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Förord 
Detta examensarbete är skrivet som avslutande del i Music & Event Management 
programmet ’10, vid Linnéuniversitet i Kalmar höstterminen 2012.  
 
Framställandet av denna uppsats har varit mycket lärorik och givande. Vi vill härmed 
rikta ett stort tack till de respondenter som gjort denna studie möjlig att genomföra. Era 
tankar och åsikter har varit mycket värdefulla. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Kjell Arvidsson och till vår examinator 
Mikael Lundgren samt övriga kursdeltagare som kommit med konstruktiv kritik och 
tänkvärda åsikter under arbetsprocessen. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Motivation till pension? – En studie av äldre i arbetslivet 
 
Författare: Maja Kapraali och Malin Tegnhammar 
 
Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 
 
Program: Music & Event Management 
 
Kurs: Företagsekonomi III – Organisation inklusive examensarbete, 30 hp 
 
Handledare: Kjell Arvidsson 
 
Examinator: Mikael Lundgren 
 
Bakgrund: Då medellivslängden bland Sveriges befolkning ökar stadigt samt att vi idag 
är friskare och piggare i högre ålder har frågan om pensionsåldern åter gjorts aktuell. 
Mot denna bakgrund har regeringen tillsatt en utredningsgrupp för att analysera för- och 
nackdelar samt konsekvenserna av ett längre arbetsliv. Då detta väckte många negativa 
reaktioner i media fångades vårt intresse för frågan, särskilt då den genomsnittliga 
pensionsåldern idag ligger på ca 63 år bland människor som anses fysiskt och psykiskt 
friska att arbeta fram till 65 års ålder. 
 
Syfte: Syftet är att undersöka om och i så fall hur äldre människor kan motiveras att 
stanna kvar längre i arbetslivet samt om det finns ett behov av motivationsteorier för 
äldre människor. Denna kunskap ska förhoppningsvis sedan kunna användas av 
arbetsgivare som är intresserade av att behålla sina äldre anställda samt bidra till vidare 
forskning runt åldersbaserad motivationsteori. 
 
Metodik: Uppsatsen är en kvalitativ studie med induktiv ansats. Forskningen har 
bedrivits med tvärsnittsdesign och empiri har huvudsakligen samlats in med hjälp av 
kvalitativa intervjuer.  
 
Resultat, slutsatser: Det vi kom fram till i denna uppsats var att äldre människor, under 
rätt förutsättningar, kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet. Den faktor vi fann 
mest avgörande var att det är av vikt att personen själv väljer att fortsätta arbeta och att 
det därmed inte sker under någon form av tvång. Ytterligare faktorer som är avgörande 
för att motivera äldre människor att fortsätta arbeta är att de får möjlighet att gå ner i 
arbetstid om de önskar detta samt att de gärna fortsätter arbeta för den sociala 
interaktionens skull.  
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Abstract 
 
Title: Motivation To Pension? – A Study of Elderly in the Working Life 
 
Authors: Maja Kapraali and Malin Tegnhammar 
 
Institution: Linneaus University, School of Business and Economics 
 
Program: Music & Event Management 
 
Course: Business Administration – Organization including thesis, 30 credits 
 
Supervisor: Kjell Arvidsson 
 
Examiner: Mikael Lundgren 
 
Background: The retirement age is once again a current question since the average life 
expectancy in Sweden is increasing and the elderly is healthier. The government has, as 
a result, assigned a group that will investigate the pros and cons with an extended 
working life. As this resulted in many negative reactions we became very interested in 
the question. Especially since the average retirement age is around 63 years for people 
who are physically and mentally capable to work longer. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to research if it is possible to motivate elderly 
people to continue to work and how. The thesis will also research if there is a need for 
theories of motivation for elderly. The result will hopefully inspire further research or be 
of use for employers that are interested in motivating employees. 
 
Methodology: With this thesis a qualitative method with a inductive research approach 
was used. Data has been collected mainly by qualitative interviews. 
 
Results, conclusions: Under the right conditions, it is possible for elderly to continue to 
work. One of the most important factors is that it should be a free choice and not 
something that one should be forced to. Other factors are the social interaction brought 
by a workplace and the opportunity to work fewer hours per day. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Sveriges stadsminister Fredrik Reinfeldt uttalade sig den sjunde februari 2012 om att det 

kan bli aktuellt med ett förlängt arbetsliv som i framtiden kan sträcka sig till 75 år ålder 

(Stenberg 2012). Uttalandet grundar sig mot bakgrunden att medellivslängden bland 

Sveriges befolkning ökar och ett ökat antal äldre människor i förhållande till antal 

förvärvsaktiva (sou.gov.se). Enligt Statistiska centralbyrån var medellivslängden år 1960 

för kvinnor knappt 75 år och för män drygt 71 år (scb.se). Medellivslängden har ökat 

stadigt fram till 2011 då medellivslängden för kvinnor var knappt 84 år och för män 

nästan 80 år (ibid). Regeringen har utifrån detta tillsatt en utredare för att analysera för- 

och nackdelar med ett längre arbetsliv samt konsekvenser av detta (sou.gov.se). Denna 

utredning ska slutredovisas våren 2013 (ibid). Idag kan man börja ta ut sin pension 

tidigast från 61 års ålder och man har rätt att arbeta fram till 67 års ålder 

(pensionsmyndigheten.se). 

 

Höjd pensionsålder diskuteras inte bara i Sverige utan även i övriga EU. I ett 

pressmeddelande från Europeiska kommissionen föreslås det att det måste skapas bättre 

förutsättningar för äldre att fortsätta arbeta (europa.eu). Vidare menar László Andor, 

ledamot av kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, 

att det är viktigt att höja pensionsåldern. Kommissionen menar även att medlemsstaterna 

kan använda former av incitament för detta, så som skattelättnader. (ibid) 

 

Landsorganisationen i Sverige, LO, är kritisk till förslaget om förlängt arbetsliv och 

menar att det inom vissa typer av yrken kan vara möjligt men att förslaget riskerar att 

skapa negativa konsekvenser för de med slitsamma yrken (lo.se). Enligt LO-ekonomen 

Mats Morin finns det statistik som visar att de med högre utbildning generellt arbetar 

längre än de utan (ibid). Reinfeldt menade även han att det inte är troligt att man som 

sjuksköterska eller byggnadsarbetare kommer arbeta ända till 75 år ålder (Bergman 

2012). 

 

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) menar att det även måste ske en 
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omvärdering av äldre inom arbetslivet (Olsson 2011). Äldres syn på sin egen förmåga 

måste förändras samt att man måste få bukt med rådande åldersdiskriminering (ibid). 

Både Ylva Johansson (S), som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, samt 

arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) menar att arbetsmiljön är en avgörande 

faktor för hur eventuella konsekvenser på förslaget blir (Rosén 2012). 

 

Reinfeldts uttalande väckte mycket starka reaktioner och fick stor uppmärksamhet i 

media. Många människor ställde sig kritiska och ifrågasättande till detta. Privatpersoner 

skapade exempelvis en grupp på det sociala nätverket Facebook med namnet “NEJ! Vi 

vägrar jobba till 75!” som har över 47 000 medlemmar (facebook.com). Även 

Folkbladet (folkbladet.nu) och IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe 

(dagensarbete.se) är kritiska till förslaget och menar att fokus istället bör ligga på 

långtidsarbetslösheten och utförsäkringarna som sker. Sveriges pensionärsförbund, SPF, 

uttalade däremot att man bör se förslaget som en möjlighet istället för något negativt 

(spf.se1). SPF genomförde en enkät bland sina medlemmar under våren 2012 där det 

framgick att 37 % av de svarande hade ett stort/måttligt intresse av att fortsätta jobba 

efter 65 års ålder men uteslöts på grund av sin ålder (spf.se2). Curt Persson, ordförande 

för pensionärernas riksorganisation (PRO), uttalade att det är bra att Reinfeldt ser äldre 

som en resurs men att det är viktigt att även de som inte klarar av att arbeta upp till 75 

års ålder får en så pass hög pension att de kan leva ett drägligt pensionärsliv (pro.se). 

 

Idag har man, som ovan nämnt, laglig rätt att börja ta ut pension vid 61 års ålder och rätt 

att arbeta kvar till 67 års ålder (pensionsmyndigheten.se). I Försäkringskassans 

socialförsäkringsrapport om medelpensioneringsålder från 2008 visar statistik för 2007 

att den genomsnittliga pensionsåldern är 62,6 år för kvinnor och 63,5 år för män. 

Undersökningen sträckte sig från 1998-2007 och data gällde individer som var i 

arbetskraft vid 50 års ålder. (Försäkringskassan 2008:9) En stor grupp människor, 

framförallt inom fysiskt krävande yrken orkar dock inte arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder. 24,1 % bland andelen sysselsatta kvinnor i åldern 50-64 år tror inte att de 

kommer orka arbeta till ordinarie pensionsålder. För män är siffran 15, 2 %. Ett exempel 

på ett fysiskt krävande yrke där denna procentsats ligger högre är undersköterskor och 
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sjukvårdsbiträde där 36,7 % inte tror sig orka jobba till 65 års ålder. (Statistiska 

centralbyrån 2002) 

 

1.2. Problemdiskussion 
Debatten som uppstod fångade vårt intresse då det kan bli aktuellt att vi inom en snar 

framtid kommer att behöva arbeta längre eftersom vi lever längre. Vi fann ämnet 

intressant framförallt eftersom så mycket negativ kritik riktades mot förslaget om att 

förlänga arbetslivet till 75 års ålder. Om vi på grund av ökad livslängd kommer att 

behöva arbeta längre är det av yttersta vikt att få människor att vilja göra detta. Som det 

ser ut idag är det många som inte ens arbetar till ordinarie pensionsålder. 

 

Oavsett om förslaget om ett förlängt arbetsliv går igenom eller inte anser vi det 

intressant att undersöka hur äldre kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet, då 

det är en stor samhällsekonomisk fråga. Det är viktigt att få ett hållbart pensionssystem 

där människor arbetar upp till tänkt pensionsålder. Det har redan nu bland annat införts 

incitament för att uppmuntra till ett längre arbetsliv. Sedan 2007 har så kallat 

”jobbskatteavdrag” införts, vilket är en skattelättnad som innebär att personer över 67 

års ålder får reducerad skatt på arbetsinkomst (skatteverket.se). Samtidigt är det viktigt 

att man kan leva på sin pension, oavsett när man behöver börja ta ut den. Statistiken 

visar idag att många människor går i pension tidigare än den “tänkta” åldern 65 år. 

Statistiska undersökningar från 2007 visar att medelpensionsåldern är 62,6 år för 

kvinnor respektive 63,5 år för män, vilket är räknat på de som inte på grund av 

sjukersättning (tidigare sjukpension) går tidigare. Dessa människor är alltså, enligt 

Försäkringskassan, fysiskt kapabla att arbeta längre och vårt intresse är därför att 

undersöka vad som skulle kunna få dem att göra detta. Vi är av uppfattningen att arbetet 

är en viktig del i många människors liv idag, många identifierar sig med sitt arbete och 

att arbetsglädje är en viktig del av vardagen. Vi ställer oss därför frågande till varför 

många människor faktiskt slutar arbeta tidigare och till den negativa kritik som riktats 

mot tanken om ett längre arbetsliv. Röster från PRO visar att det bland vissa pensionärer 

finns ett intresse av att arbeta längre. Då ämnet är högst aktuellt anser vi det vara 

praktiskt relevant att undersöka ämnet. Vidare finner vi ämnet teoretiskt relevant då mer 
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forskning inom ämnet skulle behövas. Vi upplever att det idag finns vissa luckor i 

forskningen där man inte med säkerhet kan visa på vad som motiverar just äldre 

människor i slutet av sitt yrkesverksamma liv. Motivationsteori är allmänt utförligt 

undersökt under lång tid, men många av teorierna riktar sig på ett, individuellt eller 

generellt plan, allmänt mot vad som motiverar att befinna sig i arbetslivet. Motivation 

hos personer förändras över tiden och det som motiverar i början av yrkeslivet kan skilja 

sig från det som motiverar i slutet (Philipson & Smith 2005; Nilsson, Hydbom & 

Rylander 2011; Inceoglu, Segers & Bartram 2011). I Zambrells (2004) 

licentiatavhandling ”Mitt arbete – Det är jag!” tas bland annat upp att det kan ske en 

förändring av vad som upplevs viktigt i livet, vilket i sin tur påverkar motivationen. 

Många äldre motivationsteorier ser inte till denna förändring och är inte utformade mot 

någon speciell åldersgrupp, detta trots att det kan finnas skillnader mellan vad som 

motiverar människor, inte bara individuellt, utan även åldersmässigt. Det har under 

senare år dock bedrivits relativt mycket forskning också runt motivationsteori för just 

äldre, bland annat av Philipson & Smith (2005) Nilsson, Hydbom & Rylander (2011) 

och Inceoglu, Segers & Bartram (2011). Resultaten har dock mest gett indikationer mot 

motivationsfaktorer för äldre och många forskare hänvisar därför till ett behov av vidare 

forskning (Kooij, de Lange, Jansen & Dikkers 2008). Det finns alltså därför, trots 

relativt nyligen genomförda studier, vissa luckor och vi upplever därmed ett behov av 

ytterligare forskning. Många motivationsteorier fokuserar även på effektivisering och att 

motivera människor till att arbeta mer. I denna studie har intresset snarare legat i att 

undersöka vad som motiverar människor att arbeta överhuvudtaget. 
  

Vi har valt att inrikta vår uppsats mot vad som kan motivera äldre människor att stanna 

kvar längre i arbetslivet, detta för att få en ökad förståelse för om och i så fall hur man 

skulle kunna få dessa människor att vilja arbeta längre. Vi har för detta valt att studera 

attityder och föreställningar för att få en djupare förståelse runt ämnet. För studien har vi 

valt att avgränsa oss till yrkesverksamma personer i åldern 55 - 65 år, då de sett utifrån 

den genomsnittliga pensionsåldern har ett fåtal år kvar till pensionering och därmed 

rimligen borde börjat fundera på när och hur de vill gå i pension. Vi har valt att se detta 

från en individuell analysnivå. Detta för att vårt intresse ligger i att undersöka vad som 
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motiverar individer personligen snarare än att se hur en organisation kan motivera sina 

anställda. Även om vi har en individuell analysnivå kommer resultatet förhoppningsvis 

att kunna användas på en organisatorisk eller samhällelig nivå. Då det kan bli aktuellt 

för människor att arbeta längre anser vi det vara av intresse för organisationer att ta del 

av vad som skulle kunna motivera dem att arbeta till en högre ålder. På samhällsnivå 

kan resultatet av forskning i ämnet också vara av stort intresse då attitydförändringar kan 

vara nödvändig för att kunna motivera äldre. 

 

1.3. Problemformulering 
Utifrån ovanstående iakttagelse vill vi undersöka och analysera vad som skulle kunna få 

människor att stanna kvar längre i arbetslivet.  

 

Vår huvudfrågeställning är: 

• Hur kan äldre motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet? 

 

Underfråga: 

• Finns det ett behov av motivationsteorier för äldre och i så fall varför?  

 

1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelse för om och i så fall hur människor 

kan motiveras att arbeta längre. Syftet är även att undersöka huruvida det finns ett behov 

av motivationsteorier som riktar sig mot äldre människor. Resultatet hoppas vi sedan 

kan komma till nytta för organisationer som vill motivera anställda som befinner sig i 

slutet av sitt yrkesverksamma liv samt eventuellt ge underlag för fortsatt forskning.  
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2. Metod 
2.1. Induktiv forskningsansats 
Det finns olika vägar att välja för att producera kunskap om samhället, organisationer 

eller mänskligt beteende. Den första är deduktion, vilken kallas bevisföringens väg, och 

den andra är induktion, vilken kallas upptäcktens väg (Andersen 1998). Vidare finns 

även en form av kombination av dessa, kallad abduktion (Ahrne & Svensson 2012).  

 

Induktion innebär att man utgår från empiri, där man exempelvis undersöker hur ett fåtal 

personer uppfattar ett fenomen för att sedan dra vissa slutsatser (Andersen 1998). 

Oavsett om man använder sig av en induktiv eller deduktiv ansats visar de båda 

sannolikt upp inslag av varandra (Bryman 2012). För induktion betyder det exempelvis 

att man inte kan gå ut och undersöka verkligheten på ett helt förutsättningslöst sätt, då 

forskaren även vid en induktiv ansats är inläst på teorier inom ämnet. Induktion är 

vanligt att använda vid till exempel fallstudier där man genom att undersöka exempelvis 

ett fåtal personers uppfattning eller inställning till ett fenomen kan säga något om 

fenomenet. (Andersen 1998) Med det induktiva angreppssättet blir teorin resultatet av 

forskningsansatsen (Bryman & Bell 2011) och upprepade studier kan sedan leda till 

skapandet av ny teori. (Andersen 1998).  

 

Förslaget om ett förlängt arbetsliv väckte vårt intresse för att studera hur äldre 

människor kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet. Vi valde en induktiv ansats 

då vi ville vara öppna inför oväntade svar och närmas oss vårt problem med så liten 

teoretisk förväntan som möjligt. Empiri samlades in via intervjuer vilka vi sedan 

analyserades för att kunna dra slutsatser. Induktion ansågs vara det mest lämpliga 

tillvägagångssättet då intresset låg i att undersöka hur ett fåtal individer uppfattar 

motivation, för att se vad det gav för resultat. Vi ville på ett så förutsättningslöst sätt 

som möjligt undersöka vad som kan få äldre människor motiverade att arbeta längre, 

snarare än att studera teorier för att skapa en hypotes att undersöka hållbarheten för. Av 

anledning av detta valdes en induktiv ansats. 
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2.2. Kvalitativ forskningsstrategi 
Det finns ett flertal forskningsstrategier att använda sig av där de två huvudsakliga är 

kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2010). Inom den kvalitativa 

strategin ligger fokus på individens uppfattning och tolkning snarare än på kvantifiering 

av data (ibid). Det handlar om att man i första hand är ute efter att ta reda på ett 

fenomens innebörd eller mening (Widerberg 2009). Detta görs genom att ställa frågorna 

vad något betyder eller vad det handlar om (ibid).  Enligt Denscombe (2000) produceras 

data i tolkningsprocessen, det är inget som redan existerar. Bryman (2012) menar vidare 

att den kvalitativa undersökningen kan ses om en process i sex steg. Till en början ställs 

en eller flera generella frågeställningar upp för att man i detta stadium inte har en 

specifik uppfattning om vart forskningen ska leda (ibid). Den generella fråga vi hade 

som utgångspunkt är den huvudfrågeställning vi har idag. Efter detta görs ett relevant 

urval av undersökningspersoner, insamling av data sker och den tolkas sedan (Bryman 

2012). Utifrån tolkningen sker sedan begreppsligt och teoretiskt arbete varvid det sker 

en specificering av frågeställningarna och eventuell ny data samlas in och tolkas (ibid). 

Vi specificerade vår frågeställning efter det tolknings och teoretiskt arbete som 

genomfördes, vilket ledde till vår underfråga. Slutligen menar Bryman (2012) att en 

rapport presenteras med resultat och slutsatser där forskaren måste övertyga läsaren om 

forskningens relevans och trovärdighet. Genom ett väl genomarbetat metodkapitel och 

ett särskilt avsnitt för trovärdighet och poängrikedom hoppas vi kunna påvisa vår studies 

relevans och trovärdighet. 

 

Vi valde att använda en kvalitativ strategi då vi genom uppsatsen ville få en nyanserad 

bild över om och i så fall hur äldre kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet. 

Genom att vårt intresse låg i att på individnivå fånga mångfalden och variationer bland 

olika människor valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta då dessa blir 

unika samtal där respondenten får berätta om sin personliga uppfattning om fenomenet 

(Widerberg 2009). Fördelarna med den kvalitativa strategin är även att 

undersökningarna ofta blir djupa, väldigt detaljerade och beskrivande (Denscombe 

2000). Vidare kan tvetydligheter och motsägelser tolereras då de finns även i 

verkligheten som undersöks samt att det är accepterat att forskare kommer fram till olika 
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slutsatser eftersom alla har olika grund för tolkning. (ibid) Om vi i stället valt en 

kvantitativ strategi hade empirin troligtvis i stället samlats in via enkäter. Detta hade gett 

oss ett material med bättre objektiv validitet samt större möjlighet till tydliga 

generaliseringar.  Samtidigt hade vi inte kunnat gå lika djupt in på ämnet och fått lika 

nyanserade svar vilket gör att vi anser att valet av forskningsstrategi låg till fördel för 

vår tolkning.  

 

Kvalitativ forskning är högst subjektiv då forskarens egna värderingar och övertygelser 

inte går att undvika (Denscombe 2000). Det finns enligt Denscombe (2000) två sätt att 

förhålla sig till detta, antingen genom att forskaren distanserar sig från sina övertygelser 

eller redogör för hur de personliga övertygelser och erfarenheterna påverkat 

forskningen, då man anser att detta spelar roll för resultatet. Vid distansering menar 

Denscombe att forskaren arbetar på ett opartiskt sätt medan redogörelsen snarare handlar 

om att visa på hur detta påverkar forskningen. (ibid) Genom vårt uppsatsarbete har vi 

strävat efter att hålla oss distanserade som möjligt. Vi är dock tveksamma till att en 

forskare kan hålla sig helt distanserad och arbeta på ett opartiskt sätt.  

 

Det finns svårigheter angående möjligheten att generalisera vid en kvalitativ studie. 

Bryman (2012) menar att man inom den kvalitativa forskningen i stället bör tala om 

överförbarhet. Överförbarhet handlar om att genom täta beskrivningar beskriva de 

detaljer inom området som undersökts för att ge läsaren möjlighet att själv avgöra om 

resultaten är överförbara till en annan miljö eller inte (ibid). Det vill säga om resultatet i 

viss mån går att generalisera eller inte. Vi har vad det gäller detta i möjligast mån 

försökt använda oss av begreppet överförbarhet. Detta för att vår studie genomförts på 

en liten grupp människor och att det då finns meningsskiljaktighet runt möjligheten att 

generalisera ett sådant resultat. Genom täta beskrivningar ger vi i stället läsaren 

möjlighet att själv ta ställning till om resultatet är överförbart till en annan kontext.  

 

2.3. Forskningsdesign 
Forskningsdesign handlar om på vilket sätt ett intresseområde skall studeras och är ett 

ramverk över hur man ska bedöma eller utvärdera undersökningar (Bryman & Bell 
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2010). De fem vanligaste formerna av forskningsdesign är fallstudier, experimentella 

undersökningar, tvärsnittsvetenskap, longitudinella undersökningar och 

komparativa/jämförande studier (ibid). Beroende på vilket av dessa förhållningssätt som 

används kommer metod, teori och datainsamling påverkas. Att medvetet välja den 

forskningsdesign som passar bäst för det fenomen man vill undersöka och för de 

frågeställningar som finns, är av yttersta vikt då forskningsdesignen på ett avgörande 

sätt påverkar uppsatsens struktur och resultatsökning (Ahrne & Svensson 2012). 

 

Tvärsnittsdesign 

För denna studie har en tvärsnittsdesign använts. Tvärsnittsdesign handlar vanligtvis om 

att data samlas in från fler än ett fall, vid en viss tidpunkt, för att komma fram till 

kvantifierbar data med vilken man kan påvisa mönster gällande olika sammanhang 

(Bryman 2012). Bell (2010) menar dock att det inte finns någon entydig definition av en 

tvärsnittsstudie. Varje tvärsnittsstudie är unik och något som passar för en undersökning 

behöver inte vara gångbar för någon annan (Aldridge & Levine 2001 se Bell 2010). 

Insamlande av kvalitativ data kan därmed också ingå inom ramen för en tvärsnittsstudie 

och sker då oftast med hjälp av halvstrukturerade eller ostrukturerade intervjuer 

(Bryman 2012). 

 

Vi ansåg att tvärsnittsdesign var lämplig för vår studie då vi var intresserade av den 

mångfald av data som genereras vid undersökning av flera fall, vid en viss tidpunkt. För 

vår del handlade det om att undersöka hur äldre kan motiveras att stanna kvar längre i 

arbetslivet, där våra fall bestod av ett antal individer. Empiri samlades därför in vid en 

specifik tidpunkt, vi intervjuade de svarande vid ett tillfälle. Vid genomförandet av 

intervjuerna kom dessutom samtliga att ske under två på varandra följande dagar. Att 

man vid en tvärsnittsundersökning studerar information som samlats in mer eller mindre 

samtidigt innebär det att forskaren inte kan manipulera någon av 

undersökningsvariablerna, vilket kan vara ett problem vid till exempel experimentella 

undersökningar där manipulation är en möjlig risk (Bryman 2012). 
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2.4. Dataproducering 
2.4.1. Kvalitativa intervjuer 
Urval 
I denna uppsats har kvalitativa intervjuer använts som en del i dataproduceringen, då det 

ansågs vara det bästa sättet att samla in empiri över människors åsikter inom ämnet. Ett 

subjektivt urval gjordes där samtliga respondenter på ett eller annat sätt har en personlig 

koppling till någon av författarna. Detta då vi ansåg att vår personliga koppling med 

respondenterna kunde vara en fördel då människor, enligt Kvale och Brinkmann (2011), 

tenderar att vara öppnare om de känner förtroende för intervjuaren. Genom ett subjektivt 

urval var det även möjligt att på ett effektivt sätt komma i kontakt med just den kategori 

av respondenter vi var intresserade av. Vi beslutade att respondenterna borde vara 

yrkesverksamma i åldern 55 - 65 år då de, sett ifrån den genomsnittliga pensionsåldern, 

har de ett fåtal år kvar till pensionering. Vi antog då att personer i denna ålder 

åtminstone börjat fundera kring när och hur de vill gå i pension.  De respondenter vi 

slutligen genomförde intervjuer med var mellan 56 - 61 år gamla. Åldersskillnaden blev 

alltså mindre än den vi hade som utgångspunkt. Vi ansåg dock att de genomförda 

intervjuerna gav oss tillräcklig empiri trots att vi inte täckte in de åldersspann som vi 

från början var ute efter. Sammanlagt genomfördes fem intervjuer, då vi efter dessa 

ansåg oss ha tillräckligt med material. Om fler intervjuer genomförts hade naturligtvis 

resultatet kunnat bli ett annat, vilket dock är en problematik som kunnat råda även vid 

ett större antal intervjuer. Oavsett vart gränsen dras kan alltid nya infallsvinklar uppstå, 

genom att intervjua ytterligare en person. Vi upplevde oss dock ha fått in bra material 

genom väl valda intervjufrågor och gjorde där av ett aktivt val att inte genomföra fler 

intervjuer. Respondenterna bestod av både män och kvinnor, vilka hade helt olika yrken. 

Detta var ett medvetet val av oss då vi ansåg att svar från människor med olika bakgrund 

skulle ge oss ett mer varierat resultat.  
 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta med inriktning 

mot livsvärldsintervjuer vilka handlar om att sätta sig in i en annan persons upplevelser 

och tankevärld (Kvale & Brinkmann 2011). Då vår uppsats handlar om vad som på 

individnivå kan motivera människor att stanna kvar längre i arbetslivet ansåg vi det 
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nödvändigt att undersöka vad just enskilda individer ansåg om ämnet. Vanligt 

förekommande kritik riktad mot den kvalitativa forskningsintervjun är bland annat att 

den inte anses vetenskaplig, utan endast speglar sunt förnuft (ibid). Den anses subjektiv 

och därmed inte vara en vetenskaplig metod då den betraktas som allt för 

personberoende. Motargument till detta är dock att det inte finns en auktoritativ 

definition av vetenskap och att det personliga inflytandet också kan ses som positivt då 

det kan vara av relevans för intervjuundersökningen. (ibid) 

 

Att genomföra en halvstrukturerad intervju innebär att intervjufrågorna är förutbestämda 

i en viss följd (Lantz 2011). Frågorna kretsar kring det intervjuaren finner meningsfullt 

och respondenten får ge sin syn på detta. Det ger även intervjuaren insikt i huruvida 

frågorna är meningsfulla för respondenten eller inte. (ibid) Vi har använt oss av öppna 

frågeställningar, vilket innebär frågor där många olika svar är möjliga (Karg 2011). 

Utgångspunkten för genomförda intervjuer har varit att ha så öppna frågeställningar som 

möjligt som grund, för att sedan specialisera följdfrågor på de svar som getts. 

Halvstrukturerade intervjuer valdes att användas då det lägger fokus på att forma 

intervjun efter de svar man får och följdfrågor kan därmed bli minst lika viktiga som de 

frågor man utgår ifrån. Våra intervjuer bestod i grunden av nio öppet ställda frågor som i 

de flesta intervjuer ställdes på ett eller annat sätt.  I något enstaka fall togs frågor bort, 

detta dels för att frågan redan besvarats tidigare under intervjun samt att vi i något fall 

inte ville avbryta den riktning intervjun tagit. Grundtanken med de frågor som ställdes 

under intervjuerna var att ta reda på respondenternas tankar kring pensionering, arbete 

och motivation. För detta ställdes bland annat frågan “Hur ser en perfekt arbetsdag ut för 

dig?”, “Vad ger ditt arbete dig idag?” och “Vad tänker du om att gå i pension?”. Frågan 

om en perfekt arbetsdag ställdes med förhoppning att på ett indirekt sätt få reda på vad 

respondenten motiveras av på sitt arbete. Även frågan om vad arbetet ger respondenten 

idag ställdes för att få reda på vad som motiverar men också respondentens allmänna 

inställning till att vara yrkesverksam. Den tredje frågan gällande pensionering ställdes 

för att få reda på inställningar och tankar kring pensionen.  
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Genomförande 
Intervjuerna har genomförts via telefon och vid ett fysiskt möte. Att genomföra 

intervjuer öga mot öga har flera fördelar, då bland annat observerandet av kroppsspråket 

kan tillföra mycket information utöver det som respondenten delger i ord (Kvale & 

Brinkmann 2011). Att befinna sig öga mot öga kan också göra respondenten mer trygg 

(ibid), särskilt som i detta fall då intervjun genomfördes på respondentens kontor, på 

dennes arbetsplats. Då respondenterna befunnit sig i olika delar av landet har fyra 

intervjuer genomförts via telefon. Beroende på respondentens personlighet kan en 

telefonintervju vara bättre, då till exempel känslan av anonymitet ökar och personen 

därmed kan uppleva sig kunna svara ärligare på frågorna (ibid).  

 

Vid varje intervjutillfälle har båda författarna varit deltagande. Intervjuerna har spelats 

in och en av författarna har hållit i intervjun och ställt frågorna, den andra har suttit 

bredvid och fört anteckningar. Detta tillvägagångssätt valdes för att under själva 

intervjutillfället ge en klar och tydlig struktur för respondenten. Detta var extra viktigt 

under telefonintervjuerna där respondent och intervjuare inte såg varandra och flera 

röster därmed skulle kunna leda till förvirring. Vid varje intervjutillfälle har en av oss 

varit okänd för respondenten vilket vi anser vara positivt då vi förhoppningsvis kunnat 

dra nytta av att respondenten kunnat känna sig avslappnad inför intervjutillfället, 

samtidigt som en av oss varit mer objektiv inför svaren. Vårt val att en person 

antecknade gjorde också att den andra personen fullt ut kunde koncentrera sig på 

samtalet respondent och intervjuare emellan. Som Karg (2011) skriver i sin bok Intervju 

- Kosten att lyssna och fråga finns det en skillnad mellan att lyssna och faktiskt höra vad 

någon säger. Vi ansåg det därför viktigt att en person helt kunde ägna sig åt att följa 

respondentens svar, betoningar och tonlägen för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Att samtalen spelades in gjordes för att vi efter intervjutillfället skulle ha möjlighet att 

transkribera intervjuerna för att på ett mer säkert sätt kunna gå tillbaka och analysera de 

svar vi fått. 

 

Samtliga intervjuer började med lite småprat samt bekräftande av att tekniken fungerade, 

främst vid telefonintervjuerna då ljudet vid vissa tillfällen behövde justeras. Därefter 
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följde en kort presentation av uppsatsens ämne och varför vi valt att studera just detta 

område. Förfrågan gjordes om tillåtelse att spela in samtalet och det klargjordes också 

att respondenterna skulle förbli anonyma. Därefter ställdes de i förväg planerade 

frågorna samt aktuella följdfrågor för samtalet. Under intervjuandets gång försökte 

intervjuaren hålla sig så neutral och flexibel som möjligt, undvika allt för ledande frågor 

och göra mycket pauser för att låta respondenten ta tid på sig att svara, snarare än att 

skynda på processen. I efterhand, under transkriberingens gång, har uppmärksammats att 

detta inte alltid skedde, utan följdfrågor blev ibland ganska ledande utefter hur 

respondenten svarat. Frågorna var inte heller alltid raka och konkreta. Vi har dock inte 

upplevt att detta försämrat kvaliteten på intervjusvaren på något betydande sätt. 

Avslutningsvis frågade vi i samtliga fall om respondenten hade något mer att tillägga. 

Detta var fallet ett par gånger, i andra fall kände respondenten att denne inte hade något 

mer att tillägga. Efter detta stängdes inspelningen av, ytterligare lite småprat med 

respondenten förekom och efter detta avslutades intervjun. I det fall där respondenten 

intervjuades öga mot öga var respondenten mycket intresserad av ämnet och pratade 

därför en hel del innan själva intervjun började, samt även en lång stund efter att 

inspelningen stängts av. Denna del av samtalet finns därmed inte transkriberad. Samtliga 

intervjuer, inspelad tid, tog cirka 15 - 20 minuter att genomföra. 

 

Förberedelse 
För att djupare förståelse för intervjumetoden och därmed kunna genomföra så bra 

intervjuer som möjligt menar Karg (2011) att man ska läsa in sig på intervjuteknik. Vi 

gjorde en kortare checklista som lästes igenom inför intervjutillfällena. Respondenterna 

fick inte ta del av frågorna innan intervjutillfället då vi ansåg det bäst för vår 

undersökning att få så spontana svar som möjligt. Fördelen att delge frågorna till 

respondenterna innan intervjutillfället hade varit att de fått mer tid att tänka igenom sina 

svar, vilket kunde varit en fördel för vissa frågor som var öppna och samtidigt 

djupgående ställda. Exempelvis kan det tänkas att frågan: Vad värderar du i livet? Vad 

är viktigt för dig? är svår att ge ett snabbt svar på, utan att ha någon betänketid. Vi ansåg 

dock att de spontana svaren ändå vägde till fördel för oss, då risken om respondenterna 

fått frågorna i förväg varit att de hunnit tänka efter allt för noga på hur de ville svara. 



 19 

Risken med detta hade kunnat vara att respondenterna då snarare svarat som de trodde 

de borde svara, snarare än utefter vad de faktiskt ansett om en viss fråga.  De 

huvudfrågor som alla intervjuer hade som utgångspunkt finns i bilaga 1. 

 

Efter intervjun 
Intervjuerna genomfördes sammanlagt under ett par dagar och transkriberingen skedde 

under påföljande två dagar. Efter varje intervjutillfälle gicks händelseförloppet igenom 

och tankar, idéer och intuitioner skrevs ned som egna anteckningar att använda i 

samband med analysen, något som Kvale och Brinkmann (2011) förespråkar. Tanken 

var att under intervjun göra respondenten bekväm, för att få personen att svara på ett så 

öppet och ärligt sätt som möjlig (ibid). Detta bland annat med att använda ett 

lättförståeligt språk, ställa följdfrågor på fokuserade ord och hjälpa respondenten på 

traven med relevanta följdfrågor om denne skulle vara fåordig i en viss fråga. (ibid) 

Efter att ha genomfört första intervjun gicks intervjufrågorna igenom för att undersöka 

om några justeringar behövde göras, vi ansåg dock att frågorna även var gångbara efter 

detta intervjutillfälle. 

 

2.4.2. Sekundär- & primärdata 
Vi har för denna uppsats använt oss av både primär och sekundärdata då vi ansåg det 

nödvändigt för att besvara vår frågeställning. Primärdata är information som författarna 

själva genererar för att besvara den frågeställning som finns för den undersökning som 

utförs (Merriam 2009). Vanligen består primärdata av intervjuer som genomförs för att 

få fram specifik data inom ämnet (ibid). Det positiva med primärdata är alltså att den 

anskaffas i ett specifikt syfte och därmed bör ge användbart material till att besvara 

frågeställningen. Risken vid användning av primärdata är dock att den som bearbetar 

materialet väljer ut och tolkar information så att den passar dennes förväntningar eller 

önskemål (Kylén 1994). Primärdata vi använt är intervjuer. Sekundärdata är data som är 

insamlad, av andra forskare eller ibland författarna själva, i annat syfte än den forskning 

som den används i (Bryman & Bell 2010). Fördelen med sekundärdata är att den ger 

möjlighet att få tillgång till en stor mängd data som annars på grund av tid och 

ekonomiska resurser inte skulle vara möjlig att samla in. Det ger även möjlighet att 
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använda sig av data som anses ha mycket god kvalitet, exempelvis rapporter från 

myndigheter. En nackdel med detta är dock att även rapporter av detta slag kan innehålla 

felaktigheter, vilka kan vara svåra att upptäcka. Ytterligare en nackdel med sekundärdata 

är att den kan ge en snedvriden bild av verkligheten då det kan vara svårt för forskaren 

att helt sätta sig in i materialet. (ibid) Sekundärdata som har samlats in har hämtats från 

både artiklar och tryckt litteratur, detta för att fördjupa vår kunskap inom ämnet. Internet 

har använts för att få fram olika typer av information och rapporter från bland annat 

regeringen och pensionsmyndigheten. Via internet har också ett antal 

dagstidningsartiklar använts för att påvisa och styrka den diskussion som uppkom runt 

höjd pensionsålder. 

 

2.5. Tolkning 
Ett av de stora problemen med kvalitativ data är risken att materialet blir väldigt 

omfattande. Kvale och Brinkman (2011) är två bland flera författare som tar upp 

tusensidorsfrågan, vilket handlar om problemet med att intervjuer i utskriven form ofta 

blir långa. Att i slutändan ha kvalificerad data på upp mot tusen sidor gör materialet 

mycket svårarbetat, om inte omöjligt. Forskarna måste därför på ett aktivt sätt redan i ett 

inledande stadium se till att införskaffningen av information begränsas. (ibid) I ett tidigt 

stadium av denna uppsats beslutades det att göra ett fåtal mer djupgående intervjuer. 

Detta för att få en så djup förståelse som möjligt för ämnet, utan att samtidigt få liknande 

svar från ett stort antal respondenter, som därmed bara bekräftar det som redan blivit 

besvarat (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2012). Vidare tenderar respondenter, eller andra 

personer inblandade i forskningsprocessen, att ge tips på ytterligare vinklar, 

frågeställningar och litteratur inom ämnet (Öberg 2012). Detta har inträffat även under 

denna uppsatsprocess. Vi har i dessa fall, undersökt om dessa tips varit av relevans för 

oss och om inte aktivt valt bort dessa källor för att begränsa vårt material. 

 

Det kaos som ofta råder i början av en tolknings- och analysprocess vid kvalitativa 

intervjuer gör att man måste ägna sig åt sortering (Öberg 2012). Detta innebär att man 

behöver sätta sig in i sitt material så man blir förtrolig med vad det innehåller. I samband 

med detta börjar även kodnings- och kategoriseringsarbetet. (ibid) Strauss och Corbin 
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menar att öppen kodning syftar på den process där man bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppslig gör och kategoriserar data (1990). Vi har vid analysen och kodningen av 

våra intervjusvar till en början försökt hålla oss så öppna som möjligt. Vi är medvetna 

om att vi redan vid ett inledande stadium till viss del var påverkad av litteratur och 

teorier runt ämnet, men försökte ändå börja tolkningen med så öppet sinne som möjligt. 

Allt efter textbearbetningens gång letade vi efter mer specifika begrepp och mönster. 

Viktigt att notera är att det som bryter mot mönstret kan vara av lika stort intresse 

(Öberg 2012). Vidare handlar tolknings- och analysprocessen om att reducera den 

information man införskaffat. Mycket av det som kommer fram vid datainsamlandet 

måste plockas bort i avgränsningar, viktigt är dock att reduktionen skapar en rättvis bild 

över det material som samlats in. (ibid) För att göra empirin mer överblickbar har vi 

använt oss av meningskoncentrering, det vill säga sammanfatta resonemang 

respondenten haft med ett fåtal ord eller meningar (Kvale & Brinkmann 2011). För detta 

mer begränsade material har sedan meningstolkning använts, det vill säga att den 

kategoriserade och komprimerade data sedan har lett till tolkning och därmed 

tolkningsexpansion (Kvale & Brinkmann 2011). Utifrån detta har sedan analys av 

respondentens självförståelse gjorts. En respondent kan vid en direkt fråga svara 

nekande men genom vidare diskussion tydligt påvisa sig vara av motsatt åsikt (Andersen 

2010). Forskarnas överblickbarhet ger möjlighet till ett mer distanserat iakttagande av 

respondentens åsikter och kan därmed göra en djupare analys av dem. Forskarna har 

även möjlighet att läsa mellan raderna och tolka en respondents beteende på ett annat 

sätt än vad denne själv kan göra, vilket kan vara av vikt för analysen. En del förståelse 

kan även vara för stor för forskarna att ta in och de kan då luta tolkning och 

analyserande mot teorier, exempelvis gällande människans psyke. Slutligen handlar 

tolkning och analys även om att skapa vetenskaplig relevans. Genom argumentation av 

sitt material bör detta, snarare än bara redovisning av det, påvisa självständighet och 

bidragande till den redan existerande litteraturen. (ibid) Vi har genom tolkningsarbetet 

använt oss av såväl respondenternas direkta svar, som det vi uppfattat sagts mellan 

raderna. Detta har delvis kommit fram genom viss skillnad i svar på direkta frågor och 

allmän diskussion runt ämnet. Vetenskaplig relevans har vi försökt skapa genom att 

dels, redan från början, ställa ett fåtal mycket genomtänkta frågor vilka vi ansåg hålla 
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sig väl till ämnet, samt att under tolkningsprocessens gång aktivt fråga oss vilka delar av 

empirin som är relevant just för denna studie. 

 

2.6. Forskningskvalitet 
2.6.1. Tillförlitlighet & poängrikedom 
Vid generering och tolkning av empiri måste man som forskare vara medveten om att 

detta skapande aldrig är helt objektivt (Svensson 2012). Allt material som samlas in 

fångas på ett eller annat sätt upp av forskarens sinnesorgan och blir därmed subjektivt 

sorterat för att ge mening. Sortering av det ständiga inflöde av sinnesintryck som finns i 

allas vardag sker omedvetet och sällan utan vidare reflektion. Det innebär även att all 

den empiri och data som genereras för en studie sorteras på samma sätt och forskare kan 

därmed aldrig vara helt objektiva. (ibid). 

 

Vid användandet av den kvalitativa forskningsmetoden menar Eneroth (1994) att man 

utgår från verkligheten då man vill ta reda på vad någonting är. Empiri genereras för att 

sedan tolkas till något greppbart, man vill skapa ett begrepp. Då man inte kan få exakt 

samma resultat vid upprepandet av en kvalitativ studie är det är viktig att man genom 

uppsatsen kan förstå hur forskarna lyckats upptäcka och urskilja den data som 

genererats. (ibid) Enligt Eneroth (1994) bör man vid kvalitativa undersökningar inte 

diskutera “exakthet” utan istället “förståelsedjup”. Inom den kvalitativa metoden tror 

man inte att man kan komma fram till en slutgiltig sanning. (ibid) 

 

Då generalisering är ett omtvistat begrepp i kvalitativa studier har vi istället försökt 

påvisa överförbarhet för att ge studien ett trovärdigt resultat. Bryman (2012) tar även 

upp begreppen trovärdighet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet handlar om att då det finns många uppfattningar om hur verkligheten ser ut 

så är det trovärdigheten i det som forskaren kommer fram till som avgör hur det tas emot 

av andra. Det innebär bland annat att forskningen bör sker i linje med framtagna regler. 

Pålitlighet handlar om granskning och betyder att forskaren gör en fullständig 

redogörelse av hela forskningsprocessen som sedan granskas av exempelvis kollegor till 

forskaren. Denna redogörelse kan bland annat innefatta val av respondenter och 

transkriberingar. Slutligen kommer möjligheten att styrka och konfirmera som syftar till 
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att forskaren försöker visa att denne agerat i god tro. Detta betyder att det ska vara 

uppenbart att uppsatsen inte är medvetet färgad av forskarens subjektivitet. (ibid) 

Trovärdighet har vi försökt uppnå genom att bland annat visa en nyanserad bild av det 

respondenterna delgivit och pålitlighet med utförlig genomgång av använda metoder. Vi 

har också medvetet försökt hålla oss så distanserade som möjligt till vår forskning. 

 

2.6.2. Val av källor och källkritik 
Viktigt för forskningens trovärdighet är att förhålla sig kritisk till de källor och använt 

material som förekommer i forskningsarbetet. Kritiskt tänkande handlar om att 

ifrågasätta den verklighet som finns och om den är möjlig att förändra eller förbättra 

(Hultén, Hultman & Eriksson 2007). 

 

De teorier som använts i uppsatsen har valts ut baserat på relevans för frågeställningarna 

och originaltexter har använts. De teorier som använts har även välgrundad forskning 

bakom sig. Till den teoretiska referensramen har det vid två tillfällen inte använts 

originaltexter, Lacans teori om den Andra samt Hertzberg Meads utveckling av denna 

teori. Anledningen till detta är att Lacans texter är mycket svårförstådda då 

originaltexterna är på franska och skrivna med ett säreget poetiskt språk (Matthis 1989). 

De är därmed svåröversatta och även vid översättningar svåra att ta till sig för den som 

inte har djupa kunskaper inom psykologi (ibid), vilket lett till ”How-to-read-Lacan”-

böcker. Vi valde därför att förklara teorierna med hjälp av Jackson och Carter (2002). 

Vidare har även antologier, rapporter, vetenskapliga artiklar, metodböcker och statistik 

använts som underlag för uppsatsen. Använda antologier kan anses vi trovärdiga då de 

är sammanställningar av originaltexter. Rapporterna har sammanställts, eller gjorts på 

uppdrag, av olika Svenska myndigheter och organisationer så som 

Pensionsmyndigheten, Vetenskapliga rådet och Försäkringskassan. Vetenskapliga 

artiklar har hämtats från Linnéuniversitetets licensierade databaser. Statistik som 

inhämtats för att styrka resonemang kommer från Statistiska Centralbyrån. Ytterligare 

källor som använts har varit tidningsartiklar och populärvetenskapliga böcker. 

Tidningsartiklar har använts i bakgrunden för att påvisa det praktiska iakttagande som 

ligger till grund för vår frågeställning. Populärvetenskapliga böcker har använts för att 
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exemplifiera olika tankesätt, till exempel hur människor förhåller sig till tid. Dessa 

tankar har använts för att ge ett bredare perspektiv på ämnet, vi har dock varit tydliga 

med att det inte är vetenskaplig teori utan populärvetenskap i samband med användandet 

av dessa tankar. 

 

Som tidigare nämnts har vi genomfört intervjuer med fem personer, där fyra av dem 

ingår i vårt personliga kontaktnät. Att ha en personlig relation med respondenten 

påverkar självklart resultatet av intervjun. I vilken utsträckning det sker är däremot 

varierande. Vi är medvetna om denna problematik och har därför tagit detta i beaktande 

vid analysen av empirin. Vid varje intervjutillfälle har dock en av oss varit okänd för 

respondenten vilket vi anser vara positivt då vi förhoppningsvis kunnat dra nytta av att 

respondenten kunnat känna sig avslappnad inför intervjutillfället, samtidigt som en av 

oss varit mer objektiv inför svaren. 

 

2.7. Forskningsetiska frågor 
Det finns gränser för friheten inom forskningen och detta är något som är viktigt att 

diskutera, speciellt när forskningen involverar människor (Holme & Krohn Solvang 

2011). En viktig del i forskningsetiken handlar om hur man just ska behandla deltagare, 

ta hänsyn till och skydda dem (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011). Det finns ett 

antal etiska principer som gäller för forskning (Bryman & Bell 2010). Den första 

principen är informationskravet vilket betyder att forskarna måste informera deltagarna 

om syftet med undersökningen och vilka moment som ingår. Samtyckeskravet syftar till 

att deltagarna inte ska känna sig tvingade att delta. (ibid) Deltagarna ska delta frivilligt 

och känna att de kan avbryta sitt deltagande när som helst (Diener & Crandall 1982). 

Konfidentialitets - och anonymitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska 

vara konfidentiella och att ingen obehörig ska komma åt dem (Bryman & Bell 2010). 

Deltagarna ska, om de så önskar, vara helt anonyma. Nyttjandekravet betyder att data 

som samlas in endast kommer användas till aktuell undersökning. Den sista principen är 

falska förespeglingar och innebär att forskarna inte får ge deltagarna falsk eller 

vilseledande information. (ibid) Det är viktigt att ha en öppen och ärlig relation till 

deltagarna i en undersökning (Diener & Crandall 1982). 
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Strävan i uppsatsarbetet har varit att uppfylla dessa principer, genom att tydligt 

informera respondenterna om syftet med uppsatsen och önskan att de deltog i en 

intervju. Respondenterna informerandes även om att de skulle vara anonyma och det har 

i uppsatsen skapats fiktiva namn. Insamlat material kommer endast användas till denna 

uppsats och om någon respondent hade velat avsluta sitt medverkande hade det 

självklart accepterats. 

 

Vidare måste man som forskare vara medveten om att man under en forskningsprocess 

alltid på ett eller annat sätt påverkar respondenterna (Holme & Krohn Solvang 2011). 

Det kan bland annat innebära att forskarna skapar förväntningar som inte planeras att 

följas upp eller att respondenter lämnar ut mer av sig själv än de från början tänkt. Detta 

är etiska frågor forskarna måste förhålla sig till och också ställa sig ifrågasättande till. 

(ibid) Vi upplever inte att vi för denna studie inkräktat på respondenternas integritet på 

ett skadligt sätt. Under intervjuer är det oundvikligt att komma i kontakt med 

respondentens privata sfär (Öberg 2012), vi upplever dock inte att våra frågor varit 

ställda på ett allt för privat sätt. Vi upplevde inte heller att någon av respondenterna 

upplevt frågorna som integritetskränkande eller hade önskat lämna dem obesvarade.  

 

I något fall kan även publicerande av resultatet för en forskningsstudie vara en 

forskningsetisk fråga. Vi upplever dock inte att det i vår slutsats uppstått ett för 

omgivningen eller respondenterna forskningsetiskt problem. Vår studie kan enligt oss 

inte anses som samhällsfarlig eller på andra sätt etiskt ifrågasättande. 
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3. Empiri 
För denna uppsats har fem intervjuer genomförts. Den empiri som framkommit under 

dessa intervjuer presenteras nedan. Strukturellt började alla intervjuer med kortare frågor 

om respondenternas ålder och yrke. Vidare följde ett tiotal öppna, mer djupgående 

frågor. De svar respondenterna gett har legat till grund för den tolkning som gjorts och 

de för tolkningen relevanta delarna av det empiriska materialet presenteras därför nedan. 

Vid bearbetning och kodning av den empiri som samlats in framkom snabbt en klar 

särskiljning bland de frågor som ställts. Svaren från samtliga respondenter presenteras 

därför uppdelat i en del som belyser respondenternas åsikter och tankar kring arbetslivet 

och en del med inriktning mot pensionering. En förteckning över de frågor som ställts 

som utgångspunkt vid alla intervjutillfällen finns i bilaga 1. 

 

3.1. Respondenter 
Nedan presenteras våra respondenter med fiktiva namn. 

• Karin, 56, distriktssjuksköterska 

• Karl, 59, chaufför inom renhållningsbranschen 

• Henrik, 61, lastbilschaufför 

• Annika, 59, förskolelärare 

• Peter, 61, universitetsadjunkt 

3.2. Arbetsliv 
För att få en grund till och mer förståelse kring respondenternas tankar om pensionering 

och ett längre arbetsliv ansåg vi det relevant att utgå från hur deras livsvärld ser ut idag. 

I samband med samtliga intervjuer ställdes därför frågor som rörde respondenternas; 

trivsel på arbetet, vad de har för inställning och tankar kring att arbeta samt vad de 

allmänt värderar i livet.  

 

3.2.1. Trivsel på arbetet 
Som första fråga fick respondenten besvara hur denne såg på sin nuvarande 

arbetssituation, detta då det kan anses troligt att en persons tankar om pension och ett 

förlängt arbetsliv kan påverkas av den upplevda trivseln. Denna frågeställning var även 
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en av de som gav mest samstämmiga svar. Samtliga respondenter uttryckte nämligen att 

de trivdes på sitt jobb. Flertalet uttryckte även att de trivdes “jättebra” eller till och med 

“fantastiskt bra”. Gemensamt för några av respondenterna var dock att de även upplevde 

en ökad stress på grund av nedskärningar. De menade att tjänster plockats bort, trots att 

samma arbete kvarstod, vilket lett till ökade arbetskrav vilket därmed minskat trivseln 

med arbetet. Ytterligare en respondent upplevde en form av tidsbrist och kände sig 

emellanåt väldigt stressad. Sammantaget trivdes respondenterna med den sociala 

interaktion som de på ett eller annat sätt upplevde på sin arbetsplats. Både med 

kundkontakt, behandlande av patienter eller omhändertagandet av barn, men också det 

sociala livet med kollegor, vilken flera påpekade som viktig. För några av 

respondenterna, som jobbar till stora delar självständigt, bestod i stället för kollegor 

trivseln i att träffa människor från andra arbetsplatser, vilket lastbilschauffören Henrik 

uttryckte med att:  

 

Träffa folk å slänga käft. Det tycker jag är roligt!  

 

Att arbetet kändes givande, utvecklande och varierande var något som poängterades som 

viktigt av flertalet respondenter. 

 

3.2.2. Den perfekta arbetsdagen 
För att få större insikt i vad det var som fick respondenterna att uppleva sitt arbete som 

trivsamt ombads de i förhållande till detta beskriva hur de ansåg att en för dem perfekt 

arbetsdag kunde se ut. På detta svarade flera respondenter att de ansåg att en perfekt 

arbetsdag var en helt vanlig dag på jobbet. Några av respondenterna uttryckte att de 

ansåg sig ha detta nu. Andra ansåg sig ha det med reservation för tidsbrist. De ansåg sig 

ha bra arbetsuppgifter men önskade att de hade mer tid på sig för att utföra dem. Ofta 

kunde lusten att utföra roliga arbetsuppgifter försvinna vid tidsbrist. Karin tog upp ett 

exempel på när hon upplevde tidsbrist gällande sina arbetsuppgifter som 

telefonrådgivare och den dokumentationsplikt hon hade till detta. Hon är skyldig att 

journalföra de råd hon ger patienter via telefon, samtidigt som hon är skyldig att svara 

på inkommande samtal inom maximalt tre signaler. Detta ständiga avbrott upplevde hon 
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som mycket frustrerande och hon upplevde en konstant tidsbrist. Det allmänt 

genomgående bland respondenterna var dock att den perfekta dagen var en helt vanlig 

dag, där det viktigaste var att saker flöt på. Att inte bli avbruten, att få tid att slutföra, 

slippa människor som vaknat på fel sida eller allmänt “strul” var kriterier respondenterna 

hade för att uppleva en perfekt arbetsdag. Förskoleläraren Annika uttrycker det som att: 

 

Den perfekta dagen det är ju när man kan gå hem och känna ‘Oj, nu har det varit en bra 

dag’, det har rullat på, flutit på bra … jag har fått tid att se alla barn och hunnit prata 

med dem. 

 

Att känna sig pigg, utvilad och förberedd var också av vikt för flera respondenter. 

Känslan av att ha kontroll över sin arbetssituation och kunna styra sitt arbete och 

upplägg var även något som många på ett eller annat sätt uttryckte sig önska av den 

perfekta arbetsdagen. Peter berättade hur han hade avtalat att få ta ut en extra dag ledigt i 

månaden på en tidigare arbetsplats. Han var väldigt nöjd över detta och hade många 

planer på vad han skulle använda den extra dagen till. Efter ett antal år på samma företag 

visade det dock sig att Peter inte använt mer än ett fåtal av dessa dagar, men enligt Peter 

gjorde det ingenting så det var möjligheten som hade betytt mycket. 

 

3.2.3. Varför arbeta? 
För att få en förståelse över varför respondenterna överhuvudtaget arbetar och vad som 

därigenom eventuellt skulle kunna få dem att vilja fortsätta längre, än dagens 

genomsnittliga pensionsålder, ställdes ett antal frågor för att beröra detta tema. Dels 

frågades rakt ut varför de ansåg sig arbeta. För att själva bilda oss en uppfattning om det 

efterfrågades också vad de ansåg sig får ut av sitt arbete. För att få en uppfattning av om 

och i så fall hur viljan och motivationen till att arbeta förändras med åldern fick 

respondenterna även svara på om det är av samma anledning de jobbar i dag, som när de 

var yngre eller vad som möjligen förändrats. Inom denna gruppering av frågor fanns det 

en stor mångfald bland svaren. 

 

Vid förfrågan om varför respondenterna överhuvudtaget arbetade var de eniga om att det 
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i huvudsak rörde sig om två saker; att tjäna sitt levebröd samt det sociala livet arbetet 

innebär. För flera av respondenterna upplevdes lönen som viktigare än den sociala 

samhörigheten, även om den poängterades som mycket viktig. För Peter var dock det 

allra viktigaste den sociala samhörigheten, vilket han också ansåg ge honom en identitet. 

Han uttryckte att han vill: 

 

Vara med i ett sammanhang... man vill tillhöra något... göra något som känns 

meningsfullt. 

 

Flera av respondenterna sa också att även om huvudanledningen till att arbeta var att 

tjäna pengar, skulle de inte heller vilja vara utan sitt arbete. Det kändes viktigt för dem 

att vara en del i något, ha en roll och att få det sociala umgänge som uppstår i samband 

med arbetet. Trots likheter fanns det svar som särskilde sig angående anledningen till att 

arbeta. Henrik uttryckte, på ett annat sätt än andra, att jobbet var en självklarhet, att det 

var en form av plikt och att det var viktigt för honom som människa att “göra rätt för 

sig” genom att arbeta.  

 

Jag har fått för mig att samhället är uppbyggt på att man ska jobba och göra rätt för sig 

och få försörjning. 

 

Snarare än att svara vad arbetet gav just honom, såg Henrik det mer som en självklarhet 

och en plikt att arbeta. Detta resonemang gick även vidare i frågan om inställningen till 

att arbeta förändrats efter livets gång. Där poängterade Henrik likt flera andra 

respondenter att en förändring skett. Även här talade han dock mer än övriga om att 

“plikten att arbeta” förändrats med åren. När han hade småbarn ansåg han det mycket 

viktigt att ha ett jobb och en god inkomst, han arbetade därför ganska mycket under 

barnens uppväxt för att familjen skulle känna trygghet. Henrik menade att har du ingen 

bra ekonomi har du ingen bra trygghet heller. 

 

Respondenterna ansåg arbetet ge en tillhörighet och berika det sociala livet. Ett flertal 

respondenter talade även om att arbetet gav dem utmaning och meningsfullhet. Den 
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sociala interaktionen och den direkta feedbacken var också något som 

uppmärksammades. Karin menade att de ofta positiva kommentarer från de patienter 

hon behandlar berikade hennes arbete, på samma sätt som Annika lyfte upp den 

kärleksfullhet som barnen visade henne. Att arbetet försätter en i nya situationer och 

bidrar till socialt umgänge med människor man aldrig skulle träffat annars var något 

som också uppmärksammades som givande för ens yrke. Karl gav på detta ett exempel: 

 

Ja, det är just detta att man träffar människor i olika situationer … hög som låg i 

samhället... det är intressant att se hur man blir bemött [som “sop-gubbe”] och hur 

man kan förändra en attityd. Alla har ju synpunkter på det här, alla har ett sopkärl, alla 

tömmer sopor, så alla har någon form av synpunkt på hur det fungerar och man 

diskuterar saker och ting. Och kan ibland förändra ett synsätt, det kan vara rätt 

intressant! 

 

På frågan om anledningen till att arbeta och om det utbyte respondenterna upplevde sig 

ha av sitt arbete varit detsamma eller haft olika betydelse under årens lopp, framkom en 

del olikheter. För det första upplevde många av respondenterna att denna frågeställning 

inte var helt lätt att besvara. Framförallt av anledningen att respondenten behövde gå 

tillbaka i minnet att försöka påminna sig om vad som för dem var viktigt, för kanske så 

länge som 40 år sedan. Vi var vid denna frågeställning medvetna om denna 

komplicerande faktor, men valde ändå att ställa frågan. Många av respondenterna kom 

efter lite betänketid fram till att arbetets betydelse mer eller mindre ändrat sig. En tydlig 

enighet framkom runt att familj och fritid blivit viktigare med åren. I början av 

arbetslivet hade respondenterna ingen familj och det kan därmed ses som en självklarhet 

att det blivit en prioritering först när den uppstod. Däremot upplevdes en tendens att det 

även under början av familjelivet var av största vikt att arbeta och att tjäna pengar 

fortfarande var av högsta prioritet. Ju äldre respondenterna blivit desto fler av dem har 

börjat uppskatta vänner och fritid på ett annat sätt. Som flera på ett eller annat sätt 

uttryckte det “kommer arbetet inte längre i första rummet”. Det är inte längre viktigt på 

samma sätt att arbetet leder till något, är bra för karriären, eller att man jobbar med något 

som man verkligen brinner för. Viktigare blir i stället fritiden och att ta vara på sin tid. 
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Livet upplevs flyga förbi i allt högre hastighet och arbetet upplevs då inte längre vara det 

allra viktigaste. Trots att respondenterna påpekar att familjen blivit viktigare uppfattar vi 

inte att det var något som förändrades just när familjerna bildades. Under småbarnstiden 

och barnens uppväxt hade arbetet fortfarande en annan betydelse än vad det kommit att 

ha för de flesta respondenterna idag. Behovet av att tjäna pengar för barnen och 

familjens skull har för de flesta minskat, då endast en respondent har barn som bor 

hemma ännu. Vi upplever dock inte att upplevelsen av att arbetets betydelse förändrats 

endast har att göra ett minskat behov av pengar, utan snarare att de prioriteringar 

respondenterna har/har haft i livet av olika anledningar har ändrat sig. 

 

3.2.4. Värderingar i livet 
Ovanstående leder även in på det sista frågeområde som vi uppfattar hänger samman 

med respondenternas syn på sitt arbete och arbetsliv, vilket handlade om vad de allmänt 

värderar i livet. Flertalet av respondenterna angav på ett direkt eller indirekt sätt att 

arbetet var viktigt för dem, inte det viktigaste i livet, men mycket viktigt. De skulle inte 

vilja vara utan sitt arbete utan ansåg att det berikade deras liv på ett eller annat sätt. De 

tre i huvudsak viktigaste sakerna i responderas liv var dock något eller flera av 

alternativen; familj, vänner och hälsa. Familjen var något som de flesta talade om och 

värderade väldigt högt i sina liv. Vänner var också av hög prioritet och flera av 

respondenterna talade om vikten att vårda sina relationer och ta vara på sina vänner. 

Peter menade till exempel att det efter omprioritering i hans liv, där arbetet fått mindre 

plats och fritiden blivit allt viktigare, nu fanns tid för socialt umgänge med vänner på ett 

annat sätt än tidigare och att han därför också värderar och uppskattar sina vänner 

mycket. Vare sig respondenterna talade om vänner eller familj verkade känslan av 

gemenskap vara något som de värderar högt i livet. Att hitta på roliga saker som känns 

utvecklande nämns också av flera, så som att vara ute och dansa, vara engagerad i någon 

förening eller gå på musik- och teaterevenemang. Utmärkande för några av 

respondenterna var också att de som absolut första prioritet, över vad de värderar i livet, 

menar att det är att ha hälsan i behåll. Henrik uttrycker det som att:  
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Jag värderar att jag får vara frisk, det är det väsentligaste för mig egentligen [...] har 

du inte hälsan så är ju inte fritiden något värt heller. 

 

Karin uttrycker sig på ett mycket liknande sätt med att: 

 

Det viktigaste är nog ändå hälsan. Att får vara frisk det tycker jag är jätteviktigt. Så 

frisk man kan. 

 

3.3. Pension 
Under den andra delen av intervjuerna behandlades frågor direkt rörande 

respondenternas tankar och åsikter angående pensionering, dels deras egen pensionering 

men också mer generella frågor kring ämnet. Frågor ställdes bland annat rörande 

pensionsålder, pensionärslivet och motivation till att förlänga arbetslivet. 

 

3.3.1. Att gå i pension 
Den första frågan under intervjuerna rörande pensionering handlade om respondentens 

syn på sin egen pensionering. Fokus låg på pensionsåldern och respondenterna fick 

berätta när de trodde att de skulle gå i pension och när de egentligen ville gå. Många 

förekommande svar visar att det just finns en skillnad mellan när respondenten tror att 

den kommer gå i pension och när den vill. Annika är en av de respondenter som 

upplever att det är på grund av ekonomiska skäl som det finns en skillnad. Vidare 

berättar Annika att hon vill gå tidigare i pension än vad hon tror att hon kommer kunna 

göra eftersom hon under sin tid som pensionär vill vara frisk och kunna utnyttja sin tid. 

 

Det skulle vara lite gott efter att ha jobbat hela livet och så, att medan man fortfarande 

är frisk, kunna få gå i pension och få bestämma över sin egen tid. 

 

Ett vanligt förekommande svar gällande frågan om respondentens pensionsålder var att 

det var möjligt att respondenten skulle jobba fram till, eller till och med längre, ordinarie 

pensionsålder. Anledningarna till detta skiljde sig dock åt men en, bland respondenterna, 

vanlig anledning var att om hälsan var god så skulle respondenten fortsätta arbeta upp 

till 67 års ålder. Karin uttryckte att: 
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Känner jag att är jag pigg och orkar, varför skulle jag inte jobba? 

 

Ytterligare en anledning som belystes var ekonomin. Annika berättade att hon inte 

trodde att hennes pension skulle bli speciellt hög på grund av barnledigheter och tidigare 

deltidstjänst och att detta i sin tur skulle tvinga henne till att arbeta upp till ordinarie 

pensionsålder. Även Karl uttryckte en oro över den ekonomiska biten gällande 

pensionen: 

 

Pensionen är för låg för att det ska räcka till allt det man vill göra, alltså jag fodrar inte 

så jätte mycket pengar men den kommer bli tämligen låg tror jag. Det kan vara 

skrämmande. 

 

Några av respondenterna berättade att de inte har bestämt en specifik ålder då de 

kommer gå i pension medan andra menade att de skulle föredra att gå i pension innan 

ordinarie pensionsålder. Detta bland annat för att åldern gör att orken tryter och att det är 

viktigt att behålla hälsan under pensionen. Annika kan tänka sig att sluta vid 65 års ålder 

och sedan börja vikariera för att på så sätt trappa ner arbetet. Detta för att få friheten att 

till större del styra sin tid samt dryga ut pensionen och behålla en del av den sociala 

kontakten som arbetet ger. Även andra respondenter uttrycker att de kan tänka sig att gå 

ner i tid innan pensionen, som en form av nedtrappning. Karin är en av dem som kan 

tänka sig att trappa ner innan hon går i pension och säger att det beror på om hon känner 

att hon klarar av jobbet och orkar. Karin, som många andra respondenter, vill inte jobba 

heltid fram till sista dagen innan pensionering. Gällande nedtrappning berättar Karl att 

han kan tänka sig att jobba en dag i veckan, mest för att behålla det sociala som hans 

arbete ger honom: 

 

Jag kan tänka mig att vara knuten till ett företag och jobba en dag i veckan ganska 

länge, bara för att behålla lite socialt där också. 

 

Peter menar att vid eventuell nedtrappning skulle han ändå hålla sig aktiv och inte bara 
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sitta hemma. Han berättar att han upplever att det är vanligt att äldre engagerar sig i 

föreningar och sociala verksamheter och att det inte handlar om att tjäna stora pengar 

utan att det mer handlar om att vara med i någonting. 

 

3.3.2. Livet som pensionär 
En annan fråga som ställdes under intervjun med respondenterna var hur de såg på livet 

efter pensioneringen och vad de har tänkt att de vill ägna sig åt. I svaren betonade många 

respondenter betydelsen av att med stor frihet kunna styra sin tid. Karl förklarar hur han 

ser på livet efter pensionen: 

 

Det jag ser är en lång period av en tid där man kan styra sin tid så fritt som möjligt. 

 

Ytterligare respondenter är inne på samma spår och berättar att under pensionen vill de 

göra sådant som de inte hunnit med under åren. Vanligt förekommande svar på vad 

respondenten skulle ägna sig åt under pensionen är umgås med vänner och familj, 

motionera, resa, roa sig och engagera sig i föreningar. Annika berättar att: 

 

Skulle jag kunna skulle jag nog försöka bli mer aktiv och hjälpa till. Då får man ju en 

roll också. 

 

Henrik, som har sett fram emot pensionen hela livet, känner nu en rädsla över den 

stundande obegränsade fritiden som pensionen ger. Han berättar hur han börjat ”dra 

öronen åt sig” och funderar över vad han ska göra med all tid. Vidare menar han att när 

man är 45 – 50 år gammal tror man att man kommer behålla samma kondition även efter 

pensioneringen och att man exempelvis kommer kunna sporta och vara väldigt aktiv. 

Henrik hävdar dock att när man väl kommer fram till pensionen så orkar man inte detta 

på samma sätt som tidigare. På frågan vad respondenten ville göra under sin tid som 

pensionär gav Annika ett svar som även gick att utläsa hos andra respondenter, 

nämligen: 

 

Leva. 
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3.3.3. Ett längre arbetsliv?  
Under intervjuerna ställdes även frågan vad de trodde skulle kunna motivera äldre att 

stanna kvar längre i arbetslivet. Denna fråga ställdes eftersom det var intressant att se 

hur respondenterna uppfattade detta samt se om och i så fall hur det kunde kopplas till 

deras egen motivation. Respondenternas svar på frågan skilde sig åt avsevärt. Dock var 

ekonomin det som betonades mest, bland annat genom anledningen att det är 

motiverande att kunna leva på sin pension. Karin menar att pengar motiverar de som på 

grund av ett fysiskt krävande jobb är utslitna och fortsätter: 

 

Jag ser ju väldigt många av våra patienter som är utslitna … de orkar inte ens till 65. 

Då tycker jag det är ett hån att säga att de ska jobba till 65. Det är lätt att säga för de 

som mig och sådana som sitter på sin häck hel dagen på sitt kontor. 

 

Vidare utvecklar Karin att hon tror att de som är just utslitna som inte har råd att gå i 

pension kan motiveras av att få en bättre ekonomi. Peter är inne på samma spår och 

menar att det finns en stor grupp yrkesverksamma människor som ser fram emot att få 

gå i pension: 

 

Jag tror en stor grupp [verkligen vill gå i pension], de kan vara utslitna, de kan vara 

trötta på jobbet och de har tråkiga jobb eller vad man ska säga. De trivs inte på jobbet 

och då måste det ju vara jätte skönt att få sluta och få göra något annat. 

 

Många respondenter upplever att de har erfarenhet av kollegor som går i pension men 

som sedan kommer tillbaka till arbetsplatsen för att jobba deltid. Karin är en av dem 

som har kollegor som kommit tillbaka för att jobba deltid på grund av andra än 

ekonomiska skäl och snarare för det sociala som arbetet ger. Det sociala är även något 

som många respondenter uttrycker är en viktig motivationsfaktor, tillsammans med en 

hanterbar arbetsbörda och att fritt få styra sitt arbete. Henrik håller med om att dessa är 

viktiga faktorer men berättar också att han inte kan förstå hur man kan jobba till 70 års 

ålder och menar att: 
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Jag tror inte att livet går ut på att man ska hålla på och jobba tills man vänder näsan i 

vädret. 

 

En annan vanligt förekommande kommentar bland respondenterna är att det är viktigt att 

dagens ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden: Henrik menade att: 

 

Det är ju ingen vits att vi gamle sliter som idioter om ni [ungdomar] rullar tummarna 

bara. Då är det bättre om ni får ett jobb och kan försörja er. 

 
3.4. Empirisk sammanfattning 

I detta kapitel har svaren från de fem respondenterna presenterats, uppdelat i de två 

delarna arbetsliv och pension. Samtliga respondenter ansågs sig trivas bra på sitt arbete 

men upplevde att stress och tidsbrist kunde påverka känslan negativt. Den sociala 

interaktion som uppstod på arbetet poängterades som mycket uppskattad och viktig för 

trivseln. Respondenterna uttryckte att ha kontroll över sin arbetssituation samt upplägg 

var viktigt samt att känna att arbetet flyter på. Åsikterna gick isär gällande anledningen 

till att arbeta men respondenterna var eniga om att det var viktigt att tjäna sitt levebröd 

men att den sociala samhörigheten var minst lika viktig, speciellt då den gav 

respondenten en roll. Det upplevdes att det skett en omprioritering av arbetets roll i 

respondenternas liv och fritiden började bli viktigare. Många förekommande svar visade 

att den fanns en skillnad i när respondenten trodde att denne skulle gå i pension och när 

den ville. En av anledningen kunde vara av ekonomiska skäl. Ett flertal respondenter 

påpekade att de, om möjligheten fanns, kunde fortsätta arbeta efter ordinarie 

pensionsålder. Någon respondent uttryckte en vilja att vikariera efter pensioneringen för 

att på så sätt få större frihet men även kunna dryga ut pensionen samt att behålla den 

sociala samhörigheten. Majoriteten av respondenterna såg fram emot att som pensionär 

få möjlighet att styra över sin egen tid. 
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4. Teori 
Den teori som presenteras nedan är utvald för att bidra med förståelse till empirin som 

samlats in för att besvara uppsatsens frågeställningar. Den praktiska iakttagelse som var 

uppsatsens utgångspunkt ledde till efterforskning bland existerande teori och i samband 

med detta gjordes valet att mestadels fokusera på något nyare och alternativa teorier till 

fördel för de klassiska motivationsteorierna. Valet gjordes av anledningen att många av 

de klassiska motivationsteorierna inte tar hänsyn till ålder då de försöker förklara vad 

som motiverar människor. Genom empiriinsamlingen framkom vissa mönster i de svar 

respondenterna delgav, vilket lett fram till den slutliga teoretiska referensramen nedan. 

 

4.1. Klassisk motivationsteori 

Utgångspunkten i denna uppsats är som ovan nämnt att utgå främst från modernare 

motivationsteori. Att diskutera motivation utan att ta upp några av de klassiska 

motivationsteorierna är dock oundvikligt, då de ligger till grund för den teori som finns 

idag. De klassiska motivationsteorierna ger även förståelse för grundläggande element 

inom motivation. Detta trots att delar av teorierna inte är högaktuella eller tar hänsyn till 

motivation i olika åldrar. Fyra klassiska motivationsteorier kommer dock pressenteras 

kort nedan.  
 

4.1.1. Maslows behovshierarki 

Abraham H. Maslow (1908-1970) är en av de personer vars forskning och teorier har 

haft stort inflytande på omvärlden (Frager 1987 se Maslow 1987). Maslow var tidigt 

kallad pionjär, visionär och optimist och hans verk kom att påverka kunskapen om bland 

annat den mänskliga psykologin stort (ibid). Maslows mest kända teori den 

behovshierarki han menar är grunden till mänsklig motivation (ibid). Behovshierarki 

består av högre och lägre behov (Maslow 1987). Det lägsta behovet är vad människan 

behöver för att överleva och det högsta behovet är upplevelsen av självförverkligande. 

Även inom varje nivå finns en skillnad mellan högre och lägre behov. Behovshierarkin 

består i sin helhet av fem nivåer där bakomvarande nivå behöver uppfyllas för att man 

ska kunna ta sig uppåt i hierarkin. Strävan att vilja nå högre upp i hierarkin är det som, 

enlig Maslow, motiverar. Den första nivån innefattar människans grundläggande fysiska 
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behov så som att äta och sova. Andra nivån i hierarkin innefattar säkerhetsbehov så som 

exempelvis att ha någonstans att bo. Tredje nivån handlar om behovet av kärlek, att 

människan behöver social tillhörighet och kärlek från sin omgivning för att må bra. Den 

fjärde nivån handlar om självhävdelsebehov vilket är behov av självrespekt och respekt 

från andra. Sista nivån i behovshierarkin är behovet av självförverkligande vilket 

handlar om att bli sitt bästa jag. (Maslow 1987) 

 

4.1.2. McGregors teori X & Y 
Douglas McGregor (1906-1964) menar att det finns två typer av uppfattningar en 

organisation kan ha över sina anställda, vilka kan förklaras med teori Y & X (McGregor 

1960). McGregor menar att i teori X utgår ledningen från att anställda till naturen är lata 

och oansvariga. Denna teori genomsyras av misstro och det anses därför att anställda 

behöver styras under noggrann uppsikt. Det är också vanligt inom detta synsätt att 

snabbt ge någon personlig skuld för fel som uppstår i arbetssituationer, snarare än att 

försöka förstå vad som verkligen ligger bakom problemet. Inom teori Y är synsättet 

istället att ledningen litar på sina anställda. Styrning sker inte under lika strikta 

förhållanden utan anställda ges själva möjlighet att lösa problem. Inom teori Y anses att 

den anställda kan vara personligt motiverad att göra ett bra jobb och att arbete är något 

anställda uppskattar snarare än ser som något nödvändigt ont. McGregor har genom 

denna teori försökt skapa en syn av att ett gott arbetsklimat gynnar organisationer och att 

tillit kan vara nyckeln för att kunna dra nytta av organisationens mänskliga resurser. 

Teori X & Y relaterar också till Maslows behovshierarki, där målet för 

självförverkligande kan kopplas till teori Y och tilltron till att människor önskar ha ett 

arbete där de kan utvecklas. (McGregor 1960) 

 

4.1.3. Hertzbergs två-faktors teori 
Fredrik Hertzbergs (1923-2000) mest kända teori är två-faktors teorin bestående av 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg 1966/2007). Denna teori utgår ifrån 

att det finns två typer av faktorer som behöver uppfyllas för att uppnå motivation. 

Hygienfaktorer är basfaktorer som man utgår ifrån ska uppfyllas, i ett 

arbetssammanhang kan det till exempel vara att man får lön för det jobb man utför. 

Hygienfaktorer kan i sig inte vara motiverande utan uppmärksammas bara om det finns 
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en avsaknad av dem, vilket då kan leda till missnöje. Motivationsfaktorer menar 

Hertzberg snarare handlar om erkännande, prestation i arbetet, ansvar, uppmuntran och 

möjlighet till karriär. Dessa faktorer menar Hertzberg är de som verkligen motiverar. För 

att det ska vara möjligt att bli motiverad av dem behöver dock hygienfaktorerna vara 

uppfyllda och Hertzberg påpekar därför vikten av att ta hänsyn till de båda faktorerna. 

(Herzberg 1966/2007) 

 

4.1.4. Vrooms expectancy theory 
Victor Vroom (1932-) har genom the expectancy theory visat på sambandet mellan 

förväntan och prestation (1964). Teorin bygger på en kedja av tre steg genom vilka 

tillfredställelse kan uppnås. Den första länken handlar om vad Vroom kallar expectancy; 

för att en uppgift ska kunna vara motiverande behöver individen som ska utföra den se 

möjligheten i det faktiska utförandet. Upplevs uppgiften övermäktig kommer ingen 

motivation skapas. Den andra länken är instrumentality; vilken handlar om att en individ 

måste tro sig få en viss belöning för ett visst utfört arbete. Den sista länken kallar Vroom 

valence och den handlar om att individen måste se värdet av resultatet en uppgift kan ge, 

för att utförandet ska vara motiverande. Detta innebär att den ansträngning individen 

lägger i en uppgift är beroende av hur denne värderar det förväntade resultatet. Enligt 

Vroom motiveras man alltså av vad man förväntar sig få tillbaka av utfört arbete. 

Vrooms teori belyser därmed också på den personliga, individbaserade motivationen. 

Olika personer förväntar sig kunna olika saker, ha olika syn på belöning samt se 

resultatet av en uppgift på olika sätt, vilket antyder att motivation och huruvida det 

uppstår kan vara något mycket personligt. (ibid) 

 

4.2. Modern motivationsteori  
Utifrån de klassiska teorier som presenterats ovan har ett antal modernare teorier 

framkommit. Pink är bland annat en av de personer som forskat runt ny 

motivationsteori. I hans fall rörande, vad han kallar en uppdatering från motivationsteori 

2.0 till 3.0 (Pink 2009). Vidare är stora delar av den teori som presenteras i detta kapitel 

fokuserad på vad som får människor motiverade utifrån det grundläggande antagande att 

motivation handlar om att motivera mer. Denna uppsats har delvis försökt ringa in vad 

som motiverar att arbeta överhuvudtaget och nedan presenteras Maccobys (1989) åtta 
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drivkrafter för att skapa förståelse för motivation runt att arbeta överhuvudtaget. Det 

fanns även ett tydligt mönster i empirin av respondenternas beskrivningar av att befinna 

sig i flow och hur det påverkade deras motivation och inställning till arbete. Nedan 

kommer därför också Csikszentmihalyis (2004) upptäckter och teori runt ämnet flow 

presenteras. 

 

4.2.1. Motivation 3.0 
Daniel H. Pink (1964-) menar att de klassiska motivationsteoriernas fokus på externa 

motivationsfaktorer inte längre räcker (Pink 2009). Pink menar att den äldre 

motivationsteorin, vilken han kallar motivation 2.0 behöver uppgraderas till motivation 

3.0. Detta förklarar han med typ I- och typ X-beteende. Typ X-beteende menar Pink står 

för motivation baserad på yttre belöning, inre tillfredställelse är välkommen men inte 

nödvändigt. Detta är vad Pink anser att motivation 2.0 fokuserar på. För att en 

organisation ska kunna bli stark och förstå vad som ibland går fel behöver motivationen 

uppgraderas till 3.0, typ I-beteende. Typ I-beteende innefattar att i första hand motiveras 

av frihet, utmaning och uppgiften i sig. Andra belöningar är välkomna, men de ses då 

snarare som en bonus. Pink menar att typ I-beteende inte är något man föds med. Att 

motiveras av inre tillfredställelse beror på erfarenheter, kontext och omständigheter, 

dock helt oberoende av ålder, etnicitet och kön. Alla som motiveras av typ X-beteende 

kan omvandlas till att motiveras av typ I-beteende, vilket är något Pink menar att företag 

skulle tjäna på att försöka jobba mot. Pink menar att personer med typ I-beteende i det 

långa loppet alltid presterar bättre än personer med typ X-beteende. Pengar är inte 

oviktigt för typ I men så länge typ I får tillräckligt betalt för utfört arbete är inte pengar 

någon drivkraft och fokus läggs istället på uppgiften i sig. Typ I personer har också 

enligt studier visat sig ha bättre självkänsla, bättre interpersonella relationer och bättre 

hälsa än typ X, vilket Pink menar skapar förutsättningar för ett bättre arbetsklimat på 

arbetsplatser bestående av typ I-beteende personer. Pink menar också att studier visat på 

att yttre belöningar i det långa loppet kan skapa en negativ spiral där motivationen 

snarare minskar än ökar. Pink liknar bland annat yttre belöning med effekten av koffein, 

den kan ge snabbt uppsving, men likväl som den djupa energisvacka som uppstår efter 

att koffeinet lämnat blodet, är effekten av yttre belöning ofta mycket kortvarig. Pink 
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förespråkar därmed att organisationer bör undvika kortvarig yttre belöning, om de vill 

skapa ett långvarigt hållbart företag. (Pink 2009) 

 

4.2.2. De åtta drivkrafterna i arbetslivet 
Michael Maccoby (1933-) amerikansk psykolog, företagskonsult och 

ledarskapsforskare, har forskat om varför människor överhuvudtaget arbetar och vad 

som motiverar dem (Maccoby 1989). Maccoby menar att anledningen till att arbeta är att 

få känna sig behövd och för att vårt arbete ger uttryck för oss själva. Människor 

förväntar sig dessutom vissa belöningar för att arbeta och hoppet om dessa är därför 

något som också driver oss till att arbeta, vilket ger avigsidan att jobbet även innebär 

fruktan för att inte hålla måttet (ibid). ”De starkaste, universella, faktorerna som gör oss 

motiverade att arbeta är alltså behovet att uttrycka vår personlighet, vårt hopp och vår 

fruktan.” (Maccoby 1989:52). Maccoby ställer sig frågande till det självklara utlärandet 

av Maslows behovshierarki, då han själv anser att den innehåller felaktigheter (Maccoby 

1989). Maccoby menar att den saknar empiriskt stöd samt att den är vilseledande för 

människor i andra organisationsformer än industriella byråkratier. Vidare menar 

Maccoby att Maslows behovshierarki bygger på en tanke om att alla människor styrs av 

samma saker och tillskriver saker samma mening. Maccoby har därför utformat en 

annan motivationsteori där resultatet efter sju års forskning och ett hundratal intervjuer 

lett till en teori där motivation delas in i åtta drivkrafter. De åtta drivkrafter inte är någon 

hierarki utan alla drivkrafter finns hos alla människor, men är av olika vikt för olika 

personer vid olika tidpunkter i livet. Denna teori är även tänkt som grund för vidare 

förfining och utveckling av egna motivationsteorier. (ibid) 

 

Självbevarelse: Driften till uppehälle, näring, en hygglig miljö (temperatur, luft), 

hälsosam rytm av sömn och vakenhet, lindring av stress, undvikande av fara och 

självförsvar eller försvar av gruppen genom flykt eller strid. (Maccoby 1989:60). I 

samhällen som lever i relativ rikedom upplever människor dock sällan oro för 

exempelvis att inte få tillräckligt att äta (Maccoby 1989). Självbevarelsen riktar sig då 

mot andra typer av trygghet så som till exempel anställningsskydd. Vid risk för 
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uppsägning eller omplaceringar kan i dag samma självbevarelsedrift utlösas som bland 

neandertalarna förekom vid anfall från vilda djur. (ibid) 

 

Samhörighet: Driften till tillgivenhet, omsorg, skygg, erkännande, kommunikation och 

gemenskap. (Maccoby 1989:62). Maccoby menar att skiljelinjen mellan psykisk 

sjukdom och god själslig hälsa ligger i olika slag av samhörighet (Maccoby 1989). Att 

bli förstådda och få anknytning till andra människor är något vi stävar efter sedan tidig 

barndom. Samtidigt som vårt samhälle främjar individualiseringen söker vi kamratskap i 

lagsporter och lek- eller arbetskamrater för att inte bli ensamma. Det innebär även att 

motivationen till arbete för många ligger i den sociala gemenskap som skapas på jobbet. 

(ibid) 

 

Njutning: Driften till bekvämlighet (undvikande av obekvämlighet och smärta), sexuell 

tillfredsställelse, smaklig mat och dryck, stimulans, nyhet, glädje och skönhet. (Maccoby 

1989:65) Det kan också handla om kreativ njutning i att skapa och estetisk njutning i att 

utveckla god smak (Maccoby 1989). I förhållande till hur ekonomiskt möjligt det varit 

att ge uttryck för sina drifter, har det i olika tidsåldrar varit olika tillåtet att ge sig hän åt 

sin njutning. Njutning i arbetslivet kan idag handla om förväntan på att arbetet ska vara 

roligt. Det innebär att i ett arbete som upplevs roligt kommer arbetaren ge mer av sig 

själv och i ett icke njutningsbart arbete kommer personen lägga fokus på andra saker än 

just arbetet. (ibid) 

 

Information: Driften till sinnesstimulans, budskap (vägledning, ledtrådar, signaler, 

tecken), återkoppling, kunskap och förståelse. (Maccoby 1989:66). Redan som barn 

börjar vi samla in information för att kunna tolka vår omgivning, en kunskap som 

förfinas med åren för att kunna uppleva och bemästra färdigheter. (Maccoby 1989). 

Mest motiverade blir vi när vi samlar information som tillfredsställer våra värderingar, 

till exempel söker experten information inom just dennes område. Information som talar 

om hur vi bedöms söks också då människor motiveras av att möjligheten att nå resultat. 

(ibid) 
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Kunnande: Driften till kompetens, kontroll, äganderätt, oberoende, prestation och makt. 

(Maccoby 1989:68). Att utveckla sin kompetens och känna att man har någon form av 

kontroll över sin situation är av vikt för motivationen (Maccoby 1989). Risken finns 

annars att man uttrycker sin stolthet på ett omvänt sätt, genom exempelvis medvetet 

sabotage på sin arbetsplats, vilket omvänt påvisar kunskap. Maktlöshet är ett stort hot 

mot motivationen och man vill därför bland annat genom kunnande påvisa sin makt. 

Kunnande är också en nödvändighet för att klara sin tillvaro och för att kunna anpassa 

sig till den rådande verkligheten. (ibid) 

 

Lek: Driften till upptäckt, fantasi, äventyr, konkurrens, experiment, kreativitet och 

innovation. (Maccoby 1989:69). Leken tillhör frihetens rike där man uttrycker sig 

genom att upptäcka och experimentera (Maccoby 1989). Leken är också av vikt för 

inlärningen vilket påvisats genom barn som, av föräldrar eller lärare blivit avtvingad 

leken för lärandet, blivit oförmögna att lära sig saker. Av vikt för lärandet är alltså leken 

och att införa leklust i arbete i from av möjlighet till innovationstänk, möjliggöra 

organisatoriska ifrågasättanden och verkar för att prova nya arbetssätt är möjliga vägar 

för att uppnå motivation i arbetslivet. (ibid) 

 

Värdighet: Driften att vinna respekt, självuppskattning, berömmelse och integritet. 

(Maccoby 1989:71). Känslan av värdighet är något som byggs upp under hela 

människans liv (Maccoby 1989). Personlig värdighet kan också bli kränkt under hela 

livet och kan då resultera i undanträngd ilska eller hämndbehov. Verklig eller upplevd 

kränkning av värdigheten undergräver relationer och förstör lagarbete vilket innebär att 

det för en god stämning på en arbetsplats är av vikt att respektera varandra och ge 

varandra uppskattning. (ibid) 

 

Mening: Driften att integrera andra drifter och finna mening i varje situation genom att 

fylla den med värde, söka skäl och finna hopp i religiösa upplevelser (Maccoby 

1989:77). Meningen är den drift som ytterst formar alla andra behov (Maccoby 1989). 

På ett eller annat sätt ser vi mening i allt vi gör, även om det finns olika slag av mänsklig 

mening vilket innebär att samma situation kan uppfattas på helt skilda sätt av olika 
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personer. Förändringar i vårt samhälle ger också förändringar till hur vi tillskriver saker 

mening, till exempel vad det gäller arbete. Många människor betraktar inte längre 

arbetet som plikttrogen familjeförsörjning och det har därigenom uppstått vissa 

oklarheter om arbetets mening. En god arbetsmiljö uppnås dock på en arbetsplats där så 

många som möjligt finner samma mening i arbetet. (ibid) 

 

Dessa drivkrafter förklarar gemensamt mänsklig entusiasm och vårt motstånd mot 

förändring (Maccoby 1989). Att styra sig själv eller leda andra handlar om förståelse för 

och hur man effektivt kan nyttja dessa krafter. I arbetssammanhang handlar detta om att, 

med hänsyn till karaktärsdrag, ge anställda möjlighet att uttrycka sig själva och utveckla 

sin kompetens för att därigenom också kunna samspela med varandra på bäst sätt. (ibid) 

 

4.2.3. Flow 
Begreppet flow är framtaget av psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi (1934-) 

och beskrevs av honom första gången 1975 (2004). Enlig Csikszentmihalyi har filosofer 

länge hävdat att lycka är tillvarons yttersta mål (ibid). Csikszentmihalyi menar att lycka 

inte är något som kommer till oss utan är något som vi själva skapar som ett resultat av 

att vi försöker göra vårt bästa. Att befinna sig i ett tillstånd av intensiv njutning, lycka, 

har Csikszentmihalyi kommit att kalla att befinna sig i “flow”. Tillsammans med 

kollegor har Csikszentmihalyi intervjuat nästan tiotusen personer i syfte att definiera 

detta tillstånd. Undersökningen ledde till upptäckandet av att människans medvetande 

vid verklig njutning av ögonblicket kan definieras i åtta termer. För upplevelsen av flow 

behöver inte alla åtta delar vara uppfyllda, det räcker med några av dem. 

(Csikszentmihalyi 2004) 

 

Definition av Flow: 

1. Målsättningarna är tydliga. I flow är inte huvudmålet det viktigaste, utan delmålen 

(Csikszentmihalyi 2004). För att uppleva flow ligger fokus exempelvis inte på att 

bestiga berget, utan varje steg dit. Anledningen till att människor inte upplever flow är 

ofta att de endast bryr sig om målet, inte vägen dit. Exempelvis; vari kommer glädjen att 

sjunga? Av att ha sjungit färdigt eller njuta av varje ton? (ibid) 
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2. Feedbacken är omedelbar. För att känslan av flow ska stanna kvar krävs hela tiden 

vetskap om att det man gör är betydelsefullt (Csikszentmihalyi 2004). Detta kan ske 

genom arbetskamrater, ledare eller kommentarer. Bäst är dock när uppgiften i sig 

bekräftar det man gör, exempelvis att man som bergsklättrare fortfarande har fäste på 

bergväggen. (ibid) 

 

3. En balans mellan möjlighet och skicklighet. Det är lättare att helt absorberas av en 

uppgift om man tror den är genomförbar (Csikszentmihalyi 2004). Flow infinner sig inte 

i uppgifter som upplevs som allt för lätta. Flow handlar därmed om att utmana sig på ett 

”lagomt” sätt. Det kan även handla om förmågan att se utmaningar i de mest triviala 

saker och därigenom inte falla i rutin och leda. (ibid) ”Av alla mänskliga förmågor är en 

av de dyrbaraste att, där ingen annan gör det, urskilja möjligheter i sin omgivning … den 

som verkligen är engagerad i världen - intresserad, nyfiken, entusiastisk - saknar aldrig 

möjligheten att uppleva flow”. (Csikszentmihalyi  2004:68) 

 

4. Koncentrationen fördjupas. En del av att befinna sig i flow handlar om att vara 

väldigt koncentrerad (Csikszentmihalyi 2004). Fördjupad koncentration innebär att man 

inte märker att tankar existerar, så fort man aktivt börjar tänka försvinner känslan av att 

vara fullkomligt absorberad av den uppgift man utför. (ibid) 

 

5. Nuet är det som betyder något. Att befinner sig i flow är att befinna sig i nuet 

(Csikszentmihalyi 2004). Minnet kopplas bort och man kommer inte ihåg gamla saker, 

saker man vanligen grubblar över och man kan inte heller tänka på framtiden (ibid). 

 

6. Kontroll är inget problem. Flow handlar om känslan att både ha fullständig kontroll 

över en situation, samtidigt som den inte helt går att kontrollera (Csikszentmihalyi 

2004). Upplevelsen ligger i samspelet, exempelvis mellan bergvägg och klättrare, och att 

tilltron till att det bästa man gör kommer räcka till seger. (ibid) 

 

7. Känslan för tid är förändrad. Flow är att uppleva saker i en annan tid än den klockan 

visar (Csikszentmihalyi 2004). Det innebär att upplevelsen av att göra något i flow kan 



 46 

få händelseförloppet att antingen går mycket fortare eller mycket saktare än klocktiden. 

Att studera ett vackert ting under flera timmar, kan upplevas som en väldigt kort stund, 

samtidigt som sekunderna för en enda fotstegsförflyttning kan upplevas som en evighet. 

(ibid) 

 

8. Förlust av egot. Slutligen kan flowupplevelsen innebära att man inte lika tydligt 

upplever sin person (Csikszentmihalyi 2004). Trots att man kanske är mer medveten om 

varje del av sin kropp än i vanliga fall, sker denna medvetenhet på ett oreflekterat sätt. 

Tankar om vem man är eller vad man heter finns inte. Känslan av att individen inte är av 

betydelse och att man är del av något större kan även infinna sig. (ibid) 

 
4.3. Åldersbaserad motivationsteori 
Som tidigare nämnt fokuserar en stor del av den motivationsteori som existerar idag inte 

på ålder eller att motivation kan förändras genom livet. Demografin har i många delar av 

världen börjat ändra sig, med effekten att andelen äldre i förhållande till total population 

blir högre och högre (Smith 2004). Detta får konsekvenser bland annat för 

arbetsmarknaden då det av ekonomiska så väl som sociala anledningar finns intresse av 

att få människor att stanna kvar längre i arbetslivet (Smith 2004; Barnes-Farrell & 

Matthews 2007). Uppmärksamheten för motivation genom hela livet har ökat och lett till 

ett stort antal studier inom ämnet, bland annat av Philipson & Smith (2005), Nilsson, 

Hydbom & Rylander (2011) och Inceoglu, Segers, Bartram (2011), för att nämna några. 

Dessa studier visar alla på skillnader gällande vad som motiverar äldre respektive yngre 

personer (ibid). Resultaten har också pekat på att mer grundliga studier i ämnet behöver 

göras (Kooij, de Lange, Jansen & Dikkers 2008). Då teori runt ämnet fortfarande är 

relativt ny samt att mycket av den forskning som bedrivits hittills lett till liknande 

resultat, har vi valt att presentera denna teoridel i samlad form. En specifik uppdelning 

och genomgång teori för teori kommer alltså inte ske på samma sätt som ovan, utan 

teoriernas skillnader och likheter presenteras i detta avsnitt gemensamt.  

 

Philipson och Smith (2005) har mot bakgrund av den ökande populationen av äldre 

undersökt vad som skulle kunna uppmuntra äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. De 

har i sin undersökning kommit fram till ett antal pull och push faktorer rörande valet att 
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gå i pension eller ej. Dessa handlar om orsaker till att stanna kvar eller lämna sitt jobb. 

Dessa varierade något mellan vad Philipson och Smith anser vara hög- och lågklassjobb, 

men övergripande gäller att faktorer som bidrar till pensionering (push) är dålig hälsa 

eller oförmåga att fortsätta arbeta. Ekonomiskt välstånd är motsatt till detta en faktor 

som får människor att vilja stanna kvar längre (pull). (ibid) Philipson & Smith (2005) 

lyfter även fram att arbetets betydelse också beror på ålder. Vid 50 års ålder anser många 

fortfarande att deras jobb är viktigt, medan personer som istället är lite över 60 snarare 

prioriterar sin hälsa (ibid). Hälsa är också något som uppmärksammas ibland annat av 

Nilsson, Hydbom & Rylanders (2011) där även deras studie indikerar att hälsa och att få 

behålla den är mycket viktigt. Samma studie visar också att familj, vänner och social 

samvaro värderas högre med åldern och att nära vänner eller ens partner kan ha stor 

påverkan på beslutet att gå i pension eller ej (ibid). Gällande möjligheten att motivera 

människor att stanna kvar längre i arbetslivet har även, gemensamt för flera studier, visat 

sig vara flexible arbetstid (Philipson & Smith 2005; Bal, De Jong, Jansen & Bakker 

2012). Att själv delvis kunna styra sin arbetstid ökar motivationen och är högt värderat 

av många olika grupper gällande både kön och ålder (ibid). Tid och känslan av att kunna 

styra över den är också något fysikern och emerita professorn Bodil Jönsson skrivit 

mycket om. Ur ett populärvetenskapligt perspektiv har Jönsson under ett tiotal år gett ut 

åtskilliga böcker inom ämnet (Jönsson 2011). Hennes första bok ”Tio tankar om tid” 

(2002) blev en succé och efter det kom därför ett antal böcker till, dels om tid på arbetet 

men också om tid till att bli pensionär (Jönsson 2011). Jönsson tar i sina böcker bland 

annat upp begreppen ställtid, fram- och baklängestankar, klocktiden jämfört med den 

upplevda tiden (2002) samt känslan av att åldras (2011). Ställtid är enligt Jönsson den 

tid det tar att ställa om/ställa in sig på något (2002). Vilket många gånger kan vara en 

stor tidsmässig del av själva genomförandet.  Fram- och baklängestankar handlar om att 

tänka nytt och positivt, eller fastna i ett negativt bakåttänk. (Jönsson 2002) Jönsson 

(2011) uttrycker även med hjälp av en utsaga av Klaus Rifbjerg att ”när man är gammal 

är man inte ung”. Jönsson försöker genom detta uttryck förklara att det är skillnad på att 

vara gammal och ung; man uppfattar sig själv och saker annorlunda, värderar 

annorlunda och uppskattar olika saker, även om man är pigg och frisk och därmed orkar 

göra samma saker som när man var ung (2011). Jönsson (2011) försöker också genom 



 48 

sin bok om just pension och åldrande skildra den stora förändring som verkligen sker för 

många som närmar sig/går i pension. Att detta både mentalt och fysiskt är en stor 

process som är svår att sätta sig in i om man inte själv är i den (ibid). 

 

I fråga om åldern har betydelse för tillfredställelsen i att arbeta eller trivseln på 

arbetsplatsen råder det delade meningar (Barnes-Farrell & Adams 2007). Det finns ett 

antal äldre studier som visar på att personer känner större tillfredställelse i sitt jobb ju 

äldre de är, samtidigt som ett antal senare genomförda studier inte uppvisar detta 

samband (ibid). I en studie, gjord på fem nordeuropeiska länder, där utgångspunkten var 

att arbetsmotivationen skulle minska, visade studien istället på ett skifte, en förändring 

av motivation i äldre åldrar, snarare än en minskning (Inceoglu, Segers, Bartram & 

Vloeberghs 2009). Hult & Edlund (2008) tar i sin studie bort fokus från själva 

pensionsåldern, då de menar att inställningen till pensionering och motivation till att 

arbeta längre rimligen får större betydelse och relevans när man väl närmar sig 

pensionen. De har i sin studie därför valt att fokusera på hur central plats i livet ens 

arbete har eller inte, samt icke finansiella faktorer runt att arbeta (Hult & Edlund 2008). 

Detta då de menar att arbetet för många har stor betydelse utöver frågan om lön, även 

om det är grunden i att arbeta för de allra flesta (ibid). Indikationer framkomna ur Hult 

& Edlunds rapport var bland annat att den sociala samhörighet personer (framförallt 

män) känner med sina arbetskamrater har stor betydelse för viljan att fortsätta arbeta 

eller ej (2008). Hult & Edlund klargör dock att mer forskning inom området behövs för 

att kunna fastställa detta med säkerhet (ibid). Kanfer & Ackerman (2004) som också 

studerat motivation hos äldre pekar i sin forskning på att motivationsförändringar har 

med åldersrelaterade personlighetsförändringar och självuppfattning att göra. Behovet 

av yttre bekräftelse menar de oftast minskar med åldern och önskan att bli befordrad 

eller på annat sätt klättar uppåt i arbetslivet menar de minskar med åldern. De menar 

också att personer i högre ålder mer aktivt söker sig bort från situationer och/eller 

uppgifter de vet kommer vara personligt utmattande, stressiga eller ha negativ påverkan. 

(ibid) 
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Samtidigt som forskningen runt motivation av äldre till stor del kommer fram till 

liknande slutsatser finns alltså även en del olikheter. Flera forskare tar även upp att mer 

studier runt ämnet behövs för att kunna få fram tillförlitlig teori inom ämnet (Hult & 

Edlund 2008; Kooij, de Lange, Jansen & Dikkers 2008). Stora delar av den forskning 

som bedrivits har även skett utanför Sveriges gränser vilket också kan tala för att mer 

nationell forskning runt ämnet skulle behövas. Då pensionssystemen runt om i välden 

ser väldigt olika ut både gällande åldern då personer väljer/får lämna arbetslivet samt 

den ekonomiska trygghet som ges efter pensionen anser vi att det kan finnas svårigheter 

i att applicera vissa teorier internationellt.  

 

4.4. Motivation och identitet 
De tidigare nämnda klassiska motivationsteorierna kan uppfattas ha fokus på att 

motivera mer samt ha en generell utgångspunkt i att alla människor motiveras av samma 

saker. Modernare motivationsteorier har större fokus på individen men håller sig i 

många fall inom tanken att motivation i stor mån går generalisera. Då uppsatsens 

frågeställning fokuserar på vad som på individnivå kan få människor att arbeta längre, 

har teorier för att förklara vad som ligger till grund för motivation hos olika specifika 

individer varit av relevans. Lacans verk om jaget och den Andra har legat till stor grund 

för hur människan idag uppfattar jaget (Mattis 1989), vilket även lett till vidare 

forskning och utvecklats till teorin om den betydelsefulla andra (Jackson & Carter 

2002). Även Zambrell (2004) har i sin forskning uppmärksammat hur människor formar 

sin identitet, då i förhållande till sin yrkesroll.  

 

4.4.1. Den Andre 
Jacques Lacan (1901-1981) var fransk psykoanalytiker och hans skrifter har fått stort 

erkännande inom både psykoanalysen men också en rad andra vetenskaper (Matthis 

1989). Genom radikala nytolkningar av Freuds verk har han gett nytt liv åt 

psykoanalysen (ibid) och texter förknippade med honom har varit mycket inflytelserika 

vid utvecklingen av den nutida förståelsen av jaget (Jackson & Carter 2002). 

 

Lacans syn på jaget är att det inte är något vi föds med, utan något som utvecklas genom 

barnets interaktion med omvärlden (Jackson & Carter 2002). Omvärlden blir då den 
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Andre. Eftersom den Andre existerar före jaget har vi inget annat val än att interagera 

med denne. Vår motivation kommer då ifrån att vi önskar att bli en del av den Andre, att 

bli accepterad. Denna önskan grundar sig i att vi utan den Andre blir isolerade och 

meningslösa. (ibid) Jaget är alltså en “produkt av sociala relationer, aldrig bara en 

självständig del av ‘en individ’” (Jackson & Carter 2002:191). Önskan om att bli den 

Andre är emellertid omöjligt att helt uppnå, eftersom det skulle innebära att vi blev 

kopior och därigenom oidentifierbara. Vi måste därför i viss mån vara olika alla andra 

jag då vi vill vara unika. Det innebär också att sökandet efter att bli den Andra redan 

från början innehåller en “brist”. Att försöka fylla denna “brist” är det som utgör 

motivation. (Jackson & Carter 2002). ”Motivation kan här ses som, inte anskaffandet av 

materiella tillfredställelser i någon form, utan som sökandet efter identitet, sökande efter 

en positiv värdering av den Andre.” (Jackson & Carter 2002:193). Detta blir då aktuellt 

även i arbetssituationer då en persons arbete kan vara starkt kopplat till den personliga 

identiteten och påverka uppfattningen om jaget. Motivation på en arbetsplats kan då 

enligt denna teori handla om att försöka få en positiv värderinga av den Andre. 

 

4.4.2. Den betydelsefulle andre 
George Herbert Mead (1863-1931) skapade i förhållande till Lacans den Andre, 

begreppet “den betydelsefulla andra” (Jackson & Carter 2002). En del av den Andre är 

andra människor, vilka vi önskar efterlikna. Alla människor i vår omgivning har dock 

inte lika stor påverkan på att forma vårt jag. Mead skapade därmed begreppet den 

betydelsefulle andra vilken innefattar de personer vi själva tillskriver påverkan på vårt 

jag. Sådan påverkan kan vara positiv eller negativ och bland annat bestå av idéer, 

attityder och beteende. De kan komma från personer i vår närhet så som 

familjemedlemmar eller personer på vårt arbete, men också vara popstjärnor eller 

politiker. Huvudmeningen med begreppet den betydelsefulla andra är alltså att alla 

personer i vår omgivning inte har samma betydelse för oss och därmed inte kan påverka 

vår motivation. I ett organisatoriskt perspektiv får detta betydelsen att det enligt denna 

teori är omöjligt för en organisation att själv försöka bli den betydelsefulla andra. (Ibid) 

Oavsett ledarstil eller företagskultur menar denna teori att det bara är individen själv 
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som kan avgöra om dennes chef och/eller kollegor är del av den betydelsefulla andra 

eller ej, det vill säga om denne kan bli motiverad på sin arbetsplats eller inte. 

 

4.4.3. Arbetets fyra identitetsdimensioner  
I Katarina Zambrells licentiatavhandling ”Mitt arbete – Det är jag!” diskuteras bland 

annat arbetets betydelse och inverkan på roller och identitet (Zambrell 2004). Zambrell 

fann att arbetet har eller kan ha fyra dimensioner som i olika grad påverkar den 

personliga identiteten. Dessa kan vara mer eller mindre framträdande och centrala för 

olika människor. Dimensionerna är arbetets förstärkar-, möjliggörar-, legitimerar- och 

dilemmadimension. (ibid) Om man känner att ett behov av att utöka och komplettera sin 

identitet uppstår, kan arbetet verka som en förstärkare som då förstärker en persons 

identitet och det egna jaget (Zambrell 2004). Detta behov kan uppkomma om man 

känner att arbetet tar väldigt mycket tid, vilket leder till minskad tid till att ägna sig åt 

exempelvis fritidsaktiviteter eller andra intressen. För att vara nöjd och värdesätta sitt 

arbete har arbetsuppgifterna stor betydelse och något som Zambrell menar är viktigt är 

utvecklingsmöjligheter. Förändring bör uppmuntras och man ska aldrig sluta lära sig, 

genom detta kan arbetet komma att värdesättas. Detta förklaras bland annat med att 

utveckling och inlärning leder till att en persons identitet förstärks. Ytterligare en 

förklaring är att man vill utveckla sin kompetens på grund av att arbetsmarknaden ställer 

de kraven för att man ska vara anställningsbar. Således kan arbetet möjliggöra positiva 

känslor och leda till en stärkt identitet. Enligt Zambrell har arbetet en legitimerande 

funktion och menar att arbetet bland annat kan ge status och makt. Det är just denna 

status och makt som bidrar till att ge legitimitet i en persons yrkesroll och som i sin tur 

stärker identiteten hos samme person. Känslan att vara framgångsrik och att lyckas i sin 

yrkesroll ger även det legitimitet och stärker identiteten. Upplevelsen om att vara 

efterfrågad i arbetslivet leder till stärkt självkänsla och värdighet. Denna bekräftelse 

förstärker identiteten när personen blir sedd av andra. Zambrell ställer sig frågan vad 

som händer om en person inte är efterfrågad i arbetslivet och om det då uppstår ett 

dilemma eller om personen som inte längre är efterfrågad i arbetslivet ersätter sin 

yrkesrelaterade identitet med något annat. Det är troligt att betydelsen av den 

yrkesrelaterade identiteten minskas och att andra ”identitetsbekräftande” roller blir 
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viktigare och hamnar i fokus. Roller som inte varit i fokus tidigare förstärks för att 

ersätta den yrkesrelaterade identiteten. Gällande dilemmadimensionen diskuterar 

Zambrell bristen på tid och jakten på mer tid. Det finns ett problem med att få tiden att 

räcka till ”måsten”. Resultatet av studien visar att det finns en önskan om ökad frihet 

genom att man får bestämma mer själv. Stävan efter frihet handlar om att ha möjlighet 

att välja sitt liv själv. ”Det handlar således om en känsla av att vara fri att påverka (och 

välja) ingredienser i livet” (2004:97). Ett arbete som är stimulerande och fritt anses vara 

viktigt men det ska helst vara i balans med livet i övrigt gällande tid. Arbetet ska 

balanseras med familj och andra intressen. Gällande dilemmat med tid är det är svårt för 

en person att få balans i sitt liv på grund av att denne inte har möjlighet att påverka de 

strukturella och sociala villkor som finns. Studien visar även att det som eftersträvas i 

arbetet oftast inte är de aspekter som, enligt Zambrell, anses självklara, det vill säga 

makt, lön och glädje/trivsel. Vidare hävdar Zambrell att värdet av lönen är överdriven 

som incitament. Trots att lönen inte står i fokus kan den ses som en möjliggörare då 

pengarna ger en form av frihet, exempelvis gällande val av livsstil. Zambrell hävdar 

dock att lönen kan ses som en möjliggörare endast för de som har tillräckligt hög lön. 

(ibid) 

 

Avslutningsvis kan man sammanfatta de olika dimensionerna med att säga att arbetets 

förstärkardimension handlar om att man kan stärka sin yrkesroll genom vissa aspekter i 

sin arbetssituation. Genom att stärka sin yrkesroll kan man därigenom även stärka sin 

identitet. Arbetets möjliggörardimension handlar om att man genom sitt arbete kan få 

möjlighet att utvecklas och den utveckling som sker genom arbetet leder även till att 

man stärker sin identitet. Arbetets legitimitetsdimension handlar om sin egen legitimitet 

och den status man har, främst i samhällets ögon. Arbetets dilemmadimension har två 

förklaringar. Antingen handlar det om vad man saknar i sitt arbetsliv, exempelvis glädje, 

eller så handlar det om problem som uppstår när man till förmån för sitt arbete skjuter 

undan resten av livet, exempelvis familjen. 
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4.5. Teoretisk sammanfattning 
Med de klassiska teorierna i ryggen kommer vi i kommande analys främst ta med oss 

och använda oss av de något nyare teorierna presenterande i ovanstående teorikapitel. 

Med från de klassiska teorierna följer dock tanken om att människor, om än på olika 

sätt, har vissa behov och vissa grundstenar vilka behöver uppfyllas/uppmärksammas för 

att motivation skall uppstå. 

 

Social samhörighet är exempelvis ett ”behov” hos många människor och har även 

uppmärksammats av respondenterna. Vikten av social samhörighet är tankar som ingår 

mer eller mindre i samtliga ovanstående teorier och är en del av teorierna som kommer 

läggas stort fokus vid i kommande analys. Tid är även något som på olika och liknande 

sätt tagits upp av respondenterna och är därav också en av de delar som kommer få stor 

uppmärksamhet i analysen. Csikszentmihalyis (2004) teori om flow är en av de teorier 

vi kommer lägga fokus vid, tillsammans med Zambrells (2004) fyra dimensioner. 

Kompletterande kommer också Jönssons (2011) populärvetenskapliga tankar runt ämnet 

vara. 

Zambrells (2004)  teori om de fyra dimensionerna är även vara en av de teorier som 

kommer belysas i analysen gällande identitet och identifikation. Lacans (Jackson & 

Carter 2002) verk kommer användas för att bringa förståelse för vad som motiverar 

jaget. Den individbaserade motivationen är också något som kommer läggas vikt vid 

utifrån Pinks (2009) teori om att motivation är/borde vara individbaserad, vilket också är 

något som Vroom (1964) tar upp i sin teori. 

På ett övergripande sätt genom hela analysen kommer även Maccobys (1989) tankar om 

varför vi överhuvudtaget arbetar vara av stor relevans. Maccobys (1989) teori 

tillsammans med de resultat som framkommit i forskningen runt just äldre i arbetslivet 

kommer sedan slutligen läggas fokus på för att bringa förståelse och skapa en trovärdig 

analys. 
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5. Analys 
5.1. Upplevelse av flow i arbetslivet 
Ett samstämmigt svar bland respondenterna, som väckte viss förvåning, var svaret om 

hur respondenterna ansåg att den perfekta arbetsdagen skulle se ut. Där förväntningarna 

var beskrivningar som särskilde sig från hur en vanlig arbetsdag såg ut eller att den på 

något sätt skulle önskas vara lite extravagant, var flertalet svar snarare att det just var en 

helt vanlig dag som ansågs var den perfekta. Inga extra spännande eller givande 

händelser uppmärksammades, utan betoning låg på att arbetet skulle flyta på, att tiden 

räckte till och att respondenten upplevt att denne gjort ett gott dagsverke när dagen var 

slut.  

 

Upplevelsen av flyt och den positiva känsla det lämnar efter sig är inte en nyhet, men 

någon som ägnat extra uppmärksamhet åt detta är psykologi professorn Mihaly 

Csikszentmihalyi som utvecklat begreppet Flow. Csikszentmihalyi (2004) påvisar 

betydelsen av människans välmående i förhållande till hur man upplever flyt i livet. 

Vidare menar Csikszentmihalyi att flow är det ytterst avgörande för om man kommer att 

trivas med ett yrke eller inte, oavsett vad arbetet innebär eller hur givande uppgifter är. 

Experiment har även visat att personer som utsatts för en konstant upplevelse av “icke-

flow”, det vill säga oflyt i sina arbetsuppgifter redan efter 48 timmar uppvisade 

symptom oroväckande lika psykisk störning (Chef.boken 2010). Att inte utsättas för 

konstant avbrott är alltså av vikt för välmående och att få en arbetssituation som man 

trivs med. Ett av de effektivaste sätten att förhindra flow är tidsbrist (Csikszentmihalyi 

2004). Detta var även något som uppmärksammades bland respondenterna, tidsbrist var 

nämligen något som anmärktes kunna förhindra en perfekt arbetsdag. Ett talande 

exempel på detta var distriktssjuksköterskan Karin som berättade om en av sina 

arbetsuppgifter som telefonrådgivare och den dokumentationsplikt hon hade till detta. 

Arbetsuppgiften innebar en skyldighet att journalföra de råd hon gett patienter via 

telefon, samtidigt var hon skyldig att svara på inkommande samtal efter max tre 

signaler, vilket för henne innebar ett ständigt uppbrott i det hon gjorde. Hon uttryckte 

själv det som mycket frustrerande och något hon fick lägga onödig energi på då det 

kunde bli väldigt stressande. Det exempel som Karin tar upp är ett exempel på hur ett 



 55 

system av ”icke-flow” byggs in i en organisation. Trots det ständiga avbrottet som finns 

i denna arbetssituation, och därmed upplevelse av ”icke-flow”, får ändå dessa rutiner 

fortsätta att existera. Upplevelsen av oflyt är något som på ett mycket effektivt sätt kan 

få anställda att trivas mindre med sitt jobb och är därmed något man rimligen borde 

undvika att sätta i system. Enligt Kanfer och Ackerman (2004) söker sig äldre personer 

mer aktivt bort från situationer och/eller uppgifter som kan upplevas som utmattande, 

stressiga eller negativa. Då tidsbrist bland respondenterna ansågs vara ett negativt inslag 

i en annars perfekt arbetsdag kan man anse att det är något som verkligen bör undvikas, 

om man vill motivera sina anställda. 

 

5.2. Tid 
Flera av respondenterna uttryckte en vilja att gå ner i tid i samband med pensionering. 

Några önskade trappa ner innan pensionen, för att inte få en så tydlig förändring vid 

själva pensioneringstillfället. Någon annan pratade om att arbeta som vanligt fram till 

pensionen och därefter gå in som vikarie och därmed få någon form av nedtrappning 

efteråt. Att själv kunna styra sin arbetstid, exempelvis genom flexibel arbetstid, var 

också något som uttrycktes som en önskan bland respondenterna. Flexibel arbetstid är 

något som både Philipson och Smith (2005) samt Bal, De Jong, Janse, och Bakker 

(2012) sett motiverar människor att stanna kvar längre i arbetslivet. Känslan vid 

intervjuerna var att den fria viljan var av vikt vid fortsatt arbete, att det var 

respondenterna själva som valde att arbeta och att det inte skedde under någon form av 

tvång. Ett tydligt exempel på känslan av makt i att själv få bestämma över sin tid togs 

upp av Peter. Han hade på en tidigare arbetsplats avtalat att få ta ut en extra dag ledigt i 

månaden. Detta var något Peter mindes tillbaka till, hur stolt och nöjd han varit över sig 

själv att han lyckat förhandla fram detta och tänkte på alla kortare semestrar han skulle 

göra med sin fru. Trots ett antal år på detta företag resulterade det inte i mer än ett fåtal 

uttag av dessa dagar, vilket han själv inte tyckte gjorde så mycket. Det var möjligheten 

att ta en extra dag ledig som betytt mycket för Peter, vilket vi fann mycket intressant. 

Detta vore möjligtvis något att fundera kring för arbetsgivare, det är troligt att det inte är 

genomförbart att ge all personal möjlighet att ta ut en ledig dag i månaden, men att ha i 

åtanke att den upplevda frihet personalen känner är av stor betydelse. Detta även om den 
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friheten inte alltid utnyttjas så mycket i slutändan. Pink (2009) hävdar i sin teori 

Motivation 3.0 att det är frihet som i första hand motiverar, tillsammans med utmaningar 

och uppgiften som ska lösas. Vidare menar Pink att med Motivation 3.0 har de anställda 

både bättre självkänsla samt bättre hälsa vilka båda kan bidra till ett bättre arbetsklimat 

(ibid). Även McGregor (1960) försöker med sin teori X & Y skapa ett gott arbetsklimat, 

som kan gynna organisationen. Det är inom teori Y som anställda får större frihet då 

ledningen litar på de anställda och inte styr dem så hårt (ibid). Även Zambrells studie 

visar att det finns en önskan om större frihet och att själv få välja hur man vill disponera 

sin tid (2004). När Annika talade om sin kommande pensionsålder berättade hon om sin 

önskan att gå tidigare i pension. Detta för att under tiden som pensionär få möjlighet att 

utnyttja och bestämma över sin egen tid. Annikas tankar kan kopplas samman med 

resultatet från Zambrells (2004) studie som visar att strävan efter frihet i slutändan 

handlar om att ha möjlighet att själv styra över sitt liv och i förlängningen sin tid.  

 

Tid var alltså en återkommande faktor i många av intervjuerna. Det gällde tid på arbetet 

såväl som tid till fritid. En del av respondenterna upplevde att det var viktigt att 

uppskatta den tid man har och värderade sin fria tid mer än sitt arbete och ville därför 

jobba mindre. Detta tas även upp av Nilsson, Hydbom och Rylander (2011), de menar 

att familj, vänner och social samvaro värderas högre ju äldre man blir. Det kan tolkas 

som att prioriteringarna ändras med åldern och karriär och arbetsrelaterad prestige 

hamnar i skymundan till förmån för en fritid med fokus på relationer. Henrik uttryckte 

snarare en rädsla över den stundande obegränsade fritiden. Han hade i hela sitt liv drömt 

om att få obegränsat med tid, tiden som pensionär var ett drömscenario. Nu när han 

närmade sig pensionen hade han som han själv uttryckte det snarare ”dragit öronen åt 

sig” och börjat fundera på vad han skulle göra med all tid. Vem skulle han prata med 

hela dagarna? Vad skulle han göra? Man kan fråga sig huruvida man kan få för mycket 

tid och frihet att styra över denna. Zambrell (2004) diskuterade jakten på tid och tid som 

en ständig bristvara. En fundering som väcks är vad man ska jaga när man inte längre 

behöver jaga tid?  
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Flertalet av respondenterna hävdade att deras inställning till att arbeta har förändrats 

efter livets gång, något som stämmer överens med bland annat Jönssons 

populärvetenskapliga tankar. Jönsson (2011) menar att man uppfattar och värderar sig 

själv och saker annorlunda när man blir äldre. Enligt Barnes-Farrell och Adams (2007) 

finns det ett antal studier som visar att ju äldre man blir desto större tillfredsställelse 

känner man i sitt jobb, samma författare poängterar även att det finns ytterligare studier 

inte uppvisar samma resultat. En studie av Inceoglu, Segers, Bartram och Vloeberghs 

(2009) ligger i linje med Jönssons tankar om att det sker en förändring av motivationen. 

Det kan ses som logiskt att saker och ting förändras under tidens gång. Alla erfarenheter 

man samlar på sig under livet påverkar den personen man är idag, vilket även innefattar 

hur man motiveras. Henrik förklarade att han kände att det var väldigt viktigt att ge sin 

familj en ekonomisk trygghet när hans barn var små. Denna ”plikt” till att arbeta tolkas 

dock ha minskas då barnen växt upp. Det kan tolkas som att Henrik tidigare kan ha 

motiverats av att ge sin familj en trygghet medan han idag inte har samma behov att 

detta, idag motiveras han kanske snarare av den sociala samhörighet arbetet erbjuder.  

 

Jönsson (2011) talar även om tid på ungefär samma sätt som Csikszentmihalyi (2004) i 

teorin om flow, att hur man upplever tid är något man själv kan avgöra. Klocktiden är 

inte på något sätt mer verklig än den upplevda tiden och Jönsson (2011), likväl som 

Csikszentmihalyi (2004) menar därför att människor borde börja oroa sig mindre över 

att tiden ska börja gå fortare eller att man upplever att det finns för lite av den. Jönsson 

(2011) menar att detta är en typ av baklängestanke som växt fast, att vi inte har tid, när 

det enda vi faktiskt vet säkert är att vi har tid. Tid är en resurs som är lika fördelad, 

oavsett hur mycket rikedom, lycka eller social status man har (ibid). Alla har lika många 

timmar per dygn. På frågan om vad respondenten ville göra med sin tid som pensionär 

gav Annika svaret att hon vill ”leva”. Detta kan tolkas som att Annika upplever att hon 

har för lite tid till sin fritid där hon kan ägna sig åt sina intressen och drömmar. Som 

tidigare nämnt tar Zambrell (2004) upp just denna jakt efter tid och att samhället till viss 

del upprätthåller normer som gör att tiden upplevs som knapp. Enligt Jönsson (2011) är 

det ett baklängestänkande och att vi alla har en fri vilja att låta denna tanke rota sig eller 

ej. I enlighet med Jönssons påpekande av att tid är den enda säkra resurs vi har, 
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samtidigt som vi endast vet säkert är att nuet existerar, skulle man kunna tänka att 

Annika borde fundera runt sin livssituation. Att vänta med att leva till pensionen skulle 

enligt Jönsson vara ett oerhört resursslöseri. Man kan ställa sig frågande till om det 

verkligen går att spara eller skjuta upp upplevelsen av att leva till man bli pensionär. En 

tanke som väcktes i samband med detta var även om jakten efter tid kan bero på att man 

känner sig fri först när man har möjlighet att utnyttja en resurs eller på något sätt känner 

rikedom. Enligt Jönssons tanke om att tid är en resurs, borde tid därmed kunna jämföras 

med en monetär resurs. Mycket fri tid borde då inge en känsla av rikedom. Kanske 

samma typ av frihetskänsla om många förknippar med monetär rikedom. På samma sätt 

som det till viss del tappar betydelse om en person är förmögen, om denne inte har 

någon möjlighet att utnyttja sitt kapital, borde samma fenomen gälla känslan av att 

kunna använda sin tid eller ej. En förmögen person är ju fortfarande är rik ”på pappret” 

trots oförmåga att utnyttja något av sitt kapital, på samma sätt som vi ”på pappret” alla 

har lika mycket tid till vårt förfogande. Att på ett självständigt sätt kunna styra över sin 

tid borde därmed kunna inge känsla av rikedom och är kanske därför anledningen till 

jakten efter tid/att få styra över sin tid.  

 

5.3. Social samhörighet 
En vanligt förekommande anledning bland respondenterna till att vilja arbeta och också 

till att vilja stanna kvar längre i arbetslivet, är den sociala interaktion det innebär att ha 

ett jobb. Arbetskamrater eller andra människor man kommer i kontakt med i sitt arbete 

ansåg flertalet respondenter berika deras liv betydligt. Vikten av social samhörighet är 

något som Maccoby (1989) beskriver som en av de drivkrafter som finns till att arbeta. 

Maccoby menar till och med att vi utan social interaktion med andra människor blir 

sjuka (ibid). Social samhörighet är även något som återfinns i Maslows behovshierarki 

där den tredje nivån berör behovet av kärlek och att människan behöver känna social 

tillhörighet (Maslow 1987). Även Hult och Edlund (2008) menar att det finns 

indikationer på att den sociala samhörighet som personer känner med sina kollegor 

påverkar viljan att fortsätta arbeta. Utifrån respondenternas tankar kring den sociala 

samhörighet de upplevde att arbetet gav dem och de teorier som berör den sociala delen 

av att arbeta, kan man tolka det som att människan är en väldigt social varelse. Vidare är 
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det otroligt viktigt att ha goda relationer med andra medmänniskor. Självklart är vi alla 

olika men det kan tolkas som att många teoretiker uppfattar att social interaktion är en 

betydelseful del i våra liv. Frågan är då vad det betyder för de som inte har ett socialt 

arbete utan arbetar helt ensam? Om social interaktion har så stor påverkan på trivsel och 

motivation, hur påverkas då individer av avsaknaden av detta? Att på något sätt bli 

bekräftad av sin omgivning och söka erkännande hos denna är något som behövs för 

mental hälsa. Arbetsplatsen ger i samband med det också möjlighet att tillfredsställa 

bland annat drivkraften som handlar om värdighet. Värdighet är en drivkraft som kan 

skapas hos individen själv, men även i samband med andra genom att vinna respekt och 

värdighet hos dem (Maccoby 1989). Värdighet är även något som Zambrell (2004) berör 

i sin studie och menar att upplevelsen av att vara efterfrågad och sedd bland annat leder 

till värdighet. Flertalet av respondenterna ansåg att den sociala samhörigheten som 

arbetet gav var en av huvudanledningarna till att arbeta överhuvudtaget, något som 

stärker Maccobys resonemang. Peter hävdade också att den sociala samhörigheten han 

upplevde på sin arbetsplats även gav honom en identitet, vilket kan tolkas som en 

bekräftelse på att samhörigheten är otroligt viktigt. I Zambrells studie diskuteras just 

arbetets inverkan på identiteten där en av de fyra dimensionerna handlar om att man 

genom sitt arbete kan stärka sin identitet (2004). Bland respondenterna ansågs arbetet ge 

dem en tillhörighet vilket kan tolkas som att de känner att arbetet är en del av dem och 

på så sätt en del av deras identitet. Även att utvecklas på sin arbetsplats kan leda till att 

man kan stärka sin identitet. Ett flertal respondenter berättade just hur deras arbete gav 

dem en utmaning och mening. Vroom (1964) beskriver i Expectancy Theory om 

sambandet mellan förväntan och prestation och menar bland annat att om en uppgift 

anses svår kan den motivera mycket, eftersom man förväntar sig att få anstränga sig för 

att klara den. Om den däremot anses vara övermäktig kommer ingen motivation skapas. 

Graden av visad uppskattning för genomförd arbetsuppgift kan enligt Vroom också 

påverka motivationen. (ibid) Om vi tolkar det tillsammans med de respondenter som 

upplevde att de blev utmanade i sitt arbete, kan det vara just därför de finner de 

meningsfullt. De tillfällen då respondenterna uttryckt sig ogillande eller omotiverade till 

sitt arbete var ofta däremot när en arbetsuppgift blivit tilldelad för lite tid eller inslag av 

avbrott, vilket i enlighet med Vrooms teori (1964) skulle kunna tolkas som att de blir 
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omotiverade just för att utmaningarna känns övermäktiga. Känslan av att inte klara av 

sitt arbete stärker mest troligt inte identiteten i positiv bemärkelse. 

 

Lacan (Matthis 1989) är en annan person som tidigt pratade om identitetsskapande och 

hur människans jag formas. Utifrån hans teori om att man föds in i den Andres värld och 

försöker uppnå samhörighet med denna, utvecklades teorin av George Herbert Mead till 

den betydelsefulla andra (Jackson & Carter 2002). Den betydelsefulla andra 

uppmärksammade att alla människor inte är av samma betydelse för oss och att vi 

därmed påverkas olika mycket av alla människor (ibid). Då de båda teorierna menar att 

motivation skapas genom att jaget vill uppnå likhet med den Andre, får det i form av den 

betydelsefulla andra innebörden att någon måste vara av betydelse för att kunna 

motivera. Det betyder att arbetskollegor och/eller chefer måste bli del av de 

betydelsefulla andra för att anställda ska kunna bli motiverade. Att ”skapa” detta kan te 

sig svårt, men är kanske inte omöjligt att i viss mån uppnå, delvis beroende på hur 

arbetsklimatet är och i vilken mån samvaro på arbetsplatsen uppmuntras. Svårigheten 

ligger dock också i att man inte kan välja att bli någons betydelsefulla andra, utan det är 

endast personen själv som kan avgöra om det blir så (Jackson & Carter 2002). Den 

upplevelse respondenter ansåg sig ha var att arbetet för flertalet av dem var en mycket 

viktig del i deras liv. Inte det viktigaste i deras liv, men många skulle inte vilja vara utan 

sitt arbete. Möjligheten att skapa en arbetsplats där individer trivs med arbetsklimatet, 

identifierar sig med sitt arbete, genom detta känner en samhörighet och blir motiverade 

anser vi möjligt. Likväl som personer kan hitta motivation hos chefen kan det anses att 

en arbetskamrat eller annan person på arbetsplatsen skulle kunna bli en av de 

betydelsefulla andra. Flera av respondenterna uttryckte något av att de kände glädje i att 

gå till arbetet, att det var av stor betydelse för dem, att de inte ville vara utan det, tyckte 

om den sociala interaktionen eller den samhörighet arbetet gav dem. Utifrån detta kan 

det tolkas som att dessa positiva associationer med arbetsplatsen gör det möjligt att en 

anställd kan hitta en betydelsefull andra på sitt arbete. 

 

Problematiken med teorin om den Andre och den betydelsefulla andra är att denna 

motivation blir svåröverskådlig. Om möjligheten till motivation består av om någon på 
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arbetsplatsen kan bli den betydelsefulla andra eller ej är det svårt för arbetsgivaren själv 

att försöka uppnå detta, då det är något som endast varje individ själv kan avgöra. Ett 

problem som också finns med teorin om den betydelsefulla andra är att den inte tar 

hänsyn till att en och samma människa kan motiveras av olika saker vid olika skeden i 

livet. Som vi tidigare nämnt pratar bland annat Jönsson (2011) att en person inte är helt 

den samma när denne blir äldre. Att förstå den förändringen och vad som motiverar 

äldre bör därmed vara av stor betydelse för att kunna påverka äldre människor att arbeta 

längre.  

 

5.4. Lekfullhet och stimulans 
Ytterligare en av de drivkrafter som Maccoby tar upp är lekfullhet och möjligheten till 

nytänkande och kreativitet på arbetsplatser (1989). Maccoby menar att frihet att själv få 

tänka och experimentera runt sina arbetsuppgifter är en del i vad som kan göra 

människor motiverade (ibid). Frihet var också något som ett flertal av respondenterna 

påpekade som viktigt för trivseln med sitt arbete. Att i viss mån själv kunna styra över 

sina arbetsuppgifter och att också kunna utföra dem under flexibla tider ansågs 

uppskattat. Tillräckligt med tid för att utföra sina uppgifter var även något som 

påpekades som viktigt. De uppgifter som respondenterna vanligtvis tyckte om tappade 

de helt lusten inför att utföra då tidsbrist uppstod och frihetskänslan försvann ofta. 

 

Flera av respondenterna pratade även om att deras arbete på olika sätt kändes 

stimulerande. Antingen genom att själva arbetsuppgifterna kändes givande och gav dem 

kunskaper och större kompetens eller för att arbetet på olika sätt gav dem 

sinnesstimulans. Maccobys (1989) två drivkrafter om information och kunskap handlar 

om just detta och att det är del i hur vi motiveras. Bland respondenterna pratade bland 

annat Karin om att hennes jobb kändes utvecklande och att hon upplevde det givande att 

ha ett väldigt mångsidigt yrke där hon fick behandla patienter med många olika typer av 

sjukdomar. Annika ser sitt arbete som positivt och givande när hon upplevde sig se och 

ge tid åt alla barn hon tog hand om och Karl uppskattade utmaningen i att diskutera 

åsikter och kanske förändra synsätt hos människor. Drivkraften till kunnande handlar 

även om känslan av att ha kontroll över en situation, att känslan av maktlöshet har stor 



 62 

negativ inverkan på motivationen (Maccoby 1989), vilket åter leder in på upplevelsen av 

frihet. Desto mer frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation desto större 

möjlighet finns för att motivation ska uppstå.  

 

5.5. Meningen i att arbeta? 
Den sista drivkraft som Maccoby (1989) tar upp och som han menar även påverkar alla 

de andra är vilken mening man tillskriver saker och händelser. Denna drivkraft har 

funnits mycket intressant och tänkvärd under analysens gång. Avslutningsvis kommer 

meningen som tillskrivs verkligheten tas upp som en möjlig förklaring eller del i den 

problematik som idag finns runt ett längre arbetsliv.  

 

Det har genom flera av intervjuerna framkommit att pengar är en del av anledningen till 

att respondenterna arbetar och att det också kan få påverkan på hur deras fortsatta 

arbetssituation kommer att bli. Däremot har inte tyngdvikten legat vid pengar. Likt 

Zambrell (2004) påvisar i sin licentiatavhandling kan pengar lätt tillskrivas högre 

incitamentsvärde än det faktiskt har. Respondenterna uppvisade ett grundbehov av 

pengar, vilket naturligtvis är oundvikligt om man vill få äta sig mätt och ha någonstans 

att bo, vilket också flera av de klassiska motivationsteorierna tar upp som grundstenar 

för att motivation ska kunna uppstå (Maslow 1987; McGregor 1960; Hertzberg 

1966/2007). Pengar nämndes dock oftast inte i första hand, som den viktigaste 

anledningen att stanna kvar eller fortsätta arbeta. Detta är även något som Pink (2009) 

berör i sin teori Motivation 3.0. Pink menar att så länge man får tillräckligt mycket betalt 

så behöver inte pengar vara någon drivkraft (ibid). Snarare uppmärksammades att 

arbetet är viktigt för det sociala samlivet. Respondenterna ville inte vara utan inkomst, 

men oroade sig många gånger minst lika mycket över hur deras livssituation på ett mer 

socialt plan skulle påverkas av att inte arbeta. Maccoby (1989) menar att den mening 

som man tillskriver saker skiftar från person till person, vilket gör att samma situation 

kan upplevas väldigt olika. Maccoby menar också att förändringar i samhället kan ändra 

den mening man tillskriver saker, till exempel meningen med att arbeta (ibid). Genom 

intervjuerna uppfattades i ett fall en klar känsla av plikttrogenhet runt arbetet och att det 

till stor del var något respondenten ansåg sig gjorde/ha gjort för familjeförsörjningen. I 
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ett flertal andra intervjuer upplevdes dock inte denna mening finnas kvar i arbetet. Trots 

att grunden i att arbeta, nästan alltid, fortfarande är att få en inkomstkälla upplevdes 

respondenterna ha tillskrivit arbetet en annan mening. Arbetet sågs inte längre endast 

som levebröd, utan som något som skulle vara roligt, ge mening och socialt umgänge.  

 

Den personliga mening som människor tillskriver olika saker och händelser menar 

Maccoby också är anledning till att Maslows behovshierarki är felaktig (Maccoby 

1989). Maslows behovshierarki bygger på en tanke om att alla människor styrs av 

samma saker, tillskriver saker samma mening. Maccoby (1989) menar i motsats till detta 

att alla människor inte har samma behov, exempelvis behovet av kärlek, vänner och 

ensamhet varierar människor emellan. Ett potentiellt problem med Maslows 

motivationsteori och många andra av de äldre teorierna kan anses vara att de tenderar ge 

en mycket generaliserande bild över människan. Naturligtvis finns det mycket likheter 

människor emellan och det är möjligt att man kan hålla med Maslow i tanken om att 

människan troligen värdesätter mat, sömn och tak över huvudet före att ha ett roligt 

arbete. Däremot kan det upplevas att det finns en problematik i att skillnaderna inte 

uppmärksammas lika tydligt, där Vroom (1964) är en av få klassiska teoretiker som 

faktiskt belyser att motivation kan vara väldigt individuell. En tanke är att det särskilt i 

det individualistiska samhälle som håller på att skapas idag, där varje individ ska vara 

unik och förverkliga sig själv, finns stor betydelse i att räkna med att vad som motiverar 

skiljer sig från person till person. 

 

Vad det gäller att tillskriva arbetet mening kan man uppleva att människor under sitt 

yrkesverksamma liv verkar tendera att tillskriva arbetet mening i positiv bemärkelse. Att 

arbetet ses som något bra då det ger sysselsättning och bidrar till socialt välmående. När 

det gäller förslaget om förlängt arbetsliv kan man då tänka sig att gruppen som 

tillskriver arbetet denna mening borde se det som något positivt att få möjlighet att 

arbeta längre. Detta då det ger dem möjlighet att hålla på längre med något som de inte 

anser sig vilja vara utan. När det gäller att gå i pension verkar dock tillskrivandet av 

meningen med att arbeta ha förändrats. Då ses arbetet i stället som en börda, som man 

vill slippa undan. Har man arbetat hela livet anses man vid närmandet av 60 års ålder 
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förtjäna att vara ledig. Resonemanget kan uppfattas som något märkligt, då det kan 

anses att människor inte brukar vilja ”slippa” göra saker de finner roliga eller tycker om. 

Naturligtvis är inställningen och tankar kring en förlängning av arbetslivet inte så enkel 

att det endast handlar om vilken mening som tillskrivs att arbeta. Pensionsåldern är 

bland annat en stor politisk och ekonomisk fråga. Trots det kan man fundera kring om 

det faktiskt kan ha viss betydelse att människor tenderar att tillskriva arbetet olika 

mening beroende på vilken del av arbetslivet de talar om. Skulle det vara så kanske det 

finns anledning att undersöka detta närmre, undersöka om det faktiskt är då och se om 

det är något som i så fall går påverka eller dra nytta av på ett positivt sätt. 
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6. Slutdiskussion och slutsats 
Med denna uppsats ville vi undersöka vad som skulle kunna motivera människor att 

stanna kvar längre i arbetslivet. Frågan väcktes via en praktisk iakttagelse av den 

negativa reaktion många hade angående förslaget om ett förlängt arbetsliv. Studien 

genomfördes med en kvalitativ forskningsstrategi, med en analys på individnivå. Detta 

då intresset låg i att se vad som skulle kunna motivera den enskilde individen att stanna 

kvar längre i arbetslivet snarare än att se problemet utifrån en arbetsgivares synvinkel. 

 

Något som uppmärksammades som viktigt för respondenterna var upplevelsen av flow, 

som hade stor påverkan över motivationen de kände för sitt arbete. Om man på 

arbetsplatsen kan göra det möjligt att uppnå flow vid genomförandet av arbetsuppgifter 

kan motivationen öka hos de anställda. Vilket exempelvis skulle kunna betyda att se 

över rutiner och förändra arbetssituationer där ett icke-flow byggts in i systemet. Tid var 

även något som uppmärksammades av respondenterna, som också upplevdes ha ökat i 

betydelse med åldern. Betydelsen av den ”fria tiden” upplevdes ha ökat i förhållande till 

arbetets roll i respondenternas liv. Detta bland annat av anledning att många personer 

gjort omprioriteringar i sitt liv, karriär var inte längre lika viktigt utan det sociala livet 

med vänner ansågs exempelvis viktigare. Flera av respondenterna hade också en önskan 

att i någon form trappa ner arbetstiden, förutsatt att det var ekonomiskt möjligt. Vidare 

värderades den sociala interaktion som uppstod i samband med yrkeslivet högt. En tanke 

som väcktes under uppsatsarbetet var om det är så att den sociala samhörighet som 

många respondenter upplevde att deras arbete gav ökar med åldern. Det kan vara möjligt 

att familjen fyller stora delar av det behov av social samhörighet människan har. När 

barnen sedan växt upp och flyttat hemifrån kan det kanske vara så att den sociala 

samhörighet som jobbet erbjuder får en större del i våra liv. Istället för att lägga tid på 

familj får man mer tid till att umgås med kollegor och vänner. Det bör även föras en 

diskussion kring om det är möjligt att öka den sociala samhörigheten på arbetsplatser, 

för att på så sätt behålla personal som närmar sig pensionsåldern längre. Arbetsplatser 

kan eventuellt utformas på sådant sätt att personal uppmuntras till interaktion kollegor 

emellan och aktiviteter utanför arbetstid kan möjligtvis skapa en bättre sammanhållning 

bland personalen.  
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Vår slutsats är att många av respondenterna skulle uppskatta att fortsätta arbeta. 

Motivationen till att arbeta upplevs förändras över tiden och arbetet i sig minskar i 

betydelse. Det är längre inte helt avgörande att själva arbetsuppgifterna innehåller något 

särskilt, så länge de innehåller upplevelser av flow. Vi upplevde även att pengar fått en 

minskad betydelse. Respondenterna påpekade att en inkomst var viktigt, men att de 

värderade sin fritid mer och därmed önskade gå ner i arbetstid. Så länge man kan leva på 

sin inkomst är det önskvärt att gå ner i arbetstid för att få mer tid att lägga på 

fritidsintressen. Det är inte lika aktuellt att arbeta heltid och tjäna mycket pengar. Tid för 

fritid kombinerat med den sociala samhörighet som arbetet ger, tror vi bidrar till att 

flertalet respondenter önskade gå ner i arbetstid, men ändå stanna kvar. På så sätt får 

man mer fritid men behåller en del av den sociala interaktionen. Vid stor frihet att 

bestämma över sin arbetstid fanns det en vilja att stanna kvar i arbetslivet ända upp till 

75 års ålder, allt beroende på fysisk form och livssituation. 

 

6.1. Besvarande av problemformuleringar 
Syftet med denna uppsats var att bidra till förståelse för om och i så fall hur människor 

kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet. Syftet var även att undersöka om det 

finns ett behov av motivationsteorier som riktar sig mot äldre människor. För detta 

formulerades två frågeställningar. 

 

• Hur kan äldre motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet? 

• Finns det ett behov av motivationsteorier för äldre och i så fall varför? 

 

Gällande frågan hur äldre kan motiveras att stanna kvar längre i arbetslivet kom vi fram 

till att det är möjligt under rätt förutsättningar. En sådan förutsättning är att det sker 

frivilligt och att det inte är något man tvingas till. Detta bland annat då vi upplevde att 

det bland respondenterna var viktigt att kunna styra över sin egen tid. Tid var något 

respondenterna ansåg ökat i värde under livets gång och många önskade att trappa ner 

den tid de la på sitt arbete. Vi upplever att en möjlighet att gå ner i arbetstid är av vikt 

för att kunna motivera äldre att stanna kvar i arbetslivet. Ytterligare en motivationsfaktor 

var den sociala samhörighet som arbetet ger. Denna var något respondenterna inte gärna 
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ville vara utan och såg den därmed som en god anledning till att åtminstone i någon 

form fortsätta arbeta. 

 

Utifrån det vi kommit fram till i denna uppsats; att motivation till att stanna kvar längre i 

arbetslivet till största del verkar vara relaterat till bland annat hur människor kan 

disponera sin tid samt den sociala samvaro arbetet ger, ställer vi oss frågande till de 

incitament som idag finns runt en höjd pensionsålder. Både på Europeisk och nationell 

nivå är de huvudsakliga incitament som framtagits för uppmuntran till höjd 

pensioneringsålder monetära i from av skattereduktioner. Då pengar i förhållande till 

annat verkar tappa i betydelse med åldern är frågan hur effektivt det är att försöka 

motivera äldre personer med just pengar. Kanske borde i stället incitamenten för höjd 

pension ligga inom områden så som möjliggörande av flexiblare arbetstider. 

 

Att se annorlunda på arbete i slutet av arbetslivet och att forska och arbeta fram mer 

teori runt vad som skulle motivera äldre att stanna kvar längre i arbetslivet är något som 

kan vara relevant. Anledningen till detta är att vi genom litteratur, teori och empiri fått 

uppfattningen att motivation är något som ändras med åldern. Hur vi upplever oss själva 

och omvärlden är något som förändras. En äldre människa har andra erfarenheter och ett 

annat beteende än någon som är i början av sitt yrkesverksamma liv. Även om man 

exempelvis fortfarande är vid god hälsa när man närmar sig pensionsåldern upplever vi 

att det kan finnas en förändring runt viljan att arbeta. Vi har även uppfattat att det bland 

många verkar ske en förändring i tillskrivandet av arbetets mening beroende på om man 

tänker på sitt arbete i allmänna termer eller runt pensionen. Arbetet kan värderas som 

något man inte vill vara utan, samtidigt som det i förhållande till är något man vill 

”slippa” göra mer. Denna tanke finner vi mycket intressant och även denna förändring 

anser vi vara skäl till varför man kan tänkas borde forska mer runt motivationsteorier för 

äldre. Det finns redan idag en hel del forskning inom ämnet, men mer storskaliga 

undersökningar tror vi skulle kunna vara av värde, för att kunna säkerställa ny teori. 

Ytterligare anledning till åldersbaserad motivationsteori anser vi vara att vi tyckt oss 

kunna se en vilja bland äldre att fortsätta arbeta, om det sker under rätt förutsättningar.  
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6.2. Vidare forskning 
 
Vi har i denna uppsats bland annat dragit slutsatsen att motivation till att arbeta 

förändrats under livets gång. Vi har även uppfattat attitydförändringar som kan ske 

beroende på vilket sätt människor tänker runt sitt arbete, att tillskrivandet av arbetets 

mening kan förändras vid tanken om pension. Utifrån detta anser vi att det finns behov 

för ytterligare studier inom ämnet och som förhoppningsvis kan leda till ny teori. Trots 

små resurser hoppas vi att resultatet av vår studie kan ligga till grund för framtida 

forskning. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

• Namn 
• Ålder 
• Utbildning 
• Yrke 
• Hur länge har du jobbat med detta yrke 

 
 

• Beskriv ditt jobb (vad gör du?) 
• Hur trivs du med ditt arbete? 
• Hur ser en perfekt arbetsdag ut för dig? 
• Varför arbetar du? Vad ger ditt arbete dig idag? 
• Minns du om det (ovanstående) var samma när du var yngre? Eller vad drev dig att 

arbeta då? 
• Vad värderar du i livet? Vad är viktigt för dig? 
• Vad tänker du om att gå i pension? 
• När vill du gå i pension? När tror du att du kommer gå i pension? 
• Vad tror du skulle kunna motivera personer som närmar sig pensionsåldern att stanna 

kvar längre i arbetslivet? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


