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Sammanfattning 

Sverige, och övriga Europa, står inför en demografisk omvandling som inte bör, eller 

kan, ignoreras. Den åldrande befolkningen, det senare inträdet på arbetsmarknaden 

och den minskade fertilititeten gör det högst aktuellt att hitta ett sätt att få den 

arbetande delen av befolkningen att stanna längre på arbetsmarknaden. Denna 

studie undersöker sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut genom att titta 

på den självskattade pensionsavgången. Tvärsnittsdata från Arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljöundersökningar från åren 2005, 2007, 2009 och 2011 används för att 

undersöka detta samband. En binär logistisk regressionsanalys utförs där frågan 

‖Tror du dig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder i ditt nuvarande yrke?‖ utgör 

den beroende variabeln. I regressionsanalysen kontrolleras det för den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön, utbildning, kön, ålder, hälsa, yrke, bransch osv.  

 

Resultatet visade att arbetsmiljön har effekt på vilka förväntningar en individ har 

kring sin pensionsavgång.  I den fysiska arbetsmiljön har ett fysiskt tungt arbete 

och/eller mycket kontakt med vätska en negativ inverkan på den självskattade 

pensionsavgången. I den psykosociala arbetsmiljön visade sig låg kontroll 

kombinerat med höga krav ha en negativ inverkan på den förväntade 

pensionsavgången. Detsamma gäller psykologisk stress (i form av psykosomatiska 

åkommor, avsaknad av tid för vänner och familj samt otillräcklighet inför 

arbetsuppgifter). Att ha ett trivsamt jobb och/eller ha mycket social kontakt med 

kunder eller klienter hade en positiv effekt på den förväntade pensionsavgången. 

Alla skillnader mellan kvinnor och mäns självskattade pensionsavgång kunde 

förklaras av de ingående variablerna i regressionsanalysen.  

 

Tack till 

Tack till Jonas Månsson, Håkan Locking och Jan Ottosson för värdefulla synpunkter, 

samt enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket för att jag fått tillgång till 

datamaterial och arbetsrum.  
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Abstract 

The demographic change in Europe is a challenge not to be ignored. The ageing 

population, the later entry to the labor market and the decreased fertility rate 

demands increased attention from the decision makers. The taxes of the working 

population is not enough to pay for the future retirements and it is essential to find a 

way to increase the time spent in the labor market to avoid this upcoming financial 

trap. This paper examines whether the work environment has an impact of how long 

an individual stays in the labor market by looking on the self-rated retirement age. 

Cross-sectional data from the work environment survey submitted by the Swedish 

Work Environment Authority and Statistics Sweden from the years 2005, 2007, 2009 

and 2011 are used to examine this relationship. The dependent variable is based on 

the following question: ―Do you estimate that you will be able to work until the ordinary 

retirement age in your current occupation?‖. The binary logistic regression analysis 

controls for the physical and the psychosocial work environment, education, gender, 

age, health, occupation, industry etc.  

 

The results show that the work environment has an impact on how the individual 

estimate their point of retirement. When looking on the impact of the physical work 

environment it is shown that heavy work and/or frequent contact with fluids 

decrease the probability for the individuals to estimate an ordinary retirement age 

(i.e. 65 years). Regarding the psychosocial work environment it is revealed that a low 

level of control combined with high demands has a negative effect of the self-rated 

retirement age. The same is found for psychological stress (based on psychosomatic 

disorders, lack of time for family and friends and the feeling of insufficiency). Job 

satisfaction and, on the contrary to previous research, frequent contact with clients or 

costumers had a positive impact on the self-rated retirement age. All gender 

differences were explained by the explanatory variables included in the model.     
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1. Introduktion 

Under de senaste decennierna har den demografiska övergången från en relativt 

jämn demografisk fördelning till en överrepresentation av äldre individer i 

befolkningen sakta gjort sig alltmer påmind. Anledningen till denna demografiska 

förändring har flera ursprung. Den minskade fertiliteten bland den västerländska 

befolkningen tillsammans med senare inträde i arbetslivet har snedvridit 

åldersfördelningen mellan de yngre och äldre delarna av befolkningen. Framtidens 

pensionsavgångar oroar politiker och ekonomer eftersom pensionssystemet riskerar 

att rasa då den arbetsföra befolkningen, som ska betala för de äldres pensioner, har 

ett numerärt underläge mot den äldre.  

 

En fråga som därför alltmer kommit i fokus är om det är möjligt att förlänga längden 

som en person befinner sig i arbetslivet samt vilka hinder som finns för detta. Lågt 

räknat är det produktionsvärde som en individ bidrar med under ett år cirka 400 000 

kronor. Om exempelvis 1 000 personer lämnar arbetslivet ett år i förtid på grund av 

en dålig arbetsmiljö motsvarar detta en samhällsekonomisk produktionsförlust på 4 

miljarder kronor. Denna produktionsförlust innebär inte bara minskat bidrag till 

nationens totala output men också minskade statliga intäkter, vilka bland annat ska 

bekosta sjukvård och pensioner.  Ett senare utträde från arbetsmarknaden kan därför 

ha betydande konsekvenser för samhällsekonomin.1 I Pensionsåldersutredningen 

(SOU 2011:05) identifieras och diskuteras en rad faktorer som påverkar både att 

personer lämnar arbetslivet i förtid såväl som faktorer som påverkar att 

pensionsbeslutet senareläggs. Något som inte diskuteras i det underlaget är dock 

pensionsbeslutet i förhållande till arbetsmiljö. Denna empiriska undersökning har 

som målsättning att åtminstone i delar fylla denna lucka.  

 

Förtidspensioner är en samhällskostnad som, om ingenting förändras, kommer att 

öka i takt med den demografiska övergången. Att hitta grunden till varför individer 

lämnar arbetslivet i förtid skapar förutsättningar för att förbättra utsikterna för ett 

                                                      
1 Vid en månadslön på 20 000 kronor, 33 procents sociala avgifter samt 25 procents moms. 
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förlängt arbetsliv. Hänsyn bör också tas till den könssegration som finns på 

arbetsmarknaden gällande yrken, arbetsuppgifter och arbetets kvalitet eftersom 

detta kan skapa viktiga skillnader mellan hur länge kvinnor och män stannar i 

arbete. Det finns en rad olika anledningar till varför vissa människor lämnar 

arbetslivet tidigare än andra. Faktorerna som påverkar pensionsbeslutet kan delas in 

i två olika grupper; utträngnings- och attraktions- och motivationsfaktorer. 

Utträngningsfaktorer är sådana faktorer som tvingar individen att lämna 

arbetsmarknaden och kan exempelvis vara en bristande arbetsmiljö, föråldrat 

humankapital eller försämrad arbetsförmåga. Exempel på attraktionsfaktorer kan 

vara mer fritid, medan motivationsfaktorer är det som får individen att vilja fortsätta 

jobba, exempelvis stimulerande och underhållande arbetsuppgifter. Denna 

magisteruppsats syftar till att undersöka sambandet mellan arbetsmiljö och 

tidpunkten för utträde ur arbetslivet. Ekonomiska faktorer kommer således inte att 

behandlas i den empiriska undersökningen.  

 

Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång som först ger en presentation av 

generella resultat från tidigare forskning innan arbetsmiljöfaktorernas inverkan på 

pensionsbeslutet beskrivs i djupare detalj2. En rad arbetsmiljöfaktorer har 

identifierats vilka sedan delats in i faktorer som påskyndar (push) eller förhindrar 

(pull) ett tidigt utträde från arbetslivet. Litteraturgenomgången ger en fördjupad 

presentation av forskningen inom dessa båda övergripande förklaringsansatser. 

Denna följs av en empirisk del som innehåller deskriptiv statistik, en metodologisk 

genomgång samt resultat från den empiriska undersökningen. Därefter avslutas 

uppsatsen med en diskussion och slutsats.  

 

 

 

 

                                                      
2 Litteraturgenomgången baseras till stor del på kunskapssammanställningen ‖Arbetsmiljö och 
arbetad tid‖ som skrivits av samma författare tillsammans med docent Jonas Månsson och 
professor Dominique Anxo på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Förväntad publicering: 
september 2014.  
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2. Arbetsmiljö och arbetslivslängd - vad säger 

tidigare forskning? 

Tidigare forskning på hur arbetsmiljön påverkar arbetslivslängden är relativt smal. 

De flesta undersökningarna riktar sig antingen mot specifika hälsoproblem som är 

vanliga i specifika yrkesgrupper (Lund et al. 2001; Krause 1997; Dasinger et al. 2000) 

eller mot specifika arbetsmiljöproblem (Lund et al. 2001; Molarius 2006; Laine et al. 

2008).  

 

Kadefors och Wikman (2011) gör i sin studie arbetslivslängdsberäkningar med hjälp 

av registerdata från SCBs lönestatistik från år 1999. Undersökningen pågick från år 

2000 till år 2003 och innefattade individer mellan 35 och 64 år som erhållit 

yrkesuppgift. Den beräknade arbetslivslängden skattas utifrån åldern vid förtidig 

död (före 65 års ålder), förtidspensionering och sjukpensionering (som övergår i 

förtidspensionering). Resultaten av beräkningarna redovisades sedan med avseende 

på bland annat kön, yrke och utbildningsnivå. Kadefors och Wikman (2011) finner, 

precis som många andra forskare, att tjänstemän och de med högre utbildning är de 

som stannar längst i arbetslivet medan traditionella arbetaryrken är de som har 

kortast arbetslivslängd (se även Soidre 2009; Riksförsäkringsverket 2004; Ballebye & 

Nielsen 2008; Hansen 2004; Elovainio et al. 2005; Aronsson 2000:9). En annan 

undersökning som gjordes i Danmark på individer mellan 60 och 66 år visade att av 

de individer som hade en högre utbildning (17-18 år av utbildning) var fortfarande 

52 % av dessa i arbete. Samma undersökning visade att bara 16 % av de individer 

som endast hade utbildning från grundskolan fortfarande var i arbete. Denna 

klasskillnad påträffades även för åldrarna 55-59 år och 67-74 år (Hansen 2004). 

Skillnaderna mellan dessa grupper kan direkt kopplas till arbetsmiljön eftersom 

arbetare i större utsträckning arbetar i ergonomiskt och delvis psykosocialt bristande 

arbetsmiljöer (SCB 2012; Arbetsmiljöverket & SCB 2012:4). Det går heller inte att 

förbise att det finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller tid i arbete. 

Litteraturen visar att kvinnor har högre sjukfrånvaro, större hälsoproblem och 

lämnar arbetslivet tidigare än män (Aronsson et al. 2000:9; Arbetsmiljöverket & SCB 

2012:4; Försäkringskassan 2011).  
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Det finns olika förklaringar till varför utbildningsnivån verkar ha en sådan empiriskt 

evident inverkan på arbetslivslängden. En förklaring kan vara att de med högre 

utbildning träder in i arbetslivet senare än de med låg utbildning. De spenderar 

därför kortare sammanlagd tid i arbetslivet vilket bör göra att motivation och hälsa 

håller sig på en högre nivå längre upp i åldrarna för dessa individer än för de 

lågutbildade. Det är även sannolikt att yrken som kräver lägre utbildningsnivå har 

en sämre arbetsmiljö eftersom arbetsuppgifterna är mer praktiskt orienterade och 

fysiskt krävande. Blekesaune och Solem (2005) menar att arbeten som kräver högre 

akademisk utbildning är mindre fysiskt krävande än de arbeten som har lägre 

utbildningskrav. Eftersom kroppen är dessa arbetstagares viktigaste tillgång i deras 

arbete påverkar en dålig hälsa arbetsförmågan mer för dessa personer än de 

arbetstagare som har yrken som inte innefattar kroppsligt arbete i samma 

utsträckning. Detta kan delvis förklara skillnaderna i arbetslivslängd mellan låg- och 

högutbildade. Det är också tänkbart att en lägre utbildningsnivå innebär en lägre 

ståndpunkt i organisationshierarkin vilket kan leda till att dessa personer har mindre 

möjlighet till inflytande och påverkan i deras arbete. Om detta samtidigt kombineras 

med höga krav kan detta enligt Christiansen och Nielsen (2009) leda till ett förkortat 

arbetsliv. En annan möjlig förklaring till skillnaderna mellan låg- och högutbildade 

kan vara att det finns en negativ selektion bland de yrken som har låga 

utbildningskrav. Med detta menas att människor med redan försämrad hälsa, låga 

incitament för att arbeta eller höga incitament för att träda ur arbetsmarknaden tidigt 

dras till de yrken som inte kräver någon utbildning eftersom de upplevs som mer 

lättillgängliga. 

 

SCB (2012) rapporterar att tjänstemän i större utsträckning än arbetare håller mycket 

information i huvudet samt upplever sitt arbete som stressigt. Denna grupp har även 

mindre hälsoproblem och stannar längre i arbete samtidigt som de i mindre grad 

rapporterar att de har dåligt inflytande i arbetet.  Karaseks (1979) krav-kontroll 

modell beskriver hur en hög arbetsbörda påverkar arbetet positivt så länge de 

anställda upplever att de har kontroll och diskretion i deras arbete. Utifrån Karaseks 

(1979) krav-kontroll modell, som beskrivs mer ingående i avsnitt 5.2, skulle detta 
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kunna tolkas som att de negativa effekterna av en hög arbetsbelastning reduceras av 

ökat inflytande över arbetet. Kadefors och Wikmans (2011) undersökning visade 

även att tjänstemän i högre grad tycker att tillfredställelsen som jobbet ger är 

viktigare än den ekonomiska ersättningen för det utförda arbetet. Eftersom dessa 

individer också hade längst arbetslivslängd är detta i linje med tidigare forskning 

som menar att de som trivs med sitt jobb och känner sig tillfredsställda av sina 

arbetsuppgifter löper mindre risk för att vara frånvarande från jobbet och är mindre 

benägna att ta ut förtidspension (Higgs et al., 2003; Krause et al., 1997; Mein et al., 

2000).  

 

Hooftman och Houtman (2010) sammanställde, för Eurofound, resultaten från en 

undersökning genomförd i Nederländerna som använde information från en 

riksomfattande enkätundersökning om arbetsförhållanden för att undersöka hur 

olika arbetsmiljöfaktorer påverkar tidpunkten för arbetslivsutträde. Detta kopplades 

sedan samman med olika yrkesgrupper för att visa vilka av dessa som hade störst 

risk att lämna arbetslivet i förtid. Undersökningen visade att individer inom 

vårdsektorn, poliser, brandmän och yrkeschaufförer var de som var mest utsatta för 

arbetsmiljöfaktorer som har en negativ påverkan på tidpunkten för pensionering.  

 

De yrken som toppar listan för förtidspensionering för män är enligt Kadefors och 

Wikman (2011) serviceyrken, fabriksarbetare, resevärdar, köks- och 

restaurangbiträden. Även för kvinnorna är det servicearbeten som toppar listan för 

förtidspensionering, följt av fabriksarbeten, vaktmästare, maskinoperatörer, 

godshanterare och arbeten inom livsmedelsindustrin (Kadefors & Wikman 2011). 

Det som är mest uppseendeväckande med detta resultat är att ”kvinnoyrken” så som 

köks- och restaurangbiträden samt resevärdar är de yrken med tidigast 

pensionsavgångar för männen medan de yrken med kortast arbetslivslängd för 

kvinnor är typiska ”mansyrken” som vaktmästare, maskinoperatörer och 

godshanterare. För männen kan detta till synes märkliga resultat förklaras av att 

dessa yrken fungerar som reträttyrken, alltså att männen efter att ha ådragit sig 

allvarliga arbetsskador i sitt ursprungsyrke blivit tvungna att byta till en mildare 
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yrkesform. Eftersom det är från det nya yrket de senare träder ut ur arbetslivet 

kommer det i statistiken se ut som det är detta yrke som gjort att de behövt gå i 

förtidspension medan det bara är de ”starka” individerna som arbetar kvar i det 

tidigare yrket. Därmed blir siffrorna förvridna för dessa yrken. Detta fenomen 

benämns ibland som ‘The Healthy Worker Effect‘ eftersom endast de starka 

individerna stannar kvar i ett yrke som är påfrestande för hälsan medan de andra 

samlas i mildare yrkesformer. Samma effekt kan uppstå om företaget kräver en 

godkänd hälsokontroll före anställning (Stattin 1998). Denna sortering är ett stort 

problem i denna typ av studier eftersom information om tidigare yrken hos de 

undersökta individerna sällan finns tillgänglig.  

 

Att det är serviceyrken som toppar både kvinnornas och männens lista av de yrken 

som ger det kortaste arbetslivet är inte så förvånande. Serviceyrken representeras 

ofta av vad som traditionellt anses som dåliga arbetsmiljöer (tunga lyft, upprepade 

arbetsmoment, stress etc.) (Arbetsmiljöverket & SCB 2012:4). Även social kontakt, i 

form av kundkontakt, karaktäriserar dessa yrken vilket, som tidigare nämnt, kan 

kopplas till dålig psykisk hälsa och ett förkortat arbetsliv (Stattin 1998; Houtman & 

Geuskens 2011). Att uppge att arbetsbördan är för stor är också anmärkningsvärt 

vanligare inom hotell- och restaurangbranschen än andra näringsgrenar (SCB 2012).. 

Kontroll och diskretion är något som serviceyrken till stor del saknar eftersom det 

ofta finns en strikt manual för hur och när saker ska göras samtidigt som stöd från 

chefer och kollegor ofta är bristande (Arbetsmiljöverket & SCB 2012:4). Detta skapar i 

enlighet med Karaseks (1979) krav-kontroll modell mentala spänningar som enligt 

Christiansen och Nielsen (2009) är direkt associerade med ett förkortat arbetsliv. 

Inom servicebranschen är även deltidsanställningar väldigt vanliga, vilket visat sig 

vara korrelerat med försämrad psykisk och fysisk hälsa (Aronsson et al. 2000:20).  

 

Vad gäller de minst drabbade yrkesgrupperna är det, enligt Kadefors och Wikman 

(2011) specialister inom biologi, högre ämbetsmän, politiker, piloter, driftchefer, 

dataspecialister som toppar männens lista för de som stannar längst i arbetslivet. På 
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kvinnornas sida är det verkställande direktörer, verkschefer, specialister inom 

biologi, högre ämbetsmän, politiker, tecknare och underhållare som stannar längst. 

 

Yrken med mycket social kontakt, så kallade ”kontaktyrken”, så som lärare, 

psykologer, sjuksköterskor och andra socialarbetare har enligt Stattin (1998) större 

sannolikhet att gå i förtidspension än andra yrken med mindre social kontakt (se 

även Houtman & Geuskens 2011). Försäkringskassan fick år 2013 i uppdrag av 

regeringen att göra en studie av sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. I undersökningen 

användes en modell för att skatta risken att påbörja sjukfall med psykisk diagnos och 

risken att påbörja sjukfall i allmänhet för hela befolkningen. Anledningen till att 

denna rapport valdes att tas med, trots att den klassas som en icke vetenskaplig 

tidskrift, är att den innehåller intressanta resultat rörande den psykosociala 

arbetsmiljön. Det som var särskilt intressant med denna studie var att den visade att 

både kvinnor och män som arbetade inom kontaktyrken hade större risk att påbörja 

sjukfall med psykisk diagnos. Detta kan också vara en bidragande faktor till att man 

i samma studie fann att personer som arbetade inom offentlig sektor hade större risk 

att påbörja sjukfall. I ‖Arbetsmiljön 2011‖ framgår det att 70 % av kvinnorna arbetar i 

yrken som innebär kontakt med andra människor (52 % för män) (Arbetsmiljöverket 

& SCB 2012:4) vilket har visat sig vara psykiskt påfrestande även för de yrken som 

kräver högre utbildning så som präster, psykologer och socialarbetare (Stattin 1998). 

Detta kan delvis förklara varför kvinnor har högre sjukfrånvaro, större hälsoproblem 

och lämnar arbetslivet tidigare än män men det är även möjligt att det inte är den 

sociala kontakten per se som förkortar arbetslivet för dessa individer. En annan 

gemensam nämnare för dessa yrken är att de flesta finns inom offentlig sektor. Förr 

ansågs en anställning inom den offentliga sektorn som en trygg anställning som ofta 

kunde hålla hela arbetslivet. Detta har de senaste 20 åren ändrats då 

strukturomvandlingar skakat tryggheten i de statliga jobben. Den största 

förändringen skedde under 1990-talets krisår då politikerna använde nedskärningar 

inom den offentliga sektorn för att spara in pengar. De grupper som drabbades 

hårdast var undersköterskor och sjukvårdsbiträden där sysselsättningen minskade 

med hela 34 respektive 38 procent mellan år 1993 och år 1999 (Eliason 2011). Det är 

troligt att sådana nedskärningar skapar både oro och minskar motivationen för de 
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anställda inom dessa yrken, vilket i sin tur kan leda till ökade incitament att lämna 

arbetslivet i förtid.   

 

Något annat som är viktigt att titta på är pensionsbenägenheten och antalet 

producerade förtidspensionärer inom yrkesgrupperna. Många yrken med en tung 

arbetsmiljö, så som stål- och metallverksarbeten, är numerärt ganska små jämfört 

med den totala befolkningen. Antalet förtidspensioneringar blir därför inte så 

många, medan pensionsbenägenheten är väldigt stor i dessa yrken eftersom 

arbetsskador och hälsoproblem är vanliga. Detta kan därför leda till att hälsofarorna 

i dessa yrken underskattas. Vård- och omsorgsyrken producerar däremot många 

förtidspensionärer, eftersom det är en numerärt stor sektor med en ofta bristande 

arbetsmiljö, medan pensionsbenägenheten inte är lika stor som för de tyngre 

arbetena. Detta kan leda till att riskerna i arbetsmiljön överskattas i dessa yrken. De 

kvinnodominerade yrkena inom vård- och omsorg är emellertid de yrken som är 

lägst värderade vilket kan leda till att personer inom dessa yrken ”tvingas” till att 

stanna kvar i arbete av ekonomiska skäl trots att de skulle vilja lämna arbetslivet i 

förtid. Oavsett anledning är de yrkesgrupper som producerar flest 

förtidspensionärer de som kostar mest för samhället och bör av denna anledning inte 

försummas i diskussionerna för hur en förbättrad arbetsmiljö kan förlänga 

arbetslivet (Stattin 1998).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskningen visar på såväl ”pull”- som på 

”push”–faktorer som avgörande för om en individ ska stanna kvar längre eller 

kortare i arbetslivet. I följande avsnitt görs en lite djupare analys av den litteratur 

som berör dessa områden. Naturligtvis är uppdelningen inte helt binär utan det 

finns utrymme för tolkningar.  
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3. Push faktorer- Utträngningsfaktorer 

Bland de faktorer som tidigarelägger ett utträde från arbetsmarknaden, så kallade 

push-faktorer, finns dimensioner som kan relateras till fysiska, psykologiska, sociala 

eller psykosociala faktorer. Att den fysiska arbetsmiljön påverkar hälsan är knappast 

en nyhet och det är med anledning av detta som denna del framförallt kommer att 

fokusera på psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Den psykosociala arbetsmiljön har fått 

alltmer uppmärksamhet inom litteraturen eftersom antalet sjukfall med psykisk 

anknytning har ökat de senaste åren. Sedan 2011 har psykisk ohälsa varit den 

vanligaste diagnosen för sjukskrivning av kvinnor (Försäkringskassan 2013). Det 

finns även forskning som påvisar att risken för tidigt utträde ur arbetslivet på grund 

av psykisk sjukdom är större än för flera fysiska sjukdomar samt ofta har större 

negativ effekt på hälsan (Gjesdal & Bratberg 2003; Hooftman & Houtman 2010).  

 

3.1. Arbetskvalitet 

En av de faktorer som ofta nämns i diskussioner om faktorer som påverkar beslutet 

att lämna arbetskraften är arbetets kvalitet. Olika teorier har tagits fram för att 

analysera kvalitet i arbete men råder delade meningar om innebörden av begreppet 

arbetskvalitet. Vanligt förekommande komponenter är lön, vilket intresse jobbet 

skapar, vilka rättigheter den anställda har, vilken kunskap jobbet kräver, hur 

påverkningsmöjligheterna ser ut, vilken kontroll den anställda har över sitt arbete 

och till sist även anställningsformen. Vilken vikt dessa komponenter bör ha för att 

skapa den bästa kvalitén på arbetet är oklart. 

 

Vad gäller lön är grundantagandet att arbetstagaren strävar efter en så hög lön som 

möjligt, men att det finns situationer där egenskaper i arbetet kan bytas mot en högre 

eller lägre monetär lön. Arbetsgivare som erbjuder dåliga eller obekväma 

arbetsförhållanden har av denna anledning svårare att rekrytera personal än andra 

företag och behöver därför erbjuda högre löner till de anställda för att kompensera 

för den dåliga arbetsmiljön. Skälet till att företag föredrar detta istället för att 

förbättra arbetsmiljön är att kostnaden för lönekompensationen är lägre än 
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kostnaden för att förbättra arbetsförhållandena (Brown 1980; Duncan & Holmlund 

1983). Blanchet och Debrand (2007) finner att för individer som inte är nöjda med sin 

lön ökar risken att vilja gå i pension i förtid med 7 procentenheter. I en annan studie 

finner Lengagne (2010) att äldre som jobbar i fysiskt och psykiskt krävande miljöer 

inte blir ekonomiskt kompenserade för detta. Ett sätt att öka incitamenten för äldre 

individer att stanna kvar i arbete kan därför vara att kompensera deras ”övertid” 

med en högre lön. 

 

Enligt Osterman (2013) har dock ersättningen för arbete endast en liten effekt på 

tillfredställelsen av ett arbete, istället är intresse, beslutsmöjlighet och säkerhet 

viktiga komponenter för en ökad tillfredställelse hos de anställda. Denna 

undersökning är dock bygd på självskattningar vilket, enligt samma författare, kan 

vara missledande eftersom saker som kultur och personlighet kan skapa orealistiska 

skillnader vid skattningen av tillfredställelsen. 

 

I pensionsåldersutredningen (2011:05) analyseras jobbkvalitet utifrån intervjuer om 

arbetsförhållanden och hälsa i en av deras studier för att se hur dessa faktorer formar 

olika typer av arbetslivskarriärer. Denna rapport är utanför ramen för vad som 

klassas som en vetenskaplig tidskrift men är ändå intressant eftersom den behandlar 

det direkta sambandet mellan arbetskvalitet och arbetslivslängd på ett sätt som 

ingen annan artikel, enligt vår vetskap, gör. Jobbkvalitet definieras då som ett 

sammansatt mått på de fysiska (så som tunga lyft, obekväm arbetsposition osv.) och 

psykiska (stress, höga krav, litet utrymme för diskretion osv.) arbetsförhållandena 

samt arbetets kvalifikationsnivå (arbetets utbildningskrav). I undersökningen följdes 

män och kvinnor från 24- till 60 års ålder och man fann att den fysiska påfrestningen 

minskade med åren samtidigt som den negativa stressen ökade. Även 

kvalifikationsnivån ökade under denna period. Denna utveckling beror dels på 

individernas ålder eftersom en högre ålder kan medföra förändrade arbetsuppgifter 

och dels förändringar på arbetsmarknaden då andelen lågkvalificerade jobb minskat 

under de senaste decennierna. Vid jämförelser mellan könen fann man att kvinnor 

ofta har lägre kvalifikationsnivå, mindre fysisk påfrestning och en högre nivå av 
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stress i arbetet än män. Sammantaget hade jobbkvaliteteten ökat under arbetslivet för 

både kvinnor och män även om den under arbetslivet var betydligt lägre för kvinnor 

än för män. Vad gäller utträde ur arbetslivet kontrolleras det i 

pensionsåldersutredningen (2011:05) för hur hälsotillstånd och jobbkvalitet påverkar 

utträdet ur arbetslivet. Det visas att jobbkvalitet hade starkare inverkan på 

utträdespunkten än hälsa för de individer som lämnade arbetlivet under 1980-talet, 

medan hälsa tog över som dominerande faktor efter år 1990.  

 

En annan faktor som kan kopplas till kvalitet på arbete, och därmed arbetslivslängd, 

är olika typer av anställningsformer. Olika anställningsformer kan kopplas till 

exempelvis hur stor del risk-osäkerhet, kontroll och stabilitet som de anställda har. 

Risk och osäkerhet förekommer ofta i anställningsformer som baseras på vilket 

behov företaget har utefter produktion och försäljning, men det förekommer även i 

andra tidsbegränsade anställningsformer så som vikariat och projektanställningar. 

Samtidigt som de tidsbegränsade anställningarna ökar, minskar andelen fasta 

anställningar (SOU 2013:25). Personer som är anställda inom sådana 

anställningsformer blir oftast inkallade i produktionens toppar, således då 

arbetsbelastningen är som högst, och får gå när produktionen dalat. Det är inte 

ovanligt att personer i sådana anställningsformer arbetar för flera arbetsgivare 

samtidigt inom samma anställningsform. Detta ökar belastningen på dessa individer 

eftersom de då konstant arbetar i produktionstoppar med hög arbetsbelastning 

samtidigt som privata inkomstvariationer skapar osäkerhet. Osäkerhet är synonymt 

med bristande kontroll som är en starkt bidragande faktor till en förkortad period i 

arbetskraften (mer om detta i avsnitt 5.2.). Enligt Aronsson et al. (2000:20) uppvisar 

även tidsbegränsade anställningar samma typ av mönster.  

 

Christiansen och Nielsen (2009) sammanställde nio danska studier som undersökte 

orsakssambanden mellan olika arbetsmiljöfaktorer och tidpunkten för 

arbetsmarknadsutträde. Studierna utnyttjade data från en kohortstudie som 

behandlade arbetsmiljön och en enkätstudie angående arbetsförhållanden som 

kopplats samman med registerdata med information om utbetalningar av 
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förtidspension. Resultaten från dessa studier visar ett direkt samband mellan 

deltidsarbete och förtidspensionering för kvinnor vilket delvis kan förklara kvinnors 

tidigare utträde ur arbetslivet eftersom de oftare befinner sig i arbetsformer som 

innefattar deltid, vikariat eller behovsanställningar (Aronsson et al. 2000:9; 

Arbetsmiljöverket & SCB 2012:4). Här är det dock viktigt att diskutera 

orsakssambandet mellan deltid och pensionering. Är det deltidsarbete som gör att 

individer vill gå i pension i förtid eller arbetar individen deltid för att han/hon inte 

haft råd, eller möjlighet, att ta ut hela pensionen på en gång? Att detta resultat är 

signifikant endast för kvinnor ger extra stöd åt den andra teorin- att kvinnor, på 

grund av deras ofta sämre ekonomiska förhållanden, inte har råd att ta ut hela 

pensionen på en gång och därför istället väljer att gradvis trappa ned på arbetet.  

 

Sammantaget finns det vissa belägg för att olika typer av anställningskontrakt, och 

därmed olika säkerhet, kan ha en påverkan på längden en person befinner sig i 

arbetslivet. Kontrakt som innebär större osäkerhet, mindre kontroll möjligheter och 

mindre stabilitet verkar ha en negativ inverkan på arbetslivslängden. 

 

3.2. Stress i arbetslivet kan påskynda beslutet att lämna 

arbetslivet 

Ytterligare en push faktor som kan härledas till förtida utträde från arbetskraften är 

förekomsten av stress. Psykosocial stress i arbetslivet kan uppkomma av en rad olika 

anledningar men den vanligaste föreställningen brukar vara att individen känner sig 

överbelastad med arbete. När detta sker är kraven från omgivningen större än 

individens förmåga att bemöta dessa krav. Detta skapar stress som i längden kan bli 

skadlig för individen. Andra faktorer som framkallar psykosocial stress är bristande 

möjlighet att styra över arbetsuppgifter samt litet utrymme för diskretion. 

 

Men att stora och komplexa arbetsuppgifter kan skapa psykologisk stress hos 

individer är knappast en nyhet. Inte heller är det en nyhet att för lite kontroll och 

inflytande över sitt arbete kan skapa missnöje och svårmod. Forskare har sedan 
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länge utvärderat effekterna av bristande kontroll och höga krav separat men det var 

först Karasek (1979) som satte ihop krav och kontroll i en och samma modell. Denna 

kom att kallas krav-kontroll modellen (The Demand-Control Model) och har sedan 

dess använts som utgångspunkt i många studier med fokus på psykosociala 

arbetsförhållanden inom olika yrken.  

 

Utgångspunkten för modellen är att krav i grunden är bra för arbetsförmågan 

eftersom den stress detta skapar kortvarigt ökar produktiviteten. Blir stressen 

däremot långvarig eller att stressen kombineras med dåliga möjligheter att fatta egna 

beslut omvandlas den till mentala spänningar som påverkar individen negativt. 

Detta samband illustreras i figur 2. Höga krav tillsammans med stora möjligheter att 

fatta egna beslut ökar däremot aktiviteten och motivationen vilket upptäcktes 

minska risken för depressioner och öka välbefinnandet. Men det är enligt Karasek 

(1979) inte önskvärt att öka möjligheten till diskretion i oändlighet eftersom det, 

ekonomiskt sett, bara är lönsamt till en viss nivå och att det därefter påverkar 

produktiviteten negativt p.g.a. långsamma och möjligen felaktiga beslutsprocesser. 

Karasek (1979) testade modellen, både i USA och i Sverige, på individer med olika 

yrken, utbildning och etnicitet. Resultatet av undersökningen var i linje med redan 

uppställd modell och hans teori blev bekräftad – högre krav kombinerat med lite 

kontroll visade sig ge högre anspänningar än i motsatt fall. 

 

Figur 1. Sambandet mellan krav (arbetsbörda) och kontroll (Karasek 1979) 
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Karaseks (1979) modell har legat till grund för en mängd forskning som bekräftar att 

hög anspänning leder till ökade tankar om att lämna arbetslivet i förtid (Se 

exempelvis Laine et al. 2008; Riksförsäkringsverket 2004; Vahtera et al. 2008; Siegrist 

et al. 2007). Elovainio et al. undersöker i sin studie från 2005 om tankar på att gå i 

pension i förtid påverkas av interaktionen mellan krav och kontroll bland 274 män 

och 2 798 kvinnor anställda inom social- och omsorgssektorn i Finland. De finner att 

låg kontroll tillsammans med höga krav korrelerar med tankar om 

förtidspensionering även efter att ha kontrollerat för ålder, kön, utbildningsnivå och 

självskattad hälsa. Detta samband var starkast för anställda över 45 år.  

 

Från Christiansen och Nielsens (2009) sammanställning av nio danska studier 

framgår det att låg kontroll tillsammans med begränsad variation i arbetsuppgifterna 

har ett direkt samband med förtidspensionering (se även Filer & Petri 1988).  

Schreurs et al. (2010) undersökte sambandet mellan förtidspensionering och höga 

krav i arbetslivet. Studien innefattade 1812 belgiska arbetstagare som var 45 år eller 

äldre vilka delades in i två grupper; arbetare och tjänstemän. Studien visade ett 

starkt signifikant samband mellan höga krav och förtidspensionering samt att detta 

samband var starkast för tjänstemän (se även Stattin & Järvholm 2005). Holte et al. 

(2000) studerade 47 000 individer under en elvaårsperiod i Norge för att se hur olika 

faktorer i arbetsmiljön påverkade risken att ta ut sjukpension. Undersökningen 

visade bland annat att både låga och höga nivåer av stress ökade risken för att ta ut 

sjukpension.  

 

Dessa resultat för hur stress påverkar tidpunkten för utträde ur arbetslivet skiljer sig 

något jämfört med de Blekesaune och Solems (2005) fick i sin studie om hur olika 

arbetsmiljöfaktorer påverkar risken att gå i sjuk- och förtidspension bland 270 yrken i 

Norge. Undersökningen kombinerade enkätdata, folkräkningsuppgifter och 

socialförsäkringsdata för 18 847 individer i åldrarna mellan 60 och 67 från år 1990 för 

att undersöka hur arbetsmiljöfaktorer påverkar tidpunkten för arbetslivsutträde.  

Dessa författare fann att stressfulla jobb minskade incitamenten för att ta ut 

förtidspension. Detta kan tolkas som att stressfulla jobb i större grad är 
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tillfredställande och meningsfulla. Det kan även bero på en selektionskevhet i 

datamaterialet då de mest motiverade arbetarna kan antas välja utmanande jobb, 

vilka även kan tänkas innehålla en högre stressnivå. Mer motiverade arbetare har 

dessutom troligen högre incitament för att välja arbete framför fritid och har därför 

en högre sannolikhet att stanna i arbete länge. 

 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) adresserar samma problematik med 

vitaminmodellen som kortfattat beskriver hur påverkansmöjligheter, 

kompetensutnyttjande, struktur och omväxling går att förbättra, på samma sätt som 

en människa kan äta vitaminer, men bara till en viss nivå eftersom en överdriven 

konsumtion leder till minskade eller negativa effekter. 

 

3.3. Dåligt socialt stöd på arbetsplatsen påskyndar 

utträdesbeslutet 

Att trivas på jobbet och ha bra socialt stöd från andra medarbetare eller chefer är 

centrala parametrar när människans välmående utvärderas, inte minst i arbetslivet. 

Mein et al. (2000) analyserade faktorer som påverkade beslutet att ta ut tidig pension 

bland statstjänstemän i Storbritannien med hjälp av longitudinell data från en 

omfattande enkätundersökning.  2 532 kvinnliga och manliga statstjänstemän, i 

åldrarna 50-59,5 år, följdes under en sjuårsperiod för att titta på hur 

arbetsmiljöfaktorer (med fokus på krav och tillfredställelse i arbetet) påverkade 

tidpunkten för pensionering. I undersökningen fann man att män som trivdes på 

jobbet mer än halverade risken att gå i förtida pension medan kvinnorna endast hade 

runt 59 % lägre risk att lämna arbetslivet i förtid om de uppskattade sitt arbete (se 

även Higgs et al. 2003; Krause et al. 1997). Denna skillnad skulle kunna förklaras av 

att kvinnor har större ekonomiska incitament att stanna arbete på grund av att de 

ofta har lägre lön än män, men eftersom resultatet kvarstår även efter att ha 

kontrollerat för individernas finansiella situation är denna förklaring mindre 

sannolik.  
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Socialt stöd kan förekomma i olika former. Det kan handla om stöd från arbetsgivare 

när det gäller att utföra en ny arbetsuppgift eller om en god stämning bland 

kollegorna i personalrummet (Cohen & Wills 1985). Det har även upptäckts att det 

har speciellt stor betydelse vem det sociala stödet kommer ifrån. Att få stöd från en 

individ i chefsposition har visat sig ha särskilt positiva effekter på hälsan samt 

minskar risken att ta ut sjukpension (Krause et al. 1997; Fenlason & Beehr, 1994; 

Searle et al. 2001).  

 

Mein et al. (2000) visade att ett högre socialt stöd minskade sannolikheten att lämna 

arbetet i förtid för män medan det inte hade någon signifikant påverkan på kvinnors 

utträdespunkt. Däremot visar Christiansen och Nielsen (2009), i sin sammanställning 

av nio danska studier, att socialt stöd är speciellt viktigt för kvinnor då det har 

påvisats att ett bristande socialt stöd ökar deras risk att gå i förtidspension medan 

samma direkta samband inte kunde påvisas för män. Denna tvetydighet beror 

troligtvis på svårigheter att operationalisera denna variabel. Eftersom studierna 

baseras på enkätundersökningar kan skillnader i skattningen av det sociala stödet 

skilja sig mellan olika individer och kulturer, vilket riskerar att snedvrida resultaten.  

 

Andra författare menar att det sociala stödet inte har någon direkt positiv effekt på 

hälsan men att ett bra socialt stöd från arbetskamrater och arbetsgivare kan minska 

de negativa effekterna av olika riskfaktorer, vilka i sin tur kan ha effekt på hälsan 

(Stattin 1998; Karasek & Theorell 1990; Krause et al. 1997). Omvänt har det dock 

visats att ett bristande socialt stöd ökar risken för ohälsa (Johnsson & Hall 1988) samt 

att mortaliteten är lägre i yrken som innefattar en högre grad av sociala kontakter 

(House et al 1988).  

 

Sammantaget visar således forskningen att det finns en positiv korrelation mellan 

socialt stöd på arbetsplatsen och ett förlängt arbetsliv; ett bra socialt klimat kan 

påverka sannolikheten att stanna längre på arbetsplatsen, medan ett dåligt sådant 

kan tidigarelägga ett utträde från arbetskraften.  
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3.4. Stor fysisk påfrestning kan tvinga personer att lämna 

arbetskraften 

De flesta forskare är överens om att en ökad fysisk påfrestning i yrket3 ökar 

sannolikheten för hälsoproblem och risken att gå i pension tidigare än ordinarie 

pensionsålder. Detta samband är starkare för män än för kvinnor eftersom de oftare 

arbetar i fysiskt påfrestande miljöer. I en studie av Stattin och Järvholm (2005) 

studeras sambandet mellan den fysiska arbetsmiljön och risken att ta ut sjukpension 

för byggnadsarbetare. Undersökningen omfattade drygt 87 000 byggnadsarbetare 

som deltagit i hälsoundersökningar och svarat på enkätundersökningar angående 

arbetsmiljö under åren 1985-1992. Resultaten visade att de individer som arbetade i 

ergonomiskt bristfälliga miljöer hade tre gånger större risk att ta ut sjukpension än 

individer som arbetade i en god ergonomisk arbetsmiljö.  

 

Faktorer i arbetsmiljön som har en bevisat negativ effekt på hälsan och ett starkt 

samband med sjuk- och förtidspensionering är en fysiskt tung arbetsmiljö med 

påfrestande rörelser för rygg och nacke, repetitiva arbetsuppgifter, stående 

arbetsposition (Christiansen & Nielsen 2009; Vikenmark & Andersson 2002; Krause 

et al. 1997; Hooftman & Houtman 2010; Szubert & Sobala 2005), höga ljud (Hooftman 

& Houtman 2010; Krause et al. 1997), obekväm arbetsposition och hukande (Krause 

et al. 1997; Lund and Villadsen 2005, Lund et al. 2001).  

 

Karpansalo et al. (2002) studerade sambandet mellan tungt fysiskt arbete och 

pensionering bland medelålders män i Finland. Analysen baserades på en 

kohortstudie där 1 755 män i åldern 42- 65 följdes mellan år 1984 och 2000. 

Datamaterialet inkluderade självskattad information kring den fysiska 

arbetsbelastningen samt information om pensionering från nationella 

pensionsmyndigheter. Efter att ha kontrollerat för bland annat hälsa, rökning, 

                                                      
3 Vanliga mått som används för att mäta den fysiska arbetsbelastningen är exponering för 

ljud, vibration, luftföroreningar samt hur ofta tunga lyft och repetitiva arbetsuppgifter utförs 
samt hur ergonomisk arbetsställningen är (Ilmarinen 2006) 
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utbildning och alkoholkonsumtion fann man att en tung fysisk arbetsmiljö var starkt 

korrelerad med sjukpensionering orsakat av belastningsskador. Resultaten visade 

också att arbete som innebar hög belastning för rygg och nacke ökade risken för 

förtidspension, oberoende av andra variabler. 

 

Blekesaune och Solem (2005) gjorde, i sin studie bland 270 norska yrken, en 

intressant upptäckt då de fann att repetitiva och monotona uppgifter hade starkt 

samband med både sjuk- och förtidspensionering bland de undersökta männen men 

inte bland kvinnorna. Eftersom denna studie kontrollerade för hälsa men inte för 

ekonomiska incitament kan skillnader i kvinnor och mäns ackumulerade inkomst 

vara anledningen till denna skillnad. En annan möjlig anledning som författarna 

påpekar är att kvinnor och män kan ha olika preferenser vad gäller arbetsuppgifter. 

Kanske föredrar män i högre grad än kvinnor ett autonomt arbete vilket gör fritid 

(pension) mer attraktivt för de män som arbetar i monotona arbeten.  

 

Lund et al. (2011) menar att anledningen till att individer med denna typ av arbeten 

även är starkt representerade bland förtidspensionärerna kan bero på ett eventuellt 

överlappande mellan förtidspensionering och sjukpensionering. Detta eftersom vissa 

av dessa arbetare får förtidspension innan de blir så pass sjuka att de måste ta ut 

sjukpension. Blekesaune och Solem (2005) diskuterar i sin studie om det är arbetet 

som är så pass obekvämt att individerna tvingas att ta ut sin pension i förtid eller om 

det är deras låga humankapital som gör att de är så lättersättliga att de pressas ut ur 

arbetslivet i förtid trots att de hade kunnat fortsätta arbeta. 
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4. Pull faktorer - Attraktionsfaktorer 

 

4.1. Sociala normer ger oss ramar för beslut 

Sociala normer har också en viss inverkan på pensionsbeslutet. Om pensionsåldern 

är satt till 65 år förväntar sig inte bara individen själv men även dennes omgivning 

att denna person ska gå i pension vid den avsatta åldern, trots att individen skulle 

kunna fortsätta arbeta förbi pensionsåldern. Även förväntningar på hur pensionen 

ska vara och vilka förmåner den medför formas utifrån hur äldre vänner eller 

kollegor upplevt pensioneringen. Detta i sin tur kan öka incitamenten för att gå i 

förtidspension (Regeringskansliet 2007).  

 

Fram till 1980-talet var det i många länder vanligt att försöka bota 

ungdomsarbetslösheten genom att ”tvinga” den äldre delen av befolkningen att gå i 

pension tidigare för att ge plats åt den yngre. Gruber et al. (2010) undersökte 

effekterna av denna politik och fann att dessa krafttag inte ledde till ökad 

sysselsättning för de unga, utan snarare tvärt om. Det som istället hände var att 

normerna för tidpunkten för pensionsavgång sjönk, vilket lett till ytterligare 

samhällsekonomiska kostnader. Systemet har sedan dess ändrats i motsatt riktning, 

men det är troligt att normerna fortfarande släpar efter i många av dessa länder (se 

även Sjögren och Wadensjö 2009).  

 

Även attityder hos arbetsgivare har betydelse för vilken tidpunkt en individ går i 

pension. Det är vanligt förekommande att både arbetsgivaren och den anställda har 

eller tror att det finns en negativ syn på äldre personer inom arbetskraften och 

många arbetsgivare skulle aldrig ta in en individ över 50 år på intervju (Kadefors 

2012).  
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4.2. Konjunktur 

Något som har observerats både internationellt och på svensk mark är att de äldres 

arbetskraftsdeltagande minskar i konjunkturnedgångar (Dorn & Sousa-Poza 2005). 

Under konjunkturnedgångar är nedkärningar av personalkostnader en vanlig 

tillflykt för arbetsgivare. Det är därför av intresse att spekulera i om pensionsavtalen 

mellan arbetsgivare och den äldre arbetstagaren är förmånligare i perioder av 

ekonomisk nedgång. Detta eftersom det av olika anledningar kan vara förmånligare 

för arbetsgivaren att göra sig av med den äldre arbetskraften än den yngre. Äldre 

arbetstagare ofta har högre lön än de yngre kan detta göra att de äldre arbetstagarna 

kan uppfattas som kostsamma i förhållande till deras produktivitet. Det kan då vara 

fördelaktigt att göra sig av med de äldre arbetstagarna så att de också kan lämna 

plats åt de yngre vilka kan vara mer lönsamma ur ett långsiktigt perspektiv. Men 

varför använda sig av pension, som ofta är mer kostsamt, istället för exempelvis 

varsel? Svaret är att pensionering kan, i vissa länder med strikta anställningslagar, 

vara det enda sättet att göra sig av med äldre personal. Pensionering är ofta också 

mer socialt accepterat av både samhället och de anställda vilket kan göra detta 

alternativ mindre kostsamt i längden.  

 

Mycket av forskningen kring pensionering fokuserar främst på faktorer som är 

relaterade till arbetskraftsutbudet. Därför är det intressant att titta på om även 

efterfrågan på arbetskraft har någon effekt på när individer tar ut sin pension.   

Hallberg (2008) använde sig av longitudinell individdata från 1992-2000 för att 

undersöka om det kan finnas ett samband mellan användning av tjänstepension som 

utträdesväg och konjunkturnedgångar. Analysen visade att sannolikheten för att ta 

ut tjänstepension ökade när den aggregerade efterfrågan på arbetskraft minskade 

samt att nivån på pensionen var något högre än i normala perioder. Liknande 

resultat återfanns för perioder av högkonjunktur. Detta tolkar författaren som ett 

tecken på att arbetsgivarna belönar sina anställda med ett förmånligare 

pensionserbjudande.  
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Även Dorn och Sousa-Poza (2005) undersökte hur efterfrågan på arbetskraft och den 

institutionella konstruktionen påverkade arbetslivsutträdet. De använde sig av 

datamaterial från en enkätundersökning som samlats in i 19 olika länder, bland 

annat i Sverige, USA, Polen och Japan, under perioden 1983-1997. De fann att länder 

som hade socialförsäkringssystem med generösa möjligheter till tidig pension 

uppvisade ökad risk för anställda att bli tvingade, eller lockade, att ta ut tidig 

pension. Undersökningen visade också att risken för att ta ut tidig pension var större 

i perioder med ökad arbetslöshet.  

 

4.3. Pensionsbeslutet från ett ekonomiskt perspektiv 

 

4.3.1 Att gå i pension är ett ekonomiskt beslut 

Att gå i pension tidigare än lagstadgad pensionsålder är i synnerhet ett ekonomiskt 

beslut. Eftersom pensionen påverkas av hur mycket individen har arbetat och tjänat 

in under hela sitt yrkesverksamma liv kommer inkomsten efter pensionen påverkas 

av ett förkortat arbetsliv. De individer som har en större undanlagd förmögenhet 

eller väntas få särskilda ekonomiska förmåner vid pensionsavgången har större 

incitament att gå i pension tidigt om fritid är en normal vara eftersom en högre icke 

arbetsrelaterad inkomst leder till ökade incitament att välja fritid framför arbete 

enligt grundläggande arbetsmarknadsteori. Det är däremot troligt att en hög 

framtida avkastning för att arbeta påverkar beslutet negativt eftersom en timma 

fritid då blir dyrare eftersom alternativkostnaden ökar. Detta skulle kunna betyda att 

högavlönade personer har två olika effekter som verkar mot varandra, dels den 

tidigare ihoptjänade summan, dels den framtida arbetsinkomsten som gör att 

alternativkostnaden för pensionering ökar. Beroende på vilken effekt som är starkast 

kan detta öka/minska incitamenten för dessa individer att gå i pension 

(Regeringskansliet 2007; Blundell et al. 2002). I en mindre studie analyserade Soidre 

(2009) sambandet mellan utbildningsnivå och sannolikheten att vara anställd på den 

svenska arbetsmarknaden för individer i åldern 55-64 år. Datamaterialet hämtades 

från SCB’s arbetskraftsundersökning som genomförts i december 2001 och omfattade 

1 306 individer som även svarat på frågor rörande arbete och privatliv. Analysen 
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visade att högutbildade män, som troligtvis också har högre inkomst, har en större 

sannolikhet för att gå i förtidspension än män med gymnasieutbildning eller lägre 

medan Kadefors och Wikman (2011) fann att högutbildade var de som stannade 

längst i arbetslivet. 

 

De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor har 

enligt SCB (2012a) lägre inkomst än män i nio av de tio största yrkesgrupperna och 

spenderar mer tid i obetalt hemarbete. Trots att kvinnor i stort sett är helt 

inkluderade på den svenska arbetsmarknaden idag är synen på män och kvinnors 

arbetssysslor fortfarande skilda. Kvinnor dominerade uttagandet av föräldraledighet 

med hela 76 % över männens 24 % år 2011 (SCB 2012a). En av statens offentliga 

utredningar som behandlar jämställdheten mellan män och kvinnor beskriver också 

att den av föräldrarna som utnyttjar den större delen av föräldraledigheten senare 

oftare arbetar deltid (SOU 2014:6). Det kausaliska sambandet i detta påstående är 

oklart, men säkert är att kvinnor, i större utsträckning än män, arbetar i 

tidsbegränsade anställningsformer (Aronsson et al. 2000:9; Arbetsmiljöverket & SCB 

2012:4). Detta påverkar den ackumulerade inkomsten över livstiden vilket leder till 

att kvinnor i vissa fall kan tvingas att stanna kvar i arbetslivet längre då de inte har 

samma ekonomiska förutsättningar att gå i pension i förtid som deras manliga 

motsvarigheter.  

 

Det är också troligt att det obetalda hemarbetet utgör en motsatt effekt på beslutet att 

lämna arbetslivet. Eftersom kvinnor idag är i stort sett lika inkluderade på 

arbetsmarknaden som män, men trots detta lägger mer tid på det obetalda 

hemarbetet, är det troligt att skillnaderna i arbetsbörda förstärker de negativa 

effekterna av en dålig arbetsmiljö för kvinnor i synnerhet då de inte heller får någon 

ekonomisk kompensation för denna. Detta kan i sin tur förklara varför kvinnor 

lämnar arbetslivet tidigare än män.  
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Filer och Petri (1988) studerade sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och 

förtidspensionering inom 334 olika yrken från folkräkningsdata år 1980. De fann i sin 

studie att personer med fysiskt och psykiskt påfrestande miljöer hade en ökad 

sannolikhet att ta ut förtidspension. Det som är speciellt intressant med denna studie 

är att författarna samtidigt konstaterade att dessa individer hade relativt förmånliga 

anställningsavtal gällande förtidspensionering. I detta fall är det troligt att 

anställningsavtalens konstruktion gällande förtida pensionering gav incitament för 

dessa individer att gå i förtida pension, vilket naturligtvis gör det svårt att uppskatta 

om det är arbetsmiljön eller de ekonomiska incitamenten som fått dessa individer att 

lämna arbetslivet i förtid.  

 

4.3.2  Institutionell påverkan 

En annan självklar faktor som påverkar tidpunkten för arbetslivsutträde är den 

institutionella utformningen av pensionssystemet. Hur pensionen påverkas av att ta 

ut den vid en tidigare ålder är i många fall avgörande för en individs beslut att 

lämna arbetskraften, men även arbetsgivaren påverkas av pensionssystemets 

konstruktion. För att motivera arbetsgivare att behålla äldre arbetstagare längre har 

ekonomiska förmåner införts. I Sjögren och Wadensjö (2011) diskuteras bland annat 

om hur olika ekonomiska ersättningar som kan påverka arbetsutbudet. I rapporten 

beskrivs bland annat hur olika ersättningar kan påverka arbetsgivarens incitament 

för att behålla en äldre arbetstagare. Det framgår att arbetsgivaren, efter att 

arbetstagaren fyllt 65 år, inte längre behöver betala sjukersättning eller livränta och 

att antalet dagar med sjukpenning för dessa arbetstagare är begränsade. Till dessa 

socialförsäkringar behöver arbetsgivaren inte heller bidra med arbetsgivaravgifter 

efter det att arbetstagaren uppnått 66 års ålder.  

 

Överlag går pensions- och transfereringssystemen mot att minska incitamenten för 

tidigt utträde så mycket som möjligt. Regler som hindrar avtal om obligatoriska 

pensionsavgångar före 67 års ålder har införts och det finns ingen övre åldergräns för 

när pensionen måste tas ut. Sedan 2003 finns en nedre gräns för när man får ta ut 

inkomst-, premiepension (61 år) och garantipension (65 år) men det är möjligt att 
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fortsätta arbeta trots att ålderspension börjat tas ut. Även avtalspensionen för statligt 

anställda har en nedre gräns på 61 år medan de andra har en gräns vid 55 års ålder. I 

alla pensionsplaner, utom den statliga, får tjänstepensionen endast tas ut om syftet är 

att sluta arbeta, medan statligt anställda kan börja ta ut tjänstepension vid 61 års 

ålder trots att de arbetar heltid. Sedan år 2003 baseras ålderspensionen på hela livets 

inkomster inklusive inkomster från socialbidrag, studier etc. Detta för att ge ökade 

ekonomiska incitament för äldre att stanna längre i arbetslivet (Sjögren & Wadensjö 

2009).  

 

Sjögren och Wadensjö (2009) beskriver att delpension kan vara ett bra sätt att behålla 

den äldre delen av befolkningen i arbete längre utan att det totala antalet arbetade 

timmar minskar. Detta eftersom individer som normalt sätt skulle lämnat 

arbetskraften genom ålderspension, sjukersättning eller sjukpenning skulle kunna 

fortsätta arbeta om de fick möjlighet till att reducera antalet arbetade timmar. 

Möjligheten till delpension som en del av socialförsäkringssystemet avskaffades 

emellertid år 1994 och hade helt fasats ut år 2000. Deltidspension infördes för statligt 

anställda i ny tappning år 2003 samt för kommunalt och landstingskommunalt 

anställda år 2007. Det finns också möjlighet att ta ut ålderspensionen som en form av 

deltidspension, men denna lösning är inte lika förmånlig som den variant som ingick 

i socialförsäkringssystemet. Lachowska et al. (2008) tittade på hur antalet arbetade 

timmar ökade eller minskade under förekomst av det urspringliga 

deltidspensionssystemet. De fann att det totala antalet arbetade timmar ökade och att 

ökningen var störst för kvinnor. Riksrevisionens granskning av den statliga 

varianten av deltidspensionssystemet pekar dock på en minskning av antalet 

arbetade timmar (Sjögren & Wadensjö 2009).  

 

Även skattesystemet kan ha en inverkan på vilken tidpunkt en individ väljer att ta ut 

sin pension. Hernoes et al. (2000) studerade hur ekonomiska incitament påverkade 

pensionsbeslutet i Norge för år 1990 och 1992. Resultaten visade att skattesystemet 

reducerade incitamenten för att fortsätta jobba till ordinarie pensionsålder, 

framförallt för låg- och medelinkomsttagare. Detta eftersom pension och 
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arbetsinkomst upp till en viss nivå inte beskattas, medan en heltidsinkomst beskattas 

med 27 %. Detta påverkar de med lägre inkomst mest eftersom skillnaden i inkomst 

mellan pension och förvärvsinkomst är mindre än för de med högre inkomst (se även 

Blekesaune & Solem 2005). Eftersom ett liknande skattesystem finns i Sverige, är det 

inte orimligt att förmoda att samma förhållande skulle kunna återfinnas även här.  

 

5. Avslutande reflektioner, litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången visade att den empiriska forskningen kring det direkta 

sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut är relativt begränsad. Snarare är 

det så att forskningen antingen ger arbetsmiljön en implicit tolkning, eller ger 

pensionsbesluten som implicit förklaring. Exempelvis vid studier av hälsa och 

pensionsbeslut nämns ofta att en förklaring till sämre hälsa går att återfinna i dålig 

arbetsmiljö. Mått som försöker kvantifiera arbetsmiljö är dock sällan med. Likaså vid 

studier av sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa nämns att en konsekvens kan 

vara tidig pensionsavgång.  

 

Forskningen tyder på att det finns könsskillnader när det gäller tidpunkten för 

utträde ur arbetslivet. På grund av ofta begränsad tillgång till statistisk information 

och avsaknad av direkt koppling mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut är det troligt 

att denna skillnad beror på mätsvårigheter snarare än skillnader i hur män och 

kvinnor påverkas av olika arbetsmiljöfaktorer.  

 

Avsaknaden av denna typ av direkta sambandsstudier mellan arbetsmiljö och 

pensionsbeslut beror troligtvis till stora delar på att det inte funnits bra data som 

gjort det möjligt att identifiera företag med bra eller dålig arbetsmiljö, och samtidigt 

kunna länka denna till individer anställda på det enskilda företaget. I Sverige finns 

sådana möjligheter. Arbetsmiljöverket genomför regelbundet 

arbetsmiljöundersökningar hos svenska arbetsgivare vilket borde ge goda 

förutsättningar för att undersöka det direkta sambandet mellan arbetsmiljö och 

pensionsbeslut. Mot denna bakgrund bedömer jag att en sådan undersökning, även 
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på relativt grov nivå, skulle kunna ge ett värdefullt tillskott till kunskapen om 

arbetsmiljöns betydelse för personers val att stanna kvar i arbetskraften.  

 

I följande avsnitt redovisas resultaten från en explorativ studie där målet varit att 

undersöka vilka arbetsmiljödimensioner som samvarierar med beslutet att gå i 

pension före den traditionella pensionsåldern. 
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6. Empirisk applikation 

Denna undersökning syftar till att mäta om arbetsmiljön har några effekter på vilken 

tidpunkt en individ väljer att lämna arbetslivet, samt att eventuellt utforska vilka av 

dessa faktorer som är mest framträdande. Det datamaterial som kommer att 

användas kommer från Arbetsmiljöverkets enkätundersökning ”Arbetsmiljön” som 

genomförs vartannat år, där den senaste undersökningen publicerades år 2011. 

Arbetsmiljöundersökningen innehåller ingen information om individernas 

ekonomiska situation och den empirska applikationen kommer således inte 

kontrollera för denna dimension.  

 

Arbetsmiljöundersökningen utförs i två steg, först en telefonintervju som genomförs 

av SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) följt av en enkät som skickas med post. 

Enkäten sammanställs sedan gemensamt av SCB och Arbetsmiljöverket. Problemet 

med en enkätundersökning är att svaren är självskattade och kan därför skilja sig 

mellan individer eftersom de kan ha olika preferenser för vad som är en bra 

respektive dåligt arbetsmiljö. För att minimera detta problem är frågorna väl 

genomtänkta och utformade på ett sätt som minimerar möjligheterna till egna 

tolkningar och värderingar. 

 

Den fråga som är av störst intresse för denna undersökning är ”Bedömer du att du 

kommer kunna arbeta fram till den ordinarie pensionsåldern i ditt yrke?‖ med 

svarsalternativen ‖Ja‖, ‖vet ej‖ eller ‖nej‖. Frågan, som härefter kommer benämnas 

som ”huvudfrågan”, föregås av instruktioner för hur den svarande ska tänka när den 

svarar på frågan. Instruktionerna poängterar att frågan handlar om de fall då den 

svarande personen inte tror sig orka eller vara tillräckligt frisk för att kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder. Det framgår även tydligt att svaret endast ska 

grundas på dessa två faktorer och att det är viktigt att ta avstånd från andra skäl som 

kan påverka tidpunkten för pensionering. Detta minimerar risken för individerna att 

basera svaret på deras ekonomiska förutsättningar för pensionering, vilken är en 

variabel som inte finns tillgänglig i datamaterialet. Frågan ställdes till individer i 

åldrarna 50-64 år vilka representeras av drygt 15 000 individer som svarat på någon 
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Ja Nej Vet ej

Man 86,85 8,12 5,03

Kvinna 81,2 11,56 7,24
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eller båda av delundersökningarna år 2005, 2007, 2009 eller 2011. Dessa individer fick 

även svara på frågor rörande deras fysiska arbetsmiljö (så som tunga lyft, 

arbetsställning, monotona arbetsuppgifter osv.), psykiska arbetsmiljö (innehållande 

bland annat socialt stöd, kontakt med klienter, stress och kontroll) och övriga 

demografiska frågor (så som kön, ålder, bostadsort osv.). Eftersom somliga individer 

endast valt att svara på telefonintervjun finns det ett stort bortfall av värden i 

datamaterialet. Cirka hälften av dessa drygt 15 000 individer faller bort då de hoppat 

över att svara på en eller flera frågor. Det är därför knappt 8 000 individer som ingår 

i det slutgiltiga datamaterialet. Eftersom bortfallet bedöms att inte ha ett oroande 

systematiskt bortfall har dessa individer exkluderats från fortsatta analyser. För 

djupare bortfallsanalys, se bilaga B.   

 

6.1. Deskriptiv statistik 
Litteraturgenomgången visade att kvinnor generellt sett lämnar arbetslivet tidigare 

än män, det är därför av intresse att titta på hur fördelningen ser ut i datamaterialet 

från arbetsmiljöundersökningarna från 2005, 2007, 2009 och 2011. Nedan presenteras 

statistiken i ett stapeldiagram fördelat på kön och svarsalternativ för huvudfrågan:    

 

Diagram 1. Andel män och kvinnor, 50-64 år, som svarat på frågan ‖Bedömer du att du 

kommer kunna arbeta fram till den ordinarie pensionsåldern i ditt yrke?‖ fördelat på 

svarsalternativ ‖Ja‖, ‖Nej‖ och ‖Vet ej‖. 
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Av detta diagram framgår det att av de svarande kvinnorna tror 11,56 procent att de 

inte kommer kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder jämfört med 8,12 procent 

av de svarande männen. Det är även en större procentuell andel kvinnor än män som 

svarat ‖vet ej‖ på frågan om de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder.  Detta motsvaras av att färre kvinnor än män har svarat ‖ja‖ på 

huvudfrågan där 81,2 procent av kvinnorna svarat ‖ja‖ jämfört med 86,85 procent av 

de svarande männen. 

 

6.1.1. Fysiska Arbetsmiljöfaktorer 

Eftersom det visade sig föreligga könsskillnader vad gäller den självskattade 

pensionsåldern är det av intresse att ta reda på hur arbetsmiljön skiljer sig åt mellan 

de kvinnor och män som svarat ‖ja‖ på huvudfrågan och de som svarat ‖nej‖ eller 

‖vet ej‖.  

Diagram 2. Den fysiska arbetsmiljön, procentuellt för kvinnor, 50-64 år, fördelat på 

självskattad pensionsavgång.  
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I diagram 2 framgår det att det finns markanta skillnader i uppfattningen om den 

fysiska arbetsmiljön mellan de kvinnor som svarat ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ och de som 

svarat ‖ja‖ på huvudfrågan. De individer som svarat ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på 

huvudfrågan har svarat att de är mer utsatta för alla fysiska arbetsmiljöindikatorer i 

diagrammet än de som svarat ‖ja‖. De kategorier som visar störst procentuell 

skillnad mellan de båda grupperna är kroppslig trötthet efter arbete och att ta i så att 

andningen ökar. De individer som var osäkra eller inte trodde sig kunna arbeta fram 

till ordinarie pensionsålder svarade i mer än dubbelt så stor utsträckning att de 

upplevde dessa företeelser i samband med deras arbete. Som tidigare nämnts i 

litteraturgenomgången är buller, ett fysiskt tungt arbete, dålig hälsa, monotona 

arbetsuppgifter och ensidiga rörelser associerade med ett förkortat arbetsliv4. 

Eftersom de individer som är osäkra eller inte tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder i större utsträckning än referensgruppen svarat att de är 

utsatta för dessa arbetsmiljöindikatorer speglar även statistiken från 

arbetsmiljöundersökningarna resultaten från tidigare forskning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Christiansen & Nielsen 2009; Vikenmark & Andersson 2002; Krause et al. 1997; Hooftman & 
Houtman 2010; Szubert & Sobala 2005; Lund and Villadsen 2005; Lund et al. 2001. 
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Diagram 3. Den fysiska arbetsmiljön, procentuellt för män, 50-64 år, fördelat på självskattad 

pensionsavgång.  

 

Statistiken för männen liknar den för kvinnorna. Detta genom att de män som har en 

tidig, eller osäker, självskattad pensionsålder, i högre utsträckning, än de som svarat 

‖ja‖ på huvudfrågan, har uppgett att de är utsatta för de fysiska 

arbetsmiljöindikatorer som redovisas i diagrammet ovan. De kategorier som visar 

störst procentuell skillnad mellan svarsgrupperna är även för männen att ta i så att 

andningen ökar, men också fysiskt tungt arbete, enformigt arbete och ensidiga 

arbetsrörelser.  

 

6.1.2. Jämförelser mellan könen, den fysiska arbetsmiljön 

I diagrammen framgår det att män som har en självskattad tidig eller osäker 

pensionsålder i större utsträckning, än motsvarande kvinnor, har svarat att de har ett 

enformigt arbete, lyfter över 15 kg flera gånger per dag minst en dag per vecka, 

arbetar i bullriga miljöer och tar i så att andningen ökar. Kvinnorna som hade en 
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tidig självskattad eller osäker pensionsålder svarade i större utsträckning, än de 

motsvarande männen, att de kände sig uttröttade i kroppen efter arbetet och att de 

hade smärtor i övre delen av ryggen. Svarskvoterna för de övriga 

arbetsmiljöindikatorerna var relativt lika mellan könen.   

 

Av diagrammen framgår det således att män som har en osäker eller tidigt 

självskattad pensionsålder i större utsträckning än de motsvarande kvinnorna svarat 

att de arbetar i fysiskt påfrestande arbetsmiljöer. 
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6.1.3. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

Enligt litteraturgenomgången finns det även vissa psykosociala 

arbetsmiljöindikatorer som kan kopplas till ett förkortat arbetsliv. Utifrån tidigare 

forskningsresultat har några arbetsmiljöindikatorer valts ut för att redovisas i 

diagram 4. 

 

Diagram 4. Den psykosociala arbetsmiljön, procentuellt för kvinnor, 50-64 år, fördelat på 

självskattad pensionsavgång. 

 

 

Ett bristande socialt stöd i arbetet, och då speciellt från personer i chefsposition, har 

visat sig, även om resultaten varit tvetydiga, vara kopplat till ett förkortat arbetsliv 

(Mein et al. 2000; Christiansen & Nielsen 2009). Även yrken som innebär mycket 

social kontakt har visats ha en kortare arbetslivslängd än andra yrken (Stattin 1998; 

Försäkringskassan 2013). Låg kontroll tillsammans med höga krav har i flera 

undersökningar visat sig ha negativa effekter på pensionstidpunkten (se bland annat 

Karasek 1979). Arbetsmiljöindikatorerna som innehåller information om att sakna tid 
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för vänner och familj, att ofta arbeta övertid, ha för stor arbetsbelastning och att ha 

för lite inflytande över arbetet kan ge en indikation på detta samband. Vidare är det 

viktigt att trivas på jobbet då detta, enligt Mein et al. (2000), minskar sannolikheten 

att ta ut förtidspension. De variabler som kan ge en indikation på hur individen trivs 

på jobbet kan vara om individen finner sitt arbete meningsfullt och stimulerande, 

inte känner olust samt har ett mindre psykiskt påfrestande arbete.  

 

Diagram 4 beskriver hur kvinnor svarat att de uppfattar ovan beskrivna delar av den 

psykosociala arbetsmiljön. I diagrammet framgår det att de kvinnor som inte tror sig 

kunna, eller är osäkra på om de kan, arbeta fram till ordinarie pensionsålder har 

svarat att de: har mindre stöd från chefer, finner sitt arbete mindre stimulerande och 

meningsfullt, känner mer olust inför arbetet samt att deras arbete innebär större 

psykisk påfrestning de som svarat ‖ja‖ på huvudfrågan. De frågor där svaren skiljer 

sig mest mellan svarsgrupperna är frågorna som handlar om individen känner att 

hon/han saknar tid för vänner och familj, känner olust inför att gå till arbetet samt 

om arbetsbelastningen är för hög. På dessa frågor har ungefär dubbelt så många av 

de som har en självskattad tidig, eller osäker, pensionsålder svarat att de upplever 

dessa arbetsmiljöindikatorer under en stor del av tiden på deras arbete.  Denna 

grupp svarar även att de oftare arbetar övertid och har mindre inflytande över 

arbetet. Samtliga av dessa frågor indikerar att denna grupp upplever att de har lite 

kontroll över sitt arbete samtidigt som de upplever att de har för höga krav på deras 

arbetsinsats. Detta är i linje med tidigare forskning som funnit att denna kombination 

ökar sannolikheten för att lämna arbetslivet i förtid (se bland annat Eloviano 2005; 

Karasek 1979). Minst skillnad mellan grupperna finner vi i kategorin som visar hur 

individerna svarar på frågan om deras arbete innebär kontakt med kunder eller 

klienter som inte är anställda på arbetsplatsen där svaren mellan grupperna bara 

skiljer sig ett par procentenheter. Detta pekar på att denna arbetsmiljöindikator inte 

har någon utmärkande effekt på den självskattade pensionsavgången. 
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Diagram 5. Den psykosociala arbetsmiljön, procentuellt för män, 50-64 år, fördelat på 

självskattad pensionsavgång. 

 

 

För männen, som svarat på samma frågor, finner vi liknande skillnader mellan de 

båda grupperna.  De största procentuella skillnaderna mellan svarsgrupperna är, 

precis som för kvinnorna, inom kategorierna som innehåller information om 
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kvinnorna tyder detta på att dessa två variabler är viktigare för män, kopplat till 

deras pensionsbeslut, än för kvinnor. Detta är även i linje med det resultat Mein et al. 

(2000) fann i sin undersökning där de fann att män som trivdes på jobbet minskade 

risken för att lämna arbetslivet i förtid mer än de kvinnor som trivdes på jobbet.  

 

Kvinnorna har i högre grad, än de svarande männen, svarat att de känner olust inför 

arbetet, att de saknar tid för vänner och familj, att de har för stor arbetsbelastning och 

att deras arbete är psykiskt påfrestande. Anledningen till att kvinnorna oftare svarar 

att de saknar tid för vänner och familj samt känner sig överbelastade med arbete kan 

vara att vi befinner oss i en traditionsövergång vad gäller kvinnors roll i arbetslivet 

och i hemmet. Fortfarande är det kvinnorna som tar det största ansvaret i hemmet, 

trots att de i stort sett är helt inkluderade på arbetsmarknaden (SCB 2012a). Eftersom 

de svarande individerna är mellan 50 och 64 år är det troligt att fördelningen är ännu 

mer ojämn i denna generation. Det skulle vara underligt om detta inte bidrog till att 

det ibland är svårare för kvinnor, än för män, att hitta rätt balans mellan arbete och 

fritid (som till viss del används till obetalt hemarbete). Det blir från detta perspektiv 

inte förvånande att kvinnorna i större utsträckning svarar att de känner sig 

överbelastade med arbete samt saknar tid för vänner och familj. Statistiken visar 

emellertid att de svarande kvinnorna oftare arbetar deltid, vilket bör dämpa denna 

effekt något.  

 

Sammantaget visar den deskriptiva statistiken att de svarande männen oftare svarar 

att de arbetar i ergonomiskt bristfälliga arbetsmiljöer medan de svarande kvinnorna i 

större utsträckning svarar att de arbetar i psykosocialt bristande arbetsmiljöer.  
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6.1.5 Yrkesgrupper 

När det gäller yrkesgrupper visar tidigare empirisk forskning från Kadefors och 

Wikman (2011) att det för män är serviceyrken, fabriksarbetare, resevärdar samt 

köks- och restaurangbiträden som har de tidigaste pensionsavgångarna. De fann att 

det även för kvinnorna var servicearbeten som toppade listan för 

förtidspensionering, följt av fabriksarbeten, vaktmästare, maskinoperatörer, 

godshanterare och arbeten inom livsmedelsindustrin. Stattin (1998) samt Heutman 

och Geuskens (2011) har visat att ”kontaktyrken” är de som har kortast 

arbetslivslängd. Många andra forskare har funnit att tjänstemän stannar längre i 

arbetslivet än de som har traditionella arbetaryrken5. På de två nästkommande 

sidorna redovisas deskriptiv statistik för hur stor andel av olika yrkesgrupper, 

indelade efter Standard för Svensk Yrkesindelning (SSYK) på tvåsiffernivå, som 

svarat att de är osäkra eller inte tror sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder fördelat på kön. Nackdelen med att redovisa siffror på detta sätt är att 

hänsyn inte tas till antalet individer i respektive grupp. Om en grupp innehåller 

väldigt få individer kan detta riskera att snedvrida resultaten och det är därför 

viktigt att tolka de fåtaliga grupperna med försiktighet. I diagram 5 har således de 

yrkesgrupper som innehåller exceptionellt få individer exkluderats och de 

yrkesgrupper som innehåller mindre än 50 individer satts i parantes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
5 Soidre 2009; Riksförsäkringsverket 2004; Ballebye & Nielsen 2008; Hansen 2004; Elovainio et 
al. 2005; Aronsson 2000:9 
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Även i detta datamaterial utmärker sig de som arbetar i servicearbeten utan krav på 

särskild yrkesutbildning som en yrkesgrupp som i stor procentuell utsträckning inte 

tror sig, eller är osäker på om den kommer, kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder. För männen är detta den yrkesgrupp som med överlägset störst 

procentuell andel svarat ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på huvudfrågan, med cirka 31 procent, 

medan denna yrkesgrupp för kvinnorna hamnar på andra plats (med ca 29 %) efter 

läraryrken som kräver kortare yrkesutbildning (med ca 34 %). För kvinnorna är 

svarsfrekvensen även hög för de lärare som arbetar inom universitet, gymnasie- eller 

grundskola där cirka 25 procent av de svarande kvinnorna inom denna yrkesgrupp 

har en osäker eller tidigt självskattad pensionsålder. Av de män som arbetar inom 

läraryrken har en betydligt mindre andel svarat ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på huvudfrågan 

jämfört med de svarande kvinnorna. För männen är det istället de som arbetar inom 

gruv-, bygg- och anläggningsarbete som hamnar på andra plats av de yrkesgrupper 

som har tidigast självskattad pensionsålder där cirka 22 procent av männen inom 

denna yrkesgrupp svarat att de är osäkra eller inte tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder. För kvinnorna har även yrken inom service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete samt försäljningsarbete inom handel m.m. en osäker, eller tidigt 

självskattad, pensionsålder med en svarsandel på cirka 24 procent för båda 

grupperna.  
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De kvinnor och män som i störst procentuell utsträckning tror sig kunna arbeta fram 

till ordinarie pensionsålder arbetar i yrken som kräver specialkompetens, de som 

arbetar med ledningsarbete i stora och medelstora företag eller myndigheter samt, 

för män, yrkesgruppen för tekniker- och ingenjörsarbete m.m. Den gemensamma 

nämnaren för dessa yrkesgrupper är att de alla ofta kräver högre utbildning än 

traditionella arbetaryrken. Detta är i linje med tidigare forskning som visat att 

individer med högre utbildning stannar längre i arbete än de med lägre utbildning.    
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6.2. Faktoranalys 
De förklarande variablerna hämtas från Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 

och har valts utifrån deras relevans baserat på resultat från tidigare forskning. Det 

ursprungliga datamaterialet innehåller cirka 110 olika variabler med information om 

bland annat fysisk arbetsmiljö (så som tunga lyft, arbetsställning, monotona 

arbetsuppgifter osv.), psykisk arbetsmiljö (innehållande bland annat socialt stöd, 

kontakt med klienter, stress och kontroll) samt övrig information om bland annat 

yrke, bransch, län, ålder och kön. Antalet variabler är, i det ursprungliga 

datamaterialet, väldigt många och det finns ett starkt behov att minska antalet 

variabler för att göra framtida regressionsanalys möjlig att genomföra och tolka.  

 

Många av variablerna förklarar samma sak (det finns stark korrelation mellan flera 

variabler) och deras förklaringar skulle, i många fall, kunna sammanfattas till en 

specifik bakomliggande variabel. Ett exempel på detta i det aktuella datamaterialet 

är att kombinera de variabler som förklarar om individen har ett fysiskt 

ansträngande arbete. Dessa variabler är ‖Kroppsligt ansträngande arbete‖, ‖lyfter minst 

15 kg flera ggr/dag‖, ‖arbetar kroppsligt‖, ‖tar i så man andas snabbare‖, ‖upplevelse av 

fysisk påfrestning i arbetet‖ och ‖uttröttad i kroppen efter arbetet‖. Dessa variabler skulle 

kunna sammanfattas med ett namn, nämligen ‖fysiskt ansträngande arbete‖, vilket 

skulle reducera sex variabler till endast en bakomliggande variabel.  

 

Figur 4. När flera variabler förklarar samma sak är det önskvärt att reducera dessa till en 

bakomliggande variabel.  
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multikollinaritet. Ett alternativ till att använda faktoranalys hade varit att välja ut 

endast en av dessa variabler och ta med denna i regressionsanalysen. Då undviks 

problemet med multikollinaritet men det finns risk att värdefull information om 

individernas arbetsmiljö förloras eftersom en individ kanske lyfter tungt utan att 

vara trött i kroppen medan en annan individ upplever båda. Om jag bara inkluderar 

en av dessa variabler missar jag att upplevelsen av arbetsmiljön faktiskt skiljer sig åt 

mellan dessa individer. Ett annat alternativ är att skapa ett index utifrån hur 

individer svarat på dessa frågor. Om exempelvis en individ har svarat att de 

upplever 5/6 av dessa arbetsmiljöfaktorer får de en 1:a i indexet, medan en individ 

som bara uppgett att han/hon upplever dessa arbetsmiljöfaktorer i 3 av 6 möjliga 

fall, får en 0:a. Nackdelen med denna typ av analys är att den inte tar hänsyn till att 

vissa av dessa variabler kan vara viktigare för att förklara graden av fysisk 

ansträngning än andra.  

 

Lösningen är att utföra en faktoranalys. Denna typ av analys tar hänsyn till hur 

starkt variablerna korrelerar med varandra vilket betyder att hänsyn tas till hur 

viktiga de enskilda variablerna är för att förklara graden av fysiskt ansträngande 

arbete. En faktoranalys kan utföras med ett konfirmatoriskt eller explorativt synsätt. 

När det gäller den bakomliggande faktorn ‖fysiskt ansträngande arbete‖ har jag ett 

konfirmatoriskt synsätt eftersom jag på förhand har tänkt ut en faktor (fysiskt 

ansträngande arbete) som jag sedan bekräftar genom att utföra en faktoranalys på de 

variabler jag tror kommer ladda starkt på den bakomliggande variabeln. Ett 

explorativt synsätt hade inneburit att jag inte hade haft någon tanke kring vad den 

bakomliggande variabeln kan komma att förklara. Fördelen med ett konfirmatoriskt 

synsätt är, i mitt fall, att jag kan styra vilka de bakomliggande variablerna blir utifrån 

vad tidigare teori säger kring vilka arbetsmiljöfaktorer som har en påverkan på 

pensionsbeslutet. Detta ger mig möjlighet att styrka mina val av variabler med hjälp 

av tidigare forskning.  

 

När jag genomför faktoranalysen används en så kallad en 

principalkomponentanalys. För att komma åt alla dimensioner i variansen hos dessa 

variabler är det av intresse att utföra en oblik varimax rotation på resultaten från 

faktoranalysen. Detta innebär att programmet roterar axlarna så att 
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variansskillnaderna mellan de ingående variablerna blir så små som möjligt. Detta 

gör att laddningarna för de olika variablerna blir starkare och således lättare att 

tolka. Nedan presenteras resultatet av faktoranalysen för den bakomliggande faktorn 

”fysiskt ansträngande arbete”:  

 

Tabell 1: Resultat från faktoranalys, fysiskt ansträngande arbete.  

                               Roterat faktormönster  
  Faktor 1 
Kroppsligt ansträngande arbete 0.80875 
Flera ggr om dagen lyfta minst 15 kg 0.80657 
Arbetar kroppsligt 0.89564 
Tar i så att man andas snabbare 0.76836 
Upplevelse av fysisk påfrestning i arbetet 0.80742 
Uttröttad i kroppen efter arbetet 0.52998 
 

I denna faktoranalys producerade programmet flera faktorer medan bara en av dem 

hade ett egenvärde över 1. De siffror som presenteras i kolumnen under faktor 1 

visar hur starkt de olika variablerna laddar mot den bakomliggande faktorn; alltså 

hur mycket de olika variablerna hjälper till att förklara den bakomliggande faktorn. 

Det är då av intresse att titta på de variabler som har laddningar som överstiger 0,4 

eller understiger -0,4. Alla variabler i denna faktoranalys visar stark positiv laddning 

på den bakomliggande faktorn och är följaktligen bra på att förklara nivån av fysisk 

ansträngning i arbetet, vilken är den bakomliggande faktorn i detta fall. Eftersom alla 

laddningar är positiva betyder det att ett högt värde på variabeln, dvs. högt 

svarsalternativ på frågan, har en hög laddning på den bakomliggande variabeln. 

Dessa variabler kommer utifrån frågor med svarsalternativ 1-5 eller 1-6 där de högre 

värdena indikerar att personen inte upplever denna arbetsmiljöfaktor. Ett högt värde 

på den bakomliggande variabeln förklarar således att individerna inte har ett fysiskt 

ansträngande arbete. 

  

Samma typ av faktoranalys har genomförts på de resterande cirka 100 variablerna för 

att minska antalet variabler utan att förlora viktig information. Valet av variabler 

som kombineras i faktoranalysen har gjorts utifrån resultat från tidigare forskning. 

Exempelvis har hög anspänning tillsammans med låg kontroll visat sig ha en stark 

koppling med pensionsbeslutet (se bland annat Karasek 1979). Efter faktoranalyserna 
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hade antalet variabler reducerats till cirka 25 stycken. Resultat och beskrivning av 

övriga faktoranalyser redovisas i bilaga A. 

 

6.3. Modellspecifikation 
Den beroende variabeln har, som tidigare beskrivits, tre möjliga utfall: ‖Ja‖, ‖Nej‖ 

och ‖Vet ej‖. I mina beräkningar vill jag ta reda på vad sannolikheten för en individ 

att svara ‖ja‖, ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på huvudfrågan. Då den traditionella linjära 

regressionsanalysen, som beräknas med hjälp av OLS-metoden, lämpar sig bäst när 

den beroende variabeln mäts i kontinuerlig intervallskala är denna metod inte 

lämplig att använda för att analysera detta datamaterial. En logistisk 

regressionsanalys kan beräkna detta för en variabel som kan anta ett eller ett annat 

värde, men hur blir det när den beroende variabeln kan anta tre värden? Då är det 

lämpligt att använda sig av en multinominell logistisk regression som tar hänsyn till 

att den beroende variabeln kan anta mer än två kategoriska värden. Problemet med 

denna typ av analysmodell är att den är relativt svår att tolka för en oerfaren läsare. 

Därför testar jag om jag får liknande resultat i en binär logistisk regressionsanalys. 

Detta gör jag genom att slå ihop svarsalternativ ‖vet ej‖ med ‖nej‖ så att den 

beroende variabeln endast består av två kategorsiska värden. Modellen ser då ut som 

följer:  

 

 (   )  
               

                 
 

 

Där K är antalet möjliga utfall av den beroende variabeln Y, βk är koefficienten 

associerad med utfall K och xi är uppsättningen av förkarande variabler som är 

associerade med observation i. Om dessa två analyser visar liknande resultat 

kommer jag endast att presentera resultatet från den binära logistiska 

regressionsanalysen i den löpande texten medan resultatet från den multinominella 

regressionsanalysen kommer att redovisas i appendix. Marginaleffekter kommer att 

beräknas i samband med regressionsanalysen för att förenkla tolkningen av 

resultaten. Alla beräkningar utförs i SAS Enterprise guide. 
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6.4. Resultat 
Estimaten från den binära logistiska regressionsanalysen och estimaten från den 

multinominella regressionsanalysen är väldigt lika och det är således resultaten från 

den binära analysen som presenteras i denna del. Marginaleffekterna kan härledas 

från en uträkning som baseras på estimaten från de logistiska regressionsanalyserna 

vilket gör det överflödigt att jämföra marginaleffekterna mellan de två modellerna6. 

Därför redovisas bara marginaleffekterna för den binära regressionsanalysen. För att 

se resultat från binär logistisk regressionsanalys, se bilaga C, och för att se resultat 

från multinominell logistisk regressionsanalys, se bilaga D.  

 

6.4.1. Fysisk arbetsmiljö 

Variabeln som beskriver om individen har omväxlande arbetsrörelser och 

arbetsuppgifter visar inget signifikant samband med hur individen svarat på 

huvudfrågan. Detsamma gäller för variabeln som beskriver om individen arbetar 

ofta och länge i sittande ställning.  

 

Analysen visar att de individer som svarat att de i mindre utsträckning upplever att 

de har en bekväm arbetsställning har cirka 1,6 procentenheter mindre sannolikhet att 

svara att de tror sig kunna arbeta till ordinarie pensionsålder.  

 

Att inte ha ett fysiskt ansträngande arbete ökar sannolikheten för de svarande 

individerna att skatta att de kommer kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder 

med 4,4 procentenheter.  

 

Ingen av de variabler som beskriver om individen arbetar i en hård arbetsmiljö, med 

kemikalier eller stationära maskiner var signifikanta i regressionsanalysen och 

påverkar således inte hur de svarande individerna svarade på huvudfrågan. 

Resultatet av regressionsanalysen visar att variabeln som beskriver om individen 

ofta har kontakt med rengöringsmedel, vatten eller mänskliga utsöndringar i sitt 

arbete knappt är signifikant på 10-procentsnivån. Den indikerar emellertid att 

                                                      
6 Även estimaten från en linjär regressionsanalys liknar resultaten från de två andra 
regressionsanalyserna, vilket vidare bekräftar att den binära modellen är robust och passande 
för aktuellt datamaterial. 
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individer som i mindre utsträckning har kontrakt med dessa vätskor har 0,8 

procentenheter större sannolikhet att svara ‖ja‖ på huvudfrågan.  

 

6.4.2. Psykosocial arbetsmiljö 

Regressionsanalysen visar att ett arbete som ger låg anspänning ökar sannolikheten 

för individerna att svara att de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder 

med 2,8 procentenheter. Individer som i mindre utsträckning svarar att de upplever 

psykologisk stress (i form av få psykosomatiska åkommor, har tid för vänner och 

familj samt känner sig tillräcklig inför arbetsuppgifterna) har 1,3 procenteneheter 

större sannolikhet att svara ‖ja‖ på huvudfrågan. Att trivas på sin arbetsplats ökar 

sannolikheten för individerna att svara att de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder med 3,4 procentenheter.  

 

Regressionsanalysen visar att individer som har liten social kontakt med kunder och 

klienter och i liten utsträckning kommer i kontakt med mänskliga problem har 1,5 

procentenheter lägre sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder.  

 

Variabeln som beskriver om individen har stöd från sin chef har enligt 

regressionsanalysen ingen signifikant påverkan på hur individen svarat på 

huvudfrågan. Detta resultat kvarstår även när variablerna plockas ur faktorn för att 

ingå separat i regressionsanalysen. I tabell 2 visas en summering av de fysiska och 

psykosociala arbetsmiljöindikatorernas inverkan på pensionsförväntningarna.  

 

Tabell 2: Summering fysiska och psykosociala arbetsmiljöindikatorers påverkan på 
pensionsförväntningar för kvinnor och män, 50-64 år.  

Kontakt med vätska Negativ 
Fysiskt tungt arbete  Negativ 
Monotona och enformiga arbetsrörelser Ingen effekt 
Låg anspänning Positiv 
Psykologisk stress Negativ 
Trivsel Positiv 
Social kontakt Positiv 
Socialt stöd Ingen effekt 
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6.4.3. Yrke och bransch 

Yrkeskategorierna är baserade på Standard för Svensk Yrkesindelning (SSYK) på 

tvåsiffernivå och yrkesgruppen för ledningsarbete i stora och medelstora företag, 

myndigheter m.m. är satt till referensgrupp. Anledningen till att denna yrkesgrupp 

sattes som referensgrupp är att denna yrkesgrupp hade ungefär samma svarskvot på 

svarsalternativen på huvudfrågan för män och kvinnor samt innehåller ett stort antal 

individer i båda könsgrupper. Av de yrkesgrupper som signifikant skiljer sig från 

referensgruppen har alla större sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder. Anställda inom Maskinoperatörs- och 

monteringsarbete har 5,8 procentenheter större sannolikhet att svara ‖ja‖ på 

huvudfrågan än referensgruppen. Anställda inom yrkesgruppen Transport- och 

maskinförararbete har 7,7 procentenheter större sannolikhet att svara att de tror sig 

kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder medan siffran är 4,5 procentenheter 

för anställda inom Kontorsarbete m.m. som bland annat innefattar brevbärare, 

sekreterare och assistenter. De övriga yrkesgrupperna skiljer sig inte signifikant mot 

gruppen Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 

Grupperna för Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt Lärare 

utan särskild yrkesutbildning ligger precis utanför signifikansnivån på 10 procent. 

Eftersom de ligger så nära signifikansintervallet kan dessa tolkas på en godtycklig 

nivå. Anställda inom Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske har då 8,6 

procentenheter större sannolikhet att svara ‖ja‖ på huvudfrågan än referensgruppen. 

Gruppen Lärare utan särskild yrkesutbildning har däremot 4,6 procentenheter 

mindre sannolikhet, än referensgruppen, att svara att de tror sig kunna arbeta fram 

till ordinarie pensionsålder.  

 

Branscherna har delats in efter Svensk Näringsgrensindelning (SNI) på tvåsiffernivå 

efter 2007 års indelning med vård och omsorg som referensgrupp. Eftersom vård och 

omsorg är en bransch producerar ett stort antal förtidspensionärer är det intressant 

att titta på om svaren på huvudfrågan från anställda inom denna grupp skiljer sig 

från andra branschgrupper. De branschgrupper som signifikant skiljer sig från vård 

och omsorg har alla mindre sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder. Dessa grupper är Jordbruk, skogsbruk och fiske, Finans- och 

försäkringsverksamhet samt Utbildning. Individer som arbetar inom branschen 
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Jordbruk, skogsbruk och fiske har cirka 8,5 procentenheter mindre sannolikhet att 

svara att de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder. För Utbildning är 

siffran 3,7 procentenheter och för Finans- och försäkringsverksamhet 11 

procentenheter. Branschgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 

socialförsäkring kan godtyckligt tolkas på 15 procents signifikansnivå där denna 

grupp har 3 procentenheter mindre sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder. 

 

6.4.4. Demografiska variabler 

I regressionsanalysen är arbetsmiljöundersökningen som är gjord år 2005 satt som 

basår. Det framgår att sannolikheten att svara att man tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder gradvis har ökat från år 2005 till och med år 2011, med 5-8 

procentenheter per år.  

 

Variabeln som kontrollerar för kön är inte statistiskt signifikant, vilket betyder att 

kvinnor och mäns självskattade pensionsavgång inte skiljer sig åt när det 

kontrolleras för de andra faktorerna som ingår i analysen. Åldern på individerna har 

däremot en signifikant inverkan på hur de skattar sin pensionsavgång. Äldre 

individer har 0,7 procentenheter större sannolikhet att svara de tror sig kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder. De individer som arbetar i Stockholm har cirka 3 

procentenheter större sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder.  

 

Vad gäller utbildningsnivå visar analysen att denna inte har en signifikant påverkan 

på den självskattade pensionstidpunkten, oavsett vilken av utbildningsnivåerna som 

används som referensgrupp.  

 

6.4.5. Övriga variabler 

Individer som arbetar deltid har 4,4 procentenheter mindre sannolikhet att svara att 

de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder än de som inte arbetar 

deltid. Att arbeta skift har däremot ingen signifikant påverkan på hur individerna 

svarat om deras förväntningar på deras pensionsavgång. Arbetsledare har 2,7 
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procentenheter större sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta fram till 

ordinarie pensionsålder.  

 

Variabeln som beskriver om en individ känner sig sedd av sin chef är skapad utifrån 

hur många anställda som finns i huvudsysslan där den svarande individen arbetar. 

Arbetar det 14 eller färre individer på arbetsplatsen räknas denna arbetsplats, i 

denna analys, som relativt liten och detta skulle därmed kunna vara en indikator på 

att individer på dessa arbetsplatser känner sig uppmärksammade av deras chef. 

Regressionsanalysen visar att individer som arbetar i dessa mindre organisationer 

har cirka 2,4 procentenheter mindre sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder. Denna variabel har således en negativ inverkan på 

pensionsbeslutet. Att vara arbetsledare ökar sannolikheten att svara ‖ja‖ på 

huvudfrågan med 2,7 procentenheter.  

 

Regressionsanalysen kontrollerar även för hur stor andel som är kvinnor respektive 

män på arbetsplatsen. Den grupp av individer som svarat att de arbetar på 

arbetsplatser där det arbetar lika många kvinnor som män på arbetsplatsen är 

referensgrupp i analysen. Resultatet visar att det inte finns några signifikanta 

skillnader i hur individerna svarar på huvudfrågan som kan kopplas till könskvoten 

på deras arbetsplats. Resultatet kvarstår även när referensgruppen varieras.   

 

6.4.6. Hälsa 

Det är viktigt att kontrollera för hälsa för att undvika att resultatet snedvrids på 

grund av att individer med sämre/bättre hälsa samlas i yrken med sämre/bättre 

arbetsmiljö. Analysen visar att de individer som i liten grad upplever kroppslig 

smärta har cirka 2,9 procentenheter högre sannolikhet att svara att de tror att de 

kommer att arbeta fram till ordinarie pensionsålder. De individer som inte i mindre 

grad gått till arbetet trots att de borde sjukskrivit sig samt i mindre grad övervägt att 

byta arbete på grund av hälsoskäl, har cirka 3,5 procentenheter högre sannolikhet att 

svara ‖ja‖ på huvudfrågan.  
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7. Analys och diskussion 

I denna del kommer resultaten från regressionsanalysen diskuteras med anknytning 

till teori och deskriptiv statistik.  

 

7.1. Fysisk Arbetsmiljö 

Variablerna som förklarar om individerna arbetar i sittande ställning eller har ett 

omväxlande arbete, med avseende på rörelser och graden av enformighet, visade 

inget signifikant samband med hur individerna svarat på huvudfrågan (bedömer du 

att du kommer att kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder i ditt yrke?). Båda dessa 

variabler har i tidigare forskning visat ett signifikant samband med sjuk- och 

förtidspensionering samt dålig hälsa7. Eftersom analysen även kontrollerar för hälsa 

är det möjligt att denna variabel kontrollerar bort effekten av de två andra 

variablerna eftersom även dessa kan associeras med dålig hälsa.  

 

Regressionsanalysen visade även att de individer som hade en bra arbetsställning 

hade mindre sannolikhet att svara ‖ja‖ på huvudfrågan. Även om siffran är relativt 

liten (1,6 procentenheter) är detta resultat egendomligt eftersom denna variabel, 

enligt tidigare forskning, bör ha motsatt effekt8. Eftersom denna variabel är ett 

kombinerat mått av olika variabler är det tänkbart att den gemensamma faktorn har 

fångat upp en annan dimension än endast information om individens 

arbetsställning. Kanske har individer som har en bekväm arbetsställning också bättre 

ekonomiska förutsättningar för att ta ut en tidig pension vilket gör att deras 

självskattade pensionsavgång tidigareläggs. Då frågan föregås av specifika 

instruktioner om att frågan bara handlar om individen tror sig orka eller vara 

tillräckligt frisk för att arbeta till ordinarie pensionsålder, bör denna potentiella 

selektionsskevhet vara minimerad. Det är emellertid möjligt att de individer som har 

bättre ekonomiska förutsättningar känner sig tröttare än de med sämre ekonomi 

eftersom de har råd att känna efter. Eftersom datamaterialet i denna undersökning 

inte innehåller information om individernas ekonomiska förutsättningar kan det inte 

kontrolleras för denna dimension.   

                                                      
7 Christiansen & Nielsen 2009; Vikenmark & Andersson 2002; Krause et al. 1997; Hooftman & 
Houtman 2010; Szubert & Sobala 2005 
8 Krause et al. 1997; Lund and Villadsen 2005, Lund et al. 2001 
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Att inte ha ett fysiskt ansträngande arbete visade sig, i linje med tidigare forskning, 

ha en relativt stor (4,4 procentenheter) positiv inverkan på hur stor utsträckning 

individerna svarade ‖ja‖ på huvudfrågan.  

 

Det kan tyckas konstigt att variablerna som beskriver om individen arbetar i en hård 

arbetsmiljö och/eller med kemikalier och/eller stationära maskiner inte hade en 

signifikant påverkan på hur individerna svarat på huvudfrågan. Det är emellertid 

troligt att informationen som dessa variabler ger även fångas upp av variabeln som 

beskriver om individen har ett fysiskt tungt arbete, vilket gör att dessa variabler blir 

överflödiga i analysen. Exempelvis är det möjligt att det inte är användandet av den 

handhållna maskinen som gör att individen svarar ‖nej‖ eller ”vet ej‖ på 

huvudfrågan, utan att svaret i större utsträckning kan förklaras av att samma person 

har arbetsuppgifter som innebär tunga lyft.  

 

Att ha ett arbete som inte innebär kontakt med rengöringsmedel, vatten och/eller 

mänskliga utsöndringar hade däremot en positiv inverkan på den beroende 

variabeln, om än bara signifikant på 10-procentsnivån. Detta kan kopplas till att det i 

den deskriptiva statistiken visade sig vara personer som arbetar inom service, 

omsorg och utbildning som i störst utsträckning svarat att de hade en osäker eller 

tidigt självskattad pensionsavgång. Det är troligt att dessa yrken i större utsträckning 

har kontakt med denna typ av vätskor än exempelvis personer som arbetar med 

ledningsarbete, vilket kan förklara denna variabels positiva signifikanta påverkan på 

den beroende variabeln. 

 

7.2. Psykosocial Arbetsmiljö  

Att låga krav kombinerat med hög kontroll ökade sannolikheten för att svara ‖ja‖ på 

huvudfrågan ligger i linje med den breda forskningsbakgrund som presenterats i 

litteraturgenomgången9. En annan psykosocial variabel som ökade sannolikheten för 

individerna att svara att de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder är 

att personen upplever låg grad av psykologisk stress (i form av få psykosomatiska 

                                                      
9 Karasek 1979; Laine et al. 2008; Riksförsäkringsverket 2004; Vahtera et al. 2008; Siegrist et al. 
2007; Elovainio et al. 2005. 
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åkommor, har tid för vänner och familj samt känner sig tillräcklig inför 

arbetsuppgifterna). Eftersom kvinnorna, enligt den deskriptiva statistiken, i större 

utsträckning än männen svarat att de saknar tid för vänner och familj är denna 

variabel troligtvis viktig för att förklara skillnaderna i självskattad pensionsavgång 

mellan könen. Resultaten visade även att ett meningsfullt och trivsamt arbete kunde 

förklara varför individer i större utsträckning svarade ‖ja‖ på huvudfrågan. Eftersom 

den deskriptiva statistiken indikerade att några av de ingående variablerna i denna 

faktor verkade vara viktigare för män än för kvinnor är det troligt att denna variabel 

delvis förklarar varför män i större utsträckning svara ‖ja‖ på huvudfrågan.   

 

Att i mindre utsträckning ha kontakt med kunder eller klienter och mänskliga 

problem visade sig minska sannolikheten för att svara ‖ja‖ på huvudfrågan. Detta 

resultat går emot vad tidigare empirisk forskning säger om social kontakt, där 

kontaktyrken visat sig vara de yrken som har tidigast pensionsavgångar (se bl.a. 

Stattin 1998). Detta kan emellertid vara ett bevis på att det inte är den sociala 

kontakten i sig som påverkar pensionsbeslutet, utan att det är andra 

arbetsmiljöfaktorer inom kontaktyrkena som påverkar pensionsbeslutet, exempelvis 

hög arbetsbelastning. Social kontakt har i detta datamaterial istället en bromsande 

effekt då de som har mycket social kontakt i sitt arbete tror sig kunna stanna längre i 

arbetslivet. Detta påvisar alltså att individer som arbetar inom kontaktyrken hade 

gått i pension ännu tidigare om de inte hade haft social kontakt i sina yrken. Det är 

därför felaktigt att benämna gruppen som går i förtidig pension som ”kontaktyrken” 

eftersom kontakt inte har något med den tidiga pensionsavgången att göra. Kanske 

bör dessa yrken istället benämnas som ”belastningsyrken”? 

 

7.3. Yrke och bransch 

Den deskriptiva statistiken påvisade, precis som tidigare forskning, att serviceyrken 

utan krav på särskild yrkesutbildning är en yrkesgrupp som har tidigt självskattad 

pensionsålder både för kvinnor och för män. Den deskriptiva statistiken visade också 

att individer inom läraryrken ofta hade en tidigt självskattad pensionsålder för 

kvinnor, men inte i samma utsträckning för män. Näst efter serviceyrken var det, för 

män, anställda inom gruv-, bygg- och anläggningsarbete som hade flest procentuellt 

antal individer med en tidigt självskattad, eller osäker, pensionsålder. När 
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regressionsanalysen sedan genomfördes var det få yrkesgrupper som skilde sig mot 

referensgruppen ”ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m.” 

som i den deskriptiva statistiken visat sig ha ett ganska lågt procentuellt antal 

individer som svarat ‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på huvudfrågan. Några yrken visade sig ha 

större sannolikhet att svara att de trodde sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder, trots att de i den deskriptiva statistiken i mindre procentuell 

utsträckning, än referensgruppen, svarat ‖ja‖ på huvudfrågan. Dessa yrkesgrupper 

var Maskinoperatörs- och monteringsarbete, Transport- och maskinförararbete, 

yrken inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt kontorsarbete m.m. 

Anledningen till detta är att regressionsanalysen tagit hänsyn till många av de 

arbetsmiljöfaktorer som kan förklara varför individer inom dessa yrkesgrupper 

svarat att de inte tror sig kunna, eller är osäkra på om de kommer kunna, arbeta fram 

till ordinarie pensionsålder. Att individer inom dessa yrkesgrupper i mindre 

utsträckning svarat ‖ja‖ på huvudfrågan kan alltså förklaras av andra variabler, än 

just yrke, som ingår i analysen. Detta betyder att om de dåliga arbetsmiljöfaktorerna 

hade eliminerats från dessa yrken, hade individer inom dessa yrkesgrupper haft 

större sannolikhet att svara att de tror sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder än referensgruppen.  Regressionsanalysen visar också ett godtyckligt 

signifikant resultat för att lärare utan särskild yrkesutbildning har mindre 

sannolikhet att svara ”ja‖ på huvudfrågan än referensgruppen. Denna oförklarade 

skillnad på cirka 4,7 procentenheter kan bero på att andra viktiga variabler uteslutits 

ur regressionsanalysen. En sådan variabel skulle kunna vara information om 

inkomst. Blanchet och Debrand (2007) fann i sin undersökning att personer som inte 

är nöjda med sin lön ökar risken att gå i förtida pension med 7 procentenheter. Om 

lärare utan särskild yrkesutbildning i större utsträckning än referensgruppen är 

missnöjda med sin lön skulle detta alltså kunna hjälpa till att förklara skillnaden 

mellan dessa grupper. Svaren från yrkesgruppen Service-, omsorgs- och 

säkerhetsarbete innefattar bland annat undersköterskor, sjukvårdsbiträden och 

vårdbiträden som i tidigare litteratur pekats ut som några av de mest utsatta yrkena 

vad gäller arbetskvalitet, skiljer sig inte signifikant från referensgruppen. Detta 

eftersom denna yrkesgrupps svar kan förklaras av de ingående variablerna i 

analysen.  
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När det gäller bransch var det också få branscher som skilde sig från 

referensgruppen vård och omsorg. Något förvånande är att alla grupper som skiljer 

sig från referensgruppen har lägre sannolikhet att svara ‖ja‖ på huvudfrågan. 

Anledningen till att detta är förvånande är att vård och omsorg oftast beskrivs som 

en mycket utsatt grupp både vad gäller tidiga pensionsavgångar och en dålig 

arbetsmiljö (se bl.a. Försäkringskassan 2013). Att regressionsanalysen kontrollerar för 

arbetsmiljöfaktorer kan förklara detta resultat eftersom den tidigt självskattade 

pensionsåldern istället kan förklaras av dessa variabler och inte av bransch i sig. 

Detta innebär alltså att regressionsanalysen på ett bra sätt lyckats fånga upp de 

faktorer som får dessa individer att vilja lämna arbetet i förtid.  

 

7.4. Demografiska variabler 

Regressionsanalysen visar att sannolikheten att svara ‖ja‖ på huvudfrågan ökar för 

varje arbetsmiljöenkät mellan 2005 och 2011. Anledningen till detta är troligtvis att 

normerna för pensionsåldern ändrats under dessa år. Det finns sedan början på 2000-

talet ingen övre gräns för när pensionen måste tas ut och politiken har sedan dess 

inriktat sig på att öka incitamenten för att stanna i arbetslivet längre. Det är troligt att 

uppfattningen om tidpunkten för pensionering ändras när politiken ändras, men i 

något långsammare takt. Därför skulle ökningen i den självskattade pensionsåldern 

mellan enkätundersökningarna tolkas som att normerna sakta ändrats mellan dessa 

år som en följd av pensionspolitikens ändrade riktning.  

  

Även variabeln som kontrollerar för om individen bor i Stockholm kan ses som ett 

mått på normer. Det är troligt att de individer som bor i Stockholm har en 

annorlunda syn på arbete som ger dem högre incitament att stanna i arbetslivet 

längre. Detta kan dels bero på att det är dyrare att leva i Stockholm än i övriga 

Sverige vilket ger högre incitament till att fortsätta arbeta. Det kan även vara så att de 

individer som är mer motiverade att arbeta väljer att arbeta i en större stad eftersom 

det finns fler och mer kvalificerade jobbmöjligheter där.  

 

Högre ålder ökar sannolikheten för de svarande individerna att svara att de tror sig 

kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Detta resultat är rimligt eftersom de 

individer som tror sig lämna arbetslivet i förtid redan har lämnat arbetslivet ju äldre 
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de svarande individerna är. Det är därför troligt att den äldre delen av datamaterialet 

är positivt selekterat eftersom de individer som är kvar i arbetslivet är de som i större 

grad tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder.  

 

Uppseendeväckande är att variabeln som kontrollerar för kön inte är statistiskt 

signifikant i analysen. Det betyder att det inte finns några skillnader i den 

självskattade pensionstidpunkten som kan förklaras av vilket kön individen har, 

utan att alla skillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med hjälp av de andra 

variablerna som ingår i analysen. Anledningen till att samma skillnad inte påvisas i 

resultatet av denna undersökning, trots att den deskriptiva statistiken visat att 

kvinnor i mindre utsträckning svarat ‖ja‖ på huvudfrågan, är att variablerna i 

analysen har fångat upp de faktorer som skapat dessa skillnader mellan könen. 

Skillnaderna mellan män och kvinnors självskattade pensionsavgång kan alltså 

förklaras av att de arbetar i olika yrken, utsätts för olika arbetsmiljöfaktorer och/eller 

har olika former av anställningar. Den deskriptiva statististiken visade att kvinnor i 

större utsträckning utsattes för psykosocial påfrestning i deras arbete medan män 

oftare svarade att de hade ett fysiskt påfrestande arbete. Tidigare forskning har visat 

att risken för tidigt utträde ur arbetslivet på grund av psykisk sjukdom är större än 

den är för sjukdom av fysisk karaktär, samt har en mer negativ effekt på hälsan10. Att 

kvinnor är mer utsatta för negativa psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan alltså vara 

anledningen till att kvinnor, i den deskriptiva statistiken, i större utsträckning än 

män visades ha en tidigt självskattad pensionsavgång.  

 

Inte heller utbildningsnivån är statistiskt signifikant i analysen. Detta går emot 

tidigare litteratur som påvisat att tjänstemän, vilka ofta också är högre utbildade, 

stannar längre i arbetslivet än de som arbetar i traditionella arbetaryrken utan krav 

på särskild utbildning. Att utbildningsnivåerna inte skiljer sig signifikant från 

varandra kan bero på att individer med lägre utbildningsnivå arbetar i yrken som 

har en sämre arbetsmiljö, vilket i så fall fångas upp i de andra variablerna i analysen. 

Stattin (1998) diskuterar att anledningen till att pensionsåldern skiljer sig mellan 

arbetare och tjänstemän kan bero på att individer med sämre hälsa samlas i yrken 

som har lägre utbildningskrav och därmed upplevs mer lättillgängliga. Genom att 

                                                      
10 Gjesdal & Bratberg 2003; Hooftman & Houtman 2010 
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inkludera två variabler som kontrollerar för hälsa har risken minimerats för att en 

selektionsskevhet, med avseende på hälsa, driver resultaten.   

  

7.5. Övriga variabler 

Variabeln som beskriver om individen känner sig sedd av sin chef visade sig ha en 

negativ inverkan på den självskattade pensionsavgången. Detta kan tyckas vara ett 

underligt resultat eftersom det borde vara positivt att bli uppmärksammad av sin 

chef. Det kan emellertid vara så att det är negativt att få för mycket uppmärksamhet 

av sin chef eftersom för mycket uppmärksamhet kan leda till att de anställda istället 

känner sig bevakade. Det är trots detta troligt att denna variabel snarare är ett mått 

på hur normer och traditioner skiljer sig mellan små och stora företag än ett mått på 

hur sedd/bevakad individen är av sin chef. Det är tänkbart att det tar längre tid för 

små företag att anpassa sig till den förändrade synen på pensionsålder och att de 

därmed släpar efter i sin uppfattning kring denna. 

 

Att arbeta deltid minskar sannolikheten att svara ‖ja‖ på huvudfrågan. Detta kan ha 

två anledningar. Den första anledningen kan vara att de som arbetar deltid, arbetar 

deltid som en nedtrappning inför deras pensionsavgång, dvs. de arbetar deltid för att 

de ska gå i pension tidigare. Den andra andelningen kan vara att deltidsarbetet 

innebär arbetsförhållanden som är så pass obekväma att de inte tror sig kunna arbeta 

fram till ordinarie pensionsålder, dvs. de går i pension tidigare för att de arbetar 

deltid. Eftersom regressionsanalysen inte tar hänsyn till detta kausaliska samband är 

det omöjligt att veta i vilken riktning sambandet i huvudsak går.  

 

Att vara arbetsledare ökar sannolikheten för individerna att svara att de tror sig 

kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det är tänkbart att de individer som 

arbetar som arbetsledare både upplever högre krav och högre kontroll än deras 

underställda medarbetare. Detta skulle, i enlighet med tidigare forskning, kunna ha 

en både positiv och negativ inverkan på pensionsförväntningarna, men eftersom 

regressionsanalysen kontrollerar för både kontroll och krav, kan dessa variabler inte 

förklara detta resultat. Resultatet skulle då kunna bero på att denna grupp har högre 

motivation att arbeta än de som inte har en ledande roll i sitt arbete. Eftersom 

motivation är en dimension som är svår att mäta, är det rimligt att tro att variabeln 
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som beskriver om individen arbetar som arbetsledare, även fångar upp delar av 

denna dimension.   

 

7.6. Hälsa 

Inte förvånande har de med god hälsa större sannolikhet att svara ‖ja‖ på 

huvudfrågan. Detta är i linje med tidigare forskning som också visat att hälsa 

påverkar utträdet ur arbetslivet (se bl.a. Stattin 1998). 
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8. Slutsats 
Denna undersökning har syftat till att undersöka sambandet mellan arbetsmiljö och 

utträdespunkt ur arbetslivet med hjälp av data från Arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljöundersökningar.  

 

Resultaten från den empiriska undersökningen visade att de skillnader mellan 

kvinnor och mäns självskattade pensionsavgång, som visats föreligga i den 

deskriptiva statistiken, kunde förklaras av att män och kvinnor utsätts för olika 

arbetsmiljöfaktorer samt arbetar i olika typer av jobb. De individer som hade mycket 

social kontakt, var arbetsledare, trivdes på jobbet och/eller bodde i Stockholm hade 

högre sannolikhet för att svara att de trodde sig kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder. Att ha dålig hälsa, arbeta på ett företag med mindre än 14 anställda 

och/eller arbeta deltid ökade sannolikheten för individerna att svara att de inte 

trodde sig, eller var osäkra på om de skulle kunna, arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder.  

 

I den fysiska arbetsmiljön ökar fysiskt tungt arbete och/eller att ha kontakt med 

rengöringsmedel, vatten eller mänskliga utsöndringar sannolikheten för individerna 

att svara att de tror sig ha en tidig, eller osäker, självskattad pensionsavgång. Att ha 

ett monotont arbete kan däremot inte associeras med en tidigare självskattad 

pensionsavgång.   

 

I den psykosociala arbetsmiljön är det låg kontroll kombinerat med höga krav 

och/eller psykologisk stress (i form av få psykosomatiska åkommor, att inte ha tid 

för vänner och familj samt att inte känna sig tillräcklig inför arbetsuppgifterna) som 

är associerade med en tidig, eller osäker, självskattad pensionsavgång.  

 

Slutsatsen från denna undersökning blir således att både den psykosociala och den 

fysiska arbetsmiljön har en signifikant påverkan på den självskattade 

pensionsavgången även när kontroller görs för hälsa, yrke, bransch och ett antal 

demografiska variabler. 
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Ett sätt att gå vidare utifrån denna studie är att göra en analys som innehåller 

information om ekonomiska förutsättningar samt information om faktisk 

pensionsålder istället för självskattad pensionsålder. Det skulle även vara av intresse 

att titta på hur obetalt hemarbete påverkar pensionsavgången genom att inkludera 

information om antal arbetade timmar i hemmet.  
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Bilaga A: Faktoranalys 
 

6.3.1. Hälsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två variabler kom att handla om hälsa. En som handlar om hur ofta individen 

upplever kroppslig smärta (Inte smärta) och en som handlar om individens hälsa 

påverkat arbetet (God hälsa). Båda dessa variabler har skapats utifrån en gemensam 

faktoranalys och är således två olika kombinationer av andra variabler.  Den första 

variabeln, som handlar om kroppslig smärta, är ett resultat från en faktoranalys där 

fem variabler, som innehåller information om individen ofta upplever smärta i 

ryggen, axlar, armar, höfter, ben och/eller handleder, laddar starkt mot den 

bakomliggande faktorn. Två andra variabler, som innehåller information om 

individen gått till jobbet trots att han/hon borde sjukskrivit sig, samt information om 

individen av hälsoskäl övervägt att byta arbete, laddar starkt mot den andra 

bakomliggande variabeln ”God hälsa” som är det andra måttet på individernas 

hälsotillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inte 
smärta 

God Hälsa 

Smärta övre rygg 0.81509  

Smärta nedre rygg 0.75188  

Smärta axel arm 0.84123  

Smärta handled 0.72892  

Smärta höft och ben 0.70337  

Byta jobb  0.85166 

Borde sjukanmält sig  0.72750 
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6.3.2. Fysisk arbetsmiljö 

 

  Omväxlande Bekväm ställning Ej sittande 

Upprepade rörelser 0.64007   

Upprepat 0.78297   

Framlutande  0.80915  

Vriden mycket  0.81485  

Händer upplyfta  0.71104  

Rörelse/Minut 0.63150   

Sittande   0.77403 

Sitta sträck   0.80100 

Enformig 0.62862   

Rörelser 0.57941 0.50584  

Ställning  0.68294  

Monotoni 0.76637   

 
Variablerna ”Omväxlande”, ”Bekväm ställning” och ”Ej sittande arbete” är skapade 

utifrån en gemensam faktoranalys. De variabler som laddade starkt mot den 

bakomliggande faktorn ”Omväxlande” innehåller information om individen 

upprepar samma arbetsrörelser ofta, graden av monotoni/ensidighet/enformighet i 

arbetet samt hur individen upplever sina arbetsrörelser. Ett högre värde på denna 

variabel förklarar således att individen har både omväxlande arbete och rörelser. 

Variabeln ”Ej sittande arbete” innehåller information om individen ofta arbetar i 

sittande ställning samt hur länge individen arbetar sittande i sträck. Den sista 

variabeln ”Bekväm ställning” baseras på variabler som innehåller information om 

individen arbetar ofta i framåtlutad eller vriden ställning, med händerna upplyfta 

samt hur individen uppfattar sina arbetsrörelser och arbetsställningar. 
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Variablerna ” Ej hård arbetsmiljö”, ”Ej kemikalier och/eller stationära maskiner” och 

”Ej kontakt med vätska” är skapade utifrån en gemensam faktoranalys och är den 

enda variabeln som är skapad med explorativt synsätt. Det fanns alltså ingen 

bakomliggande tanke om vad dessa variabler skulle komma att förklara. ”Ej hård 

arbetsmiljö” innehåller information om individen arbetar med handhållna eller 

rörliga maskiner, utsätts för buller/kyla/vibrationer och/eller har dålig belysning. 

”Ej kemikalier och stationära maskiner” innehåller information om individen har ett 

arbete som innebär kontakt med kemikalier, luftföroreningar, oljor, buller och/eller 

innebär arbete med stationära maskiner. ”Ej kontakt med vätska” innehåller 

information om individen i arbetet har kontakt med rengöringsmedel, vatten 

och/eller mänskliga utsöndringar. En högre laddning på dessa variabler betyder att 

den svarande individen i mindre grad utsätts för de ovanstående 

arbetsmiljöindikatorerna.  

 

 

 

 

  Ej fysiskt  
ansträngande 

Ej kemikalier och/eller  
stationära maskiner 

Ej kontakt  
med vätska 

Handhållen 
maskin 

0.48828   

Rörlig maskin 0.60393   

Stationär maskin  0.54902  

Buller 0.57032   

Vibration 
helkropp 

0.72624   

Vibration hand 0.55541 0.46360  

Nedkyld 0.77495   

Belysning 0.62925   

Oljor hud  0.58323  

Sura kemikalier  0.68728  

Rengöring   0.81774 

H2O   0.87054 

Utsöndringar   0.84905 

Kemikalier  0.76767  

Luftföroreningar  -0.55867  
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6.3.3. Psykosocial arbetsmiljö 

 
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön har en faktoranalys genomförts för 

cirka 25 variabler. Faktoranalysen fann fyra bakomliggande faktorer som sedan 

döpts till ”Ej psykologisk stress”, ”Låga krav”, ”Ej kontroll” och ”trivs på arbetet”. 

Variabeln ”Låga krav” innehåller information om individen känner sig överbelastad 

med arbete, ofta arbetar övertid, har hög psykisk påfrestning i arbetet, har svårt att 

koppla av tankarna från jobbet, har ett så stressigt arbete att det inte finns tid att 

prata, känner sig otillräcklig med arbetsinsatsen samt om arbetsuppgifterna är svåra. 

Ett högt värde på den bakomliggande faktorn betyder att individerna i mindre 

utsträckning upplever ovanastående arbetsmiljöindikatorer. ”Ej kontroll” innehåller 

information om individen har tid att ta en paus för att prata, kan bestämma 

  Ej psykologisk  
stress 

Låga krav Låg 
kontroll 

Trivs 

Stor belastning  0.67452   

Inte tid prata  0.63566   

Övertid  0.65706   

Sakna tid 0.63690    

Sova gott -0.55947    

Upplevd 
arbetsbelastning 

 0.72460   

Ej psykiskt påfrestande  0.58193   

Ej tid för prata paus   0.68757  

Ej bestämma takt   0.73741  

Ej bestämma tid   0.80349  

Ej bestämma upplägg   0.59960  

Koppla av 0.56175 0.47916   

Ej orolig mage 0.63672    

Ej trött och håglös 0.78304    

Ej huvudvärk 0.64498    

Ej sömnsvårighet 0.66511    

Ej olust 0.52928   0.49765 

Ej otillräcklig 0.46234 0.47436   

Enkla uppgifter  0.40068   

Fritt   -0.50638 0.42396 

Flex   -0.60392  

Inflytande    0.43485 

Meningsfullt    0.75089 

Ej missnöjd    0.75146 

Utvecklande    -0.45917 

Stimulerande    -0.64984 
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arbetstakten själv, kan bestämma arbetstider, kan bestämma upplägget, om arbetet är 

obundet och fritt samt om individen har flextid. Ett högt värde på variabeln ”Ej 

kontroll” betyder att individen inte har ovanstående möjligheter. Båda dessa 

variabler används sedan i ytterligare en faktoranalys för att få ut en variabel som 

beskriver sambandet mellan krav och kontroll som baseras på teorin om krav-

kontroll modellen som tagits fram av Karasek (1979).  

 

 

 

 

Denna faktor kallas för ”Låg anspänning” eftersom den har ett högt värde när 

variabeln ”Låga krav” har ett högt värde och ”Ej kontroll” har ett lågt värde. ”Ej 

psykologisk stress” innehåller information om individen saknar tid för vänner och 

familj, sover dåligt, inte kan koppla av tankarna på arbetet, har orolig mage, är trött 

och håglös, har huvudvärk, har sömnsvårigheter, känner olust inför arbetet samt 

känner sig otillräcklig med arbetsinsatsen. De variabler som laddar starkt mot 

faktorn ”Trivs på jobbet” är variabler som innehåller information om individen kan 

bestämma arbetsupplägget, inte känner olust inför arbetet, har inflytande över 

arbetsuppgifter, känner att arbetet är meningsfullt, inte är missnöjd med sitt arbete, 

har utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen samt har ett stimulerande arbete.  

 

 

 

Variabeln ”Ej kundkontakt” är en faktor härledd från variabler som innehåller 

information om individen har kontakt med klienter eller kunder samt om individen 

kommer i kontakt med mänskliga problem genom arbetet. 

 

 

 

 

 

 

  Låg anspänning 

Låga krav 0.76483 

Ej kontroll -0.76483 

  Ej kontakt 

Klienter/kunder 0.81728 

Kontakt problem 0.81728 

  Ej stöd 

Hjälp med svåra uppgifter 0.76434 

Chefer ger stöd 0.84289 

Kamrat ger stöd 0.71437 

Chef visar uppskattning 0.60152 

Upplevelse av stöd och hjälp -0.45539 
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Faktorn ”Ej stöd från chefer eller kamrater” kommer från variabler som innehåller 

information om individen kan få hjälp med svåra uppgifter, har stöd från chefer eller 

arbetskamrater, om chefen visar uppskattning och om individen upplever ett bra 

socialt stöd i arbetet. Ett högt värde på den bakomliggande variabeln betyder att 

individen i mindre grad upplever ovanstående form av stöd. 
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Ja Nej Vet ej

Bortfall 79,98 11,93 8,1

Inkluderade 83,89 9,92 6,19
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Diagram 6. ‖Bedömer du att du kommer kunna arbeta fram till den 
ordinarie pensionsåldern i ditt yrke?‖. 

Bilaga B: Bortfallsanalys 
Eftersom undersökningen genomförts i två steg finns det många som deltagit i 

undersökningens första, mindre omfattande del, och sedan låtit bli att svara på den 

andra delen av undersökningen som representerats av en enkät som skickats ut med 

post. Det ursprungliga datamaterialet innehåller således alla individer som deltagit i 

någon av delundersökningarna från år 2005, 2007, 2009 eller 2011. Totalt uppgår 

antalet individer till drygt 15 300 individer i det råa datamaterialet. Antalet individer 

som har hoppat över att svara på en eller flera av de frågor som kommer att 

inkluderas i analysen uppgår till drygt 7 400 individer vilket är nästan 50 procent av 

det totala antalet svarsdeltagare. På grund av att svarsbortfallet skiljer sig mycket 

mellan olika variabler och eftersom bortfallet är relativt stort bedömer jag det som 

olämpligt att imputera nya värden för att ersätta de saknade värdena. Om raderna 

som innehåller saknade värden är ett systematiskt urval ur datamaterialet är det 

lämpligt att istället exkludera dessa ur analysen. För att bedöma om dessa rader 

riskerar att skapa ett systematiskt fel i datamaterialet kontrollerar jag därför om det 

finns någon koppling mellan de individer som har hoppat över en eller flera frågor 

och deras svar på huvudfrågan ‖Bedömer du att du kommer kunna arbeta fram till den 

ordinarie pensionsåldern i ditt yrke?‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 4 visas resultatet från de rader som kommer inkluderas i analysen jämfört 

med resultatet från de rader som kommer att falla bort vid en regressionsanalys. 
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Bortfallet är negativt selekterat då det innehåller en högre andel individer som svarat 

‖nej‖ eller ‖vet ej‖ på frågan om de tror sig kommer kunna arbeta fram till ordinarie 

pensionsålder jämfört med det datamaterial som kommer att inkluderas. 

Skillnaderna är emellertid väldigt små och är således inte oroande för analysen. 

Anledningen till denna selektion kan vara att de individer som svarat nej på frågan 

är negativt selekterade i den mån att de är mindre motiverade och värderar fritid 

högre än de som svarat ja på frågan. I så fall blir det dyrare för dessa individer att ta 

tid från deras fritid för att svara på en relativt omfattande enkätundersökning, vilket 

skulle kunna vara en anledning till att dessa individer visar sig som ett större bortfall 

i datamaterialet. En annan möjlig anledning kan vara att de individer som svarat 

”nej” på huvudfrågan befinner sig närmare slutet på deras arbetsliv och därför finner 

det onödigt att svara på en enkät som kan göra deras arbetsmiljö bättre. 

 

Diagram 7. Bortfallsanalys med avseende på ålder 

 

När det gäller ålder har äldre individer i större utsträckning låtit bli att svara på en 

eller flera frågor än den yngre åldersgruppen. Detta är inte så förvånande eftersom 

arbetsmiljöundersökningen troligtvis uppfattas som viktigare för de som har fler år 

kvar tills pensionen. Detta kan leda till att viktig information om arbetsmiljön för de 

personer som har nära till pensionsavgågen förloras och det finns då en risk att 

analysen underskattar riskerna av en dålig arbetsmiljö. Eftersom skillnaderna är 

relativt små (drygt 4 procentenheter) och att en underskattning av resultaten är 

mindre oroande än en överskattning i detta fall, kommer jag endast att notera detta 

och därefter fortsätta analysen enligt tidigare beskriven metodologi. 
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Bilaga C: Binär logistisk regression 

I båda analyser är svarsalternativ 0 satt till referensgrupp för den beroende variabeln 

och analyserna förklarar därmed hur de förklarande variablerna förhåller sig till 

detta svar. 
 

Antal svarande 

Ordnat värde Osäker eller tror sig inte kunna arbeta 
fram till ordinarie pensionsålder=1 

Frekvens 

1 0 6673 

2 1 1277 

 
  
 

Yrkesvariabler Estimat Marginaleffekt Standardfel 
för estimat 

S > Chi 
Kvadrat 

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 
konsthantverk m.m. 

0.8465 0.0937 0.6629 0.2016 

Annat hantverksarbete -0.5396 -0.0597 0.5251 0.3041 

Processoperatörsarbete 0.1587 0.0176 0.3780 0.6745 

Maskinoperatörs- och 
monteringsarbete 

0.5272 0.0583 0.3128 0.0919 

Transport- och maskinförararbete 0.6942 0.0768 0.3073 0.0239 

Servicearbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning 

0.0615 0.0068 0.2979 0.8364 

Arbete inom lantbruk m.m. utan 
krav på särskildyrkesutbildning 

-0.1282 -0.0142 1.2926 0.9210 

Annat arbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning 

0.0936 0.0104 0.5258 0.8588 

Militärt arbete -0.0647 -0.0072 0.8289 0.9377 

Kontorsarbete m.m. 0.4081 0.0452 0.2304 0.0765 

Kundservicearbete 0.4326 0.0479 0.3586 0.2276 

Service-, omsorgs- och 
säkerhetsarbete 

0.0618 0.0068 0.2324 0.7902 

Försäljningsarbete inom 
detaljhandel m.m. 

0.1417 0.0157 0.3169 0.6547 

Arbete inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske 

0.7827 0.0866 0.4908 0.1108 

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete -0.0117 -0.0013 0.2771 0.9662 

Metallhantverk, reparatörsarbete 
m.m. 

-0.0263 -0.0029 0.2876 0.9272 

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0.3406 0.0377 0.2527 0.1776 

Arbete inom biologi, hälso- och 
sjukvård som kräver kortare 
högskoleutbildning 

-0.2604 -0.0288 0.2556 0.3082 
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Annat arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning 

0.2671 0.0295 0.2177 0.2199 

Politiskt arbete m.m. -0.0773 -0.0085 0.0090 0.9245 

Ledningsarbete i mindre företag, 
myndigheter m.m. 

-0.0773 -0.0086 0.8158 0.9245 

Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens inom teknik 
och datavetenskap m.m. 

0.4793 0.0530 0.5534 0.3865 

Arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens inom biologi, 
hälso- och sjukvård 

0.3921 0.0434 0.3070 0.2015 

Lärararbete inom universitet, 
gymnasie- och grundskola 

-0.0151 -0.0017 0.2672 0.9551 

Annat arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens 

0.3374 0.0373 0.2308 0.1438 

Lärare utan särskild yrkesutbildning -0.4216 -0.0466 0.2693 0.1174 

 
 
 

Branschvariabler Estimat Marginaleffekt Standardfel 
för estimat 

S > Chi 
Kvadrat 

Annan serviceverksamhet 0.0960 0.0106 0.2894 0.7401 

Kultur, nöje och fritid -0.4053 -0.0448 0.2852 0.1553 

Utbildning -0.3372 -0.0373 0.1570 0.0318 

Offentlig Förvaltning och försvar; 
Obligatorisk socialförsäkring 

-0.2726 -0.0302 0.1717 0.1123 

Uthyrning, Fastighetsservice, 
Resetjänster och andra stödtjänster 

0.0531 0.0059 0.2621 0.8394 

Verksamhet inom Juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 

-0.3251 -0.0360 0.2212 0.1416 

Fastighetsverksamhet 0.4294 0.0475 0.3557 0.2274 

Finans- och försäkringsverksamhet -0.9965 -0.1102 0.2547 <.0001 

Informations- och 
Kommunikationsverksamhet 

-0.4149 -0.0459 0.3064 0.1758 

Hotell- och restaurangverksamhet -0.1223 -0.0135 0.4113 0.7662 

Tranport och magasinering -0.3736 -0.0413 0.2435 0.1249 

Handel; reparation av motorfordon 
 och motorcyklar 

-0.0741 -0.0082 0.1963 0.7059 

Byggverksamhet -0.2825 -0.0313 0.2383 0.2357 

Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 

-0.0687 -0.0076 0.4887 0.8883 

Försörjning av el, gas, värme och 
kyla 

0.4664 0.0516 0.6375 0.4644 

Tillverkning -0.0453 -0.0050 0.2016 0.8222 

Utvinning av mineral 0.2266 0.0251 1.0618 0.8310 

Jordbruk, skogsbruk och fiske -0.7690 -0.0851 0.4096 0.0605 



  

 
 
 

 80 

 

 
 

Demografiska variabler Estimat Marginaleffekt Standardfel 
för estimat 

S > Chi 
Kvadrat 

År 2007 0.5169 0.0572 0.1604 0.0013 

År 2009 0.6355 0.0703 0.1667 0.0001 

År 2011 0.7219 0.0799 0.1626 <.0001 

Ålder 0.0666 0.0074 0.00877 <.0001 

Är kvinna -0.0925 -0.0102 0.1000 0.3547 

Arbetar i Stockholm 0.2847 0.0315 0.1012 0.0049 

Medelutbildad -0.00036 -0.000040 0.1053 0.9973 

Högutbildad -0.1469 -0.0162 0.1481 0.3213 

Övriga variabler Estimat Marginaleffekt Standardfel S > Chi 
Kvadrat 

Blir sedd -0.2204 -0.0244 0.0988 0.0257 

Är arbetsledare 0.2463 0.0273 0.0888 0.0055 

Arbetar med flest kvinnor -0.00026 -0.000029 0.1086 0.9981 

Arbetar med flest män -0.1200 -0.0133 0.1164 0.3029 

Arbetar deltid -0.4016 -0.0444 0.0830 <.0001 

Arbetar skift 0.0585 0.0065 0.0842 0.4875 

Variabler från faktoranalys: 
 
Fysiska arbetsmiljöindikatorer 

Estimat 
 

Marginaleffekt Standardfel 
för estimat 

S > Chi 
Kvadrat 

Inte fysisk smärta 0.2652 0.0293 0.0409 <.0001 

God hälsa 0.3186 0.0352 0.0378 <.0001 

Ej fysiskt ansträngande 0.3998 0.0442 0.0639 <.0001 

Omväxlande -0.0322 -0.0036 0.0434 0.4574 

Bekväm Ställning -0.1475 -0.0163 0.0527 0.0051 

Ej sittande arbete -0.00660 -0.000730 0.0471 0.8885 

Ej hård arbetsmiljö -0.0308 -0.0034 0.0484 0.5254 

Ej kemikalier och/eller stationära 
maskiner 

-0.0583 -0.0064 0.0421 0.1664 

Ej kontakt med vätska 0.0800 0.0088 0.0483 0.0975 
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Bilaga D: Multinominell logistisk regression 

I den multinominella logistiska regressionsanalysen sätter statistikprogrammet SAS 

EG automatiskt svarsalternativ 2 som referensgrupp, alltså den grupp som svarat att 

de inte tror sig kunna arbeta fram till ordinarie pensionsålder.  

 

Antal svarande 

Ordnat värde Till Pension Frekvens 

1 0 6673 

2 1 491 

3 2 786 

 
 
Parameter  Estimat Standardfel 

för estimat 
S > Chi 
kvadrat 

Intercept1 -2.2088 0.5641 <.0001 

Intercept2 -1.5496 0.5639 0.0060 

 
Yrkesvariabler Estimat Standardfel för 

estimat 
S > Chi 
kvadrat 

Finmekaniskt och grafiskt  
hantverk, konsthantverk m.m. 

0.8128 0.6576 0.2165 

Annat hantverksarbete -0.6466 0.5043 0.1998 

Processoperatörsarbete 0.1923 0.3739 0.6071 

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 0.5588 0.3082 0.0698 

Transport- och maskinförararbete 0.7160 0.3016 0.0176 

Servicearbete utan krav  
på särskild yrkesutbildning 

0.0863 0.2905 0.7664 

Arbete inom lantbruk m.m. utan  
krav på särskildyrkesutbildning 

-0.4123 1.2816 0.7477 

Annat arbete utan krav  
på särskild yrkesutbildning 

0.2628 0.5127 0.6082 

Psykosociala arbetsmiljöindikatorer Estimat 
 

Marginaleffekt Standardfel 
för estimat 

S>Chi 
Kvadrat 

Trivs på arbetet 0.3085 0.0341 0.0409 <.0001 

Ej stöd från chefer eller kamrater -0.00196 -0.000216 0.0411 0.9621 

Ej kundkontakt -0.1310 -0.0145 0.0447 0.0034 

Låg anspänning 0.2548 0.0282 0.0431 <.0001 

Ej psykologisk stress 0.1189 0.0132 0.0424 0.0050 
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Militärt arbete -0.1833 0.8171 0.8225 

Kontorsarbete m.m. 0.4696 0.2278 0.0393 

Kundservicearbete 0.5165 0.3510 0.1412 

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 0.0898 0.2293 0.6955 

Försäljningsarbete inom  
detaljhandel m.m. 

0.1371 0.3107 0.6590 

Arbete inom jordbruk,  
trädgård, skogsbruk och fiske 

0.7824 0.4876 0.1086 

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 0.0022 0.2729 0.9935 

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 0.0109 0.2840 0.9693 

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 0.3621 0.2504 0.1482 

Arbete inom biologi, hälso- och  
sjukvård som kräver kortare 
högskoleutbildning 

-0.2064 0.2518 0.4124 

Annat arbete som kräver  
kortare högskoleutbildning 

0.2930 0.2159 0.1747 

Politiskt arbete m.m. -0.1076 0.8032 0.8934 

Ledningsarbete i mindre företag,  
myndigheter m.m. 

0.5281 0.5526 0.3392 

Arbete som kräver teoretisk specialist- 
kompetens inom teknik och 
datavetenskap m.m. 

0.4054 0.3049 0.1836 

Arbete som kräver teoretisk specialist- 
kompetens inom biologi, hälso- och 
sjukvård 

0.0071 0.2632 0.9784 

Lärararbete inom universitet, gymnasie- 
och grundskola 

-0.1978 0.2349 0.3998 

Annat arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens 

0.3456 0.2287 0.1307 

Lärare utan särskild yrkesutbildning -0.4227 0.2635 0.1087 
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Branschvariabler Estimat Standardfel 

för estimat 
S > Chi 
kvadrat 

Annan serviceverksamhet 0.1766 0.2864 0.5373 

Kultur, nöje och fritid -0.3797 0.2789 0.1735 

Utbildning -0.2919 0.1533 0.0569 

Offentlig Förvaltning och försvar; 
Obligatorisk socialförsäkring 

-0.2754 0.1698 0.1048 

Uthyrning, Fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster 

0.0279 0.2571 0.9135 

Verksamhet inom Juridik, Ekonomi, 
Vetenskap och Teknik 

-0.3411 0.2179 0.1175 

Fastighetsverksamhet 0.4239 0.3498 0.2256 

Finans- och försäkringsverksamhet -1.0838 0.2501 <.0001 

Informations- och 
Kommunikationsverksamhet 

-0.4460 0.3032 0.1413 

Hotell- och restaurangverksamhet -0.2514 0.3978 0.5273 

Tranport och magasinering -0.3943 0.2391 0.0991 

Handel; reparation av motorfordon 
 och motorcyklar 

-0.1234 0.1933 0.5232 

Byggverksamhet -0.2598 0.2350 0.2689 

Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 

-0.1631 0.4705 0.7289 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0.3832 0.6332 0.5451 

Tillverkning -0.0539 0.1976 0.7852 

Utvinning av mineral 0.2466 1.0601 0.8160 

Jordbruk, skogsbruk och fiske -0.6983 0.4028 0.0830 

 
Demografiska variabler Estimat Standardfel för 

estimat 
S > Chi 
kvadrat 

År 2007 0.4468 0.1560 0.0042 

År 2009 0.6005 0.1621 0.0002 

År 2011 0.6970 0.1582 <.0001 

Ålder 0.0641 0.0086 <.0001 

Är kvinna -0.0952 0.0981 0.3320 

Arbetar i Stockholm 0.2825 0.0993 0.0044 

Medelutbildad 0.0386 0.1036 0.7096 

Högutbildad -0.1308 0.1456 0.3691 
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Övriga variabler Estimat Standardfel för 
estimat 

S > Chi 
kvadrat 

Blir sedd -0.2263 0.0974 0.0201 

Är arbetsledare 0.2215 0.0872 0.0111 

Arbetar med flest kvinnor -0.0153 0.1062 0.8855 

Arbetar med flest män -0.1199 0.1144 0.2945 

Arbetar deltid -0.3782 0.0810 <.0001 

Arbetar skift 0.0424 0.0820 0.6055 

Psykosociala arbetsmiljöindikatorer Estimat Standardfel för 
estimat 

S > Chi 
kvadrat 

Trivs på arbetet 0.2951 0.0400 <.0001 

Ej stöd från chefer eller kamrater -0.0006 0.0404 0.9885 

Ej kundkontakt -0.1238 0.0438 0.0047 

Låg anspänning 0.2475 0.0420 <.0001 

Ej psykologisk stress 0.1286 0.0416 0.0020 

Variabler från faktoranalys: 
 
Fysiska arbetsmiljöindikatorer 

 
 

Estimat 

 
 

Standardfel för 
estimat 

 
 

S > Chi 
kvadrat 

Inte fysisk smärta 0.2538 0.0399 <.0001 

God hälsa 0.3123 0.0369 <.0001 

Ej fysiskt ansträngande 0.3861 0.0619 <.0001 

Ej hård arbetsmiljö -0.0159 0.0474 0.7368 

Ej kemikalier och/eller stationära 
maskiner 

-0.0583 0.0409 0.1541 

Ej kontakt med vätska 0.0813 0.0468 0.0825 

Omväxlande -0.0254 0.0423 0.5487 

Bekväm Ställning -0.1434 0.0514 0.0053 

Ej sittande arbete 0.0031 0.0462 0.9469 


