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ABSTRAKT 
 
Idag går vi i Sverige i genomsnitt i pension vid 63 års ålder. Sverige står inför en framtid där 

generationerna som går i pension är en stor grupp för de förvärvsarbetande att försörja. Med 

tanke på situationen vi har att vänta oss framöver med alla pensionsavgångar, behöver vi mer 

arbetskraft för att upprätthålla samhällsekonomin och välfärden. Vår studie ämnar undersöka 

hur lönearbete påverkar livskvaliteten hos seniorer. Vi har använt en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer med frågor utifrån en intervjuguide för att få reda på vilken 

innebörd lönearbete har. Materialet från intervjuerna bearbetade vi utifrån en innehållsanalys. 

Resultatet som framkom var att lönearbete har en stor betydelse för seniorers livskvalitet. Det 

var inte enbart ekonomin som gjorde att äldre valde att fortsätta arbeta utan det var även 

sociala kontakter, frihet, att fortfarande känna sig produktiv och behövd, miljöombyte och 

hälsa som framkom som teman. Studiens slutsats är att seniorerna upplevde en förhöjd 

livskvalitet av lönearbetet. 

 

Nyckelord: arbete, arbetets betydelse, arbetsliv, livskvalitet, pensionär, psykosocialt 

välbefinnande, senior, äldre arbetskraft, äldre arbetstagare 
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FÖRORD  
 
Vi vill passa på att tacka ett flertal personer som har hjälpt oss genom skapandet av denna 

uppsats. 

Först och främst vill vi tacka alla de personer som ställde upp på intervjuer. Utan er hade det 

inte varit möjligt att genomföra studien. Ert öppna bemötande och positiva inställning var 

mycket uppskattad. 

Sedan vill vi sända ett tack till ägaren till bemanningsföretaget som var så vänlig som hjälpte 

oss få kontakt med intervjupersonerna.  

Vi vill även tacka vår handledare Björn Jakobsson som kommit med synpunkter och varit oss 

ett stöd. Tack Björn! 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för ert lugnande stöd och korrekturläsning. 

Ett stort tack till er alla! 

 

Östersund 23 maj, 2012 

 

Malin Fresk  Lisa Örjebo 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrundfakta 
Frågor kring befolkningens åldrande har både inom politiken och i media det 

senaste årtiondet diskuterats flitigt. I början på 1900-talet var andelen av 

befolkningen som var över 65 år cirka 8,5 procent. Denna siffra har ökat kraftigt 

och beräknas ligga över 22 procent under 2010-2030. Detta betyder att 

försörjningskvoten, antalet individer som är yngre än 20 år och äldre än 64 år i 

förhållande till de förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år, kommer att öka kraftigt i 

framtiden vilket kommer att ställa stora utmaningar på Sveriges samhällsekonomi 

och välfärd (SOU 2004:44). Pensionsmyndigheten menar dock att 

försörjningskvoten är något missvisande då allt fler ungdomar väljer att studera 

innan de gör arbetsdebut och kommer därför ut betydligt senare än 20 år som 

förvärvsarbetare (Pensionsmyndigheten, 2011). Idag är medellivslängden drygt 79 

år för män och drygt 83 år för kvinnor (SCB) medan den genomsnittliga 

pensionsutträdelseåldern ligger på 63 år. När riksdagen beslutade om 

pensionsreformens principer 1994 var den förväntade återstående livslängd vid 65 

år 17,3 år. 16 år senare, år 2009, hade denna förväntade återstående livslängden 

ökat med ungefär två år. På grund av denna fortsatta åldersökning behöver 

pensionssystemet anpassas och pensionsåldern höjas för att inte 

pensionsutgifterna ska öka och för att trygghetssystemet ska ge samma skydd för 

individen (Pensionsmyndigheten, 2011).  

 

Pensionsmyndigheten menar i sin rapport från 2011 att detta inte är något 

tillfälligt samhällsproblem utan kommer snarare öka de kommande decennier då 

de stora 40- och 60-talsgenerationerna kommer till pensionsåldern och dessutom 

antas leva längre. Sist Sverige stod inför något liknande var under 1980- talet men 

löste sig relativt smärtfritt i och med att kvinnorna på 60-talet hade börjat ta sin 

roll i försörjningen, vilket på 80-talet hunnit nå ett arbetskraftdeltagande i nästan 

samma utsträckning med männens. Men idag har vi tyvärr ingen sådan 

”arbetskraftreserv” att använda oss av (Pensionsmyndigheten, 2011). 
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Situationen som vi idag och i framtiden står inför är inget unikt för Sverige. 

Många industrialiserade länder står i samma situation och diskuterar om de ska 

förlänga arbetslivet. Vissa länder har redan flyttat fram pensionsåldern (SCB, 

2006). Sveriges genomsnittliga utträdelseålder på 63 år är relativt hög om det 

jämförs med andra europeiska länder (SOU 2010:85). Bortsett från Island har 

Sverige den högsta pensionsåldern i Europa. I de flesta länder är utträdelseåldern 

bara 60 år eller lägre (Pensionsmyndigheten, 2011).  

 

Idag blir det allt vanligare i Sverige att seniorer arbetar och det nya 

pensionssystemet har gjort det fördelaktigt att ta ut pensionen senare. Mellan år 

2006-2009 ökade den äldre arbetskraften i åldrarna 65-74 från cirka 75 000 till 

120 000 personer (SOU: 2010:85). Lagen om anställningsskydd (LAS) ändrades 

2001 och medförde att en arbetstagare hade rätten att arbeta fram till 67 år. Dessa 

ändringar kan gynna fler seniorer till att fortsätta arbeta (SCB, 2010). Många 

studier visar på fördelar med att senarelägga pensionsavgången. De som haft 

möjlighet att bestämma över sin tidpunkt för pensioneringen, har som pensionär 

ett bättre psykosocialt välbefinnande (SCB, 2006). I en artikel om seniorer i 

arbetslivet konstaterades det att betydelsen av att kunna bestämma arbetstider 

själv, behålla samhörigheten med arbetslivet samt ekonomiska skäl, var faktorer 

som påverkade seniorer att arbeta längre (Källströmer, Kielberg, 2011). 

 

1.1.2 Arbetets betydelse 
En intressant undersökning har redovisats där de har studerat vad sju olika 

aspekter har för betydelse för det psykosociala välbefinnandet för olika 

åldersgrupper som är sysselsatt respektive icke sysselsatt. De sju olika aspekterna 

var: trötthet, sömnproblem, ängslan/oro, olycklig, ensamhet, underlägsen och den 

sista ej meningsfullt sysselsatt. Det som var väldigt intressant att se var att de som 

var sysselsatt i åldersgruppen 65-74 år tydligt visade ha det bästa psykosociala 

välbefinnandet (SCB, 2006).  

 

I en amerikansk studie har forskarna studerat relationen mellan anställning och 

upplevd livskvalitet på 351 individer i åldrarna 65 till 74 år. I studien 

framkommer inledningsvis att en önskan att få fortsätta arbeta efter 
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pensionsåldern har blivit mer framträdande de senaste åren. Forskarna hävdar att 

större möjligheter att fortsätta arbeta efter pensionsåldern skulle kunna förbättra 

livskvaliteten hos äldre människor. I deras resultat framkom två hälsorelaterade 

faktorer som förknippades med livskvalitet, nämligen upplevd hälsa och 

oberoende. Arbete framkom också som en viktig del. Trots de ekonomiska 

fördelarna som arbete ger var denna faktor inte utmärkande av betydelse för 

livskvaliteten. Ruchlin och Morris (1991) menar att känslan av ”nytta” och 

”värde” som arbete traditionellt förknippas med är av mycket större betydelse för 

livskvaliteten. Avslutningsvis skriver de att genom insatser som hjälper människor 

över 65 år att fortsätta arbeta kvar på sitt arbete eller hitta en annan sysselsättning 

som bättre motsvarar deras aktuella behov och förutsättningar, kommer det att 

bidra till ökad social och psykisk hälsa bland äldre (Ruchlin, Morris, 1991). Att 

fortfarande känna sig delaktig och behövd efter pension kan kopplas ihop med 

Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är en 

förklaringsmodell till varför människor kan bibehålla hälsa trots stora 

påfrestningar. Under hela människans liv utvecklas KASAM men efter 

trettioårsåldern, då de flesta har hittat sin identitet och sin plats i livet, är det i 

första hand vid större livshändelser som det är möjligt till att KASAM förändras. 

KASAM är därmed föränderlig och en hög känsla av sammanhang i livet ger 

bättre hälsa (Antonovsky, 1991). KASAM har tre centrala begrepp: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär hur mycket en individ kan 

förstå och förklara olika händelser i livet, medan hanterbarhet handlar om hur 

individen upplever att det finns resurser som de kan ta hjälp av för att möta 

svårigheter (Medin, Alexanderson, 2009). Se mening i det man gör framhålls vara 

en förutsättning för KASAM, om detta saknas finns det heller ingen vilja att göra 

det, till exempel att möta nya situationer men även motgångar och svårigheter. 

Även när det är svårt, är det viktigt att se betydelsen och meningen i livet 

(Antonovsky, 1991). 

 

I en rapport från Arbetsgivarverket framhåller de att det är viktigt att fler stannar 

kvar i arbete, därför måste både arbetstiden, tempot och arbetsmiljön ses över för 

att göra det möjligt för seniorer att kunna fortsätta arbeta (Arbetsgivarverket, 

2009). Även Finansdepartementet menar i en av deras utgivna rapporter att en 

anpassning måste göras för att den åldrande befolkningen ska stanna kvar i arbete. 
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Genom satsning på förebyggande hälsovård som kan förhindra för tidiga 

utslitningar och rimliga arbetsvillkor ska de som kan och vill kunna fortsätta 

arbeta (Finansdepartementet, 2000). Många äldre vill ha mer flexibel arbetstid 

vilket skulle ge dem valfrihet och eget ansvar i arbetet samtidigt som det skulle ge 

dem en chans att göra det de vill under den lediga tiden. Detta ses som tilltalande 

arbetsvillkor som skulle locka den äldre arbetskraften att stanna kvar i arbete 

(Koc-Menerd, 2009). Rekryteringsbolaget Manpower genomförde en 

undersökning då de tillfrågade 28 000 företag i 25 länder om de har utvecklat 

strategier för att rekrytera och behålla äldre arbetskraft. Undersökningen visade att 

svenska företag var sämst av alla länder med detta då endast fyra procent av dem 

besvarade att de hade strategier för rekrytering av äldre och endast åtta procent 

besvarade att de hade en plan för hur de ska bevara de äldre som arbetskraft. 

Jämfört med det globala genomsnittet, som var 14 respektive 21 procent, så låg 

Sveriges siffror väldigt långt ifrån (Manpower Sverige, 2007). 

 

1.1.3 Socialt stöd 
I en rapport från folkhälsoinstitutet har forskarna kommit fram till att social 

gemenskap och stöd, vara fysiskt aktiv samt att känna meningsfullhet har en stor 

betydelse när människor kommer upp i högre åldrar. Vara oberoende och kunna 

göra det man själv ville såsom att umgås med vänner och medverka i aktiviteter 

framstod vara av vikt för den enskilde individen. En annan förutsättning för 

människor när de kommer upp i högre ålder var om det fanns en bra ekonomi och 

socialt nätverk. Känslan av att fortfarande känna sig behövd minskar den psykiska 

ohälsan bland äldre då de är vanligt att de som lever ensam och inte har daglig 

social kontakt hade ett sämre välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 2010). När 

äldre går i pension försvinner en stor del av det sociala kontaktnätet som man 

vanligtvis har dagligen i sitt arbete. Forskningen hävdar att det är viktigt med 

socialt stöd och kontakter, speciellt vid pensionsåldern och en ny period i livet 

börjar utan arbetet och tillgängligheten till bland annat arbetskamrater. Det har 

visat sig ha positiv betydelse för hälsan och välbefinnandet om äldre har ett socialt 

nätverk som stöd och som kan stärka ens självbild och känsla av gemenskap samt 

vara behjälplig då svårigheter uppstår. En del pensionärer anser att deras vardag 

inte blir lika meningsfull längre när de inte får vara produktiva i arbete. Arbete 
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skapar även en rutin som försvinner och det kan vara svårt att veta hur man på 

nytt ska få vardagen att gå. Äldre som är aktiva löper en mindre risk att drabbas 

av depression samtidigt som livskvaliteten ökar (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

Forskare hävdar att ha flera olika roller i allmänhet har positiva effekter på 

individens välbefinnande. De menar att de positiva effekterna av att vara 

engagerad i både lönearbete och familjelivet uppväger den eventuella stressen 

som kan finnas. Denna situation skapar sociala resurser och gör det möjligt att 

finna tillfredställelse och stöd i ett livsområde när det upplevs finnas problem i det 

andra (Nordenmark, 2004). Dessa åsikter tar stor plats även i Sociala relationer i 

arbetslivet där det bland annat tas upp att social integration ökar känslan av 

kontroll vilket stärker självkänslan. Socialt integrerade individer har även visat sig 

leva längre, vara mindre deprimerade och vara mindre känsliga för infektioner. 

Risken för ohälsa ökar trefaldigt för den som inte upplever sig ha tillräckligt med 

stöd från andra människor (Härenstam, Bejerot, 2010). Äldre upplever en högre 

arbetstillfredsställelse och känner mer motivation och engagemang till arbetet. 

Mycket beror på att de har hunnit provat på flera yrken och arbetsplatser tidigare i 

livet och tillslut hittat något de trivs med och kan identifiera sig med. Att kunna 

känna identitet till arbetet och att kunna delta i samhället har en stor betydelse för 

äldre. Många som har byggt upp sina sociala kontakter med arbetskamrater och 

andra yrkeskontakter upptäcker att det blir svårt att gå i pension då de kanske inte 

har familj eller andra vänner utöver det arbetet gav. Den gemenskap arbetet 

medför luckras ibland upp och leder till att många känner sig ensam. Socialt stöd 

på arbetsplatsen påverkar många faktorer hos människors hälsa och 

välbefinnande. Det minskar inte bara risken för hjärt- och kärlsjukdomar utan den 

är även viktig som känslomässigt stöd som finns till hands och muntrar upp då 

arbetet känns påfrestande. Av sitt sociala stöd får människor även en bekräftelse 

och respons på det de gör och hur de är som person, detta hör också ihop med 

identifikationen. Åldern påverkar inte alla människors förmåga att fortfarande 

prestera i sitt arbete. Vi lär oss nya saker hela tiden och det har en positiv inverkan 

på livskvaliteten. Det är även viktigt att arbetet är rätt upplagt och organiserat för 

att äldre ska orka arbeta och fortfarande ha kvar sin hälsa (Aronsson, Kilbom, 

1996). 
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1.1.4 Livskvalitet 
Begreppet livskvalitet är svårdefinierat och kan tolkas på många olika sätt. 

Livskvalitet är den subjektiva känslan av vad varje enskild person upplever som 

positivt i sitt liv. Till exempel bara för att en person har nedsatt hälsa behöver inte 

det innebära att personen har upplevd sämre livskvalitet, men den kan naturligtvis 

bli påverkad (Nationalencyklopedin). Livskvalitet ses som en helhet och påverkas 

av flera faktorer, till exempel hos oss själva och i miljön runt omkring oss. Den 

humanistiska människosynen utgår från en helhetssyn på människan, inte bara de 

biologiska utan även psykosociala och fysiska funktionsförmågor (Medin et al., 

2009). Vi bemöter alla motgångar på olika sätt och livskvalitet behöver inte vara 

densamma för en person som den är för någon annan. Arbetet är av stor betydelse 

för livskvaliteten. Innebörden av att ha ett arbete idag ger inte bara status utan 

även att man känner sig viktig som individ. Oavsett om arbetet skulle vara slitigt 

så ger det struktur, sociala relationer, gemenskap, meningsfullhet, allmän 

tillfredställelse och välbefinnande (Wolvén, 2010). Forskning har visat att sociala 

relationer som arbete medför, även påverkar fysiska funktioner till exempel hur vi 

klarar av stress, står emot infektioner och hur hjärta och kärl fungerar (Härenstam 

et al., 2010). 

 

1.2 Problemformulering  

Arbetslivet berör de flesta människor under en stor del av livet. Genom media kan 

vi idag läsa om de förändringar som sker inom arbetslivet och inom politiken 

pågår det en het debatt om eventuell ändring kring pensionsåldern för att kunna 

bevara välfärden. Sveriges befolkning lever längre och är allt friskare. Det blir 

alltså fler människor som står utanför arbetslivet som de förvärvsarbetande måste 

ta hand om och försörja vilket medför ökade kostnader för samhället. Vi tycker att 

det är intressant att se vad som gör att seniorer i pensionsålder väljer att fortsätta 

arbeta trots ett långt arbetsliv istället för att ta tillvara på ledigheten. Att arbetet 

kan ha en positiv påverkan på livskvaliteten kan eventuellt vara en orsak till detta. 

Vinsten med att göra denna studie tror vi är att belysa vikten av att samhället 

använder denna nya målgrupp seniorer och få veta hur deras subjektiva upplevelse 

av sin livskvalitet är i relation till arbetet. Dels för att pensionsåldern troligtvis 

kommer att höjas i framtiden och dels för att det är en viktig samhällsfråga.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur seniorer upplevde att lönearbete 

påverkade deras livskvalitet samt vilka faktorer med lönearbetet som var av vikt 

för livskvaliteten. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån insamlad och analyserad empirisk data besvaras syftet genom de specifika 

frågeställningarna: 

 

Vilken betydelse upplever seniorer att lönearbete har för deras 

livskvalitet?  

Vilka faktorer med lönearbete påverkar seniorers livskvalitet? 

 

1.5 Begreppsdefinition 

o Lönearbete betyder en sysselsättning som görs i utbyte mot pengar. Vi 

kommer i fortsättningen att använda begreppet lönearbete men även 

begreppet arbete och syftar då till förvärvsarbete. 

o Med seniorer menar vi personer över 65 år.  

o Begreppet livskvalitet är svårdefinierat och det finns inte någon specifik 

eller allmännelig förklaring. Enligt nationalencyklopedin beskrivs 

livskvalitet som den subjektiva känslan av vad varje enskild person 

upplever som positivt i sitt liv. Livskvalitet ses som en helhet och påverkas 

av andra faktorer till exempel hos oss själva och i miljön runt omkring oss. 

Vårt synsätt har liknelser med det humanistiska synsättet då vi tycker att 

helhetssynen på människan är av vikt. Vi anser att en individ kan uppleva 

god livskvalitet trots till exempel sjukdom.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på livskvalitet för att detta påverkar människans liv. Andra 

avgränsningar är seniorer och lönearbete.  

 

 



 8  

2. METOD 
 

2.1 Kvalitativ metod 

Det finns två olika forskningsstrategier inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa är kvalitativ- och kvantitativ metod. I den kvalitativa metoden är ord och ett 

tolkande synsätt det centrala. Metoden går ut på att få fram en teori utifrån att 

forskaren observerar empirin, verkligheten.  I den kvantitativa metoden däremot 

utgår forskaren från en teori som ska testas genom att använda sig av 

kvantifiering, vilket betyder att vikten läggs på mätbart material och siffror 

(Bryman, 2011). Vi valde tidigt att använda oss av en empirisk-holistisk 

kunskapsansats, en kvalitativ metod, på grund av att vi ville studera deltagarnas 

egna tolkningar och erfarenheter av vårt syfte. En kvantitativ metod ansåg vi inte 

vara passande då den fokuserar mer på forskarens uppfattning och prövning av 

teorier. Vi var ute efter deltagarnas värderingar och egna åsikter och ansåg därför 

att en kvalitativ metod var mest lämplig. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Vi har avgränsat vår studie till att undersöka hur lönearbete påverkar 

livskvaliteten hos personer över 65 år. Vi fann ett bemanningsföretag i Norrland 

som har seniorer som anställda för att förmedla deras kompetens och erfarenhet 

till olika uppdrag från både privatpersoner och företag. Vi kontaktade 

bemanningsföretagets ägare i början på februari då vi berättade om vår idé och 

frågade om det var en framkomlig väg att få hjälp av henne att kontakta hennes 

anställda. Ägaren var tillmötesgående och ville hjälpa oss med det. Hon berättade 

att hon hade kontakt via mail med i stort sett alla anställda. Detta såg vi som en 

möjlig väg för att informera eventuella intervjupersoner. Genom att gå via detta 

bemanningsföretag för att få tag på eventuella respondenter gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren använder sig av personer som är tillgängliga och lätta att få tag på i sin 

studie (Bryman, 2011). Med hjälp av bemanningsföretagets ägare skickade vi 

sedan ut ett introduktionsbrev om studien i mitten på mars. De anställda som 

valde att delta i studien kontaktade oss varpå vi kom överens om tid och plats för 
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intervju. Respondenterna valde platsen för intervju själv för att på största möjliga 

sätt få dem att känna sig trygg i situationen och på så vis få en bättre kvalité i vår 

intervju (Thomsson, 2010). Detta tillvägagångssätt att finna respondenter valde vi 

medvetet för att bevara konfidentialiteten då varken ägaren för 

bemanningsföretaget eller andra obehöriga skulle få vetskap om vilka de var.  

 

Det var fem personer som hörde av sig till oss och valde att delta i studien. De var 

i åldrarna 66-74 år varav två var kvinnor och tre män då en var ensamstående och 

resterande var gift eller sambo. Samtliga lönearbetade på deltid och arbetets 

mängd varierade mellan respondenterna från att de arbetade flera timmar om 

dagen alla dagar i veckan, till några timmar i månaden. Arbetsuppgifterna var 

olika till exempel snickeriarbeten, lokalvård, kontorsarbete och trädgårdsarbete. 

Majoriteten av respondenterna arbetar med arbetsuppgifter som de haft tidigare i 

arbetslivet.  

 

2.3 Datainsamling 

För att hitta tidigare forskning använde vi oss av sökord i första hand via meSH-

termer som till exempel aged employment (äldre arbetskraft), aged quality of life 

(äldres livskvalitet), worklife (arbetsliv) och job satisfaction 

(arbetstillfredsställelse). Vi har använt oss av databaserna Diva, SwePub, Amed, 

Pubmed och PsycINFO. De artiklar som inte tydligt visade att de var 

refereegranskade har vi med hjälp av databasen Ulrichsweb kontrollerat om de är 

vetenskapliga eller inte. 

 

Parallellt med att vi sökte tidigare forskning skedde urvalet. Då vi upplevde att vi 

inte fick tillräckligt många respondenter till studien skickade vi ut en påminnelse, 

tidigare introduktionsbrev, på samma vis som introduktionsbrevet blivit utskickat. 

Vi fick dock inga fler respondenter. Tiden fram till intervjun ägnades åt att skapa 

en intervjuguide med bakgrundfrågor och två specifika kategorier utifrån vårt 

syfte (se bilaga 2). Vid utformningen av intervjuguiden fokuserade vi på att 

frågorna skulle vara lätta att förstå för respondenten samt att de inte skulle vara 

ledande för att på största möjliga vis få deras egna ord och åsikter.  
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Intervjuerna genomfördes under 2-4 april 2012. Fyra av respondenterna valde att 

bli intervjuade i sin egen bostad medan en ville genomföra den i en av 

Mittuniversitetets lokaler. Intervjuerna var 25 till 45 minuter långa. Med hjälp av 

en digital diktafon spelades intervjuerna in efter ett godkännande av deltagarna för 

att kunna få med all information som behövdes till analysprocessen. Vi använde 

oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg att den metoden gav oss den största 

möjligheten då individen får uttrycka sig med sina egna ord samtidigt som vi hade 

en chans att föra samtalet till den specifika frågan (Bryman, 2011). Vi ansåg att vi 

skulle gå miste om mycket värdefull information från deltagarna om vi använt oss 

av strukturerade intervjuer istället då den metoden begränsar individen.  Frågor 

som inte ingick i intervjuguiden ställdes även, till exempel att vi bad respondenten 

utveckla eller förklara sitt svar, då intervjuprocessen är flexibel. Vi var två 

stycken som genomförde samtliga intervjuer. En av oss var huvudintervjuare och 

ställde frågorna medan den andra satt med och observerade, skötte diktafonen och 

ställde eventuella följdfrågor i slutet av intervjun. Uppdelningen var densamma 

under alla fem intervjuer för att vi skulle bli så bekväm som möjligt i rollerna. Om 

vi hade växlat, att agera huvudintervjuare varannan intervju, tror vi inte kvaliteten 

på intervjun hade blivit lika bra då vi inte skulle hinna få en chans att bli bekväm i 

rollen och troligtvis skulle intervjuernas tillvägagångssätt skilja sig då vi är olika 

som individer. Efter varje genomförd intervju summerade vi tillsammans våra 

intryck. 

 

2.4 Analysprocess 

Tonvikten under analysen har varit på hur deltagaren uppfattar och tolkar våra 

frågor. Vi har under analysen tagit vår förförståelse, om att arbete är viktigt för 

livskvaliteten, i beaktande och haft ett kritiskt tänkande. En annan sak vi tänkt på 

var att inte lägga våra egna värderingar i det vi gjorde, även om vi var medvetna 

om att det inte var möjligt att vara helt objektiv. Vi koncentrerade oss på att återge 

i exakta ord vad respondenterna sa och försökte koppla det till olika teman.   

 

Studien har analyserats genom en innehållsanalys utifrån ett narritativt 

angreppssätt. Detta innebär en beskrivande berättelse genom att visa citat som 

förklarar teman och därefter analyseras av författaren (Bryman, 2011). Under 
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studiens gång pågick ett ständigt kritiskt tolkande och reflekterande av den data 

som framkom från intervjuerna. Allt som sades under intervjuerna kodades, för att 

garantera deltagarnas anonymitet, och transkriberades med hjälp av rådata, det vill 

säga det inspelade materialet och anteckningarna som fördes under intervjuerna.  

 

Första steget i innehållsanalysen var att läsa igenom texten ett flertal gånger för att 

få helheten och en känsla för innehållet för att urskilja respondenternas 

uppfattningar om de olika frågorna. Därefter plockades meningsbärande enheter 

ut från texten som vi ansåg förklarade respondentens åsikt för den aktuella frågan. 

Utifrån det sammanfattades enheterna till kortare texter för att lättare kunna se den 

övergripande betydelsen och därefter skapa teman. De teman vi fann delade vi in i 

två kategorier som vi kommer att redovisa för i resultatanalysen. Slutligen läste vi 

igenom intervjuerna ett flertal gånger och gjorde en tolkning av helheten. Av 

underlaget från analysen har vi hitta mönster och avvikelser som lett fram till svar 

på vårt syfte och vår frågeställning. I resultatanalysdelen har vi redovisat analysen 

genom en narritativ metod indelad i två kategorier för att så tydligt som möjligt 

visa vad vi kommit fram till.  

 

Dokumentation om tankar, idéer och tillvägagångssätt har förts under hela 

studiens gång. Under studiens genomförande har vi inte stött på några problem 

som försvårat för oss.  

 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Vi har följt de grundläggande etiska principerna som rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen (Bryman, 2011). Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att 

bestämma själv om denne vill medverka eller inte. Deltagarna gav sitt 

medgivande om medverkan efter dem mottagit introduktionsbrevet. Vid varje 

intervju ställdes ytterligare en förfrågan om samtycke för att förtydliga att det var 

frivilligt att delta i studien. Informationskravet innebär att vi har informerat 

deltagaren om undersökningens syfte och genomförande. De blev även 

informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

när de ville. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarens uppgifter behandlas 
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anonymt. All data kodades och behandlades endast av oss för att 

konfidentialitetskravet skulle uppnås. Datan förvarades i säkerhet där inga 

obehöriga kunde få tillgång till det. Nyttjandekravet går ut på att all insamlad data 

om deltagarna endast kommer att användas till studiens ändamål (Bryman, 2011). 
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3. RESULTATANALYS 

 

I denna del har vi redovisat det analyserade materialet från intervjuerna som vi 

ansåg var relevant utifrån vårt syfte. Vi har delat upp materialet i de två 

kategorierna som vi använde i intervjuguiden (se bilaga 2) för tydlighetens skull. I 

materialet har vi sett att det är några teman som genomsyrar samtliga intervjuer: 

sociala kontakter, frihet, att fortfarande känna sig produktiv och behövd, 

betydelsen av miljöombyte, livskvalitet samt hälsa. Dessa teman är inte helt 

avskilda då de har betydelse och påverkar varandra.  

 

3.1 Lönearbete 

Vår första kategori handlar om hur lönearbete påverkar seniorers välbefinnande. 

En av aspekterna som respondenterna ansåg vara viktigast var den sociala 

kontakten som arbetet medförde. Majoriteten av respondenterna tyckte att få träffa 

nya människor upplevdes som värdefullt. En av respondenterna beskrev det så 

här: 

 

”… det är ju nytt folk varenda gång och det tycker jag är jätte kul.” 
 

Några av dem hade för övrigt en liten umgängeskrets och ansåg därför att den 

sociala kontakten arbetet gav, var av extra betydelse.  

 

”… jag får ju kontakt med många människor som jag måste helt enkelt ta kontakt 
med… jag har nästan inga umgängen normalt, mer än barn eller familjen då.” 

 

En av respondenterna hade funderingar på att återuppta tidigare kontakter för att 

denne ansåg att det var viktigt för livskvaliteten att ha vänner runt omkring sig. 

Samtidigt kändes det svårt att skapa nya kontakter och relationer på äldre dagar. 

En viktig aspekt för livskvaliteten var att få ha familjen runt omkring sig och bra 

relationer till respektive, tidigare och nuvarande yrkeskontakter. En av 

respondenterna säger lite rörd: 

 

”Jag har skaffat många fina kontakter med elever som fortfarande hör av sig och 
det känns jättebra.” 
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Den sociala kontakten skapade en bekräftelse och påverkade dem positivt. Tre 

respondenter betonade de sociala kontakternas betydelse ytterligare och menade 

att om man inte har gjort annat än att arbeta hela sitt liv och bara skaffat sig 

socialt nätverk där, blir det extra jobbigt när de sedan ska gå i pension och alla 

kontakter mer eller mindre försvinner. Som en av respondenterna sade: 

 
”...det är många som liksom inte har haft nått annat sikte än på att jobba. Dom 
har inte haft nått intresse av något slag, dom har inte haft nått fritidsintresse, 

bara jobbet. Men hurru du, när dom går hem, dom blir aldrig så gammal heller. 
Dom stryker flack ganska fort”. 

 

De tre respondenterna ansåg att det även var viktigt att inte gå för djupt in i själva 

arbetet utan att kunna se det betydelsefulla omkring som arbetet medför, till 

exempel den sociala gemenskapen. Respondenterna påpekade även att det är 

viktigt att man hade ett fritidsintresse på sidan om arbetet så att den dagen de går i 

pension, inte står där tomhänt och sysslolös. Respondenterna trodde att det kunde 

vara en orsak till att äldres livskvalitet blir sämre. 

 

”Man ska ju hålla igång så länge man kan och orkar, jag tycker det i alla fall. 

Det mår man bäst själv av, det gör man. Sen har man lite fritidsintressen, det tror 

jag är väldigt viktigt”. 

 

Två av respondenterna menade att det inte spelade någon roll hur hårt somliga 

arbetat under livet eller hur mycket pengar de har som pensionär om de inte har 

några sociala relationer. 

 

Även miljöombytet som arbetet tillför ansågs som en viktig aspekt. Vid flera av 

frågorna som rörde anledningen till varför de fortsatte arbeta efter 65 år, den 

största anledningen till varför de fortsatte arbeta och vilka fördelar det finns med 

att fortsätta arbeta svarade flera av respondenterna fort och spontant att det var 

skönt att få komma hemifrån. De upplevde att lönearbete gav dem en nödvändig 

sysselsättning då de fick någonting att göra som innebar någonting annat utöver 

deras vanliga vardag. En av dem uttryckte sig på detta vis: 

 

”Jag menar, går man så här 24 timmar om dygnet i lag så är det hemskt bra att 
man kan göra något var för sig.” 
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Detta citat sammanfattar på ett bra sätt vad en annan respondent sade då denne 

tyckte det var viktigt att få komma ut och göra något på egen hand som inte 

innefattar respektive. Innan pensionen hade de en arbetsplats att vara på där de 

träffade andra människor och kunde ventilera sig från hemmet och familjen.   

 

”... för att just det här att komma hemifrån. För det är ju inte så mycket att göra 
här, det är snart gjort det som ska göras här. ” 

 

Flera respondenter tyckte att en stor positiv fördel med lönearbete efter 

pensionsåldern var att de upplevde frihet genom att de kunde arbeta till stor del 

när och i vilken utsträckning de ville.  En möjlighet som lockade en senior till att 

arbeta var att denne nu kunde ta med sig sin hund till arbetet vilket inte hade 

kunnat göras tidigare. Hunden behövde inte sitta inne på ett kontor hela dagen 

utan respondenten valde själv hur länge arbetsdagen skulle vara. Friheten att ha 

med sig sitt husdjur var den förutsättning som vägde tyngst när det gällde frågan 

att fortsätta arbeta. Samtliga respondenter var eniga om att arbete är friare idag 

jämfört med tidigare och en respondent menade: 

 

”Jag menar, jag är ju inte låst. Jag bestämmer arbetstiden själv och jag 
bestämmer, kan jag inte en dag så behöver jag inte gå den dagen. Jag behöver 

inte ta på mig ett jobb som jag anser det där vill jag inte ha.” 
 

Tre av respondenterna berättade att de var vana att arbeta hårt sen tidig ålder och 

kände att de inte var beredd på att gå hemma hela dagarna. De menade att arbeta 

på detta sätt, deltid under egna förutsättningar, gjorde det möjligt för dem att ”få 

det bästa från två världar”. Det hade möjligheten att vara hemma och ta det lugnt 

som pensionär ena dagen till att gå till arbetet nästa dag. 

Seniorerna ansåg även att det inte påverkade ekonomiskt hur pass arbetsför de var 

nu efter pensionsåldern då de inte hade samma press på att ha en bra lön eftersom 

de redan hade en inkomst med pensionen. De kände att de hade mindre krav och 

var inte låsta i anställningen då de hade valmöjligheten att tacka nej till arbeten de 

inte kände att de ville utföra. Respondenterna har helt andra förutsättningar nu än 

tidigare när de var anställda och det gjorde det betydligt roligare att arbeta. 
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”Fördelarna med pensionär, göra som du själv vill. För nu säger jag det, jag har 
inte tid med det där idag… Det kunde man inte göra när man var anställd inte.” 

 

När det gäller frågan om hur lönearbete påverkat dem psykiskt ansåg de att en 

anställning gjorde att de kände sig mer betydelsefull och behövd än tidigare. Flera 

respondenter hade en vilja att vara mer produktiv och en av dem uttryckte sig på 

så vis att denne kände sig värdelös att gå hemma som pensionär. Denne sa hastigt:  

 

”För jag menar liksom, i och med att man gick hem och fick pension, ja för fan, 
då var man ju värdelös sen då. Man behövdes ju ingenstans då sen.” 

 

De kände att de fortfarande kunde göra en insats i samhället trots att de inte 

arbetade på heltid och tyckte att deras prestationer var av betydelse för sig själv 

men även för de människor som de arbetade åt. Två av respondenterna sade 

belåtet: 

 

”Ja, man vill ju vara duktig även om jag har visat det på ett eller annat sätt 
tidigare också, men man känner sig väldigt nöjd när man skiljs åt.” 

 

”… de här människorna som jag har kommit i kontakt med, det i sig är en 
fantastisk upplevelse. Och de är ju så positiva. Och de skryter ju så väldigt över 

ens prestationer och det man gör åt dom.” 
 

 

3.2 Livskvalitet 

Genom direkt positiv respons från uppdragsgivarna ledde det till att 

respondenterna blev nöjda och kände att det som de gjorde var meningsfullt. Om 

det inte var meningsfullt så skulle de inte arbeta. Meningsfullheten påverkade 

deras välbefinnande vilket medförde att det kändes roligare att göra saker även i 

hemmet och på fritiden som en respondent uttryckte glatt: 

 

”Fördelen är ju just det där att man har lite, att man umgås med mer, socialt 
alltså. Man träffar mer människor. Jag känner på en gång att jag blir mycket, blir 

på mycket bättre humör. Det blir roligare hemma, att göra nått hemma sen.” 
 

Genom att bara gå hemma och inte möta lika mycket människor som de gjorde 

när de arbetade hade en inverkan på livskvaliteten då hemmet blev en plats där de 
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spenderade mest tid. När alla hemmets sysslor var klar och det som skulle göras 

var färdigt blev de less på att sitta inne. En av respondenterna uttryckte sig att 

arbetet var något att se framemot och planera inför. Denne fick en positiv känsla 

av att fortfarande kunna bidra med något och vara till hjälp för andra. De flesta 

hade en vilja, trots att de passerat pensionsåldern, att de ändå bidrog med lite nytta 

i samhället. Respondenten tyckte det var en utmaning och spännande när chefen 

ringde och berättar ivrigt: 

 

”Aaa, men fasen, det är så länge sen hon har ringt. Så när jag ser att hon ringer 
så får jag en kick alltså, att det är någon som vill ha min hjälp då alltså… Jag 

känner mig väldigt tillfreds när jag ser att chefen ringer på mobilen. Jaa! Det är 
fantastiskt spännande för jag vet ju inte vad hon vill egentligen.” 

 

Det var en respondent som upplevde att arbetet periodvis kunde vara stressigt 

vilket medförde att det inte fanns lika mycket ork till annat. Övriga respondenter 

kunde inte se något negativt med arbete efter pensionsålder. När vi frågade dem 

om hur de såg på arbete i framtiden uttryckte samtliga att de ville fortsätta arbeta 

på obestämd tid så länge de kunde och orkade. De ansåg att arbetet var en viktig 

del i livet. Respondenternas familjer hade ingenting emot att de fortsatte arbeta, de 

var snarare positiva för att de fortfarande kunde och ville arbeta. 

 

På frågan hur respondenterna påverkades fysiskt av arbete fick vi till svar att det 

inte påverkat dem speciellt mycket. De tyckte det var positivt att de får röra på sig 

och de mådde bra av att få använda händer och kropp i arbetet. Fyra av 

respondenterna berättade att de motionerade dagligen på fritiden genom 

promenader, två av dem dansade även en gång i veckan, och en av respondenterna 

var väldigt fysiskt aktiv under arbetet. De ansåg att motion är något som behövs 

för att behålla livskvaliteten. Respondenterna tyckte att motion påverkade hela 

kroppen positivt och de mådde bättre och blev piggare när de fick röra på sig.  

 

Några av respondenterna såg arbetet som en liten extra inkomst då de tycker att de 

hade låg pension men de flesta uttryckte tydligt att de inte arbetade för pengarnas 

skull. Även om pensionen upplevdes vara låg så tyckte några av respondenterna, 

som hade respektive, att de klarade sig bra ändå om de var två i hushållet som 

hade pension. Några av dem uttryckte även att vissa arbeten som utfördes var 
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något underbetalda men att, åter igen, det inte var i första hand för pengarnas skull 

de arbetade. 

 

”Man måste ju inte tänka på ekonomin hela tiden. Men samtidigt, man kan ju inte 
ta ett jobb som man vantrivs bara för ekonomins skull. Det skulle jag aldrig 

göra.” 
 
Samtidigt trodde de att arbetet hade en betydelse för livskvaliteten i överlag för att 

det underlättade ekonomiskt och man behövde inte tänka på pengar hela tiden. 

Trots detta var majoriteten av de intervjuade eniga om att trivseln var det 

viktigaste för att arbetet skulle ha en positiv påverkan på livskvaliteten. Om man 

trivs på jobbet blir det både roligare och lättare att arbeta. 

 

”Jobbet kan vara ett skitjobb men om det är roligt runtomkring, ja då trivs man.” 
 

När vi frågade respondenterna vad livskvalitet var för dem sa samtliga att det var 

att få ha familjen nära, det var barn och barnbarn som nämndes oftast. 

Möjligheten att kunna göra vad de önskade var även något som samtalet gled in 

på vid flera av intervjuerna på samma fråga. Med detta menade dem till stor del 

att det var hälsan som inte begränsade dem då de fick vara pigg och utan besvär. 

Arbete sågs också ha en positiv påverkan på hälsan, speciellt psykiskt, då de 

intervjuade sade att de mådde bra av att arbeta, blev gladare och kände sig 

piggare. Två av respondenterna uttryckte sig på följande vis på  frågan angående 

vad livskvalitet var för dem: 

 

”Att man får vara så frisk som man är nu och göra det man känner för. Det är väl 
livskvalitet det!” 

 
”Ja, just nu efter cancern är det just det där att man lever och kan leva normalt 

igen.” 
 

Något annat som förklarar respondenternas möjlighet att kunna göra vad de 

önskade var att de inte upplevde att de var bunden eller behövde anpassa sig till 

någon eller något, till exempel barn eller arbete. De tyckte att det var skönt att ta 

dagen som den kom och inte behöva bestämma eller planera något så långt i 

förväg. En av respondenterna lutar sig tillbaka och säger nöjt: 
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”Göra vad jag vill. Framför allt. Det innefattar det mesta det. Det är väl så de 
flesta vill ha men det är väl väldigt få som kanske kan göra så. Jag menar, vi är ju 
priviligerade. Vi får ju från staten varje månad och vi kan göra precis som vi vill. 

Vill vi sticka iväg någonstans, då gör vi det.” 
 
På frågan om vad arbete betyder för dem svarade en av respondenterna att det är 

detsamma som att må bra. Två av respondenterna berättade att de tidigare i livet 

haft sjukdomar som gjort det svårt för dem både privat och i arbetslivet och i ett 

av fallen lett till sjukskrivningar. Med hjälp av mediciner och operation mår de 

idag bra utan några besvär, till och med så pass bra att en av respondenterna 

menade att denne aldrig mått så bra sedan 23 år tillbaka. Därför sågs tillfället till 

att kunna fortsätta arbeta idag som en förmån då möjligheten att utföra något 

arbete periodvis gått förlorad tidigare i livet.  

 

”Jag tycks ha fått livet tillbaka… Också mår man så bra, så nu kan man jobba” 
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

Det finns fördelar med att vi var två som deltog under intervjuerna då vi kunde 

fokusera på olika saker samt tolka och förstå det som förmedlades (Thomsson, 

2010). Även att vi var två stycken som tolkade och bearbetade analysen gav oss 

bättre förutsättningar då två par ögon fokuserade på olika saker och kompletterade 

varandra (Thomsson, 2011). 

 

I urvalsprocessen har vi valt att skicka förfrågan om deltagande i vår studie till en 

målgrupp som vi ansåg var relevant. Det kan vara så att de personer som valde att 

medverka i vår studie gjorde det av den anledningen att de är väldigt utåtriktade 

och pratsamma jämfört med dem som inte valde att delta. Vi är medvetna om att 

detta kan ha medfört att resultatet blev något snedvridet. Även att det är 

intervjupersoner som själv valt att fortsätta arbeta efter pensionsålder kan ha 

påverkat resultatet och gör att det inte är generaliserbart. Generaliserbarhet 

innebär att man kan dra slutsatsen om att resultatet på studiens urval kan tillämpas 

på en större population (Bryman, 2011).  Att urvalet inte är representativt tycker 

vi inte gör något då vi vet att den kvalitativa forskningen formas efter vår egna 

förförståelse, subjektiva tolkningar och värderingar om vad som är viktigt och av 

betydelse. Av denna anledning och även att resultatet grundar sig på så få 

respondenter, gör studien svår att replikera och generalisera. Vi är inte heller 

intresserade av att det ska vara representativt. Vi tycker vi gjort en bra redogörelse 

hur vi gått tillväga i studiens gång och anser att det är upp till andra att bedöma 

om resultaten kan tillämpas i en annan miljö. Genom att vi noggrant redovisat och 

gått igenom alla delar i vår forskningsprocess har vi tänkt på studiens pålitlighet, 

eller reliabilitet som det heter när man talar i kvantitativa termer.  

 

Eventuella brister i datainsamlingen kan vara bland annat att deltagaren har fått 

insikten om att de var med i en undersökning och därmed inte svarade utifrån hur 

det var i ”verkligheten” och det kan ha medfört en fara för tillförlitligheten. 

Validitet i en kvantitativ ansats kallas i en kvalitativ metod för tillförlitlighet. 

(Bryman, 2011). Resultatet av intervjuerna kanske inte motsvarar det studien 
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ämnar, deltagarna kanske omedvetet eller medvetet försämrat eller förskönat 

resultatet. Vi har därför även vetskap om att inga resultat kan fastslås eller ses 

som absoluta (Bryman, 2011).  

 

Vidare spekulationer handlar om valet av intervjuplats som gjordes av 

respondenterna själva för att de skulle känna sig så bekväm som möjligt. Fyra 

respondenter valde att genomföra den i sin egen bostad medan en respondent 

valde att göra den på Mittuniversitetet. Eftersom respondenten valde en plats 

utanför sin bostad kan detta ha påverkat att denne inte kände sig ”hemma” och 

inte lika avslappnad som de övriga. Vi har funderingar kring om skolans formella 

miljö har påverkat respondenten då dennes intervjutid skiljde sig mest ifrån de 

andras intervjuer som var längre.  

 

Trots att vi endast intervjuat fem respondenter upplever vi en viss mättnad av 

resultatet. Vi anser dock för att bli helt tillfredsställd krävs fler intervjuer för att 

uppnå ett önskvärt resultat. Men på grund av kursens tidsbegränsning har vi inte 

haft möjlighet till detta. För att gå vidare och fånga en mer generell bild om hur 

lönearbete påverkar seniorer kan en metod där forskaren genomför en större 

enkätundersökning användas. 

 

Bristande processbeskrivning är en vanlig kritik mot kvalitativa studier då det är 

svårt att konkret beskriva hur forskaren gått tillväga (Bryman, 2011). Vi har ändå 

försökt att ta hänsyn till pålitligheten genom att bland annat skriva 

analysprocessen så utförligt vi kan.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

En del undersökningar (Källströmer, Kielberg, 2012) menar på att det mest är av 

ekonomiska skäl som seniorer arbetar men vår analys visade att det var andra 

faktorer som hade en större betydelse för dem. Den lön de fick för arbetet var 

naturligtvis uppskattad och för den kunde de till exempel unna sig något litet 

extra. Oavsett om de hade en pension de kunde klara sig bra på, var det viktigare 

att få ut positiva känslor av arbete och det som tillkom runtomkring. Det 

respondenterna framhöll som viktigare var sociala kontakter, frihet, att fortfarande 
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känna sig produktiv och behövd, betydelsen av miljöombyte, livskvalitet samt 

hälsa. 

 

 Många äldre anställda ser nog fram emot pensioneringen för att kunna ägna sig åt 

sådant som de velat göra tidigare men inte haft tillräckligt med tid till. De seniorer 

som deltog i våra intervjuer uttryckte däremot känslor att de upplevde sig vara 

överflödig och improduktiv som pensionär. De ansåg att om man är arbetsför så 

vill man ha någonting att göra. Utan någon sysselsättning kände de att de inte 

behövdes någonstans längre. Detta vill vi koppla till SCB:s undersökning Äldres 

levnadsförhållanden, som grundade sig på ett antal olika aspekter, som visade att 

de som var sysselsatt i åldersgruppen 65-74 år hade det bästa psykosociala 

välbefinnandet jämfört med de som inte var sysselsatt (SCB, 2006). 

Respondenterna som deltog i vår studie ansåg att arbetet skulle ge någonting mer 

utöver det ekonomiska och kände att de inte skulle ta vilket arbete som helst bara 

för pengarnas skull. En Amerikansk undersökning skriver att trots de ekonomiska 

fördelarna så var detta inte det viktigaste arbetet gav för livskvaliteten, utan att det 

främst var känslan av ”nytta” och ”värde” (Ruchlin et al., 1991). Undersökningens 

resultat tycker vi bekräftar det vi har kommit fram till i vår studie då seniorerna 

kände att de fortfarande kunde göra en insats och arbetet de gjorde kändes 

meningsfullt. Vi anser att arbetet stärker identiteten då man inte längre bara är 

”fru” och ”mormor” utan även någon utanför familjen. Istället för att gå hemma 

och kanske känna sig ”som en belastning”, som en respondent sade, ger arbetet en 

känsla av att man gör något meningsfullt och en nytta. Även i Antonovskys 

KASAM tas det upp att meningsfullhet är en viktig aspekt för att individen ska 

känna en känsla av sammanhang i livet (Antonovsky, 1991).  

 

Hälsan var ett återkommande tema i en del av våra intervjuer. Trots att seniorerna 

arbetat och slitigt hårt i stort sett hela sina liv, väljer de ändå själv att fortsätta 

arbeta istället för att passa på att vila och ta tillvara på pensionstiden. Vi har funnit 

vissa likheter i vårt resultat med andra studier som kommit fram till att de sociala 

kontakterna har en viktig roll för äldre individer. En av dessa är Härenstam och 

Bejerot som tar upp att socialt integrerade individer visats sig leva längre, vara 

mindre deprimerade och mindre känsliga för infektioner (Härenstam et al., 2010). 

Även har studier visat att socialt stöd på arbetsplatsen kan minska risken för hjärt- 
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och kärlsjukdomar och vara ett viktigt känslomässigt stöd (Aronsson et al., 1996). 

Två av respondenterna berättade för oss att de tidigare i livet haft besvär med 

allvarliga sjukdomar, var av en kronisk, men är idag utan besvär. De trodde att om 

en person varit sjuk värdesätter den livskvalitet och uppskattar saker annorlunda 

än andra som undkommit sjukdomar. Vi tror att äldre människor överlag värderar 

saker på ett annat sätt då de har den livserfarenheten de har, till exempel genom 

olika yrkesval, sjukdomar, kunskaper och upplevelser. En god hälsa och 

möjligheten till att kunna arbeta efter pensionsålder tror vi uppskattas mycket och 

är viktigt för seniorers självbild och livskvalitet. Vi tycker att Antonovskys teori 

om hälsa förklarar på ett väldigt bra sätt om vad som är viktigt för den enskilda 

individen (Antonovsky, 1991).  

 

Utöver en god hälsa visade vår studie att det även var viktigt att man trivdes på 

arbetet, vilket förbättrade livskvaliteten. Enligt respondenterna var trivseln, den 

sociala kontakten och det sociala nätverk som arbetet medförde värdefullt. Via 

arbetet fick de kontakter de inte skulle ha haft i vanliga fall och upplevde det som 

spännande att få träffa nya människor. Även fast mötena med kunderna de utförde 

uppdragen åt var tillfälliga sociala kontakter, ansåg de att dessa var av störst 

betydelse när vi frågade hur arbetet påverkade dem. Några av respondenterna 

menade att de människor som bara har fokuserat på arbetet tidigare i livet kanske 

missat många chanser till fritidsintressen och sociala relationer. Detta tror vi 

eventuellt kan leda till att det finns en risk att när de går i pension upplever 

ensamhet och isolering. Med koppling till SCB:s studie var upplevelsen av 

ensamhet en av aspekterna som hade betydelse för det psykosociala 

välbefinnandet och resultaten visade att de som arbetade upplevde en bättre 

livskvalitet jämfört med dem som inte arbetade (SCB, 2006). Ytterligare en 

undersökning som bekräftar detta är Äldres hälsa där de kommit fram till att de 

som lever ensam och inte har daglig social kontakt har ett sämre välbefinnande 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). En annan sak som vi tror kan motverka känslan 

av isolering är att arbetet skapar miljöombyten. Bara det att komma hemifrån och 

vistas i en annan omgivning kan vara uppiggande och förebygga känslan av 

ensamhet. Vi vet själva att människan är en social varelse och trivs bäst att få 

umgås med andra. Trots att vi frågade respondenterna om deras fritid kom aldrig 

vänner eller bekanta på tal hos någon av de intervjuade personerna, med undantag 
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från en. Det som togs upp var fritidsintressen, respektive, barn, barnbarn och de 

människor som de kom i kontakt med i arbetet.  Kanske var det så att 

respondenterna valde att arbeta för att få den sociala kontakt som vänner 

vanligtvis kompenserar. Det kan även vara en tillfällighet att vänner och bekanta 

inte togs upp under intervjuerna.  

 

Vi har inte hittat så mycket tidigare forskning om hur lönearbete påverkar 

livskvaliteten hos seniorer. Däremot har vi läst en hel del tidigare forskning som 

stödjer åsikterna om att pensionering har både positiva och negativa effekter på 

äldres livskvalitet (Aronsson et al., 1996; Statens folkhälsoinstitut, 2005). Vi tror 

att i och med pensioneringen försvinner vardagsstrukturen som arbetet ger men 

även möjligheten till personlig utveckling och sociala kontakter vilket kan få stora 

konsekvenser för seniorernas livskvalitet. Arbete för seniorer tror vi därför har en 

positiv effekt på deras livskvalitet, så länge det inte påverkar dem fysiskt.  

 

Respondenterna upplevde att efter pensioneringen nu kunde ta dagen som den 

kom. Blev de erbjuden ett arbete hade de valmöjligheten att kunna tacka ja eller 

nej till uppdraget. Detta var ett av kriterierna som också lockade äldre till att 

fortsätta arbeta i Koc-Menerds (2009) undersökning. Flexibel arbetstid gav 

seniorerna valfrihet och eget ansvar i arbetet samtidigt som det fick en chans att 

göra det de ville under fritiden (Koc-Menerd, 2009). Denna kombination tror vi är 

en bra lösning för att få de äldre att vilja stanna kvar i arbetslivet. Så länge 

seniorerna själva känner att det är övervägande fördelar med att arbeta, är de till 

en stor nytta för samhället med tanke på de stora pensionsavgångar som väntas.  

 

Vi tror att det finns många negativa attityder till att seniorer fortsätter att arbeta, 

dels för att de kanske ses som mindre produktiva, och dels borde lämna plats till 

de yngre generationerna. Men i motsats till detta var våra respondenters familjer 

positiva och hade inget emot att de arbetade så länge de mådde bra. Det kan ses 

som en friskhetsfaktor att fortfarande kunna vara kvar i arbetslivet.  
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4.3 Slutdiskussion  

I intervjuerna började vi med att ställa bakgrundsfrågor till respondenterna innan 

vi kom in på våra två kategorier, arbete och livskvalitet. Vi kunde inte hitta några 

samband mellan respondenternas bakgrunder, det vill säga att de hade bland annat 

olika familjesituationer, tidigare yrke och utbildning. En orsak tror vi kan vara att 

det är för få respondenter som deltog i vår studie. Trots detta, och brister i tidigare 

forskning i ämnet, kan vi således se att denna studies resultat överensstämmer 

med den forskning vi funnit. Vi anser att studiens syfte har uppnåtts då studiens 

slutsats, utifrån våra frågeställningar, är att seniorerna upplevde en förhöjd 

livskvalitet av lönearbete.  

 

Det var inte lätt att hitta tidigare forskning som anknyter till vår frågeställning. Vi 

tror det kan vara på grund av att ämnet lönearbetande seniorer är ett relativt nytt 

fenomen i samhället som borde och kommer att behövas utforskas mer i 

framtiden. Som vi nämnde i bakgrunden är Sverige ett av de sämre länderna på att 

bevara äldre arbetskraft. Det bör forskas vidare huruvida arbetet har någon 

betydelse för äldres livskvalitet och hur man skulle kunna göra för att underlätta 

att seniorerna kan stanna kvar i arbete. Hur ställer sig samhället till att 

arbetsgivare anställer personer över 65 år och hur villig är de att anpassa 

arbetsförhållandet till deras behov? Dessa frågor rör rehabiliteringsområdet och vi 

tror att de kommer ta stor plats i framtidens arbete för att lösa 

pensionsåldersproblematiken. Seniorer är en ny målgrupp med helt nya 

förutsättningar på arbetsmarknaden som vi tror måste tas tillvara på.  
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BILAGA 1 
 
Informationsbrev till seniorer i lönearbete  
 
Kunskaperna om seniorers livskvalitet i arbete är bristande. Arbetslivet berör de 

flesta människor under en stor del av livet. Genom media kan vi idag läsa om de 

förändringar som sker inom arbetslivet och inom politiken pågår det en het debatt 

om eventuell ändring kring pensionsåldern för att kunna bevara välfärden. 

Sveriges befolkning lever längre och är allt friskare då vi är mer medvetna om 

hälsofrämjande livsstilar. Det blir alltså fler människor som står utanför 

arbetslivet som de förvärvsarbetande måste ta hand om och försörja, vilket medför 

ökade kostnader för samhället. Arbetet är av stor betydelse för livskvaliteten.  

 

Vi är två studenter som studerar Programmet hälsa och rehabilitering i arbetslivet 

vid Mittuniversitetet. Vi vill med vår slutuppsats undersöka hur lönearbete 

påverkar livskvalitet hos seniorer (personer 65+) med frågeställningen: hur 

upplever seniorer att lönearbete påverkar deras livskvalitet? 

 

Därför skickar vi ut detta informationsbrev om förfrågan om deltagande i studien 

till dig och andra seniorer i lönearbete i Jämtlands län. Studien kommer att 

genomföras med hjälp av intervjuer som vi beräknar tar cirka en timme. Vi vill 

spela in intervjuerna på bandspelare för att få med all information som behövs till 

vår analys men inspelningen kommer endast att genomföras efter ditt 

godkännande. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer 

enbart vara uppsatsskrivarna som har tillgång till intervjumaterialet. Ditt 

deltagande i undersökningen är frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt att när 

som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Studien sker under vetenskaplig 

handledning och kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid 

Mittuniversitetet.  

 

Om du vill delta i studien kontakta då oss via telefon eller mail, senast den 30 

mars, så kommer vi överens om tid och plats för intervju. Har du några 

funderingar tveka inte på att ta kontakt med oss.  

 

Vänliga hälsningar 
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    BILAGA 2 
Intervjuguide 
 
Presentation av oss, vad vi studerar och syftet med studien. Informera om 
bearbetning och presentation av materialet. Informera om bandning av intervjun 
och fråga om samtycke. Informera om att de kan avbryta när de vill. 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vilket år är du född? 
2. Berätta om din familjesituation? 
3. Vilken är din högsta utbildning? 
- grundskola, gymnasium, högskola/universitet, annat? 
4. Vad har du arbetat med tidigare under ditt arbetsliv? 

 
5. Hur kom det sig att du fortsatte arbeta efter pensionsåldern? 
6. Hur länge har du arbetat på bemanningsföretaget? 
7. Vilka uppdrag tar du på dig åt bemanningsföretaget? 
8. Ungefär hur många uppdrag har du i månaden? 
9. Har du något annat arbete vid sidan av bemanningsföretaget? 
10.  Har du någon fritidsaktivitet? 

 
Arbete 

 
11. Vad betyder arbete för dig? 
12. Vilken är den största anledningen till att du fortsätter arbeta?  
13. Upplever du att det du gör är meningsfullt? 
14. Hur påverkas du psykiskt av arbete? 
15. Hur påverkas du fysiskt av arbete?  
16. Hur påverkas du socialt av arbete?  
17. Hur reagerar din omgivning på att du arbetar vidare efter pensionsåldern? 
18. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att arbeta vidare efter 
pensionsåldern?  

 
Livskvalitet 

 
19. Vad är livskvalitet för dig? 
20. Vad tror du påverkar livskvaliteten?  
21. Gör du något speciellt för att bibehålla eller förbättra din livskvalitet? 
22. Tror du att livskvalitet är samma för alla? 
23. Tror du att arbete påverkar livskvaliteten? 

 
Avslutning 
 

24. Hur ser du på att arbeta inför framtiden? 
25. Är det något du vill tillägga? 
26. Samtycker du till att de vi pratat om nu används av oss till vår studie? 

 
 


