan mellan gruppmedlemmarna, men där gruppens bästa 
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vanligtvis sätts i första rummet och där det allra viktigaste för den enskilde 

individen är den plats han eller hon önskar inta i de andra gruppmedlemmarnas 

tankar. Konkurrensen är inte nödvändigtvis av ondo, utan bidrar till att varje 

individ får sin roll i gruppen, vilket anses vara viktigt för det sociala livet. 

(Cooley, 1909; Angelöw & Jonsson, 2012; Lögdlund, 2014). 

Vid sidan om konkurrens är status och respekt av stor betydelse inom den 

primära gruppen. Enligt Lögdlund (2014) menar Cooley att status bestäms 

genom fasta regler om individens funktion i samhället. Status är, i motsats till 

konkurrens, inte ett föränderligt tillstånd, utan istället en förutbestämd position 

hos individen, vilken bygger på värderingar och omdömen från de andra 

individerna i gruppen. I denna strävan efter status och position blir 

primärgruppens medlemmar uppmärksamma på de andra medlemmarnas åsikter 

och tankar, vilket i sin tur föder lojalitet och solidaritet inom gruppen 

(Lögdlund, 2014). 

Primära grupper är oftast varaktiga och stabila och spelar en viktig roll för 

samhället i stort. Enligt Cooley (1909) är det den primära gruppen som utgör 

länken mellan individen och samhället genom att kontinuerligt föra över viktig 

kunskap, som t.ex. språk, värderingar, normer och annan livskunskap till 

individerna i samhället. Genom att den primära gruppen på detta sätt förser oss 

med gemensamma förhållningsregler och uppförandekoder hjälper den oss med 

vår socialisering i samhället och är en bas för samarbete och kamratskap. På så 

sätt blir individen både individ och samhällsmedborgare (Cooley, 1909; 

Angelöw & Jonsson, 2012; Lögdlund, 2014). 
 

2.4.3 Spegeljaget 

Cooley (1902) menar att vår egen syn på oss själva i själva verket bara 

återspeglar den uppfattning vi har om hur andra ser på oss. Genom att vara 

uppmärksamma på andra individers åsikter och tankar om oss, bildar vi en 

uppfattning om oss själva som bygger på hur andra upplever oss, vårt så kallade 

spegeljag (Cooley, 1902). Beroende på hur vi ser på de andra individernas 

bedömning av oss, skapar dessa omdömen en självbild, det vill säga en emotion, 

som gör att vi upplever stolthet eller skam inför vårt “jag” (Lögdlund, 2014). 

Denna reflektion av de andras uppfattningar bygger alltså på ett utbyte med 

andra människor och innebär att vi inte kan värdesätta oss själva utan att ta hjälp 

av andra individer. Med andra ord upplever vi oss själva genom att tänka på 

andra. Vårt “jag” och vår identitet skapas, lever och omskapas i umgänget med 

andra människor, genom interaktion med andra individer. I förlängningen 

innebär detta resonemang att vi inte bara är beroende av andra för att värdera oss 

själva, vi är också beroende av andra för att kunna tänka och för att 

överhuvudtaget kunna existera (Cooley, 1902; Nilsson, 1981; Lögdlund, 2014). 
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2.5 Scheffs teorier om stolthet, skam och sociala band 

Scheff har vidareutvecklat Cooleys tes om den betydelse som relationen till 

andra har för emotionerna stolthet och skam. Han menar att upprätthållandet av 

sociala band är ett grundläggande mänskligt behov och att stolthet och skam kan 

ses som indikatorer för tillståndet i de sociala relationerna människor emellan 

(Starrin, 2013). 

Enligt Scheff (1994) består de sociala banden i själva verket av de starka krafter 

som binder samman gruppen och individen. Genom att få förståelse för de 

sociala banden kan vi skaffa oss förståelse för den sociala struktur och det 

samhälle som individerna befinner sig i. De sociala banden består av en 

emotionell och själslig kontakt mellan individerna, en typ av emotionell 

samstämmighet, vilken utgörs av en gemensam förståelse för känslor, tankar, 

avsikter och motiv. Denna emotionella samstämmighet är grunden för trygga 

sociala band och solidaritet mellan individer (Scheff, 1994). 

De två emotionerna stolthet och skam kan som ovan nämnts, ses som indikatorer 

på de sociala bandens tillstånd, där stolthet signalerar trygga, intakta sociala 

band medan skam indikerar hotade sociala band. Stolthet innebär till exempel att 

individen känner sig trygg och bekväm. Skam däremot är en indikation på att 

individen känner sig otrygg och obekväm. Emotionen skam kan delas in i två 

typer: dels öppen odifferentierad skam där individen är medveten om emotionen 

och försöker dölja skammen med ord eller kroppsspråk, dels förbisedd skam där 

individen vill trotsa och undvika skammen med tanke och handling. Skam kan 

också förena individer som har liknande känslor inför en speciell situation 

(Scheff, 1994). 

Scheff ger ordet skam en bred definition: från kortvarig vardaglig skam, som 

t.ex. allmän förlägenhet, till långvarig kraftfull skam, som t.ex. förnedrande 

skam. Skam är enligt Scheff ett samlingsnamn för många typer av emotioner 

som uppstår när en individ, genom andra individers ögon, ser negativt på det 

egna “jaget”. Även ordet stolthet har många tolkningar. Scheff förordar att ordet 

definieras som en, genom andras ögon, välförtjänt positiv inställning till det 

egna “jaget”. Äkta stolthet uppstår som en emotion när något individen 

eftersträvat verkligen uppfylls (Starrin, 2013). 

Att undertrycka och förneka stolthet och skam är ett beteende som är 

institutionaliserat i det moderna samhället, vilket leder till att individen vill 

“hålla masken” och förhålla sig neutral. Genom självbehärskning strävar 

individen på detta sätt efter att hålla sina sociala band intakta. Vad som 

förknippas med skam och stolthet varierar dock mellan olika grupper och olika 

samhällen, vilket betyder att skam ger uttryck för att någon avviker från en 

socialt konstruerad norm medan stolthet ger uttryck för att någon följer de 

socialt konstruerade normerna. Emotionerna skam och stolthet är alltså en del av 
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en social process som har sitt ursprung i en specifik situation, en specifik kultur 

och de normer som gäller där (Scheff, 1994). Med andra ord är det de gällande 

normerna i individernas primärgrupper som formar individens syn på vad som är 

förenat med stolthet respektive skam. 

Scheff (1994) menar vidare att skam ger uttryck för individens negativa 

föreställning om det egna “jaget”, vilket är en reflektion av faktiskt närvarande 

eller föreställda andra individers värderingar. Detta fenomen kan tydligt kopplas 

till Cooleys (1902) teori om spegeljaget. Processen innebär att människan 

genom självbehärskning och emotionell samstämmighet delar den andra 

individens tankar för att komma fram till en värdering av “jaget”. Om “jaget” av 

andra individer värderas positivt leder denna process till stolthet; om “jaget” 

värderas negativt leder processen till skam (Scheff, 1994). Detta innebär att 

Scheff (1994) till Cooleys (1902) teorier om spegeljaget lägger till ytterligare en 

dimension, nämligen att individen och dess sociala band alltid befinner sig i ett 

tillstånd som kännetecknas av antingen stolthet eller skam. 

Det sociala systemet är alltså enligt Scheff (1994) ett normativt tvingande 

system där individen tack vare sin självbehärskning, med hjälp av belöningar 

och sanktioner, drivs att följa gruppens normer, från skam mot stolthet. Denna 

process leder till en “stolthetsspiral”, vilken enligt Scheff (1994) bidrar till att 

upprätthålla ordningen i samhället. Scheff (1994) menar vidare att stolthet helt 

enkelt kan definieras som frånvaro av skam och att närvaron av stolthet gör att 

de sociala banden inom gruppen förstärks. Samtidigt signalerar närvaron av 

stolthet inom gruppen att de sociala banden är trygga och stabila. 

Scheffs teorier om stolthet och skam har, liksom Cooleys teorier om spegeljaget 

och primära grupper, använts vid en tredje omgångens analys då vi velat lyfta 

texten ytterligare till en teoretisk nivå vid sidan om våra informanters eget 

perspektiv. 
 

2.6 Sammanfattning 

Tidigare forskning har framför allt inriktats på personer som ännu inte fyllt 65 år 

och på de aspekter som dessa individer tror kommer att vara av betydelse vid 

deras framtida pensionsbeslut. Sammanfattningsvis kan sägas att enligt den 

kartläggning vi gjort behöver mer forskning göras avseende vad som påverkar 

valet om ett förlängt arbetsliv efter 65 års ålder. 

Enligt Maslows (1987) motivationsteori kan de behov som ligger till grund för 

individens val att fortsätta arbeta delas upp i olika huvudkategorier och därefter i 

underliggande behovsgrupper. Maslow (1987) menar att innan de högre 

växtmotiven kan uppfyllas måste de lägre bristmotiven ha uppfyllts. 
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Lewins fältteori utgår från att det i varje socialt system existerar ett dynamiskt 

jämviktstillstånd som upprätthålls av de olika individerna i systemet. Individerna 

verkar, medvetet eller omedvetet, för att bibehålla detta tillstånd, men om 

krafterna är tillräckligt starka anpassar individen sitt beteende till ett nytt 

jämviktstillstånd (de Board, 1978).  

Cooley har myntat begreppen primärgrupp och spegeljag. Status och respekt är 

av stor betydelse inom den primära gruppen och bygger på värderingar och 

omdömen från de andra individerna (Cooley, 1909; Angelöw & Jonsson, 2012; 

Lögdlund, 2014). Vårt spegeljag är enlig Cooleys (1902) definition en reflektion 

av den uppfattning vi har om hur andra ser på oss. 

Scheff (1994) har vidareutvecklat Cooleys tes och menar att det är de gällande 

normerna i primärgruppen som formar individens syn på vad som är förenat med 

emotionerna stolthet och skam. 
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3 METOD 

3.1 Vetenskapsteoretiska grunder 

Forskarens val av metod och ansats hänger nära ihop med den vetenskapliga 

inriktning forskaren ansluter sig till. Denna inriktning präglas i sin tur av 

bakomliggande syn på ontologi (verklighet) och epistemologi (kunskap) 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Gustavsson, 2004). Ofta talas det om två 

inkommensurabla vetenskapsteoretiska huvudinriktningar; positivismen som 

genom sin realistiska verklighetssyn och empiriska kunskapssyn baseras på 

absolut kunskap om en yttre, objektiv och lagbunden verklighet vilken är 

oberoende av människans medvetande, och interpretativismen som genom en 

idealistisk verklighetssyn och en rationalistisk kunskapssyn med hjälp av empati 

och förståelse vill fånga den subjektiva innebörden av människans sociala 

handlingar (Bryman, 2011; Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

Positivismen baseras på objektivism och realism och står för en uppfattning om 

att verkligheten, och därmed de sociala fenomen människan möter, ska ses som 

mätbara objektiva enheter som existerar oberoende av individens handlingar, 

upplevelser eller observationer (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Bryman, 

2011). Ordet “objektiv” innebär i ontologisk mening att fenomenet anses 

existera i verkligheten, som objektiva fakta omöjliga att påverka, existerande 

oberoende av människans upplevelse eller medvetande (Barbosa da Silva & 

Wahlberg, 1994). 

Interpretativismen utgår från subjektivism och idealism vilket innebär en 

uppfattning om att verkligheten inte är kvantifierbar utan istället måste upplevas 

och förnimmas (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Bryman, 2011). 

Upplevelsen kan inte existera utan ett subjekt, det vill säga en människa, som 

upplever och som kommunicerar upplevelsen med andra subjekt, vilket gör oss 

unika jämfört med andra levande varelser. Innebörden av upplevelserna, det vill 

säga verkligheten, kan inte fullt ut förstås av de individer som aldrig upplevt 

dem (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett interpretativistiskt perspektiv med en 

hermeneutisk inriktning, vilket inneburit att vi genom tolkning och förståelse av 

våra studieobjekts tankar, känslor och upplevelser har velat uppnå kunskap om 

den värld som är en produkt av det mänskliga medvetandet och som därför ser 

olika ut för alla individer. Genom att vi på ett subjektivt sätt har närmat oss våra 

forskningsobjekt har vi vidare med hjälp av vår egen förförståelse kunnat pendla 

mellan att se fenomenet ur vår egen och objektets synvinkel vilket har bidragit 

till en ökad förståelse för individens upplevelse av att befinna sig i gränslandet 

mellan arbete och pension, samt en ökad förståelse för individens upplevelse av 

vad som påverkar valet mellan att förlänga eller avsluta sitt arbetsliv (Bryman, 

2011; Gustavsson, 2004; Thurén, 2007). Vi inser dock att vår förförståelse inte 
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bara kan vara en tillgång utan även ett hinder för oss och med anledning av detta 

har vi, med inspiration från fenomenologin, strävat efter att sätta vår egen 

förförståelse och våra egna förutfattade meningar inom parentes och istället 

försökt se verkligheten som en produkt av den enskilde individens upplevelse 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Bryman, 2011). 
 

3.2 Metodologi 

Forskarens arbete innebär att relatera verklighet och teori till varandra. Ibland 

kan intentionen vara att forskningen ska testas och jämföras mot befintliga, 

generella begrepp och teorier, medan andra gånger kan syftet vara att 

forskningen ska utveckla och leda fram till nya begrepp, idéer och teorier. För 

att förklara hur forskningsprocessen styrs beroende på vilken ansats som valts, 

kan begreppen induktion, deduktion och abduktion användas. (Bryman 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011). 

Vår intention med studien har varit att undersöka ett antal empiriska fall, 

systematisera våra erfarenheter, och på så sätt dra tolkande slutsatser utifrån vårt 

resultat, en ansats som enligt bland annat Thomassens (2007) definition innebär 

att studien baseras på ett induktivt tillvägagångssätt. Vid en induktiv ansats följer 

forskaren upptäckandets väg genom att observera ett antal fall i syfte att 

identifiera mönster och formulera teorier baserade på sina observationer 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). Dock menar 

Gadamer (1997) att vi som forskare har vår egen verkningshistoria som inverkar 

på det resultat vi producerar, d.v.s. trots att vi inte utgått från någon existerande 

teori har inte det induktiva arbetssättet inneburit att vi arbetat helt 

förutsättningslöst. Tvärtom har vi sedan tidigare vår egen förförståelse, det vill 

säga våra egna erfarenheter och föreställningar, som kommit att påverka de 

slutsatser som dragits (Gadamer, 1997). 

Om syftet med vår studie däremot varit att dra slutsatser om vårt resultat utifrån 

redan existerande begrepp och teorier hade vi istället valt att använda oss av en 

deduktiv ansats (Thomassen, 2007). Vi hade då följt bevisandets väg genom att, 

utifrån redan existerande teorier och tidigare forskning inom ett visst område, 

dra slutsatser om det enskilda fallet. Från de existerande teorierna hade vi då 

deducerat en eller flera testbara hypoteser som genom att granskas empiriskt i 

studien kunnat bekräftas eller falsifieras. Detta angreppssätt benämns ofta som 

det hypotetiskt-deduktiva (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) finns ingen skarp distinktion vad gäller användandet av 

de två ansatserna, istället bör de två arbetssätten ses som olika inriktningar som i 

viss mån kompletterar varandra. Ett exempel på detta är den abduktiva ansatsen 

som av Patel och Davidson (2011) beskrivs som en metod där deduktion och 

induktion kombineras för att skapa en relation mellan teori och verklighet. 

Abduktion innebär att med utgångspunkt i ett empiriskt fall identifiera 
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förklarande hypotetiska mönster (induktion) som i sin tur sedan prövas på nya 

empiriska fall (deduktion). Därefter utvecklas den ursprungliga hypotesen för att 

bli ännu mera generell (Patel & Davidson, 2011). 
 

3.3 Forskningsmetod 

Det finns inom den samhällsvetenskapliga forskningen ett flertal olikartade 

metodinriktningar, för vilka uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ 

anses vara grundläggande. Distinktionen kvalitativ respektive kvantitativ metod 

avser enligt Bryman (2011) att vara ett sätt att klassificera forskningen och de 

många metodinriktningarna som ryms inom samhällsvetenskapen. Indelningen 

avspeglar olikartade kunskapsteoretiska ställningstaganden om vad som anses 

utgöra godtagbar kunskap och hur människor och samhällen bör studeras 

(Bryman, 2011).  

Inom den kvalitativa forskningen existerar en ståndpunkt att vilja se och 

uppfatta den sociala verkligheten, och det som utspelar sig i den, utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv. Denna ståndpunkt kan ytterst liknas vid 

interpretativismen och dess kunskapsteoretiska koppling (Bryman, 2011). 

Forskaren strävar här efter att upptäcka strukturer och variationer hos företeelser 

och fenomen som ännu inte är helt kända. Dessa företeelser är ofta internt 

förknippade med varandra och kan endast förstås som en helhet bestående av 

flera ingående delar eller processer, vars skeenden ofta förändras över tid 

(Bryman, 2011; Starrin, 1994). Även beskrivningen av kontext anses vara av 

stor betydelse inom den kvalitativa forskningen. Anledningen till detta anses 

vara att vi inte kan förstå det sociala beteende som ska tolkas om vi inte tar 

hänsyn till det sammanhang vari det uppstår. Detta sammanhang kan vara 

gränslöst och svårt att definiera, men utgörs av oräkneliga samband och icke-

samband som alla är av betydelse för en specifik individ i en specifik situation 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Inom den kvantitativa forskningen däremot anses mätning och kausalitet vara av 

centralt intresse. Målsättningen är att förklara varför någonting är på ett visst sätt 

och på vilket sätt denna företeelse fördelar sig i en population eller relaterat till 

olika situationer. Det finns inom den kvantitativa forskningen även en vilja att 

kunna generalisera de resultat som uppnås till andra fall än det specifika, vilket 

uppnås genom att använda så representativa urval som möjligt, så kallade 

sannolikhetsurval. Det anses vidare inom den kvantitativa forskningen vara av 

intresse att kunna replikera de resultat som uppnås, då det vid studiet av den 

sociala verkligheten anses finnas en risk för bristande objektivitet (Bryman, 

2011; Starrin, 1994). 

Dock menar Starrin (1994) och Åström (2001) att distinktionen kvalitativ 

respektive kvantitativ metod är ofruktbar och menar vidare att den skapar mer 

förvirring än klargörande. Ett möjligt och mer fruktbart sätt kan enligt Starrin 



 

18 

istället vara att se det som två sidor av ett och samma mynt, där den kvalitativa 

sidan handlar om fenomenets väsentliga karaktär, medan den kvantitativa anger 

mängden av denna karaktär. Enligt Åströms utgångspunkt hänvisar kvalitativ 

respektive kvantitativ till fenomenets egenskaper respektive de data vi upprättar 

i form av ord eller siffror. 

Utifrån de kunskapsteoretiska ställningstaganden vi har gjort i denna studie - 

d.v.s. att genom tolkning och förståelse av våra studieobjekts tankar, känslor och 

upplevelser försöka uppnå kunskap om den värld som är en produkt av det 

mänskliga medvetandet och som av den anledningen ser olika ut för alla 

individer - har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod där vi valt att se 

och uppfatta den sociala verkligheten, och det som utspelar sig i den, utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv. Vi har med andra ord valt att söka efter 

kvalitativ kunskap uttryckt i ord istället för kvantitativ kunskap uttryckt i siffror. 
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3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.4.1 Litteratursökning 

För att få kännedom om redan tidigare existerande kunskapsbildning inom det 

aktuella vetenskapliga området inleddes studien med en sökning av artiklar och 

böcker som hade koppling till vårt forskningsområde. Vi kunde då identifiera ett 

antal nyckelord: 

förlängt arbetsliv, extending working life, pension, retirement, äldre 

arbetstagare, older worker och motivation 

I sökprocessen har vi använt oss av så kallade booleska operatorer AND, OR 

och NOT. Främst har vi använt oss av AND, vilket betyder att vi sökt på två 

eller flera ämnen i kombination. Vi har även sökt på olika varianter och ändelser 

och då använt oss av så kallad trunkering, vilket innebär att vi satt en asterisk, *, 

efter det ord vi sökt en variant eller annan ändelse av. 

Databaser och sökmotorer som vi använt är: Unisearch, Libris samt Google.se. 
 

3.4.2 Urval och urvalsprocess 

Studiens urval har bestått av tretton informanter; kvinnor såväl som män. Vidare 

har urvalet bestått av bemanningskonsulter, egenföretagare, privatanställda och 

kommunanställda, alla med den gemensamma nämnaren att de efter 65 års ålder 

valt att förlänga sitt arbetsliv. Urvalet har gjorts med avseende på att vara 

”heterogent inom den givna homogeniteten” (Trost, 2010 s. 137), vilket innebär 

att det ska finnas en variation i urvalet, men inte mer än att endast någon enstaka 

individ är extraordinär eller avvikande. Homogeniteten i vårt fall avspeglar 

arbetstagare >65 år medan individerna i sig själva är heterogena. 

Vi har i studien tillämpat ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011), en 

strategisk samplingsteknik som innebär att vi valt ut personer med relevans för 

studiens problemformulering. Vår avsikt var från början att avgränsa vår 

undersökning till byggbranschen - eftersom vi båda genom våra professioner har 

koppling dit - men då det visade sig vara svårt att hitta tillräckligt många 

informanter i denna grupp valde vi istället att utöka vår urvalsgrupp till personer 

över 65 år som fortsatt arbeta, oavsett inom vilken bransch. Vi funderade vidare 

på om det hade någon betydelse huruvida dessa personer arbetade kvar på sin 

gamla arbetsplats eller om de hade sökt sig till någon annan och kom fram till att 

detta inte borde ha någon betydelse för att söka svar på våra frågeställningar. 

Tvärtom tror vi att vi hittat fler förklaringar på fenomenet genom att bredda vår 

urvalsgrupp. Dock har vi inte velat utöka urvalsgruppen till att omfatta även 

personer under 65 då det inom tidigare forskning finns många studier som 

riktats mot just denna åldersgrupp, men mycket få som riktats mot personer över 



 

20 

65. Vi tror också att 65-årsdagen av de flesta i samhället fortfarande upplevs 

som den officiella pensioneringsdagen.  

Studiens informanter hittade vi dels via våra respektive privata nätverk, dels via 

ett bemanningsbolag i Östergötland som har som affärsidé att rekrytera och hyra 

ut senior arbetskraft. Urvalsprocessen skedde till stor del genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Trost, 2010), vilket innebar att urvalet 

bestått av personer som vid tillfället fanns tillgängliga. I sökandet efter 

informanter använde vi oss även av den så kallade snöbollsmetoden (Bryman, 

2011; Trost, 2010), en variant av bekvämlighetsurval som innebar att vi först 

kontaktade ett mindre antal personer relevanta för studien och därefter, genom 

förmedling av dessa personer, kontaktades ytterligare informanter.  

Vi är medvetna om att det, med den samplingsteknik vi valt, finns en större 

möjlighet att vissa enheter i populationen kommit med i urvalet än andra, vilket 

enligt Bryman (2011) och Trost (2010) medfört att urvalet i statistisk mening 

inte kan anses representativt. Detta har dock heller inte varit vår intention utan 

vårt fokus har varit att hitta ett varierat urval med erfarenhet av det fenomen som 

vi valt att studera, d.v.s. ett förlängt arbetsliv. 
 

3.4.3 Insamling, bearbetning och analys av data 

I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att på 

så sätt ge utrymme åt informanterna att på ett fritt och otvunget sätt återge så 

mycket som möjligt av sina egna åsikter, tolkningar och uppfattningar inför 

valet att förlänga eller avsluta sitt arbetsliv. Med utgångspunkt i de övergripande 

frågeställningarna skapade vi centrala teman och konkreta intervjufrågor för att 

belysa det aktuella forskningsfenomenet, vilket var anledningen till att vi inte 

valde helt ostrukturerade intervjuer som mest liknar ett vanligt samtal (Bryman, 

2011; Dalen, 2015). I våra samtal med informanterna sökte vi också efter de 

sammanhang som de intervjuade personerna till vardags befinner sig i för att på 

så sätt kunna tolka fenomenet utifrån den kontextuella helheten (Dalen, 2015). 

Intervjuerna rörde sig i olika riktningar och gav i de flesta fall detaljerade och 

uttömmande svar på frågor och följdfrågor, vilket också är syftet med 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011; Dalen, 2015). 

Ibland avvek våra frågor från den utarbetade intervjuguiden både vad gäller 

ordningsföljd och ordalydelse och ibland formulerades nya frågor beroende på 

intervjupersonernas svar. Under intervjuerna försökte vi medvetet ställa frågor 

och följdfrågor tills vi på djupet förstod meningen med det våra informanter gav 

uttryck för. Samtidigt ville vi sträva efter att genom fullständig närvaro, vilket 

kan beskrivas som något omedelbart och icke-tolkande (Kvale & Brinkmann, 

2014), nå en djupare förståelse för det som sades, men också för det som inte 

sades. 
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Vi inledde studien med att göra två korta provintervjuer där vi testade våra 

intervjufrågor och vår intervjuguide. Att göra en eller flera pilotintervjuer är 

enligt bland annat Dalen (2015) ett arbetssätt att rekommendera, då det vid dessa 

tillfällen ges möjlighet att testa både sig själv, intervjuguiden och den tekniska 

utrustningen. Under de inledande intervjuerna upptäckte vi att våra 

intervjufrågor var alltför snäva vilket ledde till att informanterna gav uttryck för 

upplevelser som låg utanför våra frågeställningar. För att täcka in fenomenets 

alla dimensioner valde vi då att bredda våra frågeställningar till att omfatta 

handlingar som innefattar både att vilja, att kunna samt att vara tvungen att 

förlänga sitt arbetsliv. Vi lade också till en fråga om vad som skulle kunna få 

arbetstagarna att avsluta sitt arbetsliv, samt vilka känslor man har inför ett liv 

som pensionär. Under studiens gång förfinade vi sedan våra intervjufrågor 

ytterligare för att få så detaljerade och uttömmande beskrivningar som möjligt 

av fenomenet. 

Våra informanter fick själva välja var de ville att intervjun skulle äga rum. Vi 

erbjöd intervjupersonerna att träffas antingen på Universitetet, i ett 

konferensrum på någon av våra arbetsplatser, hemma hos någon av oss eller 

hemma hos informanterna själva. Vad gäller de informanter som kontaktats via 

ett bemanningsföretag kunde vi även erbjuda att genomföra intervjun i 

företagets lokaler. Vad gäller val av plats för intervjun betonar Trost (2010) 

vikten av att välja en miljö som både är lugn och ostörd och där informanten kan 

känna sig trygg. Trost menar vidare att de flesta platser både har sina för- och 

nackdelar. Om intervjun utförs i en miljö som medför en asymmetrisk 

maktfördelning, t.ex. i forskarens hem eller arbetsrum, innebär det att 

intervjupersonen kommer i underläge och kan ha svårt att uttrycka sina känslor. 

Sker intervjun hemma hos informanten kan det innebära störningsmoment från 

andra familjemedlemmar (Trost, 2010). I vår studie genomfördes de flesta 

intervjuer antingen hemma hos den intervjuade personen eller i 

bemanningsföretagets lokaler.  

Efter varje intervju gjorde vi fältanteckningar (Dalen, 2015). Vi antecknade vad 

vi observerat under intervjun, t.ex. den allmänna stämningen i rummet, viljan 

eller oviljan att berätta, outtalade eller uttalade känsloyttringar, likheter eller 

olikheter med tidigare intervjuer, m.m. Vi reflekterade också över hur vi själva 

agerat under själva intervjun för att kunna förbättra intervjutekniken inför nästa 

tillfälle. 

Vi upptäckte att kvaliteten på intervjuerna blev bättre då vi båda var närvarande. 

Vid dessa tillfällen ledde en av oss intervjun medan den andra kunde lyssna på 

ett mer koncentrerat, men samtidigt avslappnat sätt, för att sedan ställa 

fördjupande frågor inom de områden som berörts alltför ytligt. Som ensam 

intervjuare var det svårare att hålla igång samtalet och samtidigt reflektera över 

vilka punkter som behövde ytterligare fördjupande frågor. 
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Eftersom vi ville koncentrera oss på att vara fullständigt närvarande under 

intervjun, och också ville fånga intervjupersonernas egna ord och uttryck, valde 

vi att spela in alla intervjuer. Att använda inspelningsutrustning är dock enligt 

Denscombe (2009) en metod som kan verka hämmande på informanten även om 

effekten brukar klinga av vartefter intervjun fortskrider. Vår målsättning var att 

mellan varje intervju transkribera och göra en första analys av materialet. 

Framför allt i början av intervjufasen var detta en bra strategi eftersom vi vid 

bearbetningen av materialet upptäckte saker som vi inte lagt märke till vid själva 

intervjun. Detta hjälpte oss att förfina och fördjupa våra frågor ytterligare, (se 

Intervjuguide bilaga 1). 

För att undersökningen skulle hålla hög kvalitet var det viktigt att det 

intervjumaterial som samlades in var tillräckligt stort för att kunna bidra till en 

tolkning och en analys som täckte in så mycket som möjligt av det undersökta 

fenomenet (Dalen, 2015). Samtidigt var det av stor vikt att vi som forskare inte 

stirrade oss blinda på mängden data utan istället strävade efter ett 

intervjumaterial med brett innehåll och stor kvalitativ mening (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi hade initialt som målsättning att intervjua minst tio 

personer, men tack vare det stora intresset att delta i studien hade vi möjlighet 

att intervjua ytterligare personer. Dock valde vi efter tretton intervjuer att tacka 

nej till ytterligare informanter då vi ansåg att informationsmättnad uppnåtts. De 

senaste intervjuerna hade då inte tillfört någon väsentlig eller ny information 

(Gummesson, 2004).  

Den mest förekommande dataanalysmetoden vid kvalitativ forskning är enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) att koda och kategorisera det som framkommit vid 

intervjuerna genom att i texten identifiera nyckelord som sedan samlas i 

kategorier. För vår del definierades och identifierades nyckelord och kategorier 

löpande under studiens gång. Denna metod tvingade oss att fundera över varje 

detalj vilket gav oss en snabb överblick av materialet. Dock menar kritiker, 

vilket vi också upptäckte, att kodning och kategorisering förenklar och 

distanserar forskaren från sitt intervjumaterial och skulle kunna medföra att vi 

går miste om alternativa betydelser av det som uttryckts (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi valde därför att följa Gummessons (2004) råd att istället för att 

reducera data, det vill säga sammanfatta data i korta nyckelord och kategorier, 

sträva efter att kondensera, det vill säga förtäta data så att innehållet hålls kvar 

men i mer koncentrerad form. På så sätt kunde en högre teoretisk 

abstraktionsnivå också uppnås (Kvale & Brinkmann, 2014). 

När kodning och kategorisering gjorts försökte vi tillsammans förstå meningen i 

texten genom att lägga till de “hermeneutiska skikt” (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 245) som gör att forskaren kan tolka textens innebörd och på så sätt bli 

medskapare av textens betydelse. Genom att tolka de enskilda delarna försökte 

vi skapa oss en uppfattning om helheten, vilken sedan användes för att tolka de 
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olika delarna, och så vidare. Denna hermeneutiska cirkel har utgjort en ständigt 

pågående process mellan delarna och helheten, vilken har bidragit till att vi 

kontinuerligt har uppnått en fördjupad förståelse för forskningsfenomenet 

(Kvale & Brinkmann, 2014): 

 

Fig. 2 Den Hermeneutiska spiralen egen modell efter Ödman (2004). 

Vid denna hermeneutiska tolkningsprocess kunde textmeningen i enlighet med 

Dalen (2015), Kvale och Brinkmann (2014) tolkas i tre olika sammanhang. För 

det första kunde vi tolka texten på en beskrivande nivå utifrån den intervjuade 

personens egen synvinkel, det vill säga vad personen själv tolkar som essensen i 

det som sagts. För det andra kunde vi tolka texten utifrån en vidare förståelseram 

där även vår egen tolkning ingick och där vi fokuserade på innehållet i 

uttalandet och på den individ som fällde det. I ett tredje tolkningssammanhang 

tolkades texten utifrån ett teoretiskt perspektiv och gick då ofta utanför 

individens egen förståelse. För att få möjlighet att “lyfta” materialet till denna 

teoretiska nivå ställde vi kritiska följdfrågor och strävade efter ett detaljerat och 

nyanserat intervjumaterial (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Dock är vi 

medvetna om att inte alla forskare stödjer denna meningsfokuserande 

tolkningsprocess. Exempelvis argumenterar Gumbrecht (2004) och Sontag 

(1969)  mot en process som följer vissa uppställda regler och råder oss istället att 

arbeta med “närvaro” i intervjuprocessen, vilket enligt dem innebär att uppleva 

och beskriva intervjusituationen så ärligt och fullständigt som möjligt för att på 

så sätt nå en djupare förståelse. 

Vi är medvetna om att redan vid utskriften av intervjuerna görs en konstruktion 

och en tolkning av det som sagts, vilket kan påverka reliabiliteten negativt 
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(Bryman, 2011; Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Ytterligare en risk 

uppkommer då vi enligt den hermeneutiska tolkningsprocessen låter våra egna 

förutfattade meningar påverka analysen av det insamlade materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Som Dalen (2015) följaktligen påpekar skapar vi människor 

vår egen sociala verklighet och tolkningarna blir beroende av vem som tolkar 

och hur denna tolkare påverkats av de rådande sociala strukturerna i samhället. 

Vi ville minimera denna påverkan och försökte därför att på ett fenomenologiskt 

sätt sätta vår egen förförståelse och våra egna förutfattade meningar inom 

parentes och istället se verkligheten som en produkt av den enskilde individens 

upplevelse (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Bryman, 2011). 

Naturligtvis har det också stor betydelse vems tolkning som ligger till grund för 

de data forskaren får tillgång till vid sina intervjuer. Vi hade förmodligen fått 

helt olika svar på våra frågor beroende på vem vi intervjuat (Gummesson, 

2004); en person som valt att förlänga sitt arbetsliv eller en som valt att avsluta 

det. Som forskare måste vi vara medvetna om dessa risker och söka efter så 

många tolkningsalternativ som möjligt vid vår analys av det empiriska 

materialet. 
 

3.5 Kvalitetsbedömning 

Mycket av den kritik som riktas mot kvalitativ intervjuforskning handlar enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) om avsaknad av objektivitet och att den kvalitativa 

intervjuforskningen därmed inte skulle vara tillförlitlig. I denna invändning 

ligger ett förutsatt krav på att all forskning måste vara objektiv i den meningen 

att resultat och analys bara kan ha en enda korrekt innebörd. Detta synsätt går 

stick i stäv med hermeneutikens som tillåter en subjektiv, bredare och mer 

mångfacetterad tolkning av forskningsfenomenet. Dock tillåter inte denna 

subjektiva tolkningsprocess att vi gör ett mindre noggrant eller mindre 

tillförlitligt arbete genom att selektivt lyfta fram det som stärker vår förförståelse 

eller att bortse från aspekter som visar på motsatsen. Tvärtom innebär 

hermeneutiken att vi genom att se saker från olika perspektiv kan komma fram 

till olika tolkningar av samma fenomen vilket visar på en betydande styrka 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Tillförlitligheten är viktig vid all forskning, vilket innebär att läsaren kan lita på 

att forskningen är korrekt utförd. En kvalitetsterm för detta är reliabilitet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007; Trost, 2010), vilken 

kan bedömas dels utifrån i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras, 

även kallad extern reliabilitet, dels utifrån att vi som forskare har kommit 

överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör, även kallad intern reliabilitet 

(Bryman, 2011). 

I vilken utsträckning vår undersökning kan replikeras, eller snarare i vilken 

utsträckning våra informanter skulle förändra sina svar och om de skulle ge 
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andra svar till andra intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014), anser vi vara svårt 

att avgöra då detta på något sätt förutsätter att vi människor skulle vara stabila 

och statiska i våra föreställningar, beteenden och åsikter. Vi människor gör 

istället alltjämt nya erfarenheter då vi möter nya situationer och därmed 

förändras successivt vår föreställningsvärld, vilket också påverkar bakgrunden 

till de svar vi ger (Trost, 2010). Då vi vid vår studie har haft som syfte att pröva 

tillförlitligheten i våra intervjupersoners svar, samt även verifiera våra egna 

tolkningar, har vi under intervjuerna ställt en del ledande frågor till våra 

informanter (Kvale & Brinkmann, 2014). I syfte att förstå alla nyanser av de 

svar vi erhållit har vi också ställt flera uppföljande och kompletterande frågor 

(Trost, 2010). Detta sammantaget hoppas vi har stärkt studiens externa 

reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

För att stärka studiens interna reliabilitet har vi i vår studie strävat efter att vi 

båda skulle närvara vid så många intervjuer som möjligt. På så sätt kunde vi 

tillsammans efter varje intervju reflektera över vad vi sett och hört utan att 

riskera att bedömningen blev alltför ensidig. Samtidigt var vi noga med att turas 

om att hålla i intervjun och att agera bisittare och observatör. På detta sätt kunde 

vi använda vår egen intervjustil och få fler infallsvinklar på fenomenet jämfört 

med att bara en av oss skött intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 

2010). Vi hjälptes åt att transkribera materialet, vilket innebar att när en av oss 

hållit i intervjun utförde den andra transkriberingen. Dock bestämde vi 

gemensamt hur transkriberingen skulle gå till, t.ex. vilken struktur texten skulle 

ha, vilken information som inte behövde transkriberas, etc.  

Valet att transkribera varandras intervjuer tror vi kan ha bidragit till att vi fått 

ytterligare ett perspektiv på vad informanterna gav uttryck för under samtalen. 

Vi tror också att detta arbetssätt kan ha bidragit till en minskad påverkan från 

saker som hänt under intervjun och som inverkat på intervjuarens upplevelse av 

samtalet. Dessutom tror vi att arbetssättet kan ha bidragit till att vi inte missat 

någon viktig information, då det vid transkriberingen annars hade funnits en risk 

att vi omedvetet framhävt det vi själva under intervjuerna ansett som mest 

betydelsefullt. Med andra ord tror vi att detta sätt att arbeta kan ha motverkat 

godtycklig subjektivitet och därmed ökat möjligheten för en hög intern 

reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att vi verkligen har undersökt det vi avsåg att undersöka och ingenting annat, är 

också viktigt för studiens trovärdighet. En kvalitetsterm för detta är validitet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007; Trost, 2010), vilken 

kan bedömas dels utifrån att det finns en god överensstämmelse mellan våra 

observationer och de teoretiska idéer som vi har utvecklat, även kallat intern 

validitet och dels utifrån i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 

andra sociala situationer och miljöer, även kallat extern validitet (Bryman, 

2011). 
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För att öka den interna validiteten har vi inledningsvis enskilt bearbetat det 

insamlade materialet, vilket inneburit att vi var och en kodat och tolkat de 

transkriberade intervjuerna, innan vi tillsammans kommit fram till en gemensam 

analys av materialet. Detta arbetssätt tror vi kan ha motverkat alltför subjektiva 

och godtyckliga tolkningar (Bryman, 2011). 

I vilken utsträckning vår studies resultat kan generaliseras till andra sociala 

situationer och miljöer, är en fråga som vi anser vara svår att besvara då det 

finns en allmänt utbredd åsikt om att det inom intervjuforskningen är för få 

intervjupersoner för att kunna generalisera resultaten (Kvale & Brinkmann, 

2014). Dock menar Andenæs (2001) att det endast är läsaren av 

forskningsresultatet som kan avgöra i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till andra sociala situationer och miljöer, men för att läsaren ska 

kunna göra detta måste forskaren vara mycket noggrann i sina beskrivningar av 

undersökningen. För att i möjligaste mån tillgodose detta krav på transparens har 

vi som forskare strävat efter att ge så utförlig och tydlig information som möjligt 

om bakgrunden till undersökningen, hur undersökningen gått till, samt om de 

resultat som framkommit. 
 

3.6 Etiska överväganden 

Hermeneutik går ofta ut på att vi från andra människor stjäl deras tankar genom 

att tolka dem, vilket kan anses legitimt så länge de vi tolkar är med på detta och 

att vi därtill varken vantolkar, övertolkar eller tillfogar någon skada. Detta är 

dock en svår balansgång (Ödman, 2004). Att genomföra kvalitativa intervjuer på 

ett lyckat sätt innebär att balansera mellan forskarens intresse av att få tillgång 

till värdefull information och samtidigt respektera intervjupersonernas integritet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det gäller att vi som uttolkare går varsamt tillväga 

då den som blir tolkad kan uppleva det som förödmjukande eller i värsta fall 

förnedrande att fungera som ett objekt för vår granskning (Ödman, 2004).  

För att underlätta denna avvägning mellan forskningskravet, det vill säga att 

högkvalitativ och väsentlig forskning bedrivs, och individskyddskravet, det vill 

säga att individens privatliv och integritet skyddas, har Humanistisk 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet antagit ett antal forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i syfte att vägleda forskare som står inför intressekonflikter i sin 

forskning. Dessa principer innebär dock inte att forskaren nödvändigtvis måste 

tillgodose varje enskilt etiskt krav, eftersom det kan finnas andra tyngre vägande 

etiska krav som forskaren i första hand måste tillgodose. Forskarens plikt är 

dock att alltid tillgodose de forskningsetiska principerna på ett “etiskt godtagbart 

sätt” (Peterson, 1994, s. 97). 

I vår studie har vi tillgodosett de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

u.d.) genom att inför varje enskild intervju skriftligt informera 
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intervjupersonerna om studiens syfte, de olika momenten i studien, rätten att 

själva bestämma om och hur länge de vill deltaga, samt rätten att avbryta sin 

medverkan (informations- och samtyckeskravet). Vidare har vi informerat 

intervjupersonerna om att de uppgifter som lämnats kommer att förvaras på ett 

säkert sätt, inte kommer att kunna spåras till uppgiftslämnaren 

(konfidentialitetskravet), samt endast kommer att användas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet), (se Missivbrev bilaga 2). Slutligen har vi 

också inför varje intervju bett om deltagarnas tillåtelse att få spela in samtalet 

för att vid vårt senare analysarbete ha tillgång till så korrekta uppgifter som 

möjligt. 

I rapportens resultatkapitel har vi valt, med hänsyn till både forskningskravet 

och individskyddskravet, identifiera excerpt med intervjunummer och därefter 

radnummer. 
 

3.7 Sammanfattning 

Vid denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer har vi hämtat information hos tretton informanter 

om deras upplevelse av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension 

samt om vad som påverkar deras val mellan att förlänga eller avsluta sitt 

arbetsliv efter 65 års ålder. Studien har en induktiv ansats, utgår från ett 

interpretativistiskt perspektiv med en hermeneutisk inriktning och har dessutom 

hämtat inspiration från fenomenologin. 
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4 RESULTAT 

4.1 Redovisning av data och analys 

4.1.1 Att stanna eller lämna 

Studiens resultat pekar på att det finns en viss komplexitet kring upplevelsen av 

att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Flera olika aspekter 

spelar in när det gäller valet mellan att förlänga eller avsluta sitt arbetsliv. Vid 

en första analys förstod vi ganska snabbt att för den enskilde individen kan 

motiven till att förlänga eller avsluta arbetslivet kopplas till olika behov som för 

individens välbefinnande måste tillfredsställas, antingen i eller utanför 

arbetslivet. Om individen anser att de sammantagna behoven bäst uppfylls i 

arbetslivet väljer han eller hon att stanna, medan om behoven totalt sett uppfylls 

bättre utanför arbetslivet väljer individen att lämna. Dessa behov, vilka ligger till 

grund för individens val att antingen förlänga eller avsluta sitt arbetsliv, skulle 

kunna kopplas till Maslows motivationsteori. I sammanhanget ska dock sägas att 

våra informanter inte gav något uttryck för att några av dessa identifierade 

behov skulle vara viktigare än andra.  

Att fortsätta eller sluta arbeta av hälsoskäl, vilket kan kopplas till de behov som 

enligt Maslow (1987) ses som fysiologiska, var ett ständigt återkommande tema 

under våra intervjuer. Vissa av våra informanter menade att de fortsatte arbeta 

för att de upplevde att de mådde bättre, både fysiskt och psykiskt, av att arbeta: 

Jobbet är både som hjärngympa och fysiskt arbete, man känner sig nöjd. 

(1:83) 

Andra kände att arbetet nu började fresta på så pass mycket att de funderade på 

att sluta av hälsoskäl. Även för dem som idag mådde bra av att arbeta, var en 

framtida sviktande hälsa det skäl som de såg som den troligaste orsaken till att 

någon gång sluta jobba: 

Jag kan nog bara jobba ett par år till, sedan sätter kroppen stopp. (8:118) 

För vissa av intervjupersonerna var de ekonomiska behoven, vilka också 

definieras som fysiologiska behov enligt Maslow (1987), en stark drivkraft till 

att fortsätta arbeta. Antingen jobbade man för att få lite extra pengar - en 

guldkant på tillvaron - eller också var den lön man fick en förutsättning för att få 

en dräglig tillvaro då pensionen inte gick att leva på: 

Sen är det ju en liten fördel också att man får en liten slant extra, för 

pensionen är ju inte kartig. (10:130) 

I vissa fall valde man att jobba för att kunna sätta undan pengar att användas i 

framtiden när arbetslivet avslutats. Ingen av våra informanter uppgav att de 

funderade på att sluta arbeta av ekonomiska skäl, men någon menade att man av 

rent skattemässiga orsaker måste akta sig för att arbeta för mycket. 
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I viss mån gav våra informanter uttryck för något som skulle kunna liknas vid 

Maslows (1987) trygghetsbehov, nämligen behov av rutiner och struktur i 

vardagen. Flera uttryckte det som att om man inte hade jobbet skulle inte fritiden 

betyda någonting, vilket skulle innebära att människan behöver arbeta för att 

kunna uppskatta ledigheten: 

Man njuter mer av ledigheten och utnyttjar den lite bättre när man jobbar. 

(1:91) 

Dock var det ingen av informanterna som såg behovet av rutin och struktur som 

ett skäl att sluta arbeta, istället såg man behovet av att slippa rutiner i vardagen 

som ett viktigt skäl till att sluta jobba. 

De sociala behoven (Maslow, 1987) var för de flesta informanterna en stor 

anledning till att fortsätta arbeta. Tillhörigheten och samhörigheten med 

kollegorna i arbetslivet ansågs som mycket viktig: 

Jag är ju ensamstående också så det är en social bit, den är ju viktig, dels att 

man träffar folk här nere men också kunder och så där. (12:63) 

Några jobbade för att få umgås med yngre människor istället för med andra 

pensionärer. Många befarade att de skulle bli ensamma och isolerade den dag de 

slutade arbeta: 

Kanske så går du hem och sätter dig vid köksbordet sen när du fått pension 

och då är det ingen som ringer, telefonen är tyst. (7:162) 

Vissa av intervjupersonerna såg istället de sociala skälen som en anledning till 

att sluta arbeta då de ville umgås mer med familj, släkt och vänner: 

...man har väninnor som också är i den här åldern och man kan ta en 

promenad och ut och fika och så där… (9:387) 

Att fortsätta arbeta för att få respons på att man utfört någonting värdefullt, 

vilket enligt Maslow (1987) indikerar ett behov av uppskattning, var något som 

nämndes ganska frekvent under våra intervjuer. Ibland handlade det om att 

kollegor, kunder och andra kontakter i arbetslivet uttryckte sin uppskattning: 

Jag vet att jag är omtyckt, det är inget att sticka under stol med. Jag vet att 

de sätter värde på sättet jag sköter sakerna. (3:168) 

Men lika ofta kunde det handla om att individen själv upplevde att man gjorde 

något av värde, vilket gav en känsla av självrespekt: 

Att få uppskattning av andra är inte det viktigaste utan det viktigaste är vad 

man själv tycker om resultatet. (5:118) 

Dock kan behovet av uppskattning också göra att individen överväger att sluta 

arbeta om något utanför arbetslivet känns mer betydelsefullt, t.ex. att hjälpa barn 

och barnbarn eller att arbeta ideellt. Om individen skulle uppleva att han eller 
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hon inte längre var behövd på arbetet, vilket för flera av informanterna var lika 

med att de inte längre blev tillfrågade om att rycka in och jobba, skulle de välja 

att sluta arbeta helt: 

Jag kommer att sluta jobba när dom inte ringer längre. (2:159) 

Så gott som alla informanter upplevde att de fortsatte jobba för att det helt enkelt 

var så “roligt”. Vi tolkade våra informanter som att arbetet gav en känsla av inre 

tillfredsställelse som var svår att förklara, vilket också skulle kunna definieras 

som Maslows (1987) behov av självförverkligande. Många uttryckte det som att 

de genom arbetet fick en möjlighet att bidra till något större: 

Jag jobbar för att jag känner att jag har en uppgift att fylla så att säga och det 

känns bra. (12:106) 

Några beskrev det som att de genom arbetet utvecklades och kände sig 

“levande”, både symboliskt och bokstavligt. Flera uttryckte också att de genom 

arbetet fick intellektuell stimulans, fick nytta av sina kunskaper och fortfarande 

kunde ta del av viss kompetensutveckling. Dock var informanterna noga med att 

påpeka att även om många andra behov kunde tillfredsställas genom arbetet så 

skulle bristen på trivsel och tillfredsställelse ändå medföra att man valde att sluta 

jobba: 

Man måste ju trivas med det också. Annars går det ju inte. Du kan ju inte gå 

och jobba bara för pengarna! (1:347) 

Samma sak gäller om individen skulle uppleva att det fanns större möjlighet till 

självförverkligande utanför arbetslivet än på jobbet, t.ex. genom att kunna satsa 

på en hobby eller ett fritidsintresse. 
 

4.1.2 Jämvikt och förändringsrädsla 

Under samtalen med våra informanter framkom alltmer betydelsen av att 

upprätthålla en jämvikt i tillvaron, vilket skedde genom att de olika identifierade 

behoven uppfylldes antingen på eller utanför arbetet. Så länge de sammantagna 

behoven bäst uppfylldes i arbetslivet valde våra informanter att stanna, medan 

om behoven bättre uppfylldes utanför arbetslivet valde individerna att lämna. Vi 

kan tolka individens situation som balanserandes på en gungbräda där 

behovstillfredsställelsen i respektive utanför arbetslivet gör att individens 

agerande väger över åt att antingen förlänga eller avsluta sitt arbetsliv. Denna 

strävan efter att behålla den upplevda balansen leder till ett dynamiskt tillstånd 

där valet mellan att avsluta eller förlänga arbetslivet leder till ett ständigt 

ställningstagande, ofta omedvetet, mellan de olika alternativen. Detta ständiga 

ställningstagande mellan att bäst kunna tillfredsställa behoven på eller utanför 

arbetet kan beskrivas av följande uttalanden från två av våra informanter: 
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Det är ju trevligt att prata, det sociala är ju viktigt, fast samtidigt så har jag 

ju mycket socialt hemma. (1:168) 

Sommaren går det väl bra när man kan va ute och pyssla, men det är just 

vintern och hösten när man inte är ute så mycket, då är det tråkigt att bara gå 

inne. Jag är inte sån att jag bara kan sitta inne och se på TV en hel dag. 

(10:96) 

Individernas strävan efter jämvikt kan förstås utifrån Lewins (1997) fältteori 

som beskriver människans agerande som beroende av olika hindrande och 

drivande krafter som drar åt olika håll, både inom och utanför individen. Dessa 

krafter leder till att individen, medvetet eller omedvetet, verkar för att bibehålla 

ett befintligt jämviktstillstånd (de Board, 1978), vilket exemplifieras av följande 

informant som slutade jobba men som efter ett år valde att börja igen: 

Största anledningen var väl egentligen gemenskapen, att träffa andra 

människor, men på andra plats kommer nog ekonomin. (8:30) 

Vid sidan om de behov som låg till grund för individens val mellan att förlänga 

eller avsluta sitt arbetsliv, förstod vi under intervjuerna att det i botten hos 

många av våra informanter också fanns ett behov av att helt enkelt bibehålla den 

livssituation som tidigare varit rådande under individens yrkesverksamma liv, 

det vill säga för många av informanterna hela det vuxna livet. Vi tolkade det 

som att man som blivande pensionär inte hade reflekterat tillräckligt över sin 

framtida livssituation och heller inte hade tänkt över vad man egentligen hade 

för mål med sitt liv efter 65 år. Av den anledningen var det för många av 

informanterna enkelt och bekvämt att låta livet rulla på som vanligt istället för 

att bryta det invanda mönstret: 

Det är enkelt och bra att fortsätta jobba som tidigare, man har kommit in i 

trallen. (4:408) 

Några av informanterna hade bara tänkt jobba något år extra efter 65-årsdagen, 

men hade sedan fortsatt av “gammal vana”. Flera hade slutat jobba vid 65 men 

hade sedan ångrat sig och börjat igen: 

Dom har tackat av mig två, tre gånger, första gången för nästan tre år sedan. 

Då hade jag pension i en vecka. Sedan fick jag ingen semester det året 

heller, det var så mycket jobb. (1:328) 

Ofta visste man inte riktigt varför man fortsatte arbeta och inte heller hur länge 

man tänkte fortsätta: 

Jag vet inte hur länge jag tänker jobba. Jag tänker inte, nej det gör jag inte. 

(2:122) 

Denna strävan efter det gamla och välbekanta kan också tolkas som en rädsla, 

eller åtminstone som en känsla av olust, inför en kommande förändring, vilket 

följande citat ger uttryck för: 
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Dom som har suttit vid samma bord med samma sex gubbar i trettio år och 

kommer hem och sätter sig på balkongen. 65 år. Dom dör ju snart. På nåt 

sätt. Dom dör ju inombords i alla fall. (4:206) 

Detta behov av att vilja bibehålla den rådande balansen i livet, vilket kan 

förklaras som ett tryggt och välkänt jämviktsläge passar också väl ihop med 

människans agerande enligt Lewins fältteori (Lewin, 1997). Människans 

agerande i varje specifik situation anses enligt Lewin vara beroende av 

individens egna mål, drömmar, rädslor, förhoppningar, erfarenheter och 

framtidsförväntningar, dels beroende av de fysiska och sociala förhållanden som 

råder inom det aktuella psykologiska fältet (de Board, 1978). Detta skulle betyda 

att våra informanter agerar och söker ett jämviktsläge dels mot bakgrund av sina 

egna förväntningar på livet efter 65, dels utifrån de förutsättningar som råder på 

arbetsplatsen och i det privata livet.  

Lewin skulle beskriva det som att trots att det runt omkring individen finns vissa 

krafter som verkar för en förändring, t.ex. det faktum att individen fyllt 65 och 

uppnått ordinarie pensionsålder, eller att man av hälsoskäl skulle må bra av att 

sluta arbeta, väljer individen så länge de hindrande krafterna inte är starkare än 

de drivande, att motarbeta dessa genom att förlänga sitt arbetsliv. När krafterna 

inifrån individen själv eller utifrån det så kallade livsrummet blir tillräckligt 

starka väljer dock individen att förändra sitt beteende för att på så sätt uppnå ett 

nytt jämviktstillstånd (de Board, 1978). Ett exempel på detta är följande citat 

från en informant som nu valt att sluta arbeta då förändringarna på arbetet 

medfört nya starka hindrande krafter mot att fortsätta jobba: 

Företaget som jag jobbade på sist, det såldes någon gång i februari: ”Ja, då 

säger jag upp mig”, sa jag, ”det har jag varit med om en gång förut så det 

vill jag inte va med om en gång till”. (7:228) 

Slutligen kan sägas att vi tolkar informanternas upplevelser och agerande som 

att individerna, likt att balansera på en gungbräda och därigenom försöka 

uppfylla sina behov antingen i eller utanför arbetslivet, dessutom behöver en 

period av anpassning och reflektion innan de är redo att förändra sin 

livssituation genom att avsluta sitt arbetsliv och gå in i nästa fas. Enligt vår 

tolkning genomgår individerna en förändringsprocess där man sakta men säkert 

går från ett jämviktstillstånd som yrkesverksam till ett annat jämviktstillstånd 

som pensionär. Denna process tar olika lång tid för olika individer, bland annat 

beroende på om man redan före 65 års ålder börjat förbereda sig mentalt för 

pensioneringen. En av våra informanter uttryckte fenomenet på följande sätt: 

Det hade jag ju räknat ut för länge sedan att 2013 då blir jag pensionär, men 

sen när det verkligen blev det, oj, redan har det gått så fort! Då tog jag det 

där extra året för att liksom känna efter och verkligen fatta, ja det är dags att 

sluta nu […] (12:193). 
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4.1.3 Omgivningen betydelse för pensionsbeslutet 

Efter att, med utgångspunkt i intervjupersonernas behov och känslor inför 

kommande förändring, ha analyserat vad som påverkar valet mellan att förlänga 

eller avsluta arbetslivet, förstod vi att det även kunde finnas andra förklaringar 

till individernas agerande. Vi valde, vid denna andra omgångens analys, att titta 

utanför individen, på de grupper och sociala sammanhang som informanterna är 

en del av, och också på den bild som individen skapat och omskapar av sig själv. 

Under våra samtal poängterade flera av informanterna att det inte hade någon 

som helst betydelse vad omgivningen tyckte och tänkte om deras fortsatta 

arbete. Enligt dem själva lyssnade de inte alls på andras åsikter. Vi kunde dock 

se att detta uttalande bara gällde personer som inte ingick i informanternas 

arbetsrelationer och i synnerhet beträffande personer vars åsikter var negativa 

inför fortsatt arbete. Tvärtemot vad informanterna själva uttryckte, kunde vi 

istället se att det verkade ha stor betydelse för de intervjuade personerna vilken 

åsikt kollegor, chefer, kunder m.fl. hade gällande intervjupersonernas fortsatta 

arbete efter 65 år. I många fall lyssnade informanterna mer på kollegorna än på 

familj och vänner inför valet om ett förlängt arbetsliv. I några fall hade familjen 

gärna sett att individen slutat jobba på grund av hälsoskäl, men det verkade vara 

av mindre betydelse för individen då arbetsplatsens behov vägde tyngre. Inte 

heller att åka på en semesterresa med släkten kunde få informanterna att tacka 

nej till arbete: 

Dom [syskonen] säger: ”Ska du inte hänga med dit eller dit?”. ”Jo, om jag 

kan”, säger jag, ”om jag inte ska jobba”. Jobbet går först. Jag åker inga 

långa resor. (13:272) 

Att individen på detta sätt riktar sin uppmärksamhet mot de personer som under 

lång tid stått henne eller honom nära och som haft stor betydelse för den sociala 

utvecklingen, i det här fallet intervjupersonens kontakter i arbetslivet, bekräftas 

av Cooleys (1909) teorier om primärgruppen och av Scheffs teorier om sociala 

band (1994). Enligt Cooley (1909) upplever individen ofta att det egna jagets 

vilja sammanfaller med primärgruppens vilja, vilket stämmer väl överens med 

vår tolkning av intervjupersonernas agerande. Istället för att rikta 

uppmärksamheten mot de personer som borde ha störst betydelse för människan, 

d.v.s. familj och vänner, väljer våra informanter att rikta sin uppmärksamhet mot 

de personer som inte längre borde ha så stort inflytande, d.v.s. kunder, kollegor 

och chefer. Därefter väljer våra informanter att handla utifrån gruppens vilja, 

vilken enligt individens upplevelse sammanfaller med den egna viljan. 

Förståelsen för detta handlande står att finna i primärgruppens betydelse som en 

stabil och varaktig relation som är svår att bryta då den utgör en länk mellan 

individen och samhället (Cooley, 1909). Informanternas beteende kan även 

förstås utifrån Scheffs (1994) teorier om de sociala band som binder samman 

gruppen och individen. Genom att förstå de sociala banden mellan 
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intervjupersonerna och den grupp de ingår i genom sitt arbete, kan vi förstå de 

sociala strukturerna. De intervjuade personerna finner, precis som Scheff (1994) 

menar, en stor emotionell samstämmighet med sina relationer i arbetslivet, vilket 

skapar trygga sociala band. En av våra informanter uttrycker den emotionella 

samstämmigheten med sin befintliga grupp på nedanstående sätt. Det framstår 

med all tydlighet vilken grupp som idag har informantens solidaritet: 

Jag tror jag skulle sakna det här, men det är klart man kanske får nya 

kompisar, man kanske börjar spela boule vid Folkparken bland alla andra 

jävla pensionärer, det är möjligt [...] i värsta fall får jag väl skaffa mig en 

hund. (4:37, 329) 

Som Cooley (1909) vidare påpekar verkar dock inte primärgruppen endast bestå 

av kärlek och harmoni, utan också av ett stort mått konkurrens mellan 

medlemmarna. Flera av våra informanter uttrycker med förtjusning hur de 

“tävlar” med sina kollegor om att utföra det bästa jobbet på kortast möjliga tid. 

Många av informanterna beskriver också hur de själva, som tillhör den äldre 

arbetskraften, kanske vid en första anblick ser ut att jobba långsammare än en 

ungdom, men att de äldre alltid vinner i längden då jobbet de utför blir korrekt 

genomfört från början och därför aldrig behöver göras om eller kompletteras. 

Vi förstod också att så gott som alla informanter fortfarande kände stor lojalitet 

med arbetsplatsen, både med kollegor och kunder. Om arbetsgivaren eller 

kunden ringde så åkte individen oftast till arbetet, även om han eller hon hade 

något annat inplanerat. Vi tolkar våra informanters agerande som ett resultat av 

att relationerna inom primärgruppen, som fortfarande har mycket stor betydelse 

för individen, föder lojalitet och solidaritet. Detta är också ett agerande som 

stämmer väl överens med Cooleys teorier (Lögdlund, 2014). En av våra 

informanter motiverar sitt val att fortsätta arbeta på följande sätt: 

När dom varit utan assistenter, då har jag ryckt in och jobbat, då jobbade jag 

heltid tills dom fick tag i någon. Eftersom jag känner alla så tyckte dom att 

det var enklast och barnen känner mig. (2:27) 

Det är enligt vår tolkning alltså viktigt för informanterna att uppfylla de andra 

gruppmedlemmarnas förväntningar om att fortsätta leverera som de tidigare 

gjort i form av ett väl utfört arbete. De intervjuade personerna kan på så sätt, 

enligt Cooleys teorier, bibehålla sin status och sin respekt inom gruppen 

(Lögdlund, 2014). 

Vi upplevde att de flesta av informanterna kände stolthet över att de fortsatt 

arbeta, även i de fall där det förlängda arbetslivet berodde på ekonomiska behov. 

Känslan av stolthet hos individerna indikerar enligt Scheff (1994) att 

informanterna känner sig trygga och bekväma i tillvaron och att de sociala 

banden är starka. Några få personer uttryckte dock en känsla av skam inför det 

faktum att de tvingades arbeta av ekonomiska skäl: 
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Just nu är det bara ekonomin för mig [...] jag tänker kämpa på till 

sommaren, för jag har inga bostadsbidrag nu, så det gäller att spara. [...] 

Folk säger: ”Nu när du är pensionär kan du väl följa med på resor och se dig 

omkring?”. Men hur ska jag kunna göra det? Det funkar inte med den 

inkomsten jag har. (6:232) 

Att känna skam kan enligt Scheff (1994) ses som en indikator på att de sociala 

banden inom gruppen är svaga, vilket stämmer väl överens med dessa 

informanters önskan om att avsluta sitt arbetsliv så fort ekonomin tillåter det. 

Vi såg dock en tydlig trend i våra informanters agerande, vilken innebar att ju 

längre man förflyttat sig från sitt tidigare ordinarie arbete - det vill säga ju längre 

tid som förflutit efter ordinarie pensionstidpunkt eller efter att man lämnat sin 

tidigare arbetsgivare för att t.ex. börja på ett bemanningsföretag - desto större 

betydelse hade personer utanför arbetslivet, som t.ex. familj och vänner. Vi 

kunde också se att i takt med att dessa relationer ökade i värde verkade 

individernas arbetsrelationer få allt mindre betydelse. Följande citat 

exemplifierar detta nya fokus: 

Jag har ju börjat lägga upp en vardag, istället för arbete så har jag lagt en ny 

vardag med vissa grejer. Jag ser ju det att ju äldre jag blir så vill jag lägga 

upp min vardag på ett annat sätt än att jobba...och xx [make/maka] är ju 

hemma nu också så jag vill ju umgås med xx [honom/henne], vi har ju inte 

fått umgås så mycket när jag jobbade. (1:102) 

Vi drar alltså slutsatsen att individen sakta men säkert närmar sig beslutet om att 

avsluta sitt arbetsliv, genom att långsamt flytta uppmärksamheten från den 

ursprungliga primärgruppen, som man tillhört under sitt yrkesverksamma liv, till 

den nya primärgruppen, vilken finns utanför arbetslivet och kan bestå av familj, 

vänner eller andra nära relationer. 
 

4.1.4 ”Jag vill bestämma själv” 

Trots informanternas uppenbara lojalitet med arbetet var de intervjuade 

personerna definitivt av uppfattningen att det var de själva som bestämde över 

sitt arbetsliv, om och när de ville jobba eller inte. Att känna sig fri och obunden 

var enligt informanterna en förutsättning för att fortsätta arbeta, vilket beskrivs 

på följande sätt av en av intervjupersonerna: 

Det är en väldig fördel att man kan ju säga nej. Dom ringer och ”ja, jag 

kommer”. ”Kan du komma imorgon?”. ”Nej, då har jag annat uppbokat”. 

Det är liksom helt fantastiskt! (2:34) 

Dock kunde vi utläsa av informanternas berättelser att det var förhållandevis 

sällan som de tackade nej till det erbjudna arbetet. Tvärtom verkade det som att 

trots att de var medvetna om att de kunde säga ifrån, tackade de ändå ja till det 

erbjudna jobbet vilket kan illustreras av följande två exempel: 
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Det är kanon att ha rätt att bestämma själv, men det största problemet med 

mig, det är att jag inte kan säga nej [...] för jag vet hur tufft dom har det. Det 

finns inte folk att få tag på snart på vikariebanken. (6:166) 

Jag vill liksom inte ha det så att jag känner mig låst. Jag vill kunna styra 

själv i stort sett helt och hållet. Men nu är det ju så här att när man åtar sig 

ett jobb [...] då är man ju tvungen att rätta sig efter dom [kunderna]. (5:22) 

Med anledning av ovanstående ställer vi oss tveksamma till de intervjuade 

personernas syn på sitt fria val inför det förlängda arbetslivet. Vår tolkning är 

istället att de påverkas mer än de själva tror - och vill erkänna - av 

primärgruppens, d.v.s. arbetsrelationernas, värderingar, normer, åsikter och 

tankar. Vår tolkning av informanternas upplevelser och känslor är att de 

fortfarande, medvetet eller omedvetet, anser sig tillhöra gruppen av 

arbetskollegor, eller åtminstone gruppen av arbetsaktiva i samhället, och därför 

handlar i enlighet med primärgruppens vilja. Som Cooley (1909) uttrycker det 

sätter informanterna gruppens bästa i första rummet, eftersom det allra viktigaste 

för den enskilde individen är att ta i besittning den plats han eller hon önskar i de 

andra gruppmedlemmarnas tankar. 
 

4.1.5 Identiteten efter 65 

Under våra intervjuer framkom det allt tydligare hur svårt våra informanter hade 

att förlika sig med tanken på att ingå i gruppen “pensionärer”. Någon uttryckte 

det som att man inte ville erkänna för sig själv hur gammal man var och att man 

helst inte talade om sin ålder. Många beskrev det som att de överhuvudtaget 

hade svårt att fatta att de hade uppnått pensionsåldern, att de inte var “där” 

mentalt sett. Orsaken till denna förvirring och förnekelse tolkar vi som en 

svårighet hos informanterna att identifiera sig med den bild de själva har av en 

“pensionär”, det vill säga en person som enligt deras egen beskrivning är sjuklig, 

passiv och mer eller mindre värdelös: 

Ja, det känns...nu klipper vi här, nu är inte du du längre, utan nu är du en 

pensionär, förstår du, och dom kan ingenting, dom tappar minnet och dom 

ser inte och dom hör inte och så där va, det är förskräckligt alltså. (9:522) 

Andra gav en mer humoristisk beskrivning av sin bild av en “pensionär”, en 

beskrivning de inte alls kunde identifiera sig med: 

...kan inte se mig själv åka upp varje tisdag till ICA och kasta boule, det går 

inte. Eller ta en kaffekorg upp till bygdegården. Och så dansa gammeldans 

klockan 14 på lördag och måndag eftermiddag... (3:442) 

Informanterna vill istället fortfarande se sig själva som pigga, aktiva, arbetande 

individer som ingår i gruppen yrkesverksamma och som bidrar till samhället i 

stort och smått. Enligt vår tolkning återspeglar informanternas uppfattning om 

sig själva i själva verket bara den syn de har på hur andra individer ser på dem, 

vilket innebär att eftersom de upplever att andra människor ser på dem som 
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pigga, aktiva, arbetande individer, så upplever de också sig själva som sådana 

och har därför svårt att identifiera sig med den bild de har av en “pensionär”. 

Enligt Cooley (1902) bekräftas detta handlande av teorin om spegeljaget som 

innebär att vi inte bara är beroende av andra för att värdera oss själva, vi är 

också beroende av andra för att kunna tänka och för att överhuvudtaget kunna 

existera, vilket i vår undersökning kan exemplifieras med följande citat: 

Jag har väl alltid haft den inställningen att jag när jag dör, då ska jag dö med 

penseln i hand… jag kan liksom inte bara se det där med att gå och loppa 

sig, det har jag väldigt svårt för. (5:75) 

När det gällde den egna identiteten kunde vi, precis som vad gäller 

omgivningens betydelse för pensionsbeslutet, se att våra informanter sakta men 

säkert, allt eftersom man avlägsnade sig från den tidigare primärgruppen och 

närmade sig den nya, började ge en mer nyanserad och positiv bild av en 

“pensionär”. I takt med att man började förlika sig med tanken på att själv 

tillhöra gruppen “pensionärer” blev föreställningen om en “pensionär” mer lik 

föreställningen om det egna jaget, det vill säga det som av Cooley (1902) 

betecknas som spegeljaget. En av våra respondenter som numera såg sig själv 

som en “pensionär” uttryckte sig på följande sätt: 

Men jag tycker att jag är en riktig pensionär, ja, jag tycker att jag är en riktig 

pensionär. Det här [arbetet] är lite “karameller” vi har, så det är inte att jag 

jobbar … (11:87) 

Skammen man tidigare kände inför det faktum att snart tillhöra gruppen 

“pensionärer” har nu så sakteliga ersatts av en stolthet över att ingå i gruppen. I 

takt med att skammen ersätts av stolthet stärks också de sociala banden med den 

nya gruppen, vilket väl överensstämmer med Scheffs (1994) teorier. 

Under våra intervjuer förstod vi också att flera av våra intervjupersoner upplever 

en stor sorg över att livet nu går mot sitt slut. I och med att informanterna börjat 

fundera på ett liv utan arbete upplever man att den mest aktiva delen av livet 

snart är över och att man istället är på väg in i den sista fasen av livet, något som 

man enligt vår tolkning vill skjuta upp så länge som möjligt. Några pratar öppet 

om sin dödsångest och om sin rädsla för att allting en dag tar slut: 

Jag är jätterädd för döden [...] jag vill ju va med ett tag till, jag är inte färdig 

över huvud taget [...] men man måste ju acceptera det. Fast det är svårt. Det 

är svårt alltså. (6:303) 

I och med att de passerat ordinarie pensionstidpunkt får vi uppfattningen om att 

informanterna plötsligt blivit mer medvetna om livets förgänglighet. Detta tolkar 

vi som att de intervjuade personerna, genom valet att fortsätta identifiera sig 

med gruppen av aktiva, arbetande personer, skjuter upp tankarna på åldrandet 

och det faktum att livet en dag måste ta slut: 
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Det är roligt att inte bara prata med äldre människor för då blir det bara en 

massa sjukdomar. Det kan bli lite jobbigt i längden. Med barnen måste man 

vara på alerten hela tiden… (13:107) 

För att använda Scheffs (1994) ord ger informanternas känslor uttryck för att 

åldrandet i vårt samhälle är förenat med skam och att en av normerna i samhället 

innebär att hålla sig frisk och aktiv. Med hjälp av belöningar och sanktioner 

drivs individerna att följa det normativt tvingande systemet, vilket innebär att 

man, om man håller sig pigg, belönas med en positiv inställning till det egna 

“jaget” (Scheff, 1994).  
 

4.2 Sammanfattning 

Flera olika aspekter spelar in när det gäller valet mellan att förlänga eller avsluta 

sitt arbetsliv. Om individen anser att de sammantagna behoven bäst uppfylls i 

arbetslivet väljer han eller hon att stanna, medan om behoven totalt sett uppfylls 

bättre utanför arbetslivet väljer individen att lämna.  

Under samtalen med informanterna framkom betydelsen av att upprätthålla en 

jämvikt i tillvaron. Enligt vår tolkning genomgår individerna en 

förändringsprocess där man sakta men säkert går från ett jämviktstillstånd som 

yrkesverksam till ett annat jämviktstillstånd som pensionär. Denna process tar 

olika lång tid för olika individer.  

Informanterna lyssnade mer på kollegorna än på familj och vänner inför valet 

om ett förlängt arbetsliv. De intervjuade personerna finner en stor emotionell 

samstämmighet med sina relationer i arbetslivet, vilket skapar trygga sociala 

band. Vidare kände informanterna fortfarande stor lojalitet med arbetsplatsen. 

Vi upplevde också att de flesta av informanterna kände stolthet över att de 

fortsatt arbeta.  

Ju längre individerna förflyttat sig från sitt tidigare ordinarie arbete, desto större 

betydelse hade personer utanför arbetslivet, som t ex familj och vänner. Vi 

kunde se att i takt med att dessa relationer ökade i värde fick individernas 

arbetsrelationer allt mindre betydelse. Vi drar slutsatsen att individen sakta men 

säkert närmar sig beslutet om att avsluta sitt arbetsliv genom att långsamt flytta 

uppmärksamheten från den ursprungliga primärgruppen till den nya 

primärgruppen, vilken finns utanför arbetslivet. 

De intervjuade personerna var av uppfattningen att det var de själva som 

bestämde över sitt arbetsliv, om och när de ville jobba eller inte. Att känna sig 

fri och obunden var enligt informanterna en förutsättning för att fortsätta arbeta. 

Dock ställer vi oss tveksamma till de intervjuade personernas syn på sitt fria val 

inför det förlängda arbetslivet. Vår tolkning är istället att de påverkas mer än de 

själva tror av primärgruppen och att de fortfarande, medvetet eller omedvetet, 

handlar i enlighet med primärgruppens vilja.  



 

39 

Våra informanter hade svårt att förlika sig med tanken på att ingå i gruppen 

“pensionärer”. Orsaken till denna känsla tolkar vi som en svårighet hos 

informanterna att identifiera sig med den bild de själva har av en “pensionär”. 

Enligt vår tolkning återspeglar informanternas uppfattning om sig själva den syn 

de har på hur andra individer ser på dem. Vi kunde se att våra informanter sakta 

men säkert, allt eftersom de avlägsnade sig från den tidigare primärgruppen och 

närmade sig den nya, började ge en mer nyanserad och positiv bild av en 

“pensionär”. Skammen man tidigare kände inför det faktum att snart tillhöra 

gruppen “pensionärer” hade nu så sakteliga ersatts av en stolthet över att ingå i 

gruppen. I takt med att skammen ersätts av stolthet stärks också de sociala 

banden med den nya gruppen. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vad upplever individen påverkar valet mellan att förlänga eller avsluta 

arbetslivet efter 65 års ålder? 

För den enskilde individen kan valet mellan att förlänga eller avsluta arbetslivet 

kopplas till olika behov som måste tillfredsställas, antingen i eller utanför 

arbetslivet. Om individen anser att de sammantagna behoven bäst uppfylls i 

arbetslivet väljer han eller hon att stanna, medan om behoven totalt sett uppfylls 

bättre utanför arbetslivet väljer individen att lämna. Detta agerande stämmer 

ganska väl överens med Nilssons (2016) forskningsresultat som visar att 

individen tar sitt beslut utifrån fyra överväganden: arbetsmiljö och arbetslivet i 

förhållande till den egna hälsan, privatekonomin, social inkludering och 

delaktighet, samt möjlighet till meningsfulla och självförverkligande aktiviteter. 

Om dessa aspekter kan tillgodoses bättre utanför än i arbetslivet väljer individen 

enligt Nilsson att sluta arbeta.  

I vår studie har vi vid en första grundläggande analys valt att analysera resultatet 

utifrån Maslows (1987) motivationsteori. Enligt Maslow (1987) kan människans 

behov delas upp i två huvudkategorier: bristmotiv och växtmotiv. Bristmotiven 

ger tillfredsställelse genom att minska en behovsbrist, medan växtmotiven ger 

behovstillfredsställelse genom personlig utveckling och självförverkligande. 

Inom varje huvudkategori finns enligt Maslow ytterligare behovsgrupper som 

ordnas hierarkiskt. Maslow menar att innan de högre växtmotiven kan uppfyllas 

måste de lägre bristbehoven ha uppfyllts. Vi kan av vår studie dra slutsatsen att 

de motiv som informanterna anger som betydande för ett förlängt arbetsliv 

ganska väl stämmer överens med de behov som beskrivs i Maslows 

motivationsteori. Våra resultat bekräftas också till viss del av Stattins (2013) 

forskning som visar att den främsta anledningen till att individer väljer att 

förlänga sitt arbetsliv är att de har en positiv inställning till sitt arbete. Denna 

positiva inställning kan grundas på att man trivs med arbetet, att kontakten med 

arbetskollegorna är viktig, samt att arbetet bidrar till att livet får innehåll och 

mening. Detta är behov som, liksom våra informanters identifierade behov, 

skulle kunna stämma väl överens med behoven enligt Maslows motivationsteori.  

Dock gav våra informanter inte något som helst uttryck för att bristmotiven 

måste uppfyllas före växtmotiven, inte heller för att några av behoven skulle 

vara viktigare än andra. Detta ställningstagande bekräftas också av flera kritiker 

till Maslows motivationsteori, vilka anser att teorin inte har tillräckligt empiriskt 

stöd (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Nilsson, 2014) för att kunna betecknas som 

en verifierad teori. Snarare kan man se den som en grundläggande modell för att 

identifiera några av de behov som styr individens beteende. Enligt teorins 

kritiker anses uppdelningen i brist- och växtmotiv kunna bekräftas, medan 
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ytterligare hierarkisk uppdelning i olika behovsgrupper inte är klarlagd. 

Resultaten av de studier som gjorts indikerar också att det kan finnas fler eller 

färre behov, t.ex. beroende på kulturell och samhällelig kontext, som påverkar 

individens agerande. Detta stämmer väl överens med resultaten av vår 

undersökning och är en bidragande orsak till att vi inte gjort någon vidare analys 

utifrån denna teori. 

Vid sidan om de behov som ligger till grund för individens val mellan att 

förlänga eller avsluta sitt arbetsliv finns också ett behov av att bibehålla den 

livssituation som tidigare varit rådande under individens yrkesverksamma liv. Vi 

tolkar det som att man som blivande pensionär inte alltid tänkt över vad man 

egentligen har för mål med sitt liv efter 65. Av den anledningen är det för många 

individer enkelt och bekvämt att låta livet rulla på som vanligt istället för att 

bryta det invanda mönstret. Denna strävan efter det gamla och välbekanta kan 

också tolkas som en rädsla, eller åtminstone som en känsla av olust, inför en 

kommande livsförändring. Viljan att bibehålla den rådande balansen i livet 

stämmer väl överens med människans agerande enligt Lewins fältteori (Lewin, 

1997). Enligt denna teori kan vi beskriva det som att trots att det runt omkring 

individen finns många krafter som verkar för en förändring, så väljer individen 

att så länge de hindrande krafterna inte är starkare än de drivande, motarbeta 

dessa genom att förlänga sitt arbetsliv. När krafterna inifrån individen själv eller 

utifrån individens omgivning blir tillräckligt starka väljer dock individen att 

förändra sitt beteende för att på så sätt uppnå ett nytt jämviktstillstånd.  

Vad gäller valet mellan att förlänga eller avsluta arbetslivet, poängterar 

individerna att det inte har någon betydelse vad omgivningen har för åsikt om 

deras fortsatta arbete. Vi kan dock se att det tvärtom verkar ha stor betydelse för 

individerna vilken åsikt kollegor, chefer, kunder m.fl., har gällande individens 

fortsatta arbete efter 65 år. Individerna lyssnar mer på kollegorna än på familj 

och vänner inför valet om ett förlängt arbetsliv. Att individen på detta sätt riktar 

sin uppmärksamhet mot de personer som under lång tid stått henne eller honom 

nära och som haft stor betydelse för den sociala utvecklingen, i det här fallet 

kontakterna i arbetslivet, bekräftas av Cooleys (1909) teorier om primärgruppen 

och av Scheffs (1994) teorier om sociala band. Istället för att rikta 

uppmärksamheten mot de personer som borde ha störst betydelse, d.v.s. familj 

och vänner, väljer individerna att rikta sin uppmärksamhet mot de personer som 

inte längre borde ha så stort inflytande, d.v.s. kunder, kollegor och chefer. 

Individerna väljer sedan att handla utifrån den valda gruppens vilja, vilken enligt 

individens egen upplevelse sammanfaller med den egna viljan.  

Individerna är av uppfattningen att det är de själva som bestämmer över sitt 

arbetsliv, om och när de vill jobba eller inte. Dock säger individerna sällan nej 

till ett erbjudet arbete utan trots att de är medvetna om att de kan säga ifrån, 

tackar de nästan alltid ja till det erbjudna jobbet. Med anledning av detta ställer 
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vi oss tveksamma till individens syn på sitt fria val inför det förlängda 

arbetslivet. Vår tolkning är istället att de påverkas mer än de själva tror av 

primärgruppens, d.v.s. arbetsrelationernas, värderingar, normer, åsikter och 

tankar. Vår tolkning av individernas upplevelser och känslor är att de 

fortfarande, medvetet eller omedvetet, anser sig tillhöra gruppen arbetsaktiva i 

samhället och därför handlar i enlighet med primärgruppens vilja. Som Cooley 

(1909) uttrycker det sätter individerna gruppens bästa i första rummet, eftersom 

det allra viktigaste för den enskilde individen är att ta i besittning den plats han 

eller hon önskar i de andra gruppmedlemmarnas tankar. Även Soidres (2005) 

forskning visar att det i första hand är de sociala aspekterna som får framför allt 

männen att stanna kvar på arbetsmarknaden, ett agerande som grundas på att 

man känner sig önskvärd på arbetet och att man genom jobbet får social 

belöning.  

Ilmarinen (1998) väljer i sin forskning att titta på individens arbetsförmåga, 

vilken består av många olika delar som bygger på och är beroende av varandra. 

Förutom hälsa och kompetens påverkas arbetsförmågan av värderingar och 

attityder, vilka i sin tur påverkas av gällande diskurser i samhället. 

Arbetsförmågan grundas dessutom enligt Ilmarinen även på arbetsinnehåll, 

gemenskap och ledarskap. Dessa påverkande faktorer har visat sig även i våra 

forskningsresultat, dock tillsammans med flera andra påverkande faktorer av 

betydelse.  
 

5.1.2 Hur upplever individen det att befinna sig i gränslandet mellan arbete och 
pension? 

Studiens resultat pekar på att det finns en stor komplexitet kring upplevelsen av 

att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Individerna känner 

fortfarande stor lojalitet med arbetsplatsen, både med kollegor och kunder. Om 

arbetsgivaren eller kunden ringer så väljer individen att åka till arbetet, även om 

han eller hon har något annat inplanerat. Detta är enligt Cooleys teorier 

(Lögdlund, 2014), ett resultat av att relationerna inom primärgruppen, vilken 

fortfarande har mycket stor betydelse för individen, föder lojalitet och 

solidaritet. Vi upplevde i vår studie också att individerna känner stolthet över att 

de fortsatt arbeta, även i de fall där det förlängda arbetslivet beror på 

ekonomiska behov. Känslan av stolthet hos individerna indikerar enligt Scheff 

(1994) att individen känner sig trygg och bekväm i tillvaron och att de sociala 

banden är starka.  

Vad gäller Scheffs definition av skam och stolthet är vi medvetna om att det här 

råder en viss förvirring. Enligt Starrin (2013) förordar Scheff en bred definition 

av ordet skam: från kortvarig vardaglig skam, som t.ex. allmän förlägenhet, till 

långvarig kraftfull skam, som t ex förnedrande skam. Skam är enligt Scheff ett 

samlingsnamn för många typer av emotioner som uppstår när en individ, genom 
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andra individers ögon, ser negativt på det egna “jaget”. Även ordet stolthet har 

många tolkningar. Scheff förordar enligt Starrin (2013) att ordet definieras som 

en, genom andras ögon, välförtjänt positiv inställning till det egna “jaget”. Äkta 

stolthet uppstår som en emotion när något individen eftersträvat verkligen 

uppfylls (Starrin, 2013) 

Våra informanter har svårt att förlika sig med tanken på att tillhöra gruppen 

“pensionärer”. Orsaken till detta tolkar vi som en svårighet hos individerna att 

identifiera sig med den bild de själva har av en “pensionär”. Individerna vill 

istället fortfarande se sig själva som pigga, aktiva, arbetande individer som 

bidrar till samhället. Individernas uppfattning om sig själva återspeglar i själva 

verket den syn de har på hur andra individer ser på dem, vilket innebär att 

eftersom de upplever att andra människor ser på dem som pigga, aktiva, 

arbetande individer, så upplever de också sig själva som sådana och har därför 

svårt att identifiera sig med den bild de har av en “pensionär”. Enligt Cooley 

(1902) bekräftas detta handlande av teorin om spegeljaget som innebär att vi inte 

bara är beroende av andra för att värdera oss själva, vi är också beroende av 

andra för att kunna tänka och för att överhuvudtaget kunna existera. 

Individerna upplever vidare att det är viktigt att upprätthålla en jämvikt, en 

balans i tillvaron. Detta sker genom att de olika identifierade behoven uppfylls 

antingen på eller utanför arbetet. Individernas strävan efter jämvikt kan förstås 

utifrån Lewins (1997) fältteori som beskriver människans agerande som 

beroende av olika hindrande och drivande krafter som drar åt olika håll, både 

inom och utanför individen. Dessa krafter leder till att individen, medvetet eller 

omedvetet, verkar för att bibehålla ett befintligt jämviktstillstånd. 

Vi tolkar individernas upplevelser och agerande som att de, likt att balansera på 

en gungbräda, försöker uppfylla sina behov antingen i eller utanför arbetslivet. 

Denna strävan efter att behålla den upplevda balansen leder till ett dynamiskt 

tillstånd där valet mellan att avsluta eller förlänga arbetslivet leder till ett 

ständigt ställningstagande, ofta omedvetet, mellan de olika alternativen. Vi 

tolkar också individernas agerande som att de behöver en period av anpassning 

och reflektion innan de är redo att förändra sin livssituation genom att avsluta 

sitt arbetsliv och gå in i nästa livsfas. Enligt vår tolkning genomgår individerna 

en förändringsprocess där man sakta men säkert går från ett jämviktstillstånd 

som yrkesverksam till ett annat jämviktstillstånd som pensionär. Denna process 

tar olika lång tid för olika individer, bland annat beroende på om man redan före 

65 års ålder börjat förbereda sig mentalt för pensioneringen.  

Ju längre individerna förflyttat sig från sitt tidigare ordinarie arbete, det vill säga 

från ena änden på gungbrädan till den andra, desto större betydelse får personer 

utanför arbetslivet. I takt med att dessa relationer ökar i värde får individernas 

arbetsrelationer allt mindre betydelse. Vi drar slutsatsen att individen sakta men 

säkert närmar sig beslutet om att avsluta sitt arbetsliv genom att långsamt flytta 
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uppmärksamheten från den ursprungliga primärgruppen, som man tillhört under 

sitt yrkesverksamma liv, till den nya primärgruppen, vilken finns utanför 

arbetslivet och kan bestå av familj, vänner eller andra nära relationer. 

Allt eftersom individerna avlägsnar sig från den tidigare primärgruppen och 

närmar sig den nya börjar individerna sakta men säkert, ge en mer nyanserad 

och positiv bild av en “pensionär”. I takt med att individen börjar förlika sig 

med tanken på att själv tillhöra gruppen “pensionärer” blir föreställningen om en 

“pensionär” mer lik föreställningen om det egna jaget, det vill säga det som av 

Cooley (1902) betecknas som spegeljaget. Skammen man tidigare kände inför 

det faktum att snart tillhöra gruppen “pensionärer” ersätts nu så sakteliga av en 

stolthet över att ingå i gruppen. I takt med att skammen ersätts av stolthet stärks 

också de sociala banden med den nya gruppen, vilket väl överensstämmer med 

Scheffs (1994) teorier. 
 

5.1.3 Övriga reflektioner 

Trots att vi i vår studie valt att inrikta oss på mikrosociologiska fenomen, kan vi 

ur vårt insamlade material även dra slutsatser av makrosociologisk art. Ett 

exempel på detta är det faktum att vi vid våra intervjuer kunnat dela upp våra 

informanter i två grupper: de som arbetar för att få ekonomin att gå ihop och 

därför är villiga att ta vilket arbete som helst, och de som arbetar för sitt eget 

nöjes skull och därför ofta väljer att ta ett enklare arbete som kräver mindre 

tankeverksamhet och som de därför är överkvalificerade för. Dessa tankar stöds 

av Standings (2013) teorier om “Prekariatet”, vilka beskriver en ny 

samhällsklass utan fast anställning som måste stå ut med underbetalda och 

kortvariga arbeten vilket i sin tur leder till social marginalisering med både 

psykisk och fysisk ohälsa som konsekvens. Liksom Standing ser vi tendenser till 

att “prekariatet” existerar även bland våra informanter, där de s.k. “jämrarna”, 

vilka inte har en pension de kan leva på och som därför desperat tar alla jobb de 

kan få, konkurrerar på arbetsmarknaden med de s.k. “smilarna”, vilka har en god 

pension och ser det förlängda arbetslivet enbart som ett sätt att sysselsätta sig. 

Båda grupperna tar enligt Standing lätt på karriärlösheten och är därför ett hot 

mot dagens unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (Standing, 

2013).  

En annan reflektion av makrosociologisk art är att många av våra informanter 

reagerar över att samhället blivit hårdare och tuffare på så sätt att det blivit mer 

individualistiskt och idag saknar den solidaritet som enligt de intervjuade 

personerna utmärkte det samhälle de växt upp och arbetat i. Denna reflektion 

bekräftas till viss del av bl.a. Becks (1998) teorier om individualisering, vilka 

beskriver dagens samhälle som ett samhälle där individen stärkt sin roll på 

bekostnad av kollektiva aktörer som t.ex. kyrka, stat och politiska 

organisationer. Trots att individen på detta sätt fått fler valmöjligheter att själv 
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skapa sitt eget liv tolkar vi det som att många av våra informanter upplever det 

som något negativt att t.ex. familj, klass och kön minskat i betydelse.  

Den ökade individualiseringen, vilken medfört ökad valfrihet för individen 

(Beck, 1998), har också fört med sig krav på ett ökat ansvarstagande. Det 

faktum att människor idag har större frihet när det gäller att arbeta eller gå i 

pension leder enligt Soidre (2009) till att ett större ansvar läggs på den enskilde 

individen som själv får besluta om valet av pensionstidpunkt, det vill säga valet 

mellan ett liv med förvärvsarbete eller ett liv som pensionär. Ett beslut som 

otvivelaktigt får mycket stor betydelse för den enskilde individen, inte minst ur 

ekonomisk synvinkel (Soidre, 2009). Flera av våra informanter är av åsikten att 

de “blivit lurade” av samhället på sin pension. Många hade förväntat sig en 

högre pensionsinkomst och ser inte sambandet mellan, eller är i alla fall inte 

beredda att ta ansvaret för, att ett lågavlönat arbete och en eventuell bortavaro 

eller låg sysselsättningsgrad från arbetslivet under småbarnsåren leder till en låg 

inkomst som pensionär. Detta är ett faktum som även Statens offentliga 

utredning (SOU 2013:25) ser som ett problem och därför anser kräver mer 

information till medborgarna; dels vad gäller den enskilda individens ansvar för 

sin ekonomiska trygghet som pensionär, dels gällande hur den sammanlagda 

arbetslivsinkomsten påverkar den framtida pensionsnivån. Detta är ett 

ställningstagande som vi med bakgrund av undersökningens resultat håller med 

om.  

Vi kan utifrån studiens resultat också förstå att det även från arbetsgivarens sida 

behövs en anpassning för att göra det möjligt och intressant för individer över 65 

år att fortsätta arbeta. Våra informanter gav uttryck för att äldre arbetstagare ofta 

har behov av anpassning av arbetsförhållandena då dessa individer sämre klarar 

av tidspress och stressade arbetsförhållanden. I gengäld gör dock äldre individer 

ett mer noggrant och korrekt arbete tack vare sin långa erfarenhet. Vi kan också 

förstå att äldre arbetstagare behöver mer flexibla arbetstider och inte alltid vill 

jobba heltid. Att som arbetsgivare se på äldre arbetstagare med andra ögon än 

man ser på yngre, så kallat Age Management, har bl.a. beskrivits av Ilmarinen 

(2005) som i sina studier visar på betydelsen av att organisationer aktivt arbetar 

med åldersfrågan. Enligt Ilmarinen (2005) har ett åldersmedvetet ledarskap stor 

betydelse för att äldre arbetstagare väljer att förlänga sitt arbetsliv, en slutsats 

som vi utifrån studiens resultat också kan hålla med om. 
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Kunskapsteoretiskt ställningstagande 

Vi valde i studien att utgå från ett interpretativistiskt perspektiv med en 

hermeneutisk inriktning, vilket betytt att vi på ett subjektivt sätt närmat oss våra 

forskningsobjekt och med hjälp av vår egen förförståelse pendlat mellan att se 

fenomenet ur vår egen och objektets synvinkel (Bryman, 2011; Gustavsson, 

2004; Thurén, 2014). Detta har hjälpt oss att tolka individens upplevelser och 

har förhoppningsvis lett till ökad kunskap och förståelse.  

Vi insåg dock redan i inledningen av studien att vår förförståelse inte bara kan 

vara en tillgång utan även ett hinder för oss och med anledning av detta har vi 

försökt sträva efter att med inspiration från fenomenologin, sätta vår egen 

förförståelse och våra egna förutfattade meningar inom parentes och istället 

försökt se verkligheten som en produkt av den enskilde individens upplevelse 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Bryman, 2011).  

Att försöka sätta vår egen förförståelse och våra egna förutfattade meningar 

inom parentes och istället försöka se verkligheten som en produkt av den 

enskildes upplevelse har för oss inneburit att vi under arbetets gång fått 

reflektera över vår egen subjektivitet. Vi är medvetna om att vi har en 

verkningshistoria (Gadamer, 1997) som inverkat på det resultat vi producerat, 

vilket betyder att även om vi hade valt att arbeta helt induktivt så hade vi ändå 

haft en viss meningsförväntan, d.v.s. förförståelse, avseende det sammanhang vi 

valt att studera.  

Vi är medvetna om att med det kunskapsteoretiska ställningstagande vi gjort kan 

vi inte göra anspråk på någon absolut sanning. Den sanning som vi här 

presenterar är vår tolkning av det sammanhang som vi har studerat. Hade 

studien gjorts av andra forskare hade förmodligen både tolkningen och resultatet 

tett sig annorlunda, precis som meningen är med hermeneutisk forskning (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 
 

5.2.2 Urval och urvalsprocess 

Genom att tillämpa ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011), där vi i 

urvalsprocessen dels har tillämpat ett så kallat bekvämlighetsurval dels den så 

kallade snöbollsmetoden (Bryman, 2011; Trost, 2010), har vårt fokus varit att 

hitta ett varierat urval med erfarenhet av det fenomen som vi valt att studera, 

d.v.s. ett förlängt arbetsliv. I inledningen av studien var vår avsikt att avgränsa 

studien till byggbranschen då vi båda genom våra genom våra professioner har 

koppling dit, men då det visade sig vara svårt att hitta tillräckligt många 

informanter valde vi istället att utöka vår urvalsgrupp till att omfatta alla typer 

av branscher. Tidigt i studien reflekterade vi över om det kunde ha någon 

betydelse om studiens urval arbetade kvar på sin gamla arbetsplats eller om de 
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hade sökt sig till någon annan och kom då fram till att detta inte borde ha någon 

betydelse för att söka svar på våra frågeställningar. Snarare borde detta gett oss 

fler förklaringar på fenomenet. I efterhand kan vi reflektera över om det finns 

fler nyanser eller variationer av det aktuella fenomenet som vi omedvetet missat 

och som skulle kunna ge ytterligare perspektiv på den upplevda erfarenheten. 

Med den samplingsteknik som vi har valt så finns det en möjlighet att vissa 

enheter kan ha haft en större chans att komma med i urvalet än andra, vilket 

åtminstone ur ett statistiskt perspektiv kan ses som en svaghet (Bryman, 2011; 

Trost, 2010). 
 

5.2.3 Datainsamling 

För att ge utrymme åt informanterna att på ett fritt och otvunget sätt återge så 

mycket som möjligt av sina egna åsikter, tolkningar och uppfattningar gällande 

upplevelsen av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension, samt att 

få förståelse för upplevelsen av vad som påverkar valet mellan att förlänga eller 

avsluta sitt arbetsliv efter 65 års ålder, valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011; Dalen, 2015). Vi upplever att vi 

med vårt val av metod har kunnat få ta del av informanternas egna upplevelser 

på ett djupgående och detaljerat sätt genom att vi har haft möjlighet att följa upp 

de frågor vi ställt med följdfrågor, vilket också lett till att vi upplever oss ha fått 

en tydlig helhetsbild av det fenomen vi valt att studera. En annan fördel som vi 

har upplevt med vårt metodval är att den gett oss möjlighet till justeringar. 

Ibland avvek våra frågor från den utarbetade intervjuguiden både vad gäller 

ordningsföljd och ordalydelse och ibland formulerades nya frågor beroende på 

intervjupersonernas svar. Dessa justeringar har lett till att vår 

undersökningsinriktning både utvecklats och förändrats under arbetets gång. 

Nackdelar som vi upplevt med vårt metodval är att intervjuer dels är 

tidskrävande och dels ställer krav på metakommunikativ medvetenhet, d.v.s. 

vilka kommunikativa normer som finns och hur vi i intervjun samtalar.  

Studiens informanter har själva valt var de ville att intervjun skulle äga rum, 

vilket för oss har inneburit att vi fått resa en del. Dock vill vi poängtera att vi 

endast sett detta som positivt då vi upplevt att informanterna känt sig bekväma i 

en miljö som för dem varit känd och trygg. Vi har inte heller upplevt att någon 

av de närvarande personerna varit i underläge i förhållande till varandra 

beroende av platsen som informanterna valt (Trost, 2010), utan vi har snarare 

känt oss hedrade vid de tillfällen vi blivit hembjudna till informanterna då de 

öppnat upp sitt hem för oss. 

Under intervjuerna kunde samtalet då och då glida iväg utanför ämnet och 

ibland uppehålla sig där ganska länge. Detta berodde antingen på att vi inte 

riktigt vågade avbryta av rädsla för att störa situationen, eller också blev vi 

själva så engagerade i samtalet att vi helt enkelt tappade tråden. Ibland var det 



 

48 

tvärtom vi som pratade på istället för att låta informanten få sitta tyst och 

fundera. I syfte att förbättra vår intervjuteknik (Dalen, 2015) antecknade vi efter 

varje intervju vad vi själva observerat under intervjun, t.ex. den allmänna 

stämningen i rummet, viljan eller oviljan att berätta, outtalade eller uttalade 

känsloyttringar, likheter eller olikheter med tidigare intervjuer m.m. En sak som 

vi bland annat har observerat och som vi också reflekterat över är vårt 

kroppsspråk och hur det kan ha påverkat innebörden av det vi vill få fram. Vi 

har också reflekterat över de ordval vi gör och att dessa både kan förtydliga och 

försvåra för informanten att förstå vad vi menar.  

Vi valde att spela in intervjuerna för att på så sätt kunna koncentrera oss på att 

vara fullständigt närvarande under intervjuerna. Samtliga informanter tillät detta, 

men långt ifrån alla kände sig bekväma, åtminstone inte till en början. Vi kan 

förstå att ljudupptagning kan ha en hämmande effekt (Denscombe, 2009) på 

informanten då några av de intervjuade personerna pratade på desto mer efter att 

vi stängt av inspelningsutrustningen. Dock har inte någon information gått till 

spillo då vi i dessa fall valde att antingen under eller i direkt anslutning till 

intervjun skriva ner vad som sagts. Även om ljudupptagning kan ha en 

hämmande effekt på informanterna så upplever vi ändå att det haft sina fördelar 

att kunna spela in samtalen. Den största fördelen med inspelat material har varit 

att vi sluppit att anteckna under själva intervjun. Vi har istället helt kunnat 

koncentrera oss på att hålla igång samtalet, ställa uppföljande och förtydligande 

frågor samt lyssna koncentrerat på informantens svar. Om någon av oss varit 

förhindrad att deltaga under intervjun har vi istället kunnat lyssna på det 

inspelade materialet i efterhand, och på så sätt ändå varit delaktiga i 

transkribering och analys. Det har också varit en fördel att vi kunnat lyssna på 

materialet om och om igen, inte bara på vad informanterna svarat, utan även på 

hur de svarat, t ex vilket tonfall och ordval de använt. En bonus med det 

inspelade materialet har även varit att vi haft möjlighet att lyssna på oss själva, 

det vill säga hur vi själva uppträtt i intervjusituationen. På så sätt har vi hela 

tiden kunnat förbättra vår intervjuteknik och också kunnat lära av varandra.  

Vi upptäckte att kvaliteten på intervjuerna blev bättre då vi båda var närvarande. 

Vid dessa tillfällen ledde en av oss intervjun medan den andra kunde lyssna på 

ett mer koncentrerat, men samtidigt avslappnat sätt, för att sedan ställa 

fördjupande frågor inom de områden som berörts alltför ytligt. Som ensam 

intervjuare var det svårare att hålla igång samtalet och samtidigt reflektera över 

vilka punkter som behövde ytterligare fördjupande frågor. Dock kan det i vissa 

fall ha inneburit en alltför ojämn maktbalans då vi båda varit närvarande. Vissa 

informanter kan mycket väl ha känt sig i underläge och därför inte svarat så 

öppenhjärtigt som när bara en av oss medverkat.  

Vår målsättning var initialt att intervjua minst tio personer men tack vare det 

stora intresset för att delta i studien hade vi möjlighet att intervjua ytterligare 
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personer. Vi valde dock efter tretton intervjuer att tacka nej till ytterligare 

informanter då vi ansåg att de senare intervjuerna inte hade tillfört någon ny 

information gällande vårt forskningsfenomen (Gummesson, 2004). I efterhand 

kan vi dock reflektera över, precis som tidigare nämnts, om vi med vår 

samplingsteknik omedvetet missat nyanser eller variationer av det aktuella 

fenomenet som skulle kunna ge oss ytterligare perspektiv på den upplevda 

erfarenheten av ett förlängt arbetsliv. 
 

5.2.4 Bearbetning av data 

Utskriften, d.v.s. transkriberingen av intervjuerna, hjälptes vi åt med. Vi 

bestämde innan gemensamt hur transkriberingen skulle gå till, t.ex. vilken 

struktur texten skulle ha, vilken information som inte behövde transkriberas etc., 

för att få intervjusamtalet i en mer lämplig form för vidare analys. Att 

transkribera intervjuerna har varit en tidskrävande men lärorik process som vi 

sett som en tillgång för resultatet. Genom transkriberingen har vi kunnat ta 

tillvara informanternas samtliga upplevelser och känslor, vilket har bidragit till 

ett omfattande och detaljerat textmaterial. Vi valde att transkribera varandras 

intervjuer vilket vi upplever ha bidragit till att vi fick ytterligare en dimension på 

tolkningarna. Detta hade inte varit fallet om vi transkriberat våra egna intervjuer. 

Genom att arbeta på detta sätt kunde vi dessutom påbörja tolkning och analys 

redan vid transkriberingstillfället, vilket gjorde att vi kunde ställa uppföljande 

och mer ingående frågor vid nästa intervju, för att därefter göra en ännu djupare 

analys av materialet.  
 

5.2.5 Analys av data 

Analysen av intervjudata valde vi att göra i olika steg och former. Inledningsvis 

bearbetade vi enskilt det insamlade materialet, vilket innebar att vi var och en 

kodade och tolkade de transkriberade intervjuerna innan vi tillsammans kom 

fram till en gemensam analys av materialet. Det visade sig att våra enskilda 

kodningar och tolkningar oftast var ganska lika, något som vi valde att se som 

positivt gällande studiens interna reliabilitet. Dock är vi medvetna om att detta 

ur ett hermeneutiskt perspektiv kan vara en indikering på att vi delar samma 

fördomar och att dessa tillåtits påverka den tolkning som har gjorts (Gadamer, 

1997). Av den anledningen kan det ha varit en fördel att vi senare i vår analys 

valde att följa Gummessons (2004) råd och istället för att reducera data sträva 

efter att kondensera, det vill säga förtäta data så att innehållet hålls kvar men i 

mer koncentrerad form. Detta innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att en 

högre teoretisk abstraktionsnivå uppnås. 
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5.2.6 Val av teori 

Valet av teori för att belysa vårt resultat har gjorts fortlöpande vartefter vår 

analys har utvecklats. I inledningen av studien gjorde vi en första analys, vilken 

innebar att vi fick viss förståelse för fenomenet. Utifrån denna förståelse valde 

vi att inrikta oss på vissa teoretiker. I takt med att studien fortskred fick vi sedan 

genom fortsatt analys ökad förståelse för problemet, vilket ledde till att vissa 

teoretiska resonemang förkastades samtidigt som nya tillkom. Detta ledde till i 

sin tur till ytterligare analys av materialet, ytterligare ökad förståelse och 

ytterligare sökande efter relevanta teorier. På detta sätt har vår förståelse för 

fenomenet ständigt utvecklats samtidigt som vår teoretiska medvetenhet ökat. 

Detta sätt att arbeta har inneburit att vi, vår induktiva ansats till trots, under 

arbetet har använt oss av ett antal existerande teorier som hjälpt oss att förstå 

och tolka våra texter, vilket medfört att studien även haft vissa deduktiva inslag. 
 

5.2.7 Val av sociologisk synvinkel 

Vi förde till att börja med resonemang på både mikro- och makrosociologisk 

nivå, men valde sedan att se på fenomenet ur en mikrosociologisk synvinkel. 

Detta beslut utgjorde sedan grund för vårt val av teoretisk referensram som varit 

av socialpsykologisk art. Valet av teoretisk referensram har naturligtvis inverkat 

på vårt sätt att se på det insamlade materialet och har därför utan tvekan 

påverkat resultatet. Om vi hade valt att betrakta fenomenet ur en 

makrosociologisk synvinkel hade studiens resultat säkerligen fått en annan 

inriktning.  
 

5.2.8 Reliabilitet 

Tillförlitligheten är viktig vid all forskning, vilket innebär att läsaren ska kunna 

lita på att forskningen är korrekt utförd. En kvalitetsterm för detta är reliabilitet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007; Trost, 2010), vilken 

kan bedömas dels utifrån i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras, 

även kallad extern reliabilitet, dels utifrån att vi som forskare har kommit 

överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör, även kallad intern reliabilitet 

(Bryman, 2011). Vi har tidigare i studien reflekterat över i vilken utsträckning 

vår undersökning skulle kunna replikeras, eller snarare i vilken utsträckning våra 

informanter skulle förändra sina svar och om de skulle ge andra svar till andra 

intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ansåg detta vara svårt att avgöra då 

detta på något sätt förutsätter att vi människor skulle vara stabila och statiska i 

våra föreställningar, beteenden och åsikter, vilket t ex motsägs av Trost (2010) 

som menar att vi istället alltjämt gör nya erfarenheter då vi möter nya 

situationer. I syfte att stärka studiens externa reliabilitet har vi valt att följa 

Kvale och Brinkmann (2014), samt Trost (2010), råd att ställa såväl ledande som 

uppföljande och kompletterande frågor till våra informanter. I syfte att stärka 

studiens interna reliabilitet har vi, som tidigare nämnts, strävat efter att båda 
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närvara vid så många intervjuer som möjligt. Vi har också hjälpts åt att 

transkribera materialet, samt gemensamt kommit överens om hur 

transkriberingen skulle gå till. Av tretton intervjuer har vi gemensamt varit 

närvarande vid sju, vilket skulle kunna ha haft en negativ inverkan på den 

interna reliabiliteten om vi inte gemensamt innan hade kommit överens om hur 

processen skulle gå till. Likväl tror vi att, om vi inte hade valt att transkribera 

varandras intervjuer, hade detta kunnat leda till en alltför godtycklig 

subjektivitet i vår tolkning av det vi sett och hört (Bryman, 2011). 
 

5.2.9 Validitet 

Att vi verkligen har undersökt det vi avsåg att undersöka och inget annat, är 

också viktigt för studiens trovärdighet. En kvalitetsterm för detta är validitet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007; Trost, 2010), vilken 

kan bedömas dels utifrån att det finns en god överensstämmelse mellan våra 

observationer och de teoretiska idéer som vi har utvecklat, även kallat intern 

validitet och dels utifrån i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 

andra sociala situationer och miljöer, även kallat extern validitet (Bryman, 

2011). I syfte att stärka studiens interna validitet valde vi som tidigare nämnts att 

inledningsvis enskilt bearbeta det insamlade materialet, innan vi kom fram till en 

gemensam analys. Ett arbetssätt som vi tror inte bara kan ha stärkt studiens 

interna validitet utan även motverkat alltför subjektiva och godtyckliga 

tolkningar i vår analys (Kvale & Brinkmann, 2015). Huruvida i vilken 

utsträckning vår studies resultat kan generaliseras till andra sociala situationer 

och miljöer är en fråga som vi ansett vara svår att besvara då det finns en 

allmänt utbredd åsikt om att det inom intervjuforskningen är för få 

intervjupersoner för att kunna göra generaliseringar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi anser dock i likhet med Andenæs (2001) att det är läsaren av 

forskningsresultaten som avgör i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras. Dock krävs det, för att läsaren ska kunna göra sin bedömning, att 

vi som forskare varit mycket noggranna i våra beskrivningar av undersökningen. 

För att våra läsare själva ska kunna värdera våra forskningsresultat har vi därför 

försökt att vara så tydliga som möjligt när det gäller att beskriva och redogöra 

för undersökningens olika delar. Vi har också strävat efter att tillgodose kravet 

på transparens så långt det varit möjligt utan att för den skull röja våra 

informanters bakgrund och identitet. 
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5.2.10 Etik 

Vi har i studien låtit oss vägledas av Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets forskningsetiska principer (u.d.) genom att inför varje enskild 

intervju skriftligt informera intervjupersonerna om studiens syfte, de olika 

momenten i studien, rätten att själv bestämma om och hur länge de vill deltaga, 

samt rätten att avbryta sin medverkan (informations- och samtyckeskravet). 

Vidare har vi informerat intervjupersonerna om att de uppgifter som lämnats 

kommer att förvaras på ett säkert sätt, inte kommer att kunna spåras till 

uppgiftslämnaren (konfidentialitetskravet), samt endast kommer att användas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet). Även om vi låtit oss vägledas av dessa 

principer så har vi ändå upplevt det som en svår balansgång att tolka 

individernas upplevelser utan att för den skull lämna ut dem för allmän 

beskådan. Trots att vi inte namngivit de personer som med sina citat figurerar i 

rapporten, kommer informanterna med all säkerhet att känna igen sina egna ord. 

Detta upplever vi som en aning obekvämt, trots att vi inte på något sätt frångått 

de forskningsetiska principerna. 
 

5.3 Slutsatser 

Studien har haft till syfte att bidra med kunskap och förståelse för individens 

upplevelse av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. För att 

uppnå denna kunskap och förståelse har vi ställt oss frågan hur individen 

upplever det att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension, samt vad 

individen upplever påverkar valet mellan att förlänga eller avsluta arbetslivet 

efter 65 års ålder. 

Vi kan utifrån studiens resultat dra slutsatsen att det ur många aspekter, även för 

äldre, är viktigt att ha ett arbete, något som ger sig till känna när individen ställs 

inför valet att antingen förlänga eller avsluta sitt arbetsliv.  

Vi ser att de äldre individerna, likt att balansera på en gungbräda, försöker 

tillfredsställa sina olika behov antingen i eller utanför arbetslivet. Denna strävan 

efter att behålla den upplevda balansen leder till ett dynamiskt tillstånd där valet 

mellan att avsluta eller förlänga arbetslivet leder till ett ständigt 

ställningstagande, ofta omedvetet, mellan de olika alternativen.  

Vi tolkar individernas agerande som att de behöver en period av anpassning 

innan de är redo att avsluta sitt arbetsliv och gå in i nästa livsfas. Enligt vår 

tolkning genomgår individerna en förändringsprocess där man sakta men säkert 

går från ett jämviktstillstånd som yrkesverksam till ett annat jämviktstillstånd 

som pensionär. Denna process tar olika lång tid för olika individer.  

Vi ser att ju längre individerna förflyttat sig från sitt tidigare ordinarie arbete, 

desto större betydelse får personer utanför arbetslivet. I takt med att dessa 

relationer ökar i värde får individernas arbetsrelationer allt mindre betydelse. Vi 
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drar slutsatsen att individen sakta men säkert närmar sig beslutet om att avsluta 

sitt arbetsliv genom att långsamt flytta uppmärksamheten från den ursprungliga 

primärgruppen, som man tillhört under sitt yrkesverksamma liv, till den nya 

primärgruppen, vilken finns utanför arbetslivet och kan bestå av familj, vänner 

eller andra nära relationer. 

Allt eftersom individerna avlägsnar sig från den tidigare primärgruppen och 

närmar sig den nya börjar individerna sakta men säkert, ge en mer nyanserad 

och positiv bild av en “pensionär”. I takt med att individen börjar förlika sig 

med tanken på att själv tillhöra gruppen “pensionärer” blir föreställningen om en 

“pensionär” mer lik föreställningen om det egna jaget. Skammen man tidigare 

kände inför det faktum att snart tillhöra gruppen “pensionärer” ersätts nu så 

sakteliga av en stolthet över att ingå i gruppen. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har vi valt att undersöka upplevelsen av att befinna sig i gränslandet 

mellan arbete och pension, endast hos de individer som valt att förlänga sitt 

arbetsliv. Vi är medvetna om att resultatet av studien förmodligen hade sett 

annorlunda ut om vi istället inriktat undersökningen på den grupp som valt att 

avsluta sitt arbetsliv. Vi ställer oss dock frågan om vårt resonemang skulle 

kunna passa in även på denna grupp, med den skillnad att det upplevda 

jämviktstillståndet anpassats till en situation där individen föredrar att ställa sig 

utanför arbetslivet. En sådan studie ser vi som intressant för fortsatt forskning. 

Vidare ser vi det som intressant att studera huruvida motiven till ett förlängt 

arbetsliv ser olika ut i olika sociala grupper. Under våra intervjuer tyckte vi oss 

se tendenser som innebar att kvinnor och män skiljer sig något åt vad gäller 

upplevelsen av att befinna sig i gränslandet mellan arbete och pension. Vi tyckte 

oss också se att personer med olika socioekonomiska förutsättningar hade olika 

upplevelser av vad som påverkar valet mellan att avsluta eller förlänga 

arbetslivet. Vad gäller informanternas etnicitet var detta inte något som 

diskuterades under intervjuerna, och vi har därför ingen uppfattning om vilken 

betydelse denna faktor har för individens upplevelse av det förlängda 

arbetslivets vara eller icke vara. Betydelsen av såväl klass, kön som etnicitet är 

synnerligen intressant för vidare forskning.  

Ytterligare en intressant fråga är om maktstrukturerna klass, kön och etnicitet 

samspelar och på det sättet gör skillnad vid valet mellan att förlänga eller avsluta 

arbetslivet efter 65 års ålder? Vilken roll spelar det om individen är kvinna eller 

man, föddes i eller utanför Sverige, samt växt upp med skilda socioekonomiska 

förutsättningar? Att studera hur dessa strukturer samverkar ser vi också som 

intressant för vidare forskning.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 

Agenda 

 Presentera oss, vilka vi är 

 Berätta kort om syftet med undersökningen 

 Informera om att intervjun beräknas ta ca 1h 

 Berätta om de fyra forskningsetiska principerna 

 Fråga om det är ok att spela in intervjun 

Inledningsfrågor 

 Ålder? 

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 När började du ditt yrkesliv? 

 Vad jobbar du med idag? 

 Hur mycket jobbar du ungefär? 

Huvudfrågor 

 Hur upplever du att du tänkte inför din 65-årsdag? 

 Vad är det som får dig att fortsätta arbeta? 

 Hur upplever du att äldre blir bemötta i arbetslivet? 

 Vidareutbildar du dig fortfarande inom ditt arbete? 

 Hur ser du på ditt arbete idag jämfört med när du var yngre? 

 Hur upplever du att din omgivning ser på att du fortsatt att arbeta? 

 Upplever du att det finns några arbetsuppgifter som äldre arbetstagare 

klarar bättre än yngre arbetstagare? 

 Hur upplever du att andra tänker inför sin 65 årsdag? 

 Upplever du att det finns en konflikt mellan att fortsätta arbeta och att ta 

tillvara tiden som pensionär? 

 Hur länge tror du att du kommer att fortsätta att arbeta? 

 Vad tror du skulle få dig att sluta arbeta? 

 Hur ser du på ditt liv som pensionär? 

 Hur känner du när du tänker på ett liv utan arbete? 

Avslutning 

 Sammanfatta intervjun och fråga om det finns något som informanten 

skulle vilja förtydliga eller lägga till. 

 Tacka för tid och intresse samt att vi fått ta del av informantens 

arbetslivsberättelse!  



 

59 

BILAGA 2 – MISSIV 
 

Norrköping 2017-02-08 

 

Hej, 

Vi heter Maria Höög och Anna Åkerström och vi slutför nu vår utbildning inom 

Ledning och strategiskt personalarbete vid Linköpings universitet genom att 

skriva ett examensarbete om arbetslivet efter 65. 

Vi är intresserade av att få veta hur det är att arbeta efter 65, vad gör det 

attraktivt och möjligt, vad inverkar på valet, vad är viktigt, vad är betydelsefullt 

etc. 

Vi vill gärna få ta del av varje persons egna unika upplevelser och tankar och 

har därför valt att göra en intervjustudie som beräknas ta ca 1 timme per person. 

Vi hoppas att just du vill vara med och delta i vår studie! 

Deltagandet är frivilligt och rätten finns att närhelst avbryta sin medverkan. De 

svar som lämnas kommer att hanteras konfidentiellt och enbart i forskningssyfte. 

Studiens resultat kommer att redovisas i form av en uppsats där inga 

personuppgifter kommer att framkomma. 

Vid intresse av att delta, kontakta oss gärna så snart som möjligt, dock senast 

den 12/2-17. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maria Höög och Anna Åkerström 

 

Maria mobil: 0763-77 47 93 mail:marho062@student.liu.se 

Anna mobil: 070-73 22 277 mail: annek691@student.liu.se 

 


