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Inledning: En undersökning av svenska förtidspens-
ionärers levnadsförhållanden år 2000 
 
I denna rapport redovisar vi resultaten av en omfattande intervjuunder-
sökning av svenska förtidspensionärer och deras levnadsvillkor som de 
såg ut år 2000. Undersökningen ingick som den svenska delen i det nor-
diska forskningsprojektet ”Unemployment, Early Retirement and Citi-
zenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countrie”. Detta 
projekt leddes av professor Jørgen Goul Andersen vid Aalborgs universi-
tet och det finansierades av NOS-S, dvs. Nordic Social Science Research 
Council (via anslaget REL/29). 
 
I projektgruppen ingick, förutom Jørgen  Goul Andersen, Per H. Jensen  
(Danmark), Einar  Øverbye (Norge), Laura Saurama (Finland) och Gun-
nar Olofsson (Sverige), 
 
Redovisning av undersöknings datamaterial – del I-III 
 
Den sammanställning som följer nedan ger en utförlig översikt av data-
materialet i den svenska delen av NOS-S-projektets undersökning. Hu-
vuddelen av framställningen utgörs av frekvenstabeller men också av en 
del diagram. Inte sällan har de ursprungliga variablerna ändrats eller 
slagits ihop för att kunna framställa information så överskådligt som 
möjligt och ge rättvisande siffror. Alla variabler som används finns till-
gängliga i en särskild datamatris, som skapades för analysarbetet. 
 
Det är en detaljerad genomgång av alla variabler plus några nykonstrue-
rade. Det är tänkt att fungera som underlag till att identifiera intressanta 
undersökningsområden när det gäller variabler inom NOS-S-projektet 
och vid jämförelser med ett motsvarande urval av respondenter i SCBs 
ULF-material. 
 
De flesta tabeller följs av kommentarer som rör resultaten och eventuellt 
intressanta iakttagelser och med förslag till vidare undersökningar. 
Kommentarer i kursiv stil innebär metodologiska och tekniska kommen-
tarer kopplade till datamaterialet.  
 
Dessa delar av rapporten – ss. 7 – 118 –  är skrivna av Ragnar Olofsson 
som också svarat för alla statistiska bearbetningar. Dessa delar av rap-
porten färdigställdes i december er 2003. 
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Undersökningens genomförande (del IV) 
 
Magnus Eriksson, som ansvarade för arbetet med datainsamlingen och 
som också kodade de öppna frågorna i enkäten,  beskriver utförligt inter-
vjuundersökningens tillkomst och genomförande i rapportens del IV, 
”Teknisk Rapport”. Den följer efter dataredovisningens tre delar (se ne-
dan ss. 119–124). 
 
Urvalspopulationen utgörs av samtliga personer i Sverige mellan 55-64 
år som arbetade år 1990 men som år 2000 hade sin huvudsakliga för-
sörjning genom förtidspension och sjukpension. Svarsfrekvensen var 
hög, 75 %. 
 
Sist i rapporten redovisar vi fyra bilagor. 
 
Bilaga 1. Frågeformuläret som användes i undersökningen  
(ss. 126-169) 
 
Bilaga 2. Variabellista för NOS-S-materialet (ss. 170-181) 
 
Bilaga 3. Avtal mellan SCB och Växjö universitet (ss. 182-184) 
 
Bilaga 4. Följebrev vid enkätutskicket (ss.185-187) 
 
 
Gunnar Olofsson 
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Del I. Sammanfattande beskrivning av da-
tamaterialet i NOS-S 
 
 

Inledande anmärkningar 
 
Den sammanställning som följer nedan är ämnat att ge en översikt av datamaterialet i Nos-s. 
Huvuddelen av framställningen utgörs av frekvenstabeller men jag har valt att infoga en del 
diagram. Inte sällan har de ursprungliga variablerna ändrats eller slagits ihop för att kunna 
framställa information så överskådligt som möjligt och ge rättvisande siffror. Alla variabler 
som används finns i datamatrisen ”Nos-s med ragnarvariabler”. 
 
Det är en detaljerad genomgång av alla variabler plus några jag konstruerat själv. Det är tänkt 
att fungera som underlag till att identifiera intressanta undersökningsområden när det gäller 
variabler inom NOS-s och vid jämförelse med ULF. 
 
De flesta tabeller följs av kommentarer. Vanlig stil innebär kommentarer som rör resultaten 
och eventuellt intressanta iakttagelser och förslag till vidare undersökningar. Kommentarer i 
kursiv stil innebär metodologiska och tekniska kommentarer kopplat till datamaterialet.  

 

Kön (variabel f1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materialet är helt jämt fördelat mellan män och kvinnor. 
 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid man 374 49,8 50,0 50,0 
  kvinna 374 49,8 50,0 100,0 
  Total 748 99,6 100,0   
Missing System 3 ,4     
Total   751 100,0     
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Födelseår (f2) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1935 132 17,6 17,6 17,6 
  1936 115 15,3 15,3 32,9 
  1937 101 13,4 13,4 46,3 
  1938 77 10,3 10,3 56,6 
  1939 72 9,6 9,6 66,2 
  1940 64 8,5 8,5 74,7 
  1941 58 7,7 7,7 82,4 
  1942 55 7,3 7,3 89,7 
  1943 40 5,3 5,3 95,1 
  1944 37 4,9 4,9 100,0 
  Total 751 100,0 100,0   

 

födelseår

födelseår

1944194319421941194019391938193719361935

Pe
rc

en
t

20

10

0

 
 
Det finns en tydlig övervikt för äldre förtidspensionärer i materialet. Enkäten gjordes somma-
ren 2000. Medianpersonen är född 1938 och endast 33% av de tillfrågade var födda 1940 eller 
efter. Det innebär att två tredjedelar av informanterna var 60 år eller äldre när enkäten genom-
fördes. Viktigt att kontrollera för ålder när jämförelser görs med ULF!  
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Antal personer i hushållet (f4) 
 

 Antal personer Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid 1 186 24,8 25,0 25,0 
 2 499 66,4 67,0 91,9 
 3 44 5,9 5,9 97,9 
 4 och över 16 2 2 100 
 Total 745 99,2 100,0  

Missing System 6 ,8   
Total  751 100,0   

 
Majoriteten av de tillfrågade (66%) lever i hushåll med två medlemmar medan en fjärdedel 
lever ensamma. Övriga typer av hushållssammansättningar utgör endast en mindre del. Intres-
sant att jämföra ensamhushåll med övriga hushåll i korskörningar. 
 
 
 

Uppgifter om bostad (f6) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid inneboende, 
hyresrum 17 2,3 2,3 2,3 

 
lägenheten är 
hyresfri, tjänste-
bostad 

15 2,0 2,0 4,3 

 Hyresrätt 170 22,6 22,9 27,2 

 bostadsrätt, an-
delslägenhet 109 14,5 14,7 41,9 

 äger villa, radhus 
etc 431 57,4 58,1 100,0 

 Total 742 98,8 100,0  
Missing System 9 1,2   

Total  751 100,0   
 
 
 
En majoritet av de tillfrågade bor i egen villa eller radhus och är alltså husägare. Däremot är 
hyresrätt vanligare bland dem som bor i lägenhet. 23% mot 15%. Mycket marginellt bortfall. 
Bara en procent. 
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Skolutbildning (f8) 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid folkskola, 8 år  
eller mindre 430 57,3 58,1 58,1 

 folkskola+folkhögskola/enhetskola 48 6,4 6,5 64,6 

 folkskola+ 
lärlingsutbildning/yrkesutbildning 98 13,0 13,2 77,8 

 realexamen 64 8,5 8,6 86,5 

 studentexamen 28 3,7 3,8 90,3 

 universitet/ högskola 58 7,7 7,8 98,1 

 Annat 14 1,9 1,9 100,0 

 Total 740 98,5 100,0  

Missing System 11 1,5   

Total  751 100,0   
 
 
 
Endast folkskola är absolut vanligast, en majoritet av informanterna har bara sådan utbildning. 
Tydlig tvåa är folkhögskola + lärlings-/yrkesutbildning som svarar för 13%. 8% har universi-
tetsutbildning. Intressant att studera hur den här bakgrunden påverkar push och pull-faktorer. 
Trovärdiga resultat eftersom bortfallet på 1,5% är litet. 
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Faders SEI klasstillhörighet (nyf10sei) 
 
 

 
Att komma från arbetarklassbakgrund är absolut vanligast, men följs av lantbru-
kare/företagare. Bortfallet på frågan är relativt stort, 14,5% 

 

Språk man talade i familjen som liten (f11) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Svenska 638 85,0 86,8 86,8 
 norska/danska 9 1,2 1,2 88,0 
 Finska 46 6,1 6,3 94,3 
 Serbokroatiska 9 1,2 1,2 95,5 

 övriga slaviska 
språk 3 ,4 ,4 95,9 

 Grekiska 4 ,5 ,5 96,5 

 
Övriga väs-
teuropeiska 
språk 

20 2,7 2,7 99,2 

 övriga språk 6 ,8 ,8 100,0 
 Total 735 97,9 100,0  

Missing 999 16 2,1   
Total  751 100,0   

  
87% av de tillfrågade talade svenska hemma som barn. Den enda statistiskt intressanta grup-
pen i det här sammanhanget med vilken jämförelser kan göras är de som talade finska som 
utgör en relativt stor grupp (6,3% av informanterna) Övriga grupper är mycket små.  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Arbetarklass 339 45,1 52,8 52,8 

 lägre medelklass 99 13,2 15,4 68,2 

 högre medelklass 21 2,8 3,3 71,5 

 Företagare-
lantbrukare 183 24,4 28,5 100,0 

 Total 642 85,5 100,0  
Missing System 109 14,5   

Total  751 100,0   
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Skulle kunna vara intressant att se på eventuella skillnader mellan ”svensk” och ”icke-svensk” 
bakgrund.  
 

Huvudsaklig inkomstkälla (f12b 1-13) 
 

Huvudsaklig inkomstkälla Antal ja-svar % av antal ja-svar 

inkomst som arbetstagare 24 3 
inkomst som egenföretagare 10 1 
inkomst som delägande 5 1 
inkomst som vuxenstuderande 0 0 

inkomst som arbetslös med a-kassa 16 2 

inkomst som arbetslös med social-
bidrag 0 0 

inkomst som arbetslös i ams-åtgärd 1 0 
inkomst som sjukpensionär 400 47 
inkomst som avtalspensionär 35 4 
inkomst som förtidspensionär 304 35 
inkomst som folkpensionär + förtida 
uttag 41 5 

inkomst som delpensionär 10 1 
Annat 14 2 
 
Flera svarsalternativ tillåtna. Detta innebär att totala antalet svar överstiger antalet infor-
manter. Procentsatserna beräknas  på totala antalet svar. Det är bara fyra informanter som 
inte kryssat i något alternativ 
 
Den vanligaste inkomstkällan är sjukpension el. förtidspension. Förtida uttag av folkpension 
och inkomst som arbetstagare är de andra inkomstkällor av relevans även om de är små. 
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Huvudsaklig som förtidspensionär eller sjukpensionär (f12bny) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid fört. el. sjuk-
pensionär 668 88,9 100,0 100,0 

Missing System 83 11,1     
Total   751 100,0     
 
Egenkonstruerad variabel utifrån f12b8 och f12b10. De informanter räknas som nämnt an-
tingen förtidspensionär, sjukpensionär eller båda som huvudsaklig inkomstkälla.  
  
 
89 % av informanterna har angett att man får sin huvudsakliga inkomst från sjuk- och/eller 
förtidspension. 11 procent av datamaterialet kan då sägas inte vara användbart för våra syften 
Här kan informanterna även ha uppgivit andra inkomstkällor som arbete men procentsiffran 
ger en uppskattning av hur många som är inne i förtidspensionssystemet av de tillfrågade.   

 

Bedömning av hälsa (f14) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket god 22 2,9 3,0 3,0 

 God 148 19,7 20,2 23,2 

 varken god 
eller dålig 322 42,9 43,9 67,1 

 Dålig 206 27,4 28,1 95,2 

 mycket 
dålig 35 4,7 4,8 100,0 

 Total 733 97,6 100,0  
Missing System 18 2,4   

Total  751 100,0   
 
 
Fler av informanterna bedömer sin hälsa som dålig/mycket dålig än som god/mycket god. 
Bortfall på endast 2,4% ger goda möjligheter till generaliseringar. 
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Lider av sjukdom (f 15a) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ja 530 70,6 76,5 76,5 
 Nej 163 21,7 23,5 100,0 
 Total 693 92,3 100,0  

Missing System 58 7,7   
Total  751 100,0   

 
77 % av informanterna uppger att de lider av någon typ av sjukdom. Bortfallet på frågan är 
här relativt stort, 8%. Om bortfallet korskörs mot frågan om hälsa (f14) finns inga tydliga 
mönster. Bortfallet verkar alltså inte vinklat åt något speciellt håll. 
 
 

Hur länge sjukdom (f15a_ja) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mindre än 3 mån 4 ,5 ,7 ,7 

 minst 3 mån, 
mindre än 1 år 7 ,9 1,2 1,9 

 minst 1 år, mindre 
än 5 år 44 5,9 7,8 9,7 

 minst 5 år, mindre 
än 10 år 202 26,9 35,6 45,3 

 minst 10 år, 
mindre än 20 år 186 24,8 32,8 78,1 

 minst 20 år 114 15,2 20,1 98,2 

 Medfött 10 1,3 1,8 100,0 

 Total 567 75,5 100,0  

Missing  184 24,5   

Total  751 100,0   
 
 
Närmare 90% av dem som hade en sjukdom hade lidit av den i fem år eller mer. En mycket 
liten del hade bara lidit av det i mindre än ett år. Bortfallet låg nära det antal som inte uppgivit 
att de led av någon sjukdom och stämmer därför. 
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Besvär efter olycka (f15b) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 174 23,2 24,8 24,8 
 nej 528 70,3 75,2 100,0 
 Total 702 93,5 100,0  

Missing System 49 6,5   
Total  751 100,0   

 
 

handikapp+funktionshinder (f15c) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 319 42,5 49,4 49,4 
 nej 327 43,5 50,6 100,0 
 Total 646 86,0 100,0  

Missing System 105 14,0   
Total  751 100,0   

 
En fjärdedel av de tillfrågade lider av besvär efter en olycka med hälften upplever att de har 
ett handikapp eller funktionshinder. Det är ett relativt stort bortfall på frågan om handikapp 
och funktionshinder (14% av tillfrågade) 
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Förmåga att läsa snabbt och förstå text (f 16) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket 
god 204 27,2 27,4 27,4 

 god 437 58,2 58,7 86,0 
 dålig 90 12,0 12,1 98,1 

 mycket 
dålig 14 1,9 1,9 100,0 

 Total 745 99,2 100,0  
Missing System 6 ,8   

Total  751 100,0   
 
 
86% uppger att de har en god eller mycket god förmåga att läsa snabbt och förstå en text. 
Bortfallet är mycket litet, endast sex personer eller 1% 
 
 

Ordblind eller dyslektiker (f 17) 
 

  Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid ja, i hög grad 9 1,2 1,2 1,2 
 ja, i någon mån 52 6,9 7,1 8,3 
 nej 671 89,3 91,7 100,0 
 Total 732 97,5 100,0  

Missing System 19 2,5   
Total  751 100,0   

 
 
Över 90% av de tillfrågade har inget problem med läs- och skrivkunnighet. 
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Hur mycket alkohol dricker informant (f 18) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid dricker inte alkohol 270 36,0 48,0 48,0 
 dricker alkohol 193 25,7 34,3 82,2 
 vet ej 100 13,3 17,8 100,0 
 Total 563 75,0 100,0  

Missing  188 25,0   
Total  751 100,0   

 
 
48 % av dem som svarat av de tillfrågade uppger att de inte dricker alkohol överhuvudtaget. 
Vet ej-svaret innebär att informanten inte vet hur mycket alkohol han/hon dricker per vecka.  
Hela 25% av det totala antalet informanter har valt att inte svara på frågan vilket får anses 
vara mycket högt jämfört med andra frågor.  
 
När man tittar igenom datamaterialet ser man att 167 av de 188 som inte svarat giltigt på 
denna frågan ändå har fyllt i hur många glas de dricker per vecka vilket gör att det snarare 
är 36% av de tillfrågade som uppger att de inte dricker alkohol 
 
 
 

Antal glas per vecka (f18b) 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
antal glas alkohol/ vecka 357 1 35 3,83 4,20 

Valid N (listwise) 357         
 
 
Av dem som har uppgett sina dryckesvanor anger två tredjedelar att de dricker tre eller färre 
glas i veckan. Medelkonsumtionen är 3,8 glas per vecka och mediandrickaren dricker två  glas 
per vecka. Det är en starkt positivt skev fördelning Knappt hälften av de tillfrågade har svarat 
på frågan om antalet glas där bortfallet till största delen utgörs av dem som inte dricker alko-
hol överhuvudtaget. 
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Ändrade alkoholvanor efter att ha slutat arbeta (f 19) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid dricker mycket mer alkohol 6 ,8 1,0 1,0 
 dricker något mer alkohol 39 5,2 6,7 7,8 

 dricker varken mer eller 
mindre alkohol 422 56,2 73,0 80,8 

 dricker något mindre alkohol 29 3,9 5,0 85,8 

 dricker mycket mindre alko-
hol 82 10,9 14,2 100,0 

 Total 578 77,0 100,0  
Missing System 173 23,0   

Total  751 100,0   
 
 
Den absoluta majoriteten uppger att de inte ändrat alkoholvanor sedan de slutade arbeta. En 
betydligt större andel uppger att de minskat sin konsumtion (19%) än ökat den (8%). Bortfal-
let på frågan är 23% vilket är ett högt bortfall. 
 
 

Lever dina föräldrar (f20) 
 
74% uppger att de inte har några föräldrar i livet. 
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Hur ofta träffar du föräldrarna (f20_jany) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
Någon gång i 
veckan / Flera 
gånger i veckan 

94 12,5 43,5 43,5 

  Någon gång i 
månaden 36 4,8 16,7 60,2 

  
Någon gång i 
kvartalet / Någon 
enstaka gång 

56 7,5 25,9 86,1 

  Mer sällan / Al-
drig 30 4,0 13,9 100,0 

  Total 216 28,8 100,0   
Missing System 535 71,2     
Total   751 100,0     
 
Av dem som har föräldrar i livet träffar 44% en gång i veckan eller oftare.  

 

Syskon i livet (f21) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja, ett 
syskon 186 24,8 25,1 25,1 

 ja, två 
syskon 162 21,6 21,9 47,0 

 
ja, tre 
eller fler 
syskon 

295 39,3 39,8 86,8 

 nej 98 13,0 13,2 100,0 
 Total 741 98,7 100,0  

Missing System 10 1,3   
Total  751 100,0   

 
13% av informanterna har inga syskon överhuvudtaget medan närmare 40% har tre eller fler 
syskon. 
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hur ofta träffa syskon (f21_ja) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
flera 
gånger i 
veckan 

23 3,1 3,6 3,6 

 
någon 
gång i 
veckan 

61 8,1 9,5 13,1 

 
någon 
gång i 
månaden 

139 18,5 21,8 34,9 

 
någon 
gång i 
kvartalet 

133 17,7 20,8 55,7 

 
någon 
enstaka 
gång 

210 28,0 32,9 88,6 

 mer säl-
lan/ aldrig 73 9,7 11,4 100,0 

 Total 639 85,1 100,0  
Missing System 112 14,9   
Total  751 100,0   

 
 
De flesta av informanterna med syskon verkar inte ha någon närmre kontakt med dessa. 2/3 
träffar sina syskon ungefär en gång i kvartalet eller mer sällan. Detta kan självfallet hänga 
ihop med att syskonen bor långt borta. Utöver dem som inte angav att de hade syskon är bort-
fallet endast 1% 
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Barn över 18 år (f22) 
 
82% uppger att de har utflyttade barn över arton år. Av dess ser fördelningen av antal barn ut 
som följer. 
 

Antal utflyttade barn över 18 år (f22a_antal) 
 

  Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid 1 112 14,9 18,1 18,1 
 2 277 36,9 44,8 62,9 
 3 169 22,5 27,3 90,3 
 4 42 5,6 6,8 97,1 
 5 11 1,5 1,8 98,9 
 6 5 ,7 ,8 99,7 
 7 2 ,3 ,3 100,0 
 Total 618 82,3 100,0  

Missing  133 17,7   
Total  751 100,0   

 
 
Vanligast är två barn, följt av tre. 10% har fyra eller fler barn. 
 
 

Hur ofta träffa barn över 18 år (f22_a ja) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid flera gånger i veckan 173 23,0 27,8 27,8 
  någon gång i veckan 222 29,6 35,6 63,4 
  någon gång i månaden 138 18,4 22,2 85,6 
  någon gång i kvartalet 48 6,4 7,7 93,3 
  någon enstaka gång 23 3,1 3,7 97,0 
  mer sällan/aldrig 13 1,7 2,1 99,0 
  har inga utflugna barn 6 ,8 1,0 100,0 
  Total 623 83,0 100,0   
Missing 0 1 ,1     
  System 127 16,9     
  Total 128 17,0     
Total   751 100,0     
 
Informanterna har överlag nära kontakt med sina barn. 86% träffar barnen en gång i månaden 
eller oftare. Bortfallet sammanfaller med dem som inte har några barn 
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Hur ofta tala med barn per telefon (f22b) 
 

  Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid flera gånger i veckan 348 46,3 54,5 54,5 
 någon gång i veckan 218 29,0 34,2 88,7 
 någon gång i månaden 38 5,1 6,0 94,7 
 någon gång i kvartalet 4 ,5 ,6 95,3 
 någon enstaka gång 12 1,6 1,9 97,2 
 mer sällan/ aldrig 13 1,7 2,0 99,2 
 har inga utflugna barn 5 ,7 ,8 100,0 
 Total 638 85,0 100,0  

Missing System 113 15,0   
Total  751 100,0   

 
Informanterna har ännu närmare kontakt med barnen om man tar med telefonsamtal. Närmare 
90% uppger att de talar med något av sina barn en gång i veckan eller oftare. Endast 5% talar 
med barn mer sällan än en gång i kvartalet. Bortfallet sammanfaller även här väl med det antal 
som uppgivit att de inte har några utflugna barn. 
 
 
 

I vilken utsträckning kan barn få ekonomisk hjälp (f23) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid alltid 116 15,4 18,3 18,3 

 i hög 
grad 63 8,4 9,9 28,2 

 i någon 
mån 208 27,7 32,8 61,0 

 i liten 
grad 125 16,6 19,7 80,8 

 inte alls 122 16,2 19,2 100,0 
 Total 634 84,4 100,0  
Missing System 117 15,6   
Total  751 100,0   
 
 
19% av informanterna kan inte hjälpa barnen alls ekonomiskt medan ytterligare 20% bara kan 
hjälpa till i liten grad. Intressant att jämföra med ULF 
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Träffa och umgås med grannar (f24ny) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Flera eller någon gång i 
veckan 243 32,4 32,8 32,8 

 Någon gång i månaden 
eller i kvartalet 135 18,0 18,2 51,0 

 Någon enstaka gång/ 
Mer sällan eller aldrig 363 48,3 49,0 100,0 

 Total 741 98,7 100,0  
Missing System 10 1,3   

Total  751 100,0   
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Hur ofta träffa vänner och bekanta (f25ny) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Flera eller någon gång 
i veckan 256 34,1 34,3 34,3 

  Någon gång i månaden 
eller i kvartalet 316 42,1 42,3 76,6 

  Någon enstaka gång/ 
Mer sällan eller aldrig 175 23,3 23,4 100,0 

  Total 747 99,5 100,0   
Missing System 4 ,5     

Total   751 100,0     
 
En tredjedel av de tillfrågade hade nära kontakt med grannar och en tredjedel med vänner och 
bekanta. Närmare hälften hade mycket liten kontakt med grannar. Det finns också en viss kor-
relation mellan dessa båda variabler där ett umgänge med grannar samvarierar med ett um-
gänge med vänner och bekanta (r= 0,157). Det vill säga att de som träffar grannar ofta tende-
rar även att träffa vänner oftare även om sambandet är ganska svagt. 
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Kan du betala utgift på 3000 kr (f 26b) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 527 70,2 70,7 70,7 
 nej 218 29,0 29,3 100,0 
 Total 745 99,2 100,0  

Missing System 6 ,8   
Total  751 100,0   

 
Denna variabel kan beskrivas som förekomst av en mindre ekonomisk buffert och nej-svar 
tyder på en ekonomiskt mycket ansträngd situation. 30% av de tillfrågade upplever att de full-
ständigt saknar en mindre buffert, då tretusen kronor får anses som en mindre oväntad utgift.  
 

Kan du tala förtroligt med vän utöver familjen (f27) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid ja 522 69,5 70,5 70,5 
  nej 218 29,0 29,5 100,0 
  Total 740 98,5 100,0   

Missing System 11 1,5     
Total   751 100,0     

 
30% av informanterna har inte någon att tala förtroligt med utanför familjen. Körning med 
kön kan vara intressant för att studera ett socialt skyddsnät. 
 
 

Medlem i idrotts-, fritidsförening (f28) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ja 272 36,2 36,8 36,8 

 nej 468 62,3 63,2 100,0 
 Total 740 98,5 100,0  

Missing System 11 1,5   
Total  751 100,0   

 
Över en tredjedel av de tillfrågade är med i någon typ av fritidsförening eller idrottsförening. 
Fiske, jakt och fotboll var de vanligaste föreningarna. Ca 5% i varje 
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Aktiviteter utanför hemmet. (f29ny a-p) 
. 
 
Kulturaktivitet utanför hemmet  
de senaste sex månaderna 

Gjort en eller 
 flera gånger 

Besökt idrottsarrangemang 24% 
Besökt restaurang 62% 
Varit ute och dansat 17% 
Gått på revy 18% 
Gått på bio 18% 
Besökt café / bar 63% 
Gått på opera/operett 8% 
Gått på teater 17% 
Gått på musikevenemang 26% 
Besökt konstutställning 25% 
Besökt museum 26% 
Lånat böcker på bibliotek 31% 
Besökt kyrka/religiöst arrangemang 42% 
Sjungit i kör/spelat orkester 4% 
Deltagit i studiecirkel 13% 
Deltagit i kurs 17% 
N = 550-635 
 
Informanterna fick här svara på frågan om de under de senaste sex månaderna hade genom-
fört ett antal olika aktiviteter. Svarsalternativen ”Ja flera gånger” och ”Ja, en gång” slogs 
ihop. Bortfallet på varje enskild fråga uppgick till mellan 15 och 26%. I tabellen räknas bara 
ja-svar i procent av totala antalet informanter. Samvariationen mellan procenten ja-svar och 
bortfall är starkt varför icke-svar antas vara lika med nej-svar. Det är mer korrekt än att be-
handla dem som neutralt bortfall.  
 
 
De vanligaste aktiviteterna utanför hemmet är restaurangbesök, café/barbesök och deltagande 
i religiösa sammanhang. Bio och teater är ungefär lika vanligt.  
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Kulturaktivitetsindex utanför hemmet (f29ny a-p) 
 

  Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 77 10,3 10,3 10,3 
 1,00 97 12,9 12,9 23,2 
 2,00 103 13,7 13,7 36,9 
 3,00 99 13,2 13,2 50,1 
 4,00 86 11,5 11,5 61,5 
 5,00 63 8,4 8,4 69,9 
 6,00 57 7,6 7,6 77,5 
 7,00 49 6,5 6,5 84,0 
 8,00 44 5,9 5,9 89,9 
 9,00 32 4,3 4,3 94,1 
 10,00 18 2,4 2,4 96,5 
 11,00 8 1,1 1,1 97,6 
 12,00 9 1,2 1,2 98,8 
 13,00 6 ,8 ,8 99,6 
 14,00 3 ,4 ,4 100,0 
 Total 751 100,0 100,0  
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Utifrån dessa sexton olika aktiviteter under( f29ny a-p) konstruerades ett index som jag kallar 
kulturaktivitetsindex där ett ja-svar under en aktivitet  ger 1 poäng. Indexet antar värden mel-
lan 0 och 16 De tär endast 14 personer eller knappt 2% som inte har gjort något kryss över-
huvudtaget på de 16 frågorna. 
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När det gäller aktivitetsgraden hos informanterna är det en positivt skev fördelning. Medel-
värdet är 4,1 medan medianvärdet är 3,0 Några få är väldigt aktiva i olika aktiviteter medan 
flertalet (61,5%) får 4 eller under på indexet.  
 
 

Aktivitet senaste tolv månaderna (f30 a-q) 
 
Aktivitet de senaste  
12 månaderna 

Varje vecka 
(%) Då och då(%) VV + DD 

(%) 
Läst böcker 30 40 70 
Läst tidskrifter 59 24 83 
Läst veckotidningar 47 33 81 
Spelat kort 9 31 40 
Spelat spel 5 22 27 
Spelat musikinstrument 4 6 12 
Sjungit i kör eller orkester 2 2 4 
Passat barnbarn 18 42 60 
Reparerat bil, cykel etc. 4 30 34 
Arbetat i trädgården 35 35 70 
Reparerat, gjort ombyggnad av 
hus, lägenhet el dylikt 6 29 35 

Samlat på saker, t.ex. antikviteter, 
frimärken etc. 4 15 19 

Besökt någon auktion 3 27 30 

Målat, ritat arbetat med lera 4 10 14 

Skrivit dikter, artiklar, dagbok etc. 8 10 18 
Handarbetat 15 22 37 
Slöjdat i trä el. metall 4 15 19 
N= 566-679 
 
Den här frågan har gett upphov till samma problem som under f 29 och därmed följer att 
icke-svar verkar vara i princip synonymt med nej-svar. Ja-svar beräknas därför i procent av 
alla informanter  Detta leder till att siffrorna kanske  inte är helt korrekta. Däremot bör stor-
leksförhållanden även här mellan de olika aktiviteterna spegla förhållanden väl 
 
Att läsa tidskrifter, böcker och veckotidningar är den vanligaste aktiviteten. Även att passa 
barnbarn och trädgårdsarbete kommer högt upp. De ovanligaste är att sjunga i kör, spela mu-
sikinstrument samt måla och rita.  
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Hemaktivitetsindex (f30index) 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 6 ,8 ,8 ,8 
 1,00 22 2,9 2,9 3,7 
 2,00 33 4,4 4,4 8,1 
 3,00 46 6,1 6,1 14,2 
 4,00 72 9,6 9,6 23,8 
 5,00 101 13,4 13,4 37,3 
 6,00 88 11,7 11,7 49,0 
 7,00 102 13,6 13,6 62,6 
 8,00 100 13,3 13,3 75,9 
 9,00 78 10,4 10,4 86,3 
 10,00 51 6,8 6,8 93,1 
 11,00 21 2,8 2,8 95,9 
 12,00 21 2,8 2,8 98,7 
 13,00 6 ,8 ,8 99,5 
 15,00 2 ,3 ,3 99,7 
 16,00 2 ,3 ,3 100,0 
 Total 751 100,0 100,0  

 
Jag konstruerar nu liksom kulturaktivitetsindexet ett hemaktivitetsindex enligt samma princip. 
Där värdet 1 för varje variabel motsvarar svaren ”varje vecka” och ”då och då” och värdet 
0 motsvarar aldrig 
 
Här är ett betydligt högre medel och en jämnare fördelning mellan människor som är mycket 
aktiva med olika saker och sådana som inte alls är aktiva. Medel på indexet är 6,5 och media-
nen 7. Det finns ett bortfall på mindre än en procent. 
 
 

Arbetslösa i familjen (f31) 
 
78% av de tillfrågade uppgav att de inte hade någon arbetslös i familjen, 11% att en av kärn-
familjen var arbetslös och 5% uppgav att de inte hade någon familj. 
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Hur man bedömer allmänhetens syn på bidragstagare (f32a-f ny) 
 

Bidragstyp 
Allmänhet ser ner på i hög  
utsträckning/någon  
utsträckning 

Bostadsbidrag 26% 
A-kassa 29% 
Socialbidrag 70% 
Förtidspension/sjukpension 31% 
Barnbidrag 7% 
 
Man bedömer att människor överlag ser ner väldigt mycket på socialbidragstagare medan det 
väger jämt mellan bostadsbidrag, förtidspension, sjukpension. A-kassa och bostadsbidrag 
Detta är en intressant variabel eftersom det handlar om hur man tror samhället ser på en själv.  
 

Vad anser du om aktivering och utbildning av arbetslösa (f 33) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid stor fördel 285 37,9 39,1 39,1 

 mestadels en 
fördel 385 51,3 52,9 92,0 

 mestadels en 
nackdel 45 6,0 6,2 98,2 

 stor nackdel 13 1,7 1,8 100,0 
 Total 728 96,9 100,0  
Missing System 23 3,1   

Total  751 100,0   
 
Mer än 90% av informanterna tror att en arbetsmarknadspolitik som är aktiverande är till för-
del för de arbetslösa. 
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Kontrollen av arbetslösa, socialbidragstagare (f34) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid bör vara 
hårdare 382 50,9 52,6 52,6 

 som nu 320 42,6 44,1 96,7 
 är för stor idag 24 3,2 3,3 100,0 
 Total 726 96,7 100,0  
Missing System 25 3,3   
Total  751 100,0   
 
En majoritet av informanterna anser att kontrollen bör vara hårdare mot arbetslösa och social-
bidragstagare i dagsläget. 
 

Hur intresserad är du av politik (f35) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket 
intresserad 94 12,5 12,6 12,6 

 något 
intresserad 296 39,4 39,6 52,2 

 bara lite 
intresserad 231 30,8 30,9 83,1 

 inte alls 
intresserad 126 16,8 16,9 100,0 

 Total 747 99,5 100,0  
Missing  4 ,5   
Total  751 100,0   
 
Det är en jämn fördelning mellan intresserade och ej intresserade. 
 
Jag beräknade utifrån den här variabeln ett index enligt omkodning  i den norska artikeln 
”Levekår og livskvalitet” 1,5=mycket intresserad; 0,5=något intresserad; -0,5=bara lite in-
tresserad och -1,5 = inte alls intresserad 
 
Genomsnittsindex för hela gruppen förtidspensionärer enligt norska artikeln = - 0,02 
(N=747). Detta indexvärde på individnivå kan vara intressant att korsköra mot andra 
variabler. 
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Röstade i valet (f36) 
 
 

Val Röstade Ogiltiga svar 

Riksdagen 87% (4% av totala antalet svarade inte) 

Landstinget 85,1% (14,2% svarade inte) 
Kommunen 86,5% (8,3% svarade inte 
 
Det är en väldigt stor skillnad i antalet giltiga svar (Ja, nej, ej röstberättigad) mellan de olika 
valen. Problem finns här om bortfallet är vinklat. Ser ut som att det kan finnas ett samband 
mellan ogiltiga svar och icke-röstande. Lägre andel ja-svar hänger ihop med större bortfall. 
Valdeltagandet i landstingsvalet kan därmed ligga betydligt lägre. 
 
Mellan 85-87% av de som gav giltiga svar uppgav att de röstade vilket är betydligt högre än 
ett riksgenomsnittet för valet 1998 men aningen lägre än deltagandet för motsvarande ålders-
grupperna enligt SCB:s statistik över valet 1998.  
 

Vilket parti röstade du på i senaste riksdagsval (f36ja) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Procent 
av total 
(– vill ej 
svara) 

Cumulative 
Percent 

Valid socialdemokraterna 282 37,5 45,2 50,4 45,2 
 moderaterna 82 10,9 13,1 14,7 58,3 
 centern 34 4,5 5,4 6,0 63,8 
 folkpartiet 27 3,6 4,3 4,8 68,1 
 kristdemokraterna 51 6,8 8,2 9,1 76,3 
 miljöpartiet 19 2,5 3,0 3,4 79,3 
 vänsterpartiet 50 6,7 8,0 8,9 87,3 
 annat 4 ,5 0,6 0,7 88,0 
 röstade blankt 10 1,3 1,6 1,8 89,6 
 vill ej svara 65 8,7 10,4  100,0 
 Total 624 83,1 100,0   
Missing System 127 16,9    
Total  751 100,0    
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Vilket parti i senaste kommunval (f36 ja-b) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid socialdemokraterna 241 32,1 41,5 41,5 
 moderaterna 77 10,3 13,3 54,7 
 centern 47 6,3 8,1 62,8 
 folkpartiet 29 3,9 5,0 67,8 
 kds 36 4,8 6,2 74,0 
 miljöpartiet 21 2,8 3,6 77,6 
 vänsterpartiet 48 6,4 8,3 85,9 
 annat 11 1,5 1,9 87,8 
 röstade blankt 8 1,1 1,4 89,2 
 vill ej svara 63 8,4 10,8 100,0 
 Total 581 77,4 100,0  

Missing System 170 22,6   
Total  751 100,0   

 
 

 

Vilket parti i senaste landstingsval (f36ja_c) 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid socialdemokraterna 221 29,4 41,6 41,6 
 moderaterna 71 9,5 13,4 55,0 
 centern 33 4,4 6,2 61,2 
 folkpartiet 31 4,1 5,8 67,0 
 kds 44 5,9 8,3 75,3 
 miljöpartiet 14 1,9 2,6 78,0 
 vänsterpartiet 39 5,2 7,3 85,3 
 annat 7 ,9 1,3 86,6 
 röstade blankt 9 1,2 1,7 88,3 
 vill ej svara 62 8,3 11,7 100,0 
 Total 531 70,7 100,0  

Missing System 220 29,3   
Total  751 100,0   

 
Mellan 8-9% av informanterna vill inte svara på frågan och mellan 17 och 29% har utöver 
dessa inte lämnat  svar på frågorna under f36a-j. Detta stämmer ganska väl överens med an-
talet som inte svarade eller inte röstade under f36 ovan. 
 
Partisympatierna visar att socialdemokraterna har en stark ställning i förhållande till rikssnittet 
om man tittar på riksdagsvalet Om man bortser från dem som inte ville lämna svar hade (s) 
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50% i riksdagsvalet hos den här gruppen 1998. Moderaterna på samma vis lågt – på 14,7% 
enligt samma sätt att räkna. För övrigt ligger partierna inte speciellt långt ifrån resultatet från 
valet 1998 (kolla upp det här) 
 

Medlem i politiskt parti, organisation (f37a-b) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ja 61 8,1 8,3 8,3 

  nej, men har varit 
medlem tidigare 115 15,3 15,6 23,9 

  nej, har aldrig 
varit medlem 561 74,7 76,1 100,0 

  Total 737 98,1 100,0   
Missing System 14 1,9     

Total   751 100,0     
 
8 % är medlemmar i en politisk organisation i dagsläget. Intressant är att 16% uppger att de 
inte är det i dagsläget men har varit tidigare. Indikerar utträde och eventuellt mycket mindre 
deltagande efter utträde från arbetslivet. Jämför med ULF 
 
23% av dem som är medlemmar i en politisk organisation uppger att de är aktiva medlemmar. 
 
5% av det totala antalet informanter har varit på ett möte med politisk organisation under de 
senaste 12 månaderna. 
 

Medlem i fackförening (f38a-b) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Valid ja 415 55,3 56,3 
  nej 322 42,9 43,7 
  Total 737 98,1 100,0 
Missing System 14 1,9   
Total   751 100,0   
 
 
En majoritet av informanterna är fortfarande medlemmar i facket. 
 
Endast 2% (7 st) dem som är medlemmar i facket deltar aktivt i fackföreningens arbete. 
 
5% av totala antalet har varit på sammankomst med fackförening under de senaste månader-
na. (bortfall 3,5%) 
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Övrigt föreningsmedlemskap (f39) 
 

Medlem i: Ja(% av alla 
informanter) 

Religiöst samfund 7 
kvinnoorganisation 2 
Bostadsrättsförening,  
hyresgästförening 21 

organisation för  
mänskliga rättigheter 2 

natur- djurskyddsförening 6 
konst- teaterförening 7 
musikförening, kör 3 
Rotary, lion, loge etc. 3 
Andra föreningar 35 
 N=539-630 
 
Samma tendens som tidigare: En hög andel ja-svar på en fråga sammanfaller med högre 
svarsfrekvens beroende på missförstånd från informanternas sida varför jag tolkar icke-svar 
som nej-svar.  
 
Absolut vanligast är att man är medlem i en förening knuten till bostaden. För övrigt är det 
jämnt mellan konst-teaterföreningar, natur- djurskyddsföreningar respektive religiösa sam-
fund som 6-7% av informanterna kryssat i. Kategorin andra föreningar stämmer i antalet väl 
överens med idrotts- fritidsföreningar under variabel f28.   
 
 
Följande tabell innehåller data om hur många olika typer av föreningar man kryssade i. 
 

Medlem i förening (f39 index) 
 

Antal olika typer 
av föreningar  Frequency Percent Valid Per-

cent 
Cumulative 

Percent 

,00 315 41,9 41,9 41,9 

1,00 293 39,0 39,0 81,0 
2,00 98 13,0 13,0 94,0 
3,00 27 3,6 3,6 97,6 
4,00 16 2,1 2,1 99,7 
5,00 2 ,3 ,3 100,0 
Total 751 100,0 100,0   

 
41,9% av informanterna hade inte kryssat i någon förening men värdet 0 inkluderar även de 
som inte kryssade i något utav svarsalternativen under f39. Dessa senare var 48 till antalet. 
Räknas dessa bort som vanligt bortfall var andelen som inte tillhörde någon förening 38,0% 
(267/703). Det rätta antalet icke-föreningsmedlemmar måste ligga någonstans mellan 38 och 
42% 
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Aktivt deltagande och förtroendepost (f39_ja1 & 2) 
54% av dem som kryssat i att de var medlem i någon förening deltog ofta eller ibland i före-
ningarnas möten och 24% hade en eller flera förtroendeposter. Ett relativt aktivt deltagande 
får man ändå säga.  
 
 

Oavlönat frivilligt arbete under det senaste året (f40index) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 500 66,6 66,6 66,6 
 1,00 183 24,4 24,4 90,9 
 2,00 49 6,5 6,5 97,5 
 3,00 15 2,0 2,0 99,5 
 4,00 3 ,4 ,4 99,9 
 5,00 1 ,1 ,1 100,0 
 Total 751 100,0 100,0  

 
33% uppger att de utfört någon typ av frivilligt arbete i och utanför föreningar det senaste 
året. Värdet 0 inkluderar här personer som inte kryssade i något av alternativen vilket var 48 
personer. Om detta räknas som bortfall och inte nej-svar blir det 35,7% (251/703) som utfört 
frivilligt arbete det senaste året 
 
 

Politiska aktiviteter de senaste två åren (f41a-h) 
 
Politisk aktivitet  Ja (%) Nej(%) Bortfall (l%) 
Skriva på namninsamling 39  61 7 
Stött ett parti med pengar 4 96 11 
Deltagit i möten, protestmöten 6 94 11 
Deltagit i demonstration 6 94 12 
Deltagit i / stött strejk 0 100 13 
Av politiska skäl låtit bli att  
köpa vissa varor 14 86 12 

Kontaktat politiker för att tala 
om dina synpunkter 9 91 11 

Skrivit artiklar eller insändare 
Till tidning eller tidskrift 7 93 11 

 
Mer än var tredje hade skrivit på en namninsamling de senaste två åren vilket var den klart 
vanligaste politiska aktiviteten. Bortfallet var inte påfallande stort eller skevt för frågorna 
även om tendensen att nejsvar och bortfallsprocent i samvarierar finns även här. 
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Antal politiska aktiviteter utom skrivit på namninsamling (f41ind) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid ,00 549 73,1 73,1 73,1 
  1,00 136 18,1 18,1 91,2 
  2,00 47 6,3 6,3 97,5 
  3,00 9 1,2 1,2 98,7 
  4,00 7 ,9 ,9 99,6 
  5,00 3 ,4 ,4 100,0 
  Total 751 100,0 100,0   
 
3 av 4 av informanterna har inte genomfört någon politisk aktivitet utöver att skriva på namn-
insamling de senaste två åren. 

Kan författa skrivelse och överklaga beslut av en myndighet (f42) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 342 45,5 46,0 46,0 
 nej 199 26,5 26,7 72,7 
 vet ej 203 27,0 27,3 100,0 
 Total 744 99,1 100,0  
Missing System 7 ,9   
Total  751 100,0   
 
Över 25% ansåg sig inte kapabla att överklaga myndighetsbeslut. Lika många visste inte om 
de kunde det. Väldigt litet bortfall. 
 
25% av dem som inte kunde överklaga beslutet själva kände inte heller någon som kunde 
hjälpa dem med det. 
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Politiskt index  (index1) 
 

   Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid ,00 63 8,4 8,4 8,4 
  1,00 182 24,2 24,2 32,6 
  2,00 225 30,0 30,0 62,6 
  3,00 160 21,3 21,3 83,9 
  4,00 74 9,9 9,9 93,7 
  5,00 25 3,3 3,3 97,1 
  6,00 14 1,9 1,9 98,9 
  7,00 5 ,7 ,7 99,6 
  8,00 3 ,4 ,4 100,0 
  Total 751 100,0 100,0   
 
 
Detta index har skapats utifrån 9 dummyvariabler (index_f1– indexf_10) där ”nej” = 0 och 
”ja” = 1. Indexet innehåller följande frågor: Iintresserad av politik?; Författa skrivelse; 
känner någon som kan författa skrivelse; medlem i politisk organisation; Varit på möte med 
politiskt parti; Medlem i fackförening; Deltagit i demonstrationer; kontaktat politiker; Skrivit 
insändare etc. Möjliga värden är 0-9.  
 
Detta politiska index blir ett mått på politiskt deltagande och i viss mån politiskt kapital. Över 
hälften ligger på värden mellan 0-2 och medelvärdet är 2,23.  

 

Hur ofta ser informant nyheter på TV (f43ba) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid i stort sett 
varje dag 685 91,2 92,2 92,2 

 flera gånger i 
veckan 45 6,0 6,1 98,3 

 en gång i 
veckan 5 ,7 ,7 98,9 

 mindre än en 
gång i veckan 2 ,3 ,3 99,2 

 aldrig 6 ,8 ,8 100,0 
 Total 743 98,9 100,0  
Missing System 8 1,1   
Total  751 100,0   
 
 
 



 39 

Hur ofta läser informant dagstidning (f43bb) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid i stort sett 
varje dag 652 86,8 89,2 89,2 

 flera gånger i 
veckan 38 5,1 5,2 94,4 

 en gång i 
veckan 20 2,7 2,7 97,1 

 mindre än en 
gång i veckan 9 1,2 1,2 98,4 

 aldrig 12 1,6 1,6 100,0 
 Total 731 97,3 100,0  
Missing Total 20 2,7   
Total  751 100,0   
 
Ca 90% av informanterna läser dagstidning respektive tittar på TV-nyheter i princip varje dag 
 
 

Tillit till samhällsinstitutioner (f44) 
 

Institution 
Litar 

mycket 
(%) 

Litar  
ganska 
mycket 

(%) 

Litar inte  
så myck-

et(%) 

Litar 
inte 
alls 
(%) 

Vet 
inte(%) Tillitsindex 

Polisen 20 54 19 3 4 0,43 
Press, dagstid-
ningar 2 37 51 6 4 -0,13 

TV, radio 8 64 23 1 3 0,31 
Skolan 9 42 29 5 15 0,12 
Rättsväsendet 10 35 35 13 7 -0,04 
Regeringen 4 22 42 27 6 -0,45 
AMS 4 23 40 12 22 -0,2 
Sjukvården 20 53 23 4 1 0,38 
Bankerna 14 47 28 8 4 0,17 
Storföretagen 2 19 42  20 17 -0,39 
Politikerna 1 11 41 39 8 -0,72 
N =697-729 
 
Tillitsindexet är skapat genom att koda svaren från 1,5 tom -1,5 där 1,5= ”litar mycket” och 
”Vet inte” är noll. Sedan räknas medelvärdet ut för varje institution där ett mer positivt värde 
anger högre tillit. 
 
Informanterna har högst tillit till polisen, sjukvården och radio/TV. Lägst tillit har man för 
politikerna, regeringen och storföretagen. 
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Genomsnittet för individuella index var -0,04. Det vill säga att gruppen som helhet hamnar 
ganska nära en neutral position till samhällsinstitutionerna överlag 
 
 

Inställning till EU (f 45) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket 
positiv 44 5,9 6,0 6,0 

  ganska 
positiv 218 29,0 29,9 35,9 

  ganska 
negativ 290 38,6 39,7 75,6 

  mycket 
negativ 178 23,7 24,4 100,0 

  Total 730 97,2 100,0   
Missing Total 21 2,8   
Total   751 100,0     
 
Närmare två tredjedelar av de tillfrågade är negativt eller mycket negativt inställda till EU. 
Bortfallet är här endast 2,8% varför siffrorna får anses mycket tillförlitliga. 
 
 

Subjektiv samhällsklass, 0-10 (f46) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 13 1,7 1,8 1,8 
  1 15 2,0 2,1 3,9 
  2 31 4,1 4,4 8,3 
  3 43 5,7 6,0 14,3 
  4 68 9,1 9,6 23,9 
  5 315 41,9 44,2 68,1 
  6 86 11,5 12,1 80,2 
  7 85 11,3 11,9 92,1 
  8 40 5,3 5,6 97,8 
  9 8 1,1 1,1 98,9 
  10 8 1,1 1,1 100,0 
  Total 712 94,8 100,0   

Missing System 39 5,2     
Total   751 100,0     
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En mycket stor del av de tillfrågade beskriver sig som samhällsklass nummer fem. Det före-
faller som att man vill understryka att man varken tillhör låg eller hög samhällsklass och väl-
jer därför det absoluta mittenalternativet. Medianvärdet är 5 och medelvärdet är 5,11. Bortfal-
let är 5,2%  
 

Är du politiskt till vänster eller höger 0-10 (f47) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 15 2,0 2,1 2,1 
  1 18 2,4 2,6 4,7 
  2 48 6,4 6,9 11,6 
  3 86 11,5 12,3 23,9 
  4 91 12,1 13,0 36,9 
  5 243 32,4 34,7 71,6 
  6 61 8,1 8,7 80,3 
  7 74 9,9 10,6 90,9 
  8 45 6,0 6,4 97,3 
  9 10 1,3 1,4 98,7 
  10 9 1,2 1,3 100,0 
  Total 700 93,2 100,0   

Missing System 51 6,8     
Total   751 100,0     
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Även här finns det en stark dragning till det mellersta alternativet. 35% uppger sig vara i mit-
ten på höger-vänsterskalan, dvs. nummer 5 på skalan. Medelplaceringen är 4,82 och medianen 
5. Bortfallet är 6,8%. 
 
 

Hur nöjd är du med demokratin 0-10 (f48) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 53 7,1 7,4 7,4 
  1 30 4,0 4,2 11,5 
  2 61 8,1 8,5 20,0 
  3 114 15,2 15,8 35,8 
  4 93 12,4 12,9 48,8 
  5 174 23,2 24,2 72,9 
  6 47 6,3 6,5 79,4 
  7 62 8,3 8,6 88,1 
  8 60 8,0 8,3 96,4 
  9 13 1,7 1,8 98,2 
  10 13 1,7 1,8 100,0 
  Total 720 95,9 100,0   

Missing System 31 4,1     
Total   751 100,0     
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Fler är missnöjda än nöjda med demokratin. Här är inte övervikten för mittenalternativet lika 
stark utan det finns en koncentrering till värden 3-5. Medelvärdet är 4,42 och medianen 5, 
alltså en negativt skev fördelning. Bortfallet är 4,1%  
 
 

Hur nöjd är du med din tillvaro 0-10 (f49) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 18 2,4 2,5 2,5 
  1 6 ,8 ,8 3,3 
  2 20 2,7 2,8 6,1 
  3 60 8,0 8,3 14,3 
  4 49 6,5 6,8 21,1 
  5 158 21,0 21,8 42,9 
  6 69 9,2 9,5 52,4 
  7 88 11,7 12,1 64,6 
  8 129 17,2 17,8 82,3 
  9 54 7,2 7,4 89,8 
  10 74 9,9 10,2 100,0 
  Total 725 96,5 100,0   

Missing System 26 3,5     
Total   751 100,0     

 
 
 

 
 

hur nöjd är du med din tillvaro 0-10

hur nöjd är du med din tillvaro 0-10

109876543210

Pe
rc

en
t

30

20

10

0



 44 

Överlag är man relativt nöjd med sin tillvaro. Endast 20% är mer missnöjda än nöjda (0-4) 
och en tredjedel är väldigt nöjda (8-10). Medelvärdet är 6,21 och medianen 6,0. Bortfallet är 
3,5%. 
 
 

Civilstånd (f50) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Gift 473 63,0 64,1 64,1 
 Sambo 67 8,9 9,1 73,2 

 skild/ se-
parerad 90 12,0 12,2 85,4 

 änka/ 
änkling 43 5,7 5,8 91,2 

 Ensam-
stående 65 8,7 8,8 100,0 

 Total 738 98,3 100,0  
 0 1 ,1   

Missing Total 13 1,7   
Total  751 100,0   

 
Majoriteten av informanterna är gifta och endast 9 procent har aldrig varit gift/sambo 
Underlaget för frågor som rör sambon/maken för nedanstående frågor(f51-f55) beräknas alltså 
vara  N = 540. 
 
 

Makes sambos sysselsättning (f52) 
  
Sambo arbetstagare 37% 

Sambo egenföretagare 6% 

Sambo pensionär 52% 

 
27 % av de tillfrågade fyllde inte i någonting alls under denna rubrik vilket stämmer överens 
med civilståndstabellen ovan.  
 
De flesta av de gifta och sammanboende har partners som är pensionärer av något slag men 
fler än en av tre har en sambo/make/maka som är arbetstagare. Övriga sysselsättningar för 
sambo eller maka är ovanliga. (<3%) 
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Hur försörjer sig maka sambo (f 54) 
 
Försörjer sig som: % 
Arbetstagare 36 
Egenföretagare 5 
Delägare 2 
Vuxenstuderande 0,5 
Arbetslös med A-kassa 2 
Arbetslös med soc. bidrag 0 
Arbetslös i ams-åtgärd 0,5 
Sjukpensionär  14 
Avtalspensionär 13 
Förtidspensionär 9 
Folkpensionär / förtida uttag 20 
Annat 4 
Flera svarsalternativ tillåtna! 
De olika svaren har analyserats med hjälp av multiple responseteknik i SPSS 
 
Över hälften av make/sambo försörjer sig på någon typ av pension. Den vanligaste är vanlig 
pension. 36% av makarna arbetar fortfarande. Intressant att 20% av makarna också är för-
tids/sjukpensionärer. 
 
 

Sammanlagd inkomst för informant och partner (f56) 
 
 
N 417 
Minimum 365 
Maximum 1425000 
Mean 313391,95 
Std. Deviation 126942,05 
N 417 
 
 
Percentiler 

 

  Percentiles             
  5 10 25 50 75 90 95 

sammanlagd 
inkomst 

brutto för 
informant 

och partner 

136476 185000 250000 300000 370000 430000 500000 
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Utöver dem som inte hade make/sambo är det ytterligare 136 personer som inte svarat på 
frågan eller angett 0 vilket ger ett bortfall 25% av dem som har sambo/maka som inte uppgi-
vit någon inkomst  
 
Det finns enstaka hushåll med mycket höga inkomster. Medelinkomsten är 313 000 kr och 
medianinkomsten är 300 000 kr. 90% tjänar mindre än 430 000 kr. Det stora bortfallet gör det 
svårare att tolka resultaten på ett trovärdigt sätt. 
 

Informants sammanlagda årsinkomst (f58) 
 
N 500 
Minimum 0 
Maximum 700000 
Mean 155651,56 
Std. Deviation 71099,14 
N 500 
 

Inkomst klassindelat (f58krny) 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid < 150,000 266 35,4 53,2 53,2 

  150,000-
300,000 223 29,7 44,6 97,8 

  > 300,000 11 1,5 2,2 100,0 
  Total 500 66,6 100,0   
Missing System 251 33,4     
Total   751 100,0     
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informants sammanlagda årsinkomst brutto

600 000 - 650 000

500 000 - 550 000

400 000 - 450 000

300 000 - 350 000

200 000 - 250 000

100 000 - 150 000

0 - 50 000

200

100

0

Std. Dev = 71099,14  
Mean = 155652

N = 500,00

 
 
 
Inkomsten för informanterna är ganska väl samlat förutom några extremvärden. Medelin-
komsten var 155 652 kr och medianen 150 000. Endast 2% tjänade mer än 300 000 kronor 
och 53% under 150 000. Standardavvikelsen är 71000 kr. Bortfallet är 33% vilket gör resulta-
ten svårtolkade. 
 
 

Svårt att betala löpande utgifter de senaste 12 månaderna (f59) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja, ofta 31 4,1 4,3 4,3 

  ja, några 
gånger 70 9,3 9,6 13,9 

  ja, men 
sällan 101 13,4 13,9 27,7 

  nej, aldrig 527 70,2 72,3 100,0 
  Total 729 97,1 100,0   
Missing System 22 2,9     

Total   751 100,0     
 
Ungefär en fjärdedel har haft någon typ av problem att klara de löpande utgifterna under det 
senaste året. Litet bortfall (2,9%) 
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Informants säkerhet om sin ekonomi 3-5 år framåt (f60) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative Per-
cent 

Valid mycket 
säker 79 10,5 10,7 10,7 

 ganska 
säker 290 38,6 39,3 50,1 

 ganska 
osäker 191 25,4 25,9 76,0 

 mycket 
osäker 91 12,1 12,3 88,3 

 vet inte 86 11,5 11,7 100,0 
 Total 737 98,1 100,0  
Missing System 14 1,9   

Total  751 100,0   
 
38% av de tillfrågade är ganska eller mycket osäkra på sin ekonomiska situation på några års 
sikt. Relativt många har svarat vet inte på frågan (12%) 
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Frågor om tidigare sysselsättning (r-variabler i 
datamaterialet) 
 
 

Tidigare yrke eller sysselsättning (f1r) 
Endast en informant svarade att han/hon aldrig hade haft något  
arbete.  
 

Informants SEI, finindelning av arbetarklass (nyf1rb) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ej facklärda arbetare, 
varuproducerande 95 12,6 13,0 13,0 

  ej facklärda arbetare, 
tjänsteproducerande 190 25,3 25,9 38,9 

  facklärda arbetare, 
varuproducerande 108 14,4 14,7 53,6 

  facklärda arbetare, 
tjänsteproducerande 46 6,1 6,3 59,9 

  lägre medelklass 208 27,7 28,4 88,3 
  högre medelklass 47 6,3 6,4 94,7 
  företagare-lantbrukare 39 5,2 5,3 100,0 
  Total 733 97,6 100,0   
Missing System 18 2,4     
Total   751 100,0     
 
 
 
Över hälften av personerna tillhör arbetarklass och en tredjedel av informanterna tillhör me-
delklass enligt det yrke de uppgivit. 5% är egenföretagare och lantbrukare. Bortfallet ä 2,4% 
på frågan. 
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Anställd i vilken sektor (f3r a-g) 
 
Sektor % 

Kommun 24 

Landsting 13 

Staten 14 

Privat verksamhet 52 
Frivillig institution. Koopera-
tiv, ekonomisk förening 3 

Egenföretagare 12 

Medhjälpande make/maka 1 
Tillåtit fler än ett alternativ.  
 
Analyserat med multiple response-funktionen. De som inte kryssat i något alternativ utgör 46 
st eller 6%  vilket blir det sammanlagda bortfallet. 12% av informanterna hade fyllt i två 
olika sektorer och 2% hade fyllt i tre.  
 
Runt hälften hade jobbat i privat sektor och runt hälften i offentlig. Intressant att så många 
som tolv procent fyllt i att de varegenföretagare 
 
 

Antal arbetstimmar i veckan (f4r) 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
718 0 84 40,03 10,90 -,276 
 

antal arbetstimmar i veckan

80,0 - 90,0

70,0 - 80,0

60,0 - 70,0

50,0 - 60,0

40,0 - 50,0

30,0 - 40,0

20,0 - 30,0

10,0 - 20,0

0,0 - 10,0

antal arbetstimmar i veckan

Fr
eq

ue
nc

y

500

400

300

200

100

0

Std. Dev = 10,90  
Mean = 40,0

N = 718,00
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Medelvärdet på arbetstiden var 40 timmar liksom medianarbetstiden. 53% av informanterna 
uppgav att de arbetade exakt 40 timmar i veckan normalt sett. Fördelningen följer en normal-
fördelning väl. 
 

Ålder vid pensionering (f5r) 
 
N Valid 714 
  Missing 37 
Mean   56,90 
Median   57,00 
Percentiles 25 55,00 
  50 57,00 
  75 60,00 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Medelåldern för förtidspensioneringen var 56,9 år och medianen 57. Kvartilerna är tätt sam-
lade. 80% av de tillfrågade gick i pension mellan 52 och 61 års ålder.  
 
 
 
 
 
 

N Valid 714 
  Missing 37 
Mean   56,90 
Median   57,00 
Percentiles 10 52,00 

  20 54,00 
  25 55,00 
  30 55,00 
  40 56,00 
  50 57,00 
  60 58,00 
  70 59,00 
  75 60,00 
  80 60,00 
  90 61,00 
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              Ålder vid pensionering 

ålder vid pensionering

65
64

63
62

61
60

59
58

57
56

55
54

53
52

51
50

49
48

47

Pe
rc

en
t

14

12

10

8

6

4

2

0

 
 
De vanligaste åldrarna att gå i pension var 55, 58 resp. 60 år. Väldigt få fick förtidspension 
efter 62 eller före 52. 
 

Ålder informant gick i pension -- klassindelat (nyf5råld) 
 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid -50 år 31 4,1 4,3 4,3 
  51-55 år 216 28,8 30,3 34,6 
  56-60 år 370 49,3 51,8 86,4 
  61-65 år 97 12,9 13,6 100,0 
  Total 714 95,1 100,0   
Missing System 37 4,9     
Total   751 100,0     
 
 
Klassindelningen visar att hälften gick i pension mellan 56-60 år 
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År man gick i pension (penår) 
 

   Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1987 1 ,1 ,1 ,1 
  1988 1 ,1 ,1 ,3 
  1989 3 ,4 ,4 ,7 
  1990 13 1,7 1,8 2,5 
  1991 27 3,6 3,8 6,3 
  1992 49 6,5 6,9 13,2 
  1993 57 7,6 8,0 21,1 
  1994 91 12,1 12,7 33,9 
  1995 103 13,7 14,4 48,3 
  1996 129 17,2 18,1 66,4 
  1997 137 18,2 19,2 85,6 
  1998 76 10,1 10,6 96,2 
  1999 15 2,0 2,1 98,3 
  2000 10 1,3 1,4 99,7 
  2001 1 ,1 ,1 99,9 
  2004 1 ,1 ,1 100,0 
  Total 714 95,1 100,0   
Missing System 37 4,9     
Total   751 100,0     
 
Den största andelen (72%) av informanterna gick i pension mellan 1994 och 1998. Bortfallet 
är 5%. 
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Negativa faktorer i senaste längre arbete (f6ra-o) 
 

 
ja, i 
hög 
grad 

ja, i 
någon 
mån 

nej inte 
särskilt 

nej inte 
alls 

Index för 
negativa 
faktorer 

 % % % % -1,5-1,5 
utsatt för konstant arbets-, 
tidspress 42,0% 33,2% 14,8% 10,0% 0,57 

utsatt för fysiskt hårt ar-
bete 30,2% 26,7% 21,0% 22,1% 0,15 

utsatt för smutsigt arbete 20,0% 25,6% 20,5% 33,9% -0,18 
utsatt för belastande ar-
betsställningar 48,2% 26,9% 11,1% 13,8% 0,60 

utsatt för ensidigt, mono-
tont arbete 20,5% 25,1% 29,1% 25,3% -0,09 

i kontakt med skadliga 
kemiska ämnen 10,6% 19,4% 19,0% 51,0% -,60 

i konflikt med kollegor 1,5% 5,8% 22,5% 70,2% -1,1 
i konflikt med närmaste 
överordnad 2,1% 8,9% 18,8% 70,3% -1,1 

hade kontakt med krä-
vande kunder, klienter 15,1% 20,4% 18,7% 45,8% -0,452 

utföra arbete med för lite 
yrkesmässiga utmaningar 4,5% 17,7% 31,1% 46,7% -0,70 

utsatt för konstanta omor-
ganisationer, ändringar på 
arbetsplatsen 

15,0% 26,0% 26,2% 32,8% -0,27 

omöjligt påverka utförande 
av eget arbete 11,0% 26,1% 28,9% 34,0% -0,36 

ständiga krav på att fatta 
svåra beslut 10,1% 25,7% 32,4% 31,8% -0,36 

utsatt för mobbning av 
arbetskamrater 2,1% 5,1% 7,9% 84,9% -1,26 

utsatt för mobbning av 
arbetsledning 3,3% 4,9% 8,8% 83,1% -1,22 

N = 665-692 
 
Högre positiva värden innebär att informanterna i högre grad utsatts för en negativ faktor. 
Skalan är från 1,5 för ”ja i hög grad” tom -1,5 för ”nej inte alls” 
 
Det är bara tre faktorer som får positiva värden, det vill säga negativa faktorer som man upp-
levt sig blivit utsatt för i genomsnitt i högre grad än man inte blivit utsatt för. 75% av infor-
manterna upplever att man i hög grad/någon mån varit utsatt för konstant arbets- eller tids-
press. Lika många har varit utsatta för belastande arbetsställningar.  
 
Väldigt låga värden (dvs. inte så vanligt) har faktorer som konflikter och mobbing av olika 
slag.  
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De olika negativa företeelserna användes också i en faktoranalys där vi fick fram följande 
matris: 
 
Faktoranalys med principalkomponentmetod och varimaxrotation i negativa faktorer i 
senaste längre arbete. 
 
 Component   
 1 2 3 
i konflikt med närmaste överordnad ,640 -,370 -,202 

omöjligt påverka utförande av eget arbete ,633   
utsatt för mobbning av arbetsledning ,589 -,407 -,365 

i konflikt med kollegor ,583 -,400 -,302 

utsatt för konstant arbets, tidspress ,572 ,126 ,389 
utföra arbete med för lite yrkesmässiga utma-
ningar 

,557   

utsatt för konstanta omorganisationer, ändringar 
på arbetsplatsen 

,554 -,265 ,163 

utsatt för mobbning av arbetskamrater ,523 -,321 -,521 

utsatt för smutsigt arbete ,320 ,755  
utsatt för belastande arbetsställningar ,363 ,725  
utsatt för fysiskt hårt arbete ,417 ,719  
i kontakt med skadliga kemiska ämnen ,303 ,557  
utsatt för ensidigt, monotont arbete ,385 ,542 -,143 

ständiga krav på att fatta svåra beslut ,494 -,164 ,617 

hade kontakt med krävande kunder, klienter ,394 -,322 ,569 

 
Faktorladdningar över 0,5 är markerade i fetstil 
 
Den första faktorn visar starka korrelationer mellan negativa belastningar som resultat av so-
ciala förhållanden och organisation på arbetsplatsen. Den andra faktorn visar tydligt en 
korrelation mellan belastningar som resultat av den fysiska arbetsmiljön. Den tredje faktorn 
visar korrelation mellan två variabler som man kan hänföra till psykisk stress. 
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Eventuella positiva faktorer med att stå utanför arbetsmarknaden (f7ra-h) 
 

Positiva faktorer Instämmer helt /  
Instämmer delvis 

Tar delvis avstånd / 
Tar helt avstånd Index 

mindre stressad, upptagen 73,0% 27,0% 0,42 

man kan göra vad man vill 74,5% 25,5% 0,49 

träffa sin familj oftare 83,2% 16,8% 0,70 

träffa sina vänner oftare 71,3% 28,7% 0,36 

mer tid för fritidsintressen 82,0% 18,0% 0,66 

mer tid för resor 73,8% 26,2% 0,47 
mindre trött 73,6% 26,4% 0,44 

kroppen tar mindre stryk 80,2% 19,8% 0,71 

N = 661-683 
Indexet löper från -1,5 till 1,5 där högre positiva värden innebär att man instämmer i påstå-
enden om olika positiva faktorer med att stå utanför arbetsmarknaden. 
 
Överlag instämmer ca 75% av informanterna helt eller delvis i de olika positiva följderna av 
att stå utanför arbetsmarknaden. Det är alltså en genomgående syn att det finns positiva saker 
med att stå utanför arbetsmarknaden. Högst värderas att man oftare kan träffa sin familj och 
att kroppen tar mindre stryk. Bortfallet på svaren ligger mellan 9-12% av de tillfrågade. 
 
Även på dessa variabler genomfördes en faktoranalys: 
 
 

Rotated Component Matrixa

,284 ,261 ,866

,459 ,319 ,699

,786 ,239 ,306
,822 ,275 ,214
,794 ,280 ,297
,703 ,355 ,310
,356 ,850 ,225
,289 ,843 ,309

mindre stressad,
upptagen
man kan göra vad man
vill
träffa sin familj oftare
träffa sina vänner oftare
mer tid för fritidsintressen
mer tid för resor
mindre trött
kroppen tar mindre stryk

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
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Det finns möjlighet att utifrån faktoranalysen se ett antal olika bakomliggande sammanhäng-
ande faktorer. Den första och viktigaste faktorn (förklarar 67% av total variation) är konkreta 
positiva saker som kommer från ökad tillgänglig tid som att träffa familj, vänner och ha tid 
för resor. Faktor nummer 2 visar tydligt ett mönster mellan två företeelser som är frånvaro av 
negativa fysiska faktorer. Man är mindre trött och kroppen tar mindre stryk. Den tredje fak-
torn rör mer abstrakta saker som allmän frihetskänsla och känsla av mindre stress. 
 
 
 
 

Eventuella negativa saker med att stå utanför arbetsmarknaden (F8ra-j) 
 

 Instämmer helt / 
Instämmer delvis 

Tar delvis avstånd 
/ Tar helt avstånd Index 

 % % -1,5 – 
1,5 

saknar daglig kontakt med kolle-
gor, kunder, klienter 82,7% 17,3% 0,73 

känner sig isolerad 61,6% 38,4% 0,07 
känns inte meningsfullt att stiga 
upp på morgonen 41,0% 59,0% - 0,36 

andra ser ner på en för att man ej 
deltar på arbetsmarknaden 39,3% 60,7% -0,42 

blir sämre behandlad när man är 
ute och handlar, på bank etc. 21,2% 78,8% -0,87 

man känner att man inte är till 
nytta för samhället 41,3% 58,7% - 0,35 

man känner sig utanför gemen-
skapen 58,0% 42,0% - 0,59 

man får leva med mindre inkomst 84,5% 15,5% 0,84 

man känner sig osäker på sin eko-
nomiska situation på lång sikt 74,3% 25,7% 0,53 

man känner att det är svårt att få 
tiden att gå 31,7% 68,3% 0,59 

N = 671-695 
Index beräknat som vanligt. Högre positiva värden innebär att man i högre grad instämmer i 
negativa faktorer med att stå utanför arbetsmarknaden 
 
De negativa faktorer som man upplever mest är att man saknar daglig kontakt med kollegor, 
kunder och klienter och att man får leva på mindre inkomst. Över 80% instämmer helt eller 
delvis i de påståendena. Mer än hälften instämmer i att man känner sig utanför gemenskapen.  
Det man upplever som minst problem är hur man blir behandlad ute i samhället. Bortfallet på 
frågorna ligger mellan 7 och 10% 
 
Även här genomförs en faktoranalys med följande resultat: 
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Faktoranalys med principalkomponentmetod och varimaxrotation i negativa faktorer i 
senaste längre arbete. 
 

 Component   
 1 2 3 

man känner sig utanför gemenskapen ,816  -,228 
känner sig isolerad ,815  -,369 
känns inte meningsfullt att stiga upp på mor-
gonen 

,793 -,245 -,112 

man känner att man inte är till nytta för sam-
hället 

,778 -,186 ,183 

andra ser ner på en för att man ej deltar på 
arbetsmarknaden 

,765 -,199 ,302 

man känner att det är svårt att få tiden att gå ,736 -,197  

blir sämre behandlad när man är ute och 
handlar, på bank etc 

,668 -,270 ,506 

saknar daglig kontakt med kollegor, kunder, 
klienter 

,654 ,105 -,531 

man får leva med mindre inkomst ,517 ,754 ,136 
man känner sig osäker på sin ekonomiska 
situation på lång sikt 

,619 ,625 ,226 

 
Faktorladdningar över 0,5 markerade med fetstil 
 
Det verkar här inte finnas några underliggande korrelationsmönster utan alla sakerna är korre-
lerade med varandra under faktor 1. 
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Orsaken till att du lämnade arbetsmarknaden (f9r a-s) 
 

 ja i hög 
grad 

ja i 
någon 
mån 

nej inte 
särskilt 

nej 
inte 
alls 

N 
Index på 
faktorns 
betydelse 

 % % % %  -1,5 – 1,5 
a)lämnade arbetsmark-
nad pga. arbetsskada 99%(75%) ,5% ,4% ,2% 568 1,12 

b)lämnade arbetsmark-
naden pga. dålig hälsa 99%(79%) ,7%  ,5% 601 1,18 

c)lämnade arbetsmark-
nad för att undvika dålig 
hälsa, arbetsskada 

98%(61%) ,9% ,2% 1,1% 469 1,12 

d)kände mig pressad av 
ledningen att gå 98%(64%)   2,0% 490 1,12 

e)kände mig pressad av 
kollegor att gå 98%(63%)   2,3% 486 1,12 

f)klarade inte jobbet 
längre 98%(67%) 1,2% ,4% 1,0% 516 1,00 

g)arbetsplatsen introdu-
cerade ny teknik 98%(63%) ,2% ,2% 1,9% 481 0,92 

h)jag var på arbetsplats 
där jag kände mig 
gammal 

98%(64%)   2,0% 488 0,93 

i)arbetet blev för an-
strängande för mig 98%(70%) ,7%  ,6% 534 1,05 

j)mina kvalifikationer 
räckte inte längre 98%(63%)  ,2% 1,7% 480 0,92 

k)kunde inte bli förflyttad 
till mindre krävande ar-
bete 

20% 11% 5,4% 64,3% 502 -0,43 

l) önskade mer fritid 4% 8% 9,0% 79,6% 480 -0,73 
m) önskade mer tid för 
hobbies 2% 5% 9,4% 82,8% 478 -0,78 

n) önskade mer tid för 
resor 3% 6% 10,0% 81,5% 480 -0,77 

o) tappade lusten för att 
arbeta 4% 9% 7,9% 78,8% 482 -0,72 

p) önskade mer tid för 
familj, vänner 5% 10% 9,0% 75,7% 478 -0,67 

q) Sambo, make, maka 
slutade att arbeta 3% 3% 1,5% 92,8% 469 -0,84 

r) var arbetslös, räknade 
inte med att få arbete 
igen 

6% 3% 1,7% 89,5% 474 -0,79 
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Här kan man se en enorm skillnad mellan pushfaktorer och pullfaktorer. Det är en väldig 
koncentration till extremalternativen med höga procenttalen under ”Ja i hög grad”-kolumnen 
från a-j och ”nej inte alls”-kolumnen från  k-r. Den här typen av benägenhet att bara kryssa i 
extremalternativen leder till att när jag ska beräkna hur olika push (a-k) och pull (l-s) fak-
torer har påverkat utträde från arbetsmarknaden genom indexet har jag antagit att icke-svar 
är ett neutralt svar och kodas som noll i beräkningen av index.  
 
En bortfallsanalys visar att 388 har kryssat i ett svar under alla frågorna. De som inte kryssat 
i någon fråga var bara 35 stycken eller 4,7%. Av dem som bara kryssat i svar på en fråga har 
alla kryssat ”i hög grad”. Procentsiffrorna inom parentes under a-j är uträknade under anta-
gandet att icke-svar är lika med nej-svar (nej inte alls). Detta är troligtvis närmre sanningen 
och gör en jämförelse möjlig hur betydelsefulla olika pushfaktorer är. När det gäller pullfak-
torer (l-s) hade de flesta kryssat i korrekt, det vill säga alla eller ingen fråga varför de pro-
centsiffrorna antas ligga närmare sanningen. 
 
Pushfaktorerna under a-k var orsaken till att informanterna som grupp lämnade arbetsmark-
naden. Viktigast här var att man hade dålig hälsa, arbetsskada och att arbetet blev för an-
strängande. Viktigast av pullfaktorerna var ”önskade mer tid för familj och vänner” men end-
ast 15% av de giltiga svaren uppgav att det var en faktor i beslutet. 

Direkt till pension eller övergångsperiod utan avlönat arbete (f10ra) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid gick direkt över till pension 239 31,8 34,6 34,6 
  hade en övergångs period 451 60,1 65,4 100,0 
  Total 690 91,9 100,0   
Missing System 61 8,1     
Total   751 100,0     
 
De flesta hade en övergångsperiod före förtidspensioneringen.  
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hur lång tid från senaste jobb till pension (f10ra1) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mindre än 
1/2 år 35 4,7 7,0 7,0 

 1/2 - 1 år 108 14,4 21,6 28,5 
 1 - 2 år 149 19,8 29,7 58,3 
 2 - 4 år 143 19,0 28,5 86,8 

 mer än 4 år 66 8,8 13,2 100,0 

 Total 501 66,7 100,0  
Missing System 250 33,3   
Total  751 100,0   
 
Över 70% av dem med övergångsperiod hade en sådan på över ett år. 13% hade en över-
gångsperiod på över 4 år. 
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Mottog följande bidrag under övergångsperioden (f10ra) 
 

 ja % av dem som kryssat 
något alternativ(N=542) 

 Count  
mottog a-kassa under 
övergångsperiod 73 13% 

mottog socialbidrag un-
der övergångsperiod 10 2% 

mottog sjukpenning un-
der övergångsperiod 496 91% 

annat 14 3% 
Tillåtit flera alternativ! 
 
209 stycken har inte kryssat i något alternativ här. Det är alltså fler som kryssat i något al-
ternativ vad de fick för bidrag i övergångsperioden än som kryssat i att de hade en över-
gångsperiod, vilket är lite underligt och tyder på visst missförstånd av frågan 
 
En förkrossande majoritet av informanterna (över 90%) hade haft sjukpenning under över-
gångsperioder. Väldigt få hade socialbidrag. 
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Om du hade en övergångsperiod och mottog a-ersättning eller socialbi-
drag, deltog du då i någon form av åtgärd. (f11ra & f11rany) 
 
Åtgärd N 
deltog ej i åtgärd arrangerad av AF eller kommun 214 
anställningsstöd under övergång 2 
beredskapsarbete under övergång 4 
rekryteringsstöd under övergång  
utbildningsvikariat under övergång  
arbetsmarknadsutbildning under övergång 21 
KOMVUX under övergång 3 
kunskapslyft under övergång  
SWIT-yrkesutbildning under övergång 1 
arbetslivsintroduktion (API) under övergång 5 
arbetslivsutveckling (ALU) under övergång 28 
jobbsökaraktivitet under övergång 8 
datortek, aktivitetscenter under övergång 3 
projektarbete under övergång 4 
resursarbete under övergång 1 
AMI-åtgärd, yrkesprövning under övergång 33 
offentlig tillfällig anställning (OTA) under övergång 10 
lönebidrag under övergång 7 
offentligt skyddat arbete (OSA) under övergång 1 
Tillåtit flera alternativ!! 
 
 

Deltog i åtgärd från kommunen och AF (f11rany) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid Nej, ingen åtgärd 207 27,6 71,1 71,1 
  Ja 84 11,2 28,9 100,0 
  Total 291 38,7 100,0   
Missing System 460 61,3     
Total   751 100,0     
 
Här är återigen många som missuppfattat och fyllt svar på frågan fast de inte mottog social-
bidrag eller arbetslöshetsersättning.  
 
83 informanter uppgav att de mottog soc eller arb.ersättning och 50 av dessa deltog i någon 
typ av åtgärd och 28 deltog inte i någon.En tydlig majoritet alltså. De vanligaste åtgärderna är 
AMU, ALU och AMI-åtgärd. Övriga åtgärder utgör en mycket liten del av det totala antalet. 
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84 informanter uppgav att de deltagit i ett eller flera program. Snittantalet program av dem 
som deltagit var 1,8. 
 
 

Månader informant deltagit i åtgärdsprogram under senaste 5 år (f11rb) 
 
48 har svarat på denna fråga vilket är betydligt färre än som uppgivit deltagande i program. 
Medeltiden för deltagande i program ligger på ett år. 
 
 

Antal åtgärdsprogram informant deltagit i (f11rc) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 program 24 3,2 28,6 28,6 
  2 program 14 1,9 16,7 45,2 

  3 eller flera 
åtgärdsprogram 15 2,0 17,9 63,1 

  vet ej 31 4,1 36,9 100,0 
  Total 84 11,2 100,0   
Missing System 667 88,8     
Total   751 100,0     
 
 
De flesta som svarat har deltagit i ett program. En väldigt hög andel svarar vet ej. Svårt att dra 
några slutsatser. 
 
 

Möjlighet till arbete efter deltagande i åtgärdsprogram (f11rd) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid ökat 
mycket 1 ,1 1,3 1,3 

 ökat något 3 ,4 3,9 5,3 

 
varken 
ökat eller 
minskat 

60 8,0 78,9 84,2 

 minskat 
något 3 ,4 3,9 88,2 

 minskat 
mycket 9 1,2 11,8 100,0 

 TOTALT 76 10,1 100,0  
Missing  675 89,9   
Total  751 100,0   
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Den absoluta majoriteten ansåg att möjligheter till arbete inte påverkades av deltagande i åt-
gärdsprogram. Det var dessutom fler som tyckte att möjligheten minskat än som tyckte den 
ökat. 
 

Självförtroende efter deltagande i åtgärdsprogram (f11Re) 
 

    Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative 
 Percent 

Valid ökat mycket 1 ,1 1,2 1,2 
  ökat något 14 1,9 16,5 17,6 
  varken ökat eller minskat 59 7,9 69,4 87,1 
  minskat något 5 ,7 5,9 92,9 
  minskat mycket 6 ,8 7,1 100,0 

Missing  666 88,7     
Total   751 100,0     

 
Majoriteten upplevde att självförtroendet inte påverkades av deltagande i åtgärdsprogram. Det 
finns dock en övervikt som upplevde det som en positiv effekt på självförtroendet över dem 
som upplevde det som negativt. 
 

Hur nöjd var informant med arbete 2 senaste åren innan pension (f12r) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket nöjd 265 35,3 36,6 (40,4) 36,6 
 ganska nöjd 210 28,0 29,0 (32,0) 65,5 

 
varken nöjd 
eller miss-
nöjd 

99 13,2 13,7 (15,1) 79,2 

 ganska 
missnöjd 40 5,3 5,5 (6,1) 84,7 

 mycket miss-
nöjd 16 2,1 2,2 (2,4) 86,9 

 

arbetade inte 
de två åren 
innan pens-
ion 

95 12,6 13,1 100,0 

 Total 725 96,5 100,0  
Missing  26 3,5   
Total  751 100,0   

 
Siffrorna inom parentes är siffror där de som inte arbetade inte räknas med i procentberäk-
ningarna. 
 
En tydlig majoritet av de tillfrågade var nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete innan pens-
ionen. Räknar man bort dem som inte arbetade var närmare tre av fyra nöjda med sitt arbete. 
Bortfallet är bara 3,5% varför resultaten får anses trovärdiga och robusta 
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Ångrat på något sätt att du har lämnat arbetsmarknaden (f13ra) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 81 10,8 12,0 12,0 
  nej 593 79,0 88,0 100,0 
  Total 674 89,7 100,0   
Missing System 77 10,3     
Total   751 100,0     
 
Väldigt få ångrar i dagsläget att de lämnat arbetsmarknaden. Intressant trots att så många var 
nöjda med sitt arbete. Bortfallet är betydligt större här – 10,3%. 
 
 

Finns det något som skulle får dig att återvända till arb.mark (f13rb) 
 
 N 
inget skulle få mig att återvända till arbetsmarknad 580 (77%) 
ja, att det var möjligt att få jobb 16 
ja, att jobbet ligger inom mitt tidigare fält 10 
ja, att det var möjligt att jobba deltid 25 (3,3%) 
ja, att jobbet var på min tidigare arbetsplats 8 
ja, att jag fick ett relevant erbjudande om vidareutbild-
ning 7 

ja, att arbetsmiljön hade ändrats 3 
ja, att arbetsuppgifterna hade ändrats 7 
ja, att det var accepterat hos mina kollegor 3 
ja, att arbetet ligger på samma nivå som innan jag gick i 
pension 18 

annat 64 
Totalt antal kryss 741 
Tillåtit flera alternativ! 
 
En mycket tydlig majoritet ser inget som skulle få dem att återvända till arbetsmarknaden. Det 
de flesta anger är dock möjligheten att jobba deltid men det är inte mer än 3,3% av informan-
terna. Då man tillåtits ange flera alternativ är det svårt att dra slutsatser om exakta siffror men 
man kan tydligt se vilka faktorer som förefaller viktigast. 
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Något som skulle kunna få dig att återvända till arb. mark. (F13rny) 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 559 74,4 82,8 82,8 
  Ja 116 15,4 17,2 100,0 
  Total 675 89,9 100,0   
Missing System 76 10,1     
Total   751 100,0     
Här har åtskillnad gjorts mellan de som inte kan tänka sig att återvända till arbetsmarknad 
och dem som ser något som skulle kunna få dem att åtrvända. Har man krysat i både nej och 
och ja räknas det som ja. 
 
En väldigt tydlig majoritet skulle inte kunna tänka sig att återvända till arb. mark. (kolla kopp-
lingen till hälsostatus 
 
 

Undersökte hur mycket informant skulle få i pension (f14r) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ja 293 39,0 41,0 41,0 
 nej 421 56,1 59,0 100,0 
 Total 714 95,1 100,0  
Missing System 37 4,9   
Total  751 100,0   
 
En majoritet undersökte inte hur stor pension de skulle få. Intressant att man inte kalkylerade 
utan kanske tvingades ut utan val. 
 

Vem vilka fick du rådgivning av (f14r a-j) 
 

 Ja Nej N 
rådgivning av a-kassan 9,2% 90,8% 119 
rådgivning av arbetsförmedlingen 11,8% 88,2% 119 
rådgivning av fackförening 54,9% 45,1% 162 
rådgivning av försäkringskassan 94,1% 5,9% 376 
rådgivning av bank, försäkringsbolag 19,2% 80,8% 119 
rådgivning av företagets personalavdelning 46,8% 53,2% 119 
rådgivning av andra privata konsulter 7,0% 93,0% 114 
rådgivning av arbetskamrater, kollegor 12,2% 87,8% 115 
rådgivning av vänner 13,3% 86,7% 113 
rådgivning från andra 13,4% 86,6% 119 
 
Antalet ja-svar verkar hänga ihop med hur många som svarat på frågan (N) vilket gör resulta-
ten svårtolkade. Tydligt är att rådgivning innan pensionen skedde genom försäkringskassan 
till allra största delen. Facket och företagens personalavdelning är de två andra instanser som 
givit rådgivning. 
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Särskilda ekonomiska åtgärder i samband med pensionen (f15r a-e) 
 
Åtgärd ja % nej % N 

sålde hus, lägenhet vid pensionering 35 5,9% 556 94,1% 591 

flyttade till mindre hus, lägenhet, som-
marstuga vid pensionering 76 13,0% 508 87,0% 584 

sålde bil vid pensionering 25 4,5% 528 95,5% 553 

sålde sommarstuga vid pensionering 12 2,3% 520 97,7% 532 

annat 24 5,3% 431 94,7% 455 
 
Överlag genomfördes väldigt få ekonomiska åtgärder i samband med pensionen. Det vanlig-
aste var att flytta till ett mindre boende. Bortfallet på frågorna är ganska högt. Från 21% till 
39%. 
 
 

Deltagande i kompetensutveckling de 5 senaste åren innan lämnade ar-
betsliv (f16r)  
 

  Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative Per-
cent 

Valid ja, 1 gång 55 7,3 8,0 8,0 
 ja, 2-5 gånger 141 18,8 20,5 28,5 

 ja, fler än 5 
gånger 73 9,7 10,6 39,1 

 nej 419 55,8 60,9 100,0 
 Total 688 91,6 100,0  
Missing System 63 8,4   
Total  751 100,0   
 
Majoriteten deltog inte i någon kompetensutveckling de sista 5 åren i arbetslivet. De som 
gjorde det gjorde det dock ofta flera gånger. Bortfall 8,4%. 
 
 

Initiativ till kompetensutbildning (f16rja a-b) 
 

 ja % nej % Total  
deltog i kompetensutveckling på eget 
initiativ 124 57,4% 92 42,6% 216 100,0% 

deltog o kompetensutveckling på led-
ningens initiativ 186 72,1% 72 27,9% 258 100,0% 

. 
Fler genomförde kompetensutveckling på ledningens inititiativ. Många angav att man deltog i 
kompetensutveckling både på eget och ledningens initiativ (55st) 



 69 

Utan framgång försökt få mer kompetensutveckling senaste 5 år innan 
lämnat arbetsmarknaden (f17r) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ja 27 3,6 6,6 6,6 
 nej 383 51,0 93,4 100,0 
 Total 410 54,6 100,0  
Missing System 341 45,4   
Total  751 100,0   
 
Ett mycket högt bortfall (46%) indikerar en svårförståelig fråga. Ett nej-svar kan både betyda 
att man haft framgång eller inte försökt. 
 
Väldigt få hade utan framgång försökt få kompetensutveckling 
 

Om ja. Avgörande orsak till att du inte fick vidareutbildning (f17rja) 
 
Orsak N 
Inget intresse från ledningens sida 24 
Brist på relevanta utbildningar 3 
Brist på ekonomiska resurser i företaget 17 
Annat 18 
Vet ej 40 
Flera alternativ tillåtna! 
 
Blir svårt att räkna procent då en korstabulering indikerar att fel personer svarat på frågan. 
Det vill säga inte endast de som svarat ja under f17r. Vanligast verkar i alla fall vara brist på 
intresse från ledningens sida. 
 
 

Försökte ledningen undvika uppsägningar genom intern vidareutbildning 
etc. (f18r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 83 11,1 13,9 13,9 
 nej 331 44,1 55,3 69,1 
 vet ej 185 24,6 30,9 100,0 
 Total 599 79,8 100,0  
Missing System 152 20,2   
Total  751 100,0   
 
En liten andel uppger att ledningen på arbetsplatsen arbetade aktivt för att kunna undvika 
uppsägningar. Frågan har en stor andel vet ej-svar som tillsammans med bortfallet utgör näst-
an hälften av de svarande (44,8%). Om bara ja och nej svar räknas blir andelen ja 20%. Tyd-
ligt är att de flesta informanterna inte uppfattade att man sökte undvika uppsägningar. 
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Antal vänner som lämnat arbetsmarknaden före 65 år (f19r) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid alla mina vä-
nner 12 1,6 1,6  (2,0) 1,6 

  de flesta av 
mina vänner 148 19,7 20,1 (24,7) 21,7 

  
ungefär hälften 
av mina vän-
ner 

55 7,3 7,5 (9,2) 29,1 

  
rätt många, 
men mindre än 
hälften 

75 10,0 10,2 (12,5) 39,3 

  några av dem 244 32,5 33,1 (40,7) 72,4 

  endast en av 
dem 30 4,0 4,1 (5,0) 76,4 

  ingen av mina 
vänner 30 4,0 4,1 (5,0) 80,5 

  har inga vä-
nner 6 ,8 ,8 (1,0) 81,3 

  vet inte 138 18,4 18,7 100,0 
  Total 738 98,3 100,0   
Missing  13 1,7    
Total  751 100,0    
 
 
Procentsiffrorna inom parentes är beräknade med ”vet inte”-svaren borttagna.  
 
Närmare 25% uppger att de flesta vännerna lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder. 40% att 
några av dem lämnat den. Det är väldigt ovanligt att ingen eller enstaka lämnat arbetsmark-
naden. Borde vara intressant att korsköra variabeln mot ålder. 
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Socialt umgänge med tidigare kollegor (f20ra-b) 
 
 

 
ja flera 
gånger 
iveckan 

ja någon 
gång i 
veckan 

ja flera 
gånger i 
månaden 

nästan 
aldrig nej N 

  % % % % %  
träffar du tidigare 
kollegor som fortfa-
rande arbetar 

2,1% 5,4% 19,7% 45,6% 27,3% 726 

träffar du tidigare 
kollegor som nu är 
pensionerade 

,7% 3,7% 13,0% 36,7% 45,9% 723 

 
 
Intressant fenomen att man genomgående i högre utsträckning umgås med tidigare kollegor 
som fortfarande arbetar än de som gått i pension. Jämför t.ex. siffrorna under ”Nej”. Arbetet 
verkar vara en naturlig social nod även för dem som har pensionerats. Hög svarsfrekvens på 
frågorna ger trovärdiga resultat.  
 
 
 

Gjort något som informant länge drömt om efter pensionering (f21r (b)) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 191 25,4 26,4 26,4 

 nej 532 70,8 73,6 100,0 

 Total 723 96,3 100,0  

Missing System 28 3,7   

Total  751 100,0   
 
Ungefär en fjärdedel hade gjort något de länge drömt om efter pensioneringen. Det absolut 
vanligaste var man gjort var resor följt av friluftsaktiviteter och kultur/fritid. 
 
(Svaren nedan under F22r-F27r är intressanta att korsköra mot andra variabler som kön och 
ålder civilstånd osv.) 
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Hur har det allmänna välbefinnandet förändrats för dig (f22r) 
 

    Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid blivit mycket bättre 117 15,6 15,9 15,9 
  blivit något bättre 189 25,2 25,6 41,5 

  har varken blivit 
bättre eller sämre 269 35,8 36,4 77,9 

  blivit något sämre 107 14,2 14,5 92,4 
  blivit mycket sämre 56 7,5 7,6 100,0 
  Total 738 98,3 100,0   
Missing System 13 1,7     
Total   751 100,0     
 
Endast 22% upplever ett sämre välbefinnande efter att ha lämnat arbetsmarknaden. Följderna 
av förtidspensioneringen är alltså för de flesta positiv. Väldigt lågt bortfall. Intressant varia-
bel! 
 
 

Har hälsan blivit bättre eller sämre efter förtidspensionering (f23r) 
 

  Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket bättre 57 7,6 7,7 7,7 
 något bättre 191 25,4 25,8 33,5 

 har varken blivit 
bättre eller sämre 268 35,7 36,2 69,6 

 något sämre 156 20,8 21,1 90,7 
 mycket sämre 69 9,2 9,3 100,0 
 Total 741 98,7 100,0  
Missing System 10 1,3   
Total  751 100,0   
 
 
Påverkan på hälsan var inte lika entydigt positiv som på det allmänna välbefinnandet under 
f22r. Svaren är ganska jämt fördelade mellan bättre, ingen skillnad och sämre. Även här är 
bortfallet mycket lågt. 
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Träffat vänner mer eller mindre efter förtidspensionering (f24r) 
 

  Frequen-
cy Percent Valid 

 Percent 
Cumulative  

Percent 

Valid mycket mer 37 4,9 5,0 5,0 
 något mer 147 19,6 20,0 25,0 

 varken mer 
eller mindre 399 53,1 54,3 79,3 

 något mindre 79 10,5 10,7 90,1 
 mycket mindre 73 9,7 9,9 100,0 
 Total 735 97,9 100,0  

Missing System 16 2,1   
Total  751 100,0   

 
 
Påverkan på socialt umgänge verkar heller inte ha påverkats i någon högre utsträckning. Ma-
joriteten umgås varken mer eller mindre med vänner. Lågt bortfall. 
 
 

Har du svårt att få tiden att gå (f25r) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid mycket ofta 18 2,4 2,4 2,4 
 ofta 64 8,5 8,6 11,1 

 varken ofta 
 eller sällan 123 16,4 16,6 27,7 

 sällan 236 31,4 31,9 59,6 
 mycket sällan 299 39,8 40,4 100,0 
 Total 740 98,5 100,0  
Missing 0 1 ,1   
 System 10 1,3   
 Total 11 1,5   
Total  751 100,0   
 
De flesta tillfrågade upplever inte det som något problem att få tiden att gå. 11% upplever att 
det är ett problem de har ofta eller mycket ofta. Lågt bortfall.  
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Förekommer det att du känner dig ensam (f26r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid mycket ofta 30 4,0 4,0 4,0 
 ofta 84 11,2 11,3 15,3 

 varken ofta 
eller sällan 152 20,2 20,4 35,8 

 sällan 236 31,4 31,7 67,5 

 mycket säl-
lan 242 32,2 32,5 100,0 

 Total 744 99,1 100,0  
Missing System 7 ,9   
Total  751 100,0   
 
En majoritet känner sig ensamma sällan eller mycket sällan. 15% känner sig det ofta eller 
mycket ofta. Intressant att jämföra med ULF icke för att se hur ickedeltagande på ar-
betsmarknaden påverkar isoleringen. 
 
 

Självförtroende förändrats efter att informant lämnat arbetsliv (f27r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja blivit myck-
et bättre 37 4,9 5,0 5,0 

 ja blivit något 
bättre 61 8,1 8,2 13,2 

 
varken blivit 
bättre eller 
sämre 

558 74,3 75,4 88,6 

 nej blivit 
sämre 71 9,5 9,6 98,2 

 nej blivit 
mycket sämre 13 1,7 1,8 100,0 

 Total 740 98,5 100,0  
Missing System 11 1,5   
Total  751 100,0   
 
Självförtroendet verkar inte ha påverkats i någon högre utsträckning på genomsnittet. Dessu-
tom är spridningen på svaren liten. 75% uppger att det inte ändrats efter att ha lämnat arbetsli-
vet. Litet bortfall här också. 
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Skulle du arbeta idag om det var möjligt (f28r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 372 49,5 51,5 51,5 
 nej 350 46,6 48,5 100,0 
 Total 722 96,1 100,0  
Missing Total 29 3,9   
Total  751 100,0   
 
Vad innebär egentligen möjligt här? Arbetsmarknaden, hälsa, andra arbetstider. Tror att 
frågan kan ge upphov till missförstånd. 
 
Det är i praktiken jämt fördelat mellan de som skulle arbeta och inte om det vore möjligt. 
Mycket intressant variabel att studera tillsammans med olika orsaker till förtidspension, ålder 
kön osv. Bortfallet relativt lågt (3,9%). Korsköra med hälsa. 
 
 

Har du ett pensionsavtal som betalas av din arbetsgivare (f29r) 
 

  Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 118 15,7 16,7 16,7 
 nej 590 78,6 83,3 100,0 
 Total 708 94,3 100,0  
Missing Total 43 5,7   
Total  751 100,0   
 
Över 80% har inte ett pensionsavtal från arbetsgivaren. 
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Om avtal finns hur lång tid löper det? (f29r_ja) 
 

    Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid mindre än 5 år 34 4,5 32,7 32,7 
  5-9 år 29 3,9 27,9 60,6 
  10-19 år 10 1,3 9,6 70,2 

  20 år eller längre 31 4,1 29,8 100,0 

  Total 104 13,8 100,0   
Missing System 647 86,2     

Total   751 100,0     
 
Av dem som har avtal har ungefär lika stor andel ”5år”, som ”5-9 år” och ”över 20 år”.  
 

Har du privat pensionsförsäkring (f30r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 262 34,9 36,3 36,3 
 nej 460 61,3 63,7 100,0 
 Total 722 96,1 100,0  

Missing System 29 3,9   
Total  751 100,0   

 
Majoriteten av informanterna hade inte en privat pensionsförsäkring. 
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Hur lång tid har du haft privat pensionsförsäkring (f30r_ja) 
 

  Frequency Percent Valid 
 Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ingen pen-
sion 26 3,5 9,5 9,5 

 mindre än 5 
år 74 9,9 27,0 36,5 

 5-9 år 75 10,0 27,4 63,9 
 10-19 år 84 11,2 30,7 94,5 

 20 år eller 
längre 15 2,0 5,5 100,0 

 Total 274 36,5 100,0  
Missing System 477 63,5   
Total  751 100,0   
 
Väldigt få har haft försäkringen längre än 20 år. Utöver det är det ganska jämt fördelat. Rätt 
antal personer har svarat på frågan, det vill säga det antal som svarade ”ja” under f30r. 
 
 

Vid vilken ålder skulle du helst vilja/ha velat gå i pension (f31r) 
 

N Valid 662 
 Missing 89 

Mean  61,91 
Median  63,00 

Percentiles 25 60,00 
 50 63,00 
 75 65,00 
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Även om medel- och medianålder man skulle önskat gå i pension om man kunnat välja ligger 
på 63 resp. 62 är det tydligt att det finns en koncentration kring två värden. Ca 40% skulle 
vilja ha gått vid 60 år och 40% vid 65 år. Bortfallet är relativt stort på frågan ca 12 %. Intres-
sant att titta mot push- och pullfaktorer 
 
 

När skulle du gått i förtid om du kunnat välja (f32r) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid jag skulle gått i förtid men 
tidigare än jag gjorde 65 8,7 9,7 9,7 

 
jag skulle gått i förtid, vid 
samma tidpunkt som jag 
gjorde 

122 16,2 18,3 28,0 

 jag skulle gått i förtid, men 
1 år senare 19 2,5 2,8 30,8 

 jag skulle gått i förtid, men 
2 år senare 25 3,3 3,7 34,6 

 jag skulle gått i förtid, men 
3 år senare 66 8,8 9,9 44,5 

 nej jag hade inte gått i 
förtid 371 49,4 55,5 100,0 

 Total 668 88,9 100,0  
Missing System 83 11,1   
Total  751 100,0   
 
Jag upplever att frågan är svårtolkad. Är ”kunna  välja” till exempel  synonymt med att man 
inte hade allvarlig sjukdom. Detta påverkar svaren. Blev 55% av dem förtidspensionerade 
helt mot sin vilja således. Intressant att samköra med ålder och varför man gick i pension. 
 
Majoriteten av de tillfrågade hade inte gått i förtid om de kunnat välja. Det vanligaste svaret 
är utöver detta att de hade gått vid samma tidpunkt som de gjorde. 18% svarade så. Bortfallet 
är på 11%.  
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Fick du utbetalt engångsbelopp från arbetsgivare, försäkringsbolag, som 
ersättning vid pensionering (f33ra) 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ja 169 22,5 23,8 23,8 
 nej 541 72,0 76,2 100,0 
 Total 710 94,5 100,0  
Missing System 41 5,5   

Total  751 100,0   
 
En fjärdedel av informanterna fick ett engångsbelopp utbetalat. Medelbeloppet var 58 000 kr 
medan medianbeloppet endast var 33 000. En positivt mycket skev spridning alltså. Standard-
avvikelsen var 75 800kr och beloppen sträckte sig från 1820 kr till 550 000 kronor. 
 
 

Hur var avtalet uppgjort (f33ra_ja) 
 

  Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid individuellt avtal 28 3,7 13,0 13,0 
 kollektivt avtal 110 14,6 51,2 64,2 

 
lagstadgad 
ersättning eller 
liknande 

48 6,4 22,3 86,5 

 annat 29 3,9 13,5 100,0 
 Total 215 28,6 100,0  
Missing System 536 71,4   
Total  751 100,0   
 
De flesta hade en ersättning som var uppgjord inom ett kollektivt avtal 51% medan endast 
13% hade speciella individuella avtal.  
 
Fler har svarat på denna frågan än som uppgav att de fick ett engångsbelopp. Kan tyda på att 
man missförstått frågan och inte kopplat den till engångsbeloppet. 
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Hade du barn eller barnbarn som var behov av en hjälpande när du läm-
nade arbetsmarknaden (f34r) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ja 224 29,8 31,1 31,1 
 nej 497 66,2 68,9 100,0 
 Total 721 96,0 100,0  
Missing System 30 4,0   
Total  751 100,0   
 
 
Majoriteten hade inte barn eller barnbarn i behov av hjälp när de lämnade arbetsmarknaden. 
Kan vara intressant med tanke på pull eller push-faktorer. 
 
 

Hade du annan anhörig som var i behov av hjälp när du lämnade arbets-
marknaden. (f35r) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ja 130 17,3 18,1 18,1 
 nej 587 78,2 81,9 100,0 
 Total 717 95,5 100,0  
Missing System 34 4,5   
Total  751 100,0   
 
Över 80% hade inte heller någon annan anhörig i behov av hjälp. Det vill säga ännu mindre 
än siffran för barn eller barnbarn. 
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På vems initiativ sökte du pension (f36r a-j) 
 

 Ja Ja 
Ja i pro-

cent  
av alla 

Total 

 % Count % Count 
sökte pension på eget initiativ 60,6% 188 25 % 310 
sökte pension på arbetsgivares initiativ 30,7% 75 10 % 244 
sökte pension på kollegors initiativ 3,6% 7 1 % 196 
sökte pension på försäkringskassan, läkares 
initiativ 95,8% 590 79 % 616 

sökte pension på a-kassans initiativ 1,5% 3 0,4 % 195 
sökte pension på kommunens initiativ 3,0% 6 1 % 200 
sökte pension på arbetsförmedlingens initiativ 3,6% 7 1 % 197 
sökte pension på fackets initiativ 15,6% 33 4 % 211 
sökte pension på familjens initiativ 23,7% 51 7 % 215 
andra 6,3% 12 2 % 191 
 
Trots det höga bortfallet i varje individuell fråga är det endast 17 informanter eller 2% som 
inte kryssat i ”ja” eller ”nej” i någon av rutorna. Dessa 2% utgör det reella bortfallet.  Hela 
60% hade bara kryssat i ”ja” i en av rutorna medan 1% kryssat i ”nej” i en av rutorna. Jag 
sluter mig därmed till att uteblivna svar till absolut största del får tolkas som nej-svar. Genom 
att beräkna ja-svaren i procent av alla informanter får vi om inte perfekta så i alla fall jäm-
förbara siffror mellan de olika instansernas påverkan på informantens pensionsbeslut. 
 
Av de mer jämförbara siffrorna beskrivna ovan kan man sluta sig till att de absolut flesta blev 
pensionerade på försäkringskassans eller läkares initiativ. Näst vanligast var eget initiativ följt 
av arbetsgivares och familjs initiativ. Övriga instansers påverkan verkar vara marginell. 
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Faktorer som fick en att söka förtidspension (f37r a-e) 
 

  ja   
Ja i 

% av 
alla 

nej   Total 

  Count % % Count % Count 
jag kände press från arbetsgi-
varen när jag sökte, fick bevil-
jat pension 

33 11,2% 4% 262 88,8% 295 

jag kände press från arbets-
kamrater när jag sökte, fick 
beviljat pension 

15 5,3% 2% 268 94,7% 283 

jag tvingades förtidspension-
era mig av hälsoskäl 680 97,1% 91% 20 2,9% 700 

jag tvingades söka förtids-
pension av arbetsmarknads-
politiska skäl 

30 10,7% 4% 250 89,3% 280 

annat 28 11,9% 4% 207 88,1% 235 
 
Här finns samma problem när det gäller förhållandet mellan ja-svar  och svarsfrekvens. 
Sambandet mellan nej-svar och icke-svar verkar dock inte riktigt lika starkt som under f36r. 
För att få jämförbara siffror beräknar jag dock ändå ja-svar i procent av alla under antagan-
det att icke-svar väldig ofta är nej-svar. Återigen är det här inget perfekt mått men åtminstone 
jämförbart. 
 
Den allt annat överskuggande faktorn för att söka förtidspension var hälsoskäl. 90% uppgav 
detta som en faktor. Övriga faktorer var marginella i jämförelse. 
 
 

Har du heltids- eller deltidspension (f38ra) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid heltid 638 85,0 87,8 87,8 
  deltid 89 11,9 12,2 100,0 
  Total 727 96,8 100,0   
Missing System 24 3,2     
Total   751 100,0     
 
 88% av de tillfrågade uppgav att de hade heltidspension.  
 
Det är ju informanter med heltidspension  vi egentligen är intresserade av för undersökning-
en varför den här variabeln blir viktig för korskörningar av olika slag och vid jämförelser 
med ULF. 
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Hur mycket deltid (f38rb) 
 

    Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1/4 5 ,7 5,7 5,7 
  3/4 25 3,3 28,7 34,5 
  1/2 52 6,9 59,8 94,3 
  1/3 1 ,1 1,1 95,4 
  2/3 4 ,5 4,6 100,0 
  Total 87 11,6 100,0   
Missing 0 1 ,1     
  System 663 88,3     
  Total 664 88,4     
Total   751 100,0     
 
 
90% av dem med deltidspension hade halvtid eller 3/4-pension. Det vill säga att de bör få en 
huvuddel av inkomsten från pensionen. 
 
 
 

Kommuntyp där informant bor (kommun) 
 

   Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative 
Percent 

Valid Storstäder 100 13,3 13,3 13,3 
  Förortskommuner 97 12,9 12,9 26,2 
  Större städer 217 28,9 28,9 55,1 
  Medelstora städer 112 14,9 14,9 70,0 
  Industrikommuner 82 10,9 10,9 81,0 
  Landsbygdskommuner 38 5,1 5,1 86,0 
  Glesbygdskommuner 23 3,1 3,1 89,1 

  Övriga större kom-
muner 46 6,1 6,1 95,2 

  Övriga mindre kom-
muner 36 4,8 4,8 100,0 

  Total 751 100,0 100,0   
 
 
 Vanligast är tydligt att man bor i större städer. Endast 3% bor i glesbygdskommuner. 
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Riksområdesindelning där informant bor (rikreg) 
 

  Frequency Percent Valid Per-
cent 

Cumulative 
Percent 

Valid Stockholm 131 17,4 17,4 17,4 

 Östra Mellansverige 86 11,5 11,5 28,9 

 Småland med öarna 81 10,8 10,8 39,7 

 Sydsverige 98 13,0 13,0 52,7 
 Västsverige 149 19,8 19,8 72,6 

 Norra mellansverige 89 11,9 11,9 84,4 

 Mellersta Norrland 42 5,6 5,6 90,0 
 Övre Norrland 75 10,0 10,0 100,0 
 Total 751 100,0 100,0  

 
Jämnt fördelat över landet ser det ut som. Proprotionellt liten andel från Sydsverige och stor 
för norra Sverige. 
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Några avslutande index. 
 
 

Täthetsindex - 4 vaiabler 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 17 2,3 3,3 3,3 
 1,00 68 9,1 13,1 16,3 
 2,00 177 23,6 34,0 50,3 
 3,00 219 29,2 42,0 92,3 
 4,00 40 5,3 7,7 100,0 
 Total 521 69,4 100,0  

Missing System 230 30,6   
Total  751 100,0   

 
Detta index innehåller fyra dummyvariabler uppdelade efter hur mycket informanten träffar 
eller umgås med följande personer enligt följande; Syskon, vänner, barn på telefon, träffa 
barn. (fyll i exakta definitioner på 0 resp 1) 
 
Absolut vanligast är 2 eller 3. Att inte ha någon tät kontakt är mycket ovanligt endast 3% 
uppger detta. Bortfallet är mycket stort på det här indexet. 
 

Svaga sociala band - index - 4 variabler 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 250 33,3 35,8 35,8 
 1,00 238 31,7 34,0 69,8 
 2,00 123 16,4 17,6 87,4 
 3,00 59 7,9 8,4 95,9 
 4,00 29 3,9 4,1 100,0 
 Total 699 93,1 100,0  

Missing System 52 6,9   
Total  751 100,0   

 
Detta index har fyra dummyvariabler för svagare sociala band, dvs. hur mycket informanten 
umgås med: grannar, vänner, kamrater som jobbar, kamrater som är FP (fyll i exakta definit-
ioner på 0 och 1). 
 
Det är betydligt vanligare att man inte har något utvecklat socialt umgånge i en vidare bemär-
kelse. Hela 36% får noll på indexet och 34% 1. 
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Delk II. Intressanta jämförelser och körningar mellan NOS-s 
och ULF-FP 
 
 
För att kunna jämföra ULF och NOS-materialen måste vi först titta på hur bakgrundsvariabler 
som kön och ålder fördelar sig inom materialen. 
 

Ålder 

 NOS-s ULF-
FP 

N 751 602 

Mean 60,62 58,56 

Median 61 58 
1 Q 58 56 
3 Q 63 61 
St Dev. 2,76 2,81 
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Ålder NOS-s (N) NOS-s (%)  ULF (N) ULF (%) ULF (%)/NOS-s (%) 
55 37 4,9 95 15,8 3,22 
56 40 5,3 86 14,3 2,70 
57 55 7,3 75 12,5 1,71 
58 58 7,7 72 12,0 1,56 
59 64 8,5 73 12,1 1,42 
60 72 9,6 45 7,5 0,78 
61 77 10,3 39 6,5 0,63 
62 101 13,4 37 6,1 0,46 
63 115 15,3 38 6,3 0,41 
64 132 17,6 42 7,0 0,40 

Total 751 100 602 100  
 
Det finns en stor skillnad i variabeln ålder mellan NOS-s materialet och ULF-FP. Detta visar 
sig både i skillnaden i medelvärde och median samt i stapeldiagrammen ovan. Vid jämföresler 
måste således materialet viktas eller så måste ålder tas med som kontrollvariabel. Viktningen 
görs genom att varje fall i NOS-materialet multipliceras med den procentkvot i högra kolum-
nen i tabellen ovan som stämmer överens med informantens ålder. Detta medför att Nos-s 
materialet får samma värden som om åldersfördelningen hade sett ut som i ULF-FP. 
 

Kön 
 

 NOS-s ULF-FP 
 Män  Kvinnor Män Kvinnor 

Antal 374 374 314 288 
Procent 50% 50% 52,2% 47,8% 
 
Det finns en viss övervikt av män i ULF-materialet men det borde inte utgöra något större 
problem enligt min bedömning. 
 

Fördelning av ett antal relevanta variabler mellan ULF och NOS-s oviktat 
och åldersviktat. 
 

Hälsa 
 

 ULF-FP  NOS-s NOS-s åldersviktat Procentdifferens (ULF 
– Nos-åldersviktat) 

Mycket god/god 81% 23% 18% 63% 
Varken god eller 
dålig 15% 44% 40% -25% 

Dålig/mycket 
dålig 4% 33% 42% -38% 

N 600 751 754  
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Civilstånd 
 

 ULF-
FP  

NOS-
s 

NOS-s ål-
dersviktat 

Procentdifferens (ULF 
– Nos-åldersviktat 

Gift/sambo 69% 73% 70% -1% 
Frånskild/änkling/ogift 31% 27% 30% +1% 
N 602 738 741  
 
 

Utbildning 
 

 ULF-
FP  

NOS-
s 

NOS-s ål-
dersviktat 

Procentdifferens (ULF 
– Nos-åldersviktat 

Folkskola/grundskola 54% 66% 65% -11% 
Realexamen/Yrkesutbildning 19% 22% 23% -4% 
Gymnasium 8% 4% 6% 2% 
Universitet/högskola 19% 8% 7% 12% 
N 601 726 726  
 

SEI-indelning 
 

 ULF-
FP  NOS-s NOS-s ål-

dersviktat 
Procentdifferens (ULF – 

Nos-åldersviktat 
Ej facklärda arbetare 23% 39% 41% -18% 
Facklärda arbetare 14% 21% 20% -6% 
Lägre tjänstemän 16% 15% 17% -1% 
Mellan tjänstemän 20% 13% 11% 9% 
Högre tjänstemän 18% 6% 7% 11% 
Företagare och lant-
brukare 9% 5% 5% 4% 

N 591 733 733  
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Politiskt index minus röstade till riksdagen 
 

Indexvärde ULF-
FP  

NOS-
s 

NOS-s ål-
dersviktat 

Procentdifferens (ULF – 
Nos-åldersviktat 

0 0,3% 8% 7% -7% 
1 6% 24% 22% -16% 
2 22% 30% 31% -9% 
3 36% 21% 22% 14% 
4 21% 10% 11% 10% 
5 9% 3% 3% 6% 
6 4% 2% 2% 2% 
7 2% 0,7% 0,8% 1% 
8 0,7% 0,4% 0,5% 0% 
9 0 0 0 0% 
N 602 733 733  

 
 

Röstade till riksdagen 
 

 ULF-
FP  

NOS-
s 

NOS-s åldersvik-
tat 

Procentdifferens (ULF – Nos-
åldersviktat 

Ja 93% 83,5% 81% 12% 
Nej 7% 16,5% 19% -12% 
N 602 751 751  

 
 

Svaghetsindex 3 variabler (Träffa grannar, träffa vänner, träffa arbets-
kamrater) 
 

indexvärde ULF-
FP  

NOS-
s 

NOS-s ål-
dersviktat 

Procentdifferens (ULF – Nos-
åldersviktat 

0 16% 37% 37% -21% 
1 53% 38% 37% +16% 
2 26% 17% 18% +8% 
3 5% 7% 8% +5% 
N 601 712 712  
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Del III.  Korstabuleringar och 
regressioner inom Nos-s materialet. 
 
Ett stort antal korstabuleringar inom NOS-s-materialet har genomförts. Variablerna är omar-
betade och klassindelade för att passa för tabellanalys. Ibland har även multipla och enkla 
regressioner inkluderats i redovisningen. Detta är främst fallet då det handlar om beroende 
variabler på ordinalskala med många variabelvärden som t.ex. olika index. Oberoende variab-
ler som används i regressioner är antingen dikotoma eller på ordinalskala med många värden. 
 
Nedan följer en redovisning av de 18 bakgrundsvariabler som har använts i korstabuleringar-
na. 
 

Bakgrundsvariabler (förklarande) 
 

1. Sambos sysselsättning (variabel f52, s 40 i deskriptiv statistik) 
• Sambo maka yrkesverksam 
• Sambo maka pensionär 
 

2. Negativa psykiska faktorer i senaste arbete (f6r a-o, s 50-51) 
• 0-1 faktorer 
• 2-3 faktorer 
• 4 eller fler faktorer 
 

3. Negativa fysiska faktorer i senaste arbete (f6r a-o s 50-51) 
• 0-1 faktorer 
• 2-3 faktorer 
• 4-5 faktorer 
 

4. Klassindelad ålder (f2 s 5) 
• 55-59 år 
• 60-64 år 
 

5. Kommungrupp (kommun, s 79) 
• Storstäder förorter 
• Större medelstora städer 
• Övriga kommuner 

 
6. Antal vänner som lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder (f19r, s 65) 

• Fler än hälften 
• Mindre än hälften 
• Enstaka / Ingen 
 

7. Hur nöjd med arbetet de två sista åren (f12r s 60) 
• Mycket nöjd 
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• Ganska nöjd 
• Övriga svar 
 

8. Övergångsperiod från arbetsliv till FP (f10ra, s 56) 
• Hade ingen övergångsperiod 
• Övergångsperiod < 2 år 
• Övergångsperiod > 2 år 
 

9. Ålder vid pensionering (nyf5råld, s 48) 
• 55 år och under 
• 56-59 år 
• 60 år och över 
 

10. Civilstånd (f50, s 40) 
• Inte gift/sambo 
• Gift Sambo 
 

11. Hälsa1 (f14, s 10) 
• Mycket god / God 
• Varken god eller dålig 
• Dålig / Mycket dålig 
 

12. Språk (f11, s 10) 
• Annat språk 
• Svenska 

 
13. Skolutbildning (f8, s 7) 

• Annan utbildning 
• Högre utbildning (realskola/yrkesutbildning/gymnasium/universitet/högskola) 
 

14. Uppgifter om bostad (f6, s 6) 
• Bor i villa/radhus 
• Andra bostadsformer 

 
15. Antal personer i hushållet (f4, s 4) 

• Ensamhushåll 
• Hushåll med två eller fler 

 
16. Kön (f1, s 4) 

• Man 
• Kvinna 
 

17. Informants SEI (nyf1rb, s 45) 
• Arbetarklass 
• Lägre medelklass 
• Högre medelklass 
• Egenföretagare / Lantbrukare 

                                                 
1 Denna variabel används också som beroende variabel i ett par körningar 
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18. År man varit pensionerad (penår, s 49) 

• 0-3 år 
• 4-7 år 
• 8 år eller över 

 
Dessa 18 bakgrundsvariabler korskördes mot olika beroende variabler för att hitta eventuella 
intressanta samband och besvara frågor om vilka faktorer som bidrar till att man går i pension 
och hur man påverkas av den.  
 
Endast de resultat med Chi-2-statistikor som är signifikant skilda från 0 på 5% säkerhetsnivå 
kommer att presenteras. Procentdifferenser beräknas längs bakgrundsvariabeln. Då det är fler 
än fyra celler i matrisen betecknar siffrorna differenserna för extremvärdena i både beroende 
och oberoende variabeln. 

Variabel 1. Har hälsan blivit bättre eller sämre (variabel f23r, 
sidan 68 i deskriptiv statistik) 
• Mycket bättre/bättre 
• Varken bättre eller sämre 
• Något sämre/mycket sämre 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1.Negativa fysiska faktorer i senaste arbete 11,37 0,023 +0,5   +4 
2. Klassindelad ålder 13,5 0,001 -11   +11 
3. Hur nöjd med arbetet de två sista åren 14,8 0,005 +14   -1 
4. Övergångsperiod 17,2 0,002 +15   -17 
5. Ålder vid pensionering 18,0 0,001 -16    +16 
6. Civilstånd (dikotom) 10,4 0,005 +1     +10 
7. Antal personer i hushållet 11,6 0,003 +0,5  +12 
8. Kön 8,3 0,015 -9      +1 
N=698-741 
 
Kommentarer: 
 

1. Intressant mönster att de som uppgivit 2-3 negativa fysiska faktorer i arbetet ser den 
mest positiva förändringen. De med fler negativa faktorer har en högre andel som ser 
en försämring 

2. Äldre upplever i högre grad en positiv förändring. 
3. De som var missnöjda med arbetet upplevde i högre grad en positiv hälsoutveckling. 

Ingen skillnad när det gäller negativ utveckling 
4. De som hade övergångsperiod upplevde i högre grad en negativ förändring av hälsan 
5. Ju äldre man var vid pensionering, desto mer positiv hälsoutveckling.  
6. Icke-gifta upplever i högre grad en sämre hälsoutveckling. Däremot är det ingen skill-

nad mellan de som upplever en positiv förändring. 
7. Se 6 
8. Kvinnor upplever i högre grad en positiv hälsoutveckling. Ingen skillnad när det gäller 

negativ 
 
 



 93 

Variabel 2 – Har det allmänna välbefinnandet förändrats 
(f22r, s 68) 
• Mycket bättre/bättre 
• Varken bättre eller sämre 
• Något sämre/mycket sämre 
 

 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1.Negativa psykiska faktorer i senaste arbete 15,2 0,004 -17    +6 
2. Negativa fysiska faktorer i senaste arbete 12,7 0,013 +7    +6 
3. Klassindelad ålder 9,5 0,009 -11    +7 
4. Hur nöjd med arbete 2 sista åren 13,4 0,01 +15     -6 
5. Övergångsperiod 19,3 0,001 +17    -16 
6. Ålder vid pensionering 19,1 0,001 -19    +13 
7. Hälsa 88,4 0,000 +32    -33 
8.Språk 7,5 0,024 -13     +9 
9. Skolutbildning  8,0 0,018 -13    +4 
10. Antal personer i hushållet 6,4 0,04 0     +8 
11. Kön 15,9 0,000 -14    +2 
12. Informants SEI-kod 20,9 0,002 -------- 
N=698-738 
 
Kommentarer: 
 

1. Ju fler negativa psykiska faktorer desto mer positiv välfärdsutveckling. 
2. De med 2-3 negativa fysiska faktorer upplever en mer positiv välfärdsutveckling. Mel-

lan extremvärdena finns inget samband 
3. Äldre upplever mer positiv utveckling. 
4. De som var nöjda med arbetet hade mindre gynnsam välfärdsutveckling än de som var 

misnöjda 
5. Övergångsperiod = mindre gynnsam utveckling 
6. Ju äldre vid pensionering desto positivare utveckling 
7. Mycket starkt samband mellan hälsa och hur välbefinnandet förändrats. Dålig hälsa = 

negativ utveckling. (En regression mellan hälsa och förändringav välfärd visar ett R2 

på 13% för variablerna med 5 variablevärden) 
8. De med svenska som modersmål upplevde en mer positiv utveckling 
9. Högre utbildning = högre andel som ser en positiv utveckling. Svagare samband när 

det gäller negativ utveckling 
10. Ensamhushåll upplever i högre grad en negativ utveckling. När det gäller positiv ef-

fekt finns inget samband 
11. Kvinnor upplever i högre grad en positiv utveckling. Ingen skillnad när det gäller ne-

gativ utveckling 
12. I den högre medelklassen upplever 62% en positiv utveckling. Endast 23% av lantbru-

kare/egenföretagare upplever det. Skillnaden liten för negativ utveckling 
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Variabel 3 – Hur nöjd är du med tillvaron (f49, s 39) 
 
• Missnöjd (0-3) 
• Varken nöjd eller missnöjd (4-6) 
• Nöjd (7-10) 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1.Klassindelad ålder 13,5 0,001 +9    -12 
2. Antal vänner som lämnat arb. mark före 65 11,7 0,019 -15    +16 
3. Övergångsperiod 16,4 0,003 -9    +17 
4. Ålder vid pensionering 19,0 0,001 +9    -20 
5. Civilstånd 7,9 0,019 +5    -7 
6. Hälsa 100,0 0,000 -22    +44 
7.Språk 20,1 0,000 +10    -23 
8. Skolutbildning  9,7 0,008 +1    -14 
9. Uppgifter om bostad 13,2 0,001 -7    +13 
10. Kön 8,5 0,014 +8    -5 
11. Informants SEI-kod 13,6 0,034 -------- 
N = 583-725 
 
Kommentarer: 
 

1. Äldre är mer nöjda med tillvaron 
2. De med många andra under 65 år som lämnat arbetsmarknaden är nöjdare 
3. De utan övergångsperiod är mer nöjda med tillvaron 
4. Ju äldre man var när man pensionerade sig desto nöjdare är man 
5. Gifta/sambo är mer nöjda 
6. Mycket starkt samband mellan hälsa och hur nöjd man är med tillvaron (En regress-

ionsanalys mellan hälsa (5 värden) och nöjd med tillvaron (10 värden) ger ett R2 på 
15,5%) 

7. De med svenska som modersmål är mer nöjda med tillvaron 
8. De med hög skolutbildning är mer nöjda med tillvaron 
9. De som bor i villa/radhus är mer nöjda. 
10. Kvinnor är mer nöjda än män 
11. Högre medelklass har högst andel nöjda (värde 7-10) medanegenföretagare har lägst. 

Skillnaden mellan grupperna är liten när det gäller missnöjda (värde 0-3) 
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Multipel regression variabel 3:  
• Beroende variabel – Hur nöjd är du med tillvaron (0-10)  

Coefficientsa

4,245 76,670 ,055 ,956
,759 ,253 ,109 3,003 ,003

-,430 ,191 -,081 -2,259 ,024

,583 ,200 ,106 2,908 ,004
,344 ,209 ,059 1,644 ,101
,564 ,174 ,117 3,250 ,001
,111 ,032 ,127 3,412 ,001

-1,31E-03 ,038 -,001 -,034 ,973
-,918 ,104 -,328 -8,792 ,000

(Constant)
Språk dikotom
Övergångsperiod
dikotomiserad
Civilstånd dikotom
Skolutbildning dikotom
kön
Ålder
PENÅR
bedömning av hälsa

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: hur nöjd är du med din tillvaro 0-10a. 
  N = 641   

• R2 = 20,2%  
• De med svenska som modersmål hade i genomsnitt 0,75 högre värde på väl-

färden. Variabeln är signifikant skild från noll. 
• De med övergångsperiod hade i genomsnitt -0,43 lägre välfärdsindex. Signifi-

kant skild från noll. 
• Gifta/sambo hade i genomsnitt 0,58 högre värde på välfärd 
• Variabeln utbildning hade inte en påverkan signifikant skild från noll 
• Kvinnor hade i genomsnitt 0,56 högre värde på välfärd. Signifikant nollskild 

från noll 
• För varje år ökar välfärdsindex med i genomsnitt 0,11. Signifikant skild från 

noll 
• Pensionsålder hade ingen påverkan på välfärden 
• För varje steg på variabeln hälsa (5-delad) ökade välfärdsindex med i genom-

snitt 0,92. Högt t-värde  
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Variabel 4 – Träffat vänner mer eller mindre (f24r, s69) 
• Mycket mer/mer 
• Varken mer eller mindre 
• Något/mycket mindre 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1.Sambos sysselsättning 13,4 0,001 -14    +4 
2. Klassindelad ålder 11,1 0,004 -9    +8 
3. Övergångsperiod 18,0 0,001 +11    -14 
4. Ålder vid pensionering 28,6 0,000 -15    +18 
5. Civilstånd 8,4 0,015 -1    +10 
6. Hälsa 43,2 0,000 +22    -20 
7. Uppgifter om bostad 9,3 0,010 -1    -8 
8.  Antal personer i hushållet 9,7 0,008 +1    -14 
9. Kön 16,8 0,000 -13    +7 
N =499-732 
 
Kommentarer: 
 

1. De vars sambo/maka är pensionär träffar vänner mer i högre utsträckning efter pens-
ionen. 

2. Äldre träffar i högre grad mer vänner efter pensioneringen 
3. De utan övergångsperiod träffar vänner mer. Speciellt gäller detta jämfört med dem 

som hade övergångsperiod > 2 år 
4. Ju äldre man var vid pensionering desto mer började man umgås med vänner efter 

pensioneringen. Starkt samband! 
5. Gifta hade högra andel som träffade vänner mer efter pen. Inget samband åt andra hål-

let. De som träffade vänner mindre var i lika hög grad gifta som inte gifta. 
6. De med dålig hälsa umgicks hade en negativ påverkan på sitt umgänge efter pen. 
7. De som inte bodde i villa radhus umgicks i större utsträckning mindre med vänner ef-

ter pen. Ingen skillnad åt andra hållet dock 
8. Se 5 
9. Kvinnor börjar umgås mer med vänner efter pen. Relativt starkt samband. 
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Variabel 5 – Svårt att få tiden att gå (f25r, s 69) 
• Mycket ofta/ofta 
• Varken ofta eller sällan 
• Sällan/Mycket sällan 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa psykiska faktorer i sen. arb. 25,0 0,000 +5    -17 
2. Klassindelad ålder 22.6 0,000 +10    -15 
3. Kommungrupp, tredelad 13,1 0,011 ------- 
4. Nöjd med arbete två senaste åren 9,9 0,041 -6    -1 
5. Övergångsperiod 9,8 0,044 -5    +13 
6. Ålder vid pensionering 29,8 0,000 +15    -18 
7. Hälsa 16,3 0,003 -10    +17 
8. Språk 25,4 0,000 +16    -18 
9. Uppgifter om bostad 16,6 0,000 -8    +13 
10. Kön 7,3 0,026 +6    -5 
11. År man varit pensionerad 12,2 0,016 -10    +9 
N = 696-740 
 
Kommentarer: 
 

1. De med många negativa psykiska faktorer i senaste arbete hade mycket sällan svårt att 
få tiden att gå. 

2. Äldre hade mycket lättare att få tiden att gå 
3. De från stora och medelstora städer hade lättare att få tiden att gå än både de boende i 

storstäder och i övriga kommuner 
4. De som var mycket nöjda med sitt arbete hade oftare problem att få tiden att gå. Ingen 

skillnad åt andra hållet 
5. De med längre övergångsperiod hade svårare att få tiden att gå 
6. Ju äldre man var vi pensionering desto lättare att få tiden att gå. Starkt samband! 
7. Ju sämre hälsa desto svårare att få tiden att gå 
8. De som inte hade svenska som modersmål hade betydligt lättare att få tiden att gå. 

Starkt samband. Vid en regression med språk som ober och svårt att få tiden att gå 
som femdelad blev R2 = 0,027 

9. De med villa/radhus hade mindre problem att få tiden att gå. 
10. Kvinnor hade mindre problem att få tiden att gå. 
11. De som varit pensionerade länge hade i högre grad svårare att få tiden att gå. 
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Variabel 6 – Förekommer det ofta att du känner dig ensam 
(f26r, s70) 
• Mycket ofta/ofta 
• Varken ofta eller sällan 
• Sällan/Mycket sällan 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Sambos sysselsättning 13,2 0,001 +10    -13 
2. Negativa psykiska faktorer i sen. Arb. 9,8 0,045 -2    -3 
3. Klassindelad ålder 18,3 0,000 +6    -16 
4. Antal vänner som lämnat arb. mark. före 65 17,8 0,001 -20    +21 
5. Övergångsperiod 16,4 0,003 +9    -17 
6. Civilstånd 14,5 0,001 +9    -14 
7. Hälsa 27,1 0,000 -15    +20 
8. Bostadstyp 10,6 0,005 -3    +11 
9. Antal personer i hushållet 23,7 0,000 +13    -18 
N=505-744 
 
Kommentarer: 
 

1. De med en sambo som var pensionerad kände sig mindre ensamma 
2. De med 2-3 negativa psykiska faktorer i senaste arbete var de som hade minst problem 

med att känna sig ensamma. De med inga faktorer eller fler kände sig oftare ensamma. 
3. Äldre hade mindre problem med att känna sig ensamma 
4. De med få personer som lämnat arbetsmarknaden i förtid kände oftare sig ensamma. 

Starkt samband! 
5. De med lång övergångsperiod hade mer problem med att känna sig ensamma. 
6. Gifta/sambo kände sig mer sällan ensamma 
7. De med dålig hälsa kände sig oftare sig ensamma. 
8. De som bor i villa/radhus hade mindre problem med att känna sig ensamma 
9. Se 6 
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Variabel 7 – Självförtroende förändrats efter FP (f27r, s 70) 
• Blivit mycket/något bättre 
• Varken blivit bättre eller sämre 
• Blivit sämre/mycket sämre 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Klassindelad ålder 11,7 0,003 -5    +8 
2. Ålder vid pensionering 15,4 0,004 -1    +11 
3. Hälsa 32,0 0,000 +10    -16 
4. Bostadstyp 6,7 0,035 -6    -1 
5. Kön 8,8 0,012 -7    +1 
N = 709-740 
 
Kommentarer: (allmänt är att många upplevt att självförtroendet inte förändrats. Ca 75% i 
snitt) 
 

1. Ju äldre man var desto mer positiv utveckling av självförtroendet efter FP 
2. De riktigt unga hade upplevt en negativ utveckling av självförtroendet. Ingen större 

skillnad när det gällde den positiva förändringen. 
3. De med dålig hälsa hade i högre grad haft en negativ utveckling av själförtroendet. 
4. De som inte bodde i villa/radhus hade i högre grad upplevt en positiv utveckling av 

självförtroendet. (mot förväntan) 
5. Kvinnor hade i högre grad upplevt ett förbättrat självförtroende. Ingen skillnad när det 

gäller försämrat självförtroende. 
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Variabel 8 – När skulle du gått i förtid om du kunnat välja 
(f323, s 74) 
• Tidigare än jag gjorde 
• Vid samma tidpunkt 
• Senare än jag gjorde 
• Jag hade inte gått i förtid 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa psykiska faktorer i sen. arb. 14,6 0,024 -5    +11 
2. Negativa fysiska faktorer i sen. arb. 13,2 0,039 -3    +2 
3. Klassindelad ålder 17,4 0,001 -7    +16 
4. Antal vänner som lämnat arb mark 24,2 0,000 +7    -26 
5. Hur nöjd med arb 2 senaste åren 33,9 0,000 +7    -20 
6. Ålder vid pensionering 42,8 0,000 -15    +20 
7. Hälsa 24,5 0,000 +3    -23 
8. År man varit pensionerad 22,9 0,001 +12    -20 
N = 598 – 744 
 
Kommentarer: 
 

1. De med 2-3 faktorer skulle i högre grad ha gått tidigare än vad de gjorde och i mindre 
grad inte ha gått i förtid om de kunnat välja. De med 0-1 faktorer hade motsatt möns-
ter. 4-5 faktorer ligger mittemellan 

2. Svårt att utläsa något mönster 
3. Äldre hade i högre utsträckning gått tidigare och i mindre utsträckning inte gått i för-

tid. Relativt starkt samband. 
4. De som hade få vänner som lämnat arb. mark före 65 skulle i betydligt högre utsträck-

ning inte ha gått i förtid om de kunnat välja än de med många vänner i den situtation-
en.  

5. De som var nöjda med arbetet ville i mindre utsträckning gå i förtid.  
6. Ju äldre man var vid pensionering desta tidigare önskar man att man skulle kunnat gå. 

Starkt samband 
7. De med dålig hälsa önskar att de inte skulle ha behövt gå i förtid. 
8. De som varit pensionerade länge hade i högre utsträckning inte gått i förtid om de 

kunnat välja, och de hade i väldigt liten utsträckning gått tidigare än de gjorde 
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Variabel 9 – Något som skulle kunna få dig att återvända till 
arbetsmarknaden (f13rny, s 63) 
• Nej 
• Ja 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Sambos sysselsättning 4,2 0,041 -7    +7 
2. Klassindelad ålder 23,4 0,000 -15    +15 
3. Antalet vänner som lämnat arb mark. före 65 12,3 0,002 +19     -19 
4. Övergångsperiod 21,0 0,000 +16    -16 
5. Ålder vid pensionering 23,2 0,000 -17    +17 
N = 462-675 
 
Kommentarer: (allmänt: Mer än 80% kunde inte tänka sig något som kunde få dem att åter-
vända till arbetsmarknaden) 
 

1. De med en sambo/maka som i pensionär hade i mindre utsträckning något som kunde 
få dem att återvända till arbetsmarknaden 

2. De äldre kunde i mindre utsträckning tänka sig att återvända till arbetsmarknaden. Re-
lativt starkt samband 

3. De med få vänner som lämnat arbetsmarknaden kunde i betydligt högre utsträckning 
tänka sig att återgå till den 

4. De med övergångsperiod kunde i betydligt högre utsträckning tänka sig att återgå till 
arbetsmarknaden. 

5. Ju äldre man var vid pensionering desto färre var det som kunde tänka sig att åter-
vända till arbetsmarknaden 
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Variabel 10 – Hårdare tag mot arbetslösa och socialbidrags-
tagare (f34, s 27) 
• Inte hårdare tag 
• Hårdare tag 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa fysiska faktorer i senaste arbete 6,1 0,048 +11    -11 
2. Hur nöjd med arbete 2 sista åren 11,0 0,004 +10    -10 
3. Informants SEI 11,6 0,009 ------ 
N = 705-726 
 
Kommentarer: 
 

1. Ju fler negativa fysiska faktorer man hade i sitt arbete desto färre tyckte att det skulle 
vara hårdare tag mot arbetslösa 

2. Ju nöjdare man var med sitt arbete desto fler tyckte att det skulle vara hårdare tag mot 
arbetslösa 

3. Informanter från arbetsklass tyckte i minst utsträckning att det skulle vara hårdare tag; 
de från högre medelklass tyckte i högst utsträckning att det skulle vara hårdare. % dif-
ferens mellan dess var 24%. 
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Variabel 11 – Negativa saker med att stå utanför arbets-
marknaden (klassindelat indexvärde) (f8r, s53) 
• Mindre än -5 
• -5 till 0 
• 0 till 5 
• 5 och över 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Sambos sysselsättning 9,4 0,025 -12    +8 
2. Klassindelad ålder 12,5 0,006 -11    +7 
3. Ålder vid pensionering 17,9 0,007 -12    +7 
4. Hälsa 32,4 0,000 +24    -14 
5. Språk 7,9 0,048 -6    +10 
6. Skolutbildning 11,0 0,012 -12    +10 
7. Informants SEI-kod 21,6 0,010 -------- 
N = 491 – 720 (De negativa faktorerna samt indexkonstruktionen är beskriven i den deskrip-
tiva statistiken under variabel f8r. s 48) 
 
Kommentarer: 
 

1. De med sambo/maka som inte var pensionär såg fler negativa saker med att vara utan-
för arbetsmarknaden 

2. De yngre såg fler negativa saker med att stå utanför arbetsmarknaden 
3. Ju yngre man var vid pensionering desto fler negativa saker såg man med att stå utan-

för arbetsmarknaden 
4. Sämre hälsa innebar att man såg fler negativa saker. 
5. De som inte hade svenska som modersmål såg fler negativa saker med att stå utanför 

arbetsmarknaden 
6. De med lägre utbildning såg fler negativa saker med att stå utanför. 
7. Högre medelklass sticker ut från övriga grupper. Betydligt fler som hade värde under -

5 v(45% mot 24,5% hos arbetarklassen). Övriga grupper ligger mitt emellan. 
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Multipel regression med variabler som hade signifikanta chi2-värden 

Coefficientsa

2,984 8,144 ,366 ,714
4,878E-02 ,196 ,018 ,249 ,804

-,122 ,156 -,055 -,781 ,435
1,310 ,399 ,156 3,284 ,001

-1,025 1,025 -,046 -1,000 ,318
-1,760 ,814 -,099 -2,163 ,031
-1,573 ,693 -,106 -2,271 ,024

(Constant)
Ålder
ålder vid pensionering
bedömning av hälsa
Språk dikotom
Skolutbildning dikotom
Sambos sysselsättning

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Index för negativa saker med att stå utanför arb marka. 
 N = 463 

R2 = 4,7%. De oberoende variabler som vid kontroll för varandra fortfarande hade en effekt 
skild från noll var Hälsa (5-delad). Skolutbildning och Sambos sysselsättning. 
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Variabel 12 – Positiva saker med att stå utanför arbets-
marknad. (klassindelat indexvärde) (f7r, s 52) 
• Mindre än 0 
• 0 till 5 
• 5 till 9 
• Över 9 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Klasindelad ålder 22,9 0,000 +11    -13 
2. Antal vänner som lämnat arb. mark före 65 13,2 0,040 -14     +8 
3. Ålder vid pensionering 16,4 0,012 +12    -11 
4. Civilstånd 12,3 0,006 +6     -7 
5. Hälsa 37,5 0,000 -14    +24 
6. Språk 15,6 0,001 +11    -14 
7. Antal personer i hushållet 14,4 0,002 +8    -7 
N = 576 – 708. (De positiva faktorerna samt indexkonstruktionen är beskriven i den deskrip-
tiva statistiken under variabel f7r. s 47) 
 
Kommentarer: 
 

1. Äldre ser fler positiva saker med att stå utanför arbetsmarknaden 
2. De med vänner som lämnat arbetsmarknaden ser mer positiva saker med att stå utanför 

arbetsmarknaden 
3. Ju äldre man ar vid pensionering desto fler positiva saker ser man 
4. Gifta/sambo ser fler positiva saker med att stå utanför arb marknaden 
5. De med god hälsa ser fler positiva saker med att stå utanför arbetsmarknaden 
6. De med svenska som modersmål ser fler positiva saker med att stå utanför arbets-

marknaden 
7. De som inte var ensamhushåll ser fler positiva saker med att stå utanför arbetsmark-

naden. 
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Multipel regression med variabler som hade signifikanta chi2-värden 
 

Coefficientsa

-10,623 5,867 -1,811 ,071
,162 ,138 ,070 1,180 ,239
,110 ,110 ,059 1,000 ,318

-1,230 ,295 -,165 -4,167 ,000
-,470 1,325 -,032 -,354 ,723
1,511 ,705 ,082 2,142 ,033

2,010 1,356 ,133 1,482 ,139

(Constant)
Ålder
ålder vid pensionering
bedömning av hälsa
Civilstånd dikotom
Språk dikotom
Antal personer i
hushållet dikotom

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Index för positiva saker med att vara ut. arb.marka. 
 N = 642 Adj R2 = 7,2%  

En regression visar att det bara är två variabler vars effekt på synen på positiva faktorer med 
att stå utanför arbetsmarknaden är signifikant skilda från 0 på 5% säkerhetsnivå. Det är hälsa 
(5-delad) respektive språk. 
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Variabel 13 – Längd på sjukdom (f15a_ja, s 11) 
• Mindre än 10 år 
• 10 till 20 år 
• Över 20 år 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Informants SEI 15,5 0,017 ----- 
2. År man varit pensionerad 11,8 0,019 +23    -10 
N = 540-553 
 
Kommentarer: 
 

1. Svårt att hitta något mönster 
2. Ju längre tid man varit pensionerad desto längre har man lidit av sin sjukdom 

 
 
 

Variabel 14 – Besvär efter olycka (f15b, s 12) 
• Ja 
• Nej 
 
Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Kön 7,7 0,005 +9    -9 
2. Skolutbildning 5,6 0,018 +10    -10 
3. Övergångsperiod 7,0 0,031 -7    +7 
N = 657-702 
 
Kommentarer:  
 

1. Kvinnor hade i mindre utsträckning besvär efter olyckor 
2. De med längre skolutbildning hade i mindre utsträckning besvär efter olycka 
3. De med en kort övergångsperiod (<2 år) hade mest besvär efter olyckor. Mer än både 

de som hade lång övergångsperiod och de som inte hade någon. 
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Variabel 14 – Långvarig smärta (f15d) 
• Ja 
• Nej 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Kön 5,6 0,018 +8    -8 
2. Informants SEI 25,7 0,000 ----- 
3. Skolutbildning 16,6 0,000 +17    -17 
4. Hälsa 49,0 0,000 -32    +32 
5. Ålder vid pensionering 7,4 0,025 +12    -12 
6. Övergångsperiod 6,6 0,036 -12    +12 
7. Klassindelad ålder 6,6 0,01 +9     -9  
8. Negativa fysiska faktorer 35,1 0,000 +25    -25 
9. År man varit pensionerad 21,1 0,000 -7    +7 
N = 635-679 
 
Kommentarer: 
 

1. Kvinnor lider i högre grad av långvarig smärta 
2. Företagare/lantbrukare lider i högst grad av långvarig smärta. Högre medelklass minst. 

(83% mot 45%, mycket stor procentskillnad) 
3. De med högre utbildning lider mindre av långvarig smärta 
4. Meningslöst samband 
5. Ju äldre man var vid pensionering desto mindre andel lider av långvarig smärta. 
6. De med lång övergångsperiod lider i högre grad av långvarig smärta 
7. De äldre lider i mindre utsträckning av långvarig smärta 
8. De med många negativa fysiska faktorer lider i högre grad av långvarig smärta. Starkt 

samband 
9. De som varit pensionerad 4-7 år lider i minst utsträckning av långvarig smärta. De 

som varit pensionärer längre resp kortare lider mer av långvarig smärta. 
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Variabel 15 – Smärtor i skuldror, nacke (f15d_a) 
• Ja 
• Nej 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa fysiska faktorer i sen. Arbete 17,3 0,002 +16    -15 
2. Klassindelad ålder 17,8 0,000 -3    +20 
3. Kommungrupp 10,4 0,035 +8    -11 
4. Övergångsperiod 12,3 0,015 +8    -18 
5. Ålder vid pensionering 16,5 0,002 -6    +23 
6. Hälsa 40,0 0,000 +15    -41 
7. Skolutbildning 8,1 0,017 -11    +10 
8. Kön 8,1 0,017 +9    -8 
9. Informants SEI 30,1 0,000 ----- 
N = 407 – 438 
 
Kommentarer: 
 

1. Ju fler negativa fysiska besvär man haft i senaste arbete desto mer smärta i skuld-
ror/nacke. Av dem som hade 4-5 negativa faktorer var det bara 6,5% som inte hade 
den här typen av besvär. 

2. Äldre hade mycket mindre besvär än yngre 
3. De som var från storstäder och förorter hade mindre besvär än de från övriga kommu-

ner. 
4. De med längre övergångsperiod hade mer besvär än de utan övergångsperiod. 
5. Ju äldre man var vid pensionering desto mindre problem hade man. Speciellt av dem 

som pensionerat sig mycket tidigt (före 55 år) var det 60% som ansåg sig ha svåra be-
svär. 

6. Meningslöst samband 
7. De med högre utbildning hade mindre problem. 
8. Kvinnor hade mer besvär än män 
9. Mycket stora skillnader mellan arbetarklass/egenföretagare/lantbrukare å ena sidan 

och högre medelklass å den andra. 67 % av företagare/lantbrukare hade svåra besvär 
medan endast 12,5% av högre medelklassen hade det. 
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Variabel 16 – Smärtor i rygg, höft, ischias (f15d_b) 
• Ja 
• Nej 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Sambos sysselsättning 7,2 0,027 +11    -4 
2. Negativa fysiska faktorer i sen. Arbete  13,5 0,009 +13    -13 
3. Klassindelad ålder 19,6 0,000 +6    +11 
4. Övergångsperiod 9,7 0,046 +8    -15 
5. Ålder vid pensionering 13,1 0,011 +6    +15 
6. Hälsa 37,3 0,000 +11    -38 
7. Språk 8,5 0,014 0    +18 
8. Skolutbildning 10,5 0,005 -13    +9 
9. Informants SEI 13,7 0,033 ----- 
N= 294-437 
 
Kommentarer: 
 

1. De vars sambo inte var pensionär hade mindre besvär. Lätta besvär var det dock de 
som hade maka/sambo som inte var pensionär som hade i större utsträckning. Sken-
samband med ålder som mellanliggande variabel med största sannolikhet. 

2. De med fler negativa faktorer hade mer smärtor 
3. De yngre hade mer av svåra besvär och inga besvär. De äldre hade i högre grad lätta 

besvär 
4. De med övergångsperiod hade mer besvär. Ingen skillnad mellan längden på över-

gångsperiod 
5. Samma mönster som under 3. 
6. Meningslöst samband 
7. De med annat modersmål än svenska hade i högre grad svåra besvär. Ingen skillnad 

bland dem som inte hade några besvär 
8. Högre utbildning ger mindre besvär 
9. Arbetarklass/företagare lantbrukare led i betydligt högre grad av besvär än högre me-

delklass. 
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Variabel 17 – Smärtor i händer armbågar, ben, knän 
(f15d_c) 
• Ja  
• Nej 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa fysiska besvär i sen. arb. 10,9 0,027 +12    -2 
2. Klassindelad ålder 7,2 0027 -2    +13 
3. Övergångsperiod 13,6 0,009 +8    -12 
4. Hälsa - - - 
5. Språk 8,2 0,017 0    +17 
6. Utbildning 15,7 0,000 -16    +5 
N = 429-457 
 
Kommentarer: 
 

1. Ju fler negativa fysiska faktorer desto mer smärta 
2. De yngre hade i högre grad svåra besvär. De äldre hade i högre utsträckning lätta be-

svär 
3. De med övergångsperiod över 2 år hade betydligt mer besvär än övriga 
4. Meningslöst samband 
5. De som inte har svenska som modersmål hade i högre grad svåra besvär. Tvärtom för 

dem med lätta besvär. Ingen skillnad bland dem med inga besvär. 
6. Högre utbildning innebär mindre besvär. 
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Variabel 18 – Olustkänsla, oro, ångest (f15d_d) 
• Ja 
• Nej 
 
Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Hälsa 14,6 0,006 +18    -18 
2. Bostadstyp 7,3 0,026 +14    -7 
N = 328-332 
 
Kommentarer: 
 

1. Finns ett tydligt samband mellan dålig hälsa och psykisk ohälsa 
2. De i villa/radhus lider mindre av olustkänsla, oro och ångest. (intressant!) 
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Variabel 19 – Hälsa tredelad (f14, s 10) 
• Mycket god/god 
• Varken god eller dålig 
• Dålig/mycket dålig 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Negativa fysiska besvär i sen. arb. 12,6 0,014 +10    +2 
2. Klassindelad ålder 33,0 0,000 -11    +20 
3. Övergångsperiod 18,3 0,001 +8     -20 
4. Ålder vid pensionering 35,9 0,000 -17    +15 
5. Språk 18,4 0,000 -10    +31 
6. Utbildning 8,6 0,014 -10    0 
7. Informants SEI 31,1 0,000 ----- 
N = 686 – 733 
 
Kommentarer: 
 

1. De som hade få negativa fysiska faktorer hade i högre grad god hälsa. Däremot var det 
ingen skillnad bland negativa fysiska faktorer bland dem som hade dålig/mycket dålig 
hälsa 

2. Ju äldre man var desto bättre hälsa hade man. Starkt samband. En enkel regression 
med ålder som ober och hälsa (femdelad) som beroende fås signifikans och ett R2 på 
0,06 

3. De med övergångsperiod hade sämre hälsa. Övergångsperioden beror ofta på just 
sjukskrivningar 

4. Ju äldre man var vid pensionering desto bättre hälsa hade man. Starkt samband. R2 på 
0,046 vid enkel regression. Effekt signifikant skild från noll 

5. De med svenska som modersmål hade bättre hälsa. Starkt samband. I regression R2 = 
0,017. Signifikant samband skilt från noll. 

6. De med högr utbildning hade i högre grad en god hälsa. Ingen skillnad mellan utbild-
ningsgrupperna när det gäller dålig hälsa dock. 

7. Stor skillnad mellan grupperna. Högre medelklass hade 51% god hälsa och 28% dålig. 
För egenföretagare/lantbrukare var siffrorna 13% god och 51% dålig. Lägre medel-
klass och arbetarklass låg mitt emellan. 
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Variabel 20 -- Svaghetsindex 3 variabler (s 80) 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Antal personer i hushållet 9,9 0,019 -12    +3 
2. Civilstånd 11,4 0,01 -14    +3 
3. Hur nöjd med arbete 2 sista åren 15,2 0,019 +8    -3 
N = 696-706 
 
Svaghetsindex: Träffar grannar + Träffar vänner + Träffa kamrater som jobbar. Väldigt 
många bakgrundsvariabler som inte påverkade detta index. Kanske skulle klassindela det i två 
eller tre kategorier. För närvarande har det fyra värden. 
 
Kommentarer: 
 

1. De som inte levde i ensamhushåll hade ett högre svaghetsindex. Det vill säga mer kon-
takter av bekant-karaktär 

2. Se 1 
3. De som var nöjda med sitt arbete de 2 senaste åren hade i högre grad ett högre värde 

på svaghetsindex. 
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Variabel 21 – Politiskt index minus röstade riksdagsval (in-
dex1, s 34) 
• 0-1 
• 2-3 
• 4-5 
• 6-9 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Kön 8,3 0,041 -9    0 
2. Informants SEI 28,2 0,001 ----- 
3. Skolutbildning 36,0 0,000 +17    -6 
4. Negativa fysiska faktorer i senaste arb. 14,3 0,027 +2     +5 
5. Negativa psykiska faktorer i senaste arb 34,6 0,000 +22    -4 
N = 733 - 751 
 
Kommentarer: 
 

1. Av de med ett mycket lågt politiskt index var en högre andel kvinnor än män. Bland 
dem med högt index är det ingen skillnad mellan könen 

2. Högre medelklass har ett betydligt högre index än arbetarklass. De andra kategorierna 
ligger mitt emellan. Högre medelklass hade 19% med 0-1 och arbetarklass hade 36% i 
samma kategori. 

3. De med högre utbildning har i högre grad höga värden på indexet. I en enkel linjär 
regression innebär en skillnad i utbildning i genomsnitt en skillnad på 0,77 i värde på 
pol. Index. Modellen har ett R2- värde på 4,7% 

4. Inga vettiga eller beskrivbara mönster 
5. De med få negativa psykiska faktorer i senaste arbete hade betydligt lägre genomsnitt 

på politiskt index. Hänger troligtvis ihop med att arbeten med hög psykisk belastning 
är arbeten för högre medelklassen som är mer politiskt aktiv 
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Variabel 22 – Täthetsindex 3 variabler (tät, s 80) 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
 
Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. Kön 23,1 0,000 +4    -4 
N = 536 
 
Täthetsindex: Träffa syskon, tala förtroligt med vän, Tala med barn på telefon 
 
Kommentarer: 
Förvånande att ingen av bakgrundsvariablerna förutom kön verkar samvariera med värdet på 
täthetsindex. 
 

1. Kvinnor har i högre grad ett högre värde på täthetsindexet. 
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Variabel 23 – Kulturaktivitetsindex (f29ny, s 23) 
• Lågaktiva (0-4) 
• Aktiva (5-9) 
• Högaktiva (10 och över) 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1.År man varit pensionerad 11,0 0,026 -14    +18 
2. Negativa psykiska faktorer i sen arb 23,1 0,000 +17    -19 
3. Ålder vid pensionering 13,7 0,008 +9    -17 
4. Civilstånd 6,7 0,035 +5    -10 
5. Hälsa 20,5 0,000 -15    +20 
6. Språk 9,0 0,011 +7    -15 
7. Utbildning 75,3 0,000 +30    -36 
8. Bostadstyp 7,3 0,025 -4    +9 
9. Informants SEI-kod 55,9 0,000 ----- 
N = 712 - 751 
 
Kommentarer: 
 

1. Ju längre man varit pensionerad desto mer aktiv är man 
2. Ju fler negativa psykiska faktorer man haft i sitt senaste arbete desto mer aktiv är man. 

Hänger troligtvis ihop med SEI-kod där medelklassyrken innehåller mer psykisk stress 
3. Ju äldre man var vid pensionering desto mer aktiv är man 
4. Gifta/sambo är mer aktiva än övriga 
5. Ju sämre hälsa man har desto mindre aktiv är man 
6. De med svenska som modersmål är mer aktiva 
7. De med högre utbildning är mer aktiva. Mycket starkt samband 
8. De som bor i villa/radhus är mer aktiva än andra 
9. Högre medelklass är betydligt mer aktiv än arbetarklass. Av högre medelklass var 

17% lågaktiva och 60% högaktiva. Motsvarande siffror för arbetarklass var 44% låg 
och 27% hög 
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Hur har det allmänna välbefinnandet förändrats (tredelad) * 
Olika faktorer till att man lämnade arbetsmarknaden.2 
 
 
 

Bakgrundsvariabel Chi2 Sign. %-differenser 
1. För att undvika dålig hälsa/arb skada 7,7 0,022 +8    -8 
2. Pressad av ledningen att gå 9,8 0,007 +8    -10 
3. Pressad av kollegor 8,5 0,014 +7    -9 
4. Arbetsplatsen introducerade ny teknik 8,2 0,016 +6    -9 
5. Var på arbetsplats där jag kände mig gammal 9,1 0,011 +7    -9 
6. Mina kvalifikationer räckte inte längre 11,6 0,003 +7    -11 
7. Önskade mer fritid 10,7 0,005 +22    -11 
8. Önskade mer tid för hobbies 9,5 0,008 +25    -14 
9. Önskade mer tid för resor 10,7 0,005 +25     -15 
10. Tappade lusten för att arbeta 16,1 0,000 +21    -19 
N = 738 
 
Kommentarer: 
 
Nummer 1-6 kan anses vara pushfaktorer. De som kände av dessa pushfaktorer ser att deras 
välbefinnande i högre grad utvecklats positivt än negativt. 
 
Nummer 7-10 är pullfaktorer. Det är samma riktning på sambanden här som under pushfak-
torerna. De som kände av pullfaktorerna har haft en positiv utveckling av välbefinnandet i 
högre grad än de som inte kände av pullfaktorer till att sluta. 
 
De som slutade av egen vilja har alltså förverkligat målet att må bättre. 
 
 

                                                 
2 Variabelvärdena till de faktorer som gjorde att man lämnade arbetsmarknaden är dikotomiserade och framtagna 
under antagandet att ett icke-svar är lika med ett negativt svar vilket visat sig vara rimligt när man studerar vari-
ablerna (se beskrivande statistik) 
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Del IV. Teknisk rapport (Magnus Eriksson) 
 
 

1. Inledning 

Syftet med denna bilaga är att redogöra för det metodologiska förloppet avseende den svenska 

delen av NOS-S projektet. Följande kommer att redogöras för i föreliggande bilaga: 

• Datainsamling 

• Bortfallsanalys 

 

2. Datainsamling: Enkätkonstruktion, urvalsförfarande och dataanalys  

Vid initialskedet av den svenska delen av NOS-S projektet var de medverkande nordiska län-

derna i olika stadier av NOS-S projektet. Den danska studien låg tidsmässigt före de övriga 

nordiska studierna vilket ledde till att såväl de danska frågorna och analysmetoder blev sty-

rande för resterande studier, även den svenska studien. Den danska enkätstudiens innehåll 

valdes därför som förlaga för den svenska studien. Detta för att kravet på komparation skulle 

tillgodoses. Utöver kravet på nationell jämförbarhet fanns även en tidsmässig restriktion, den 

svenska studien initierades efter den danska, men resultaten ska föreligga vid den tidpunkt 

som ursprungligen planerades, tidig höst 2000. I januari år 2000, efter möte med danska kol-

legor började således arbetet med att översätta den danska studien till svenska.  

 

2.1 Enkätkonstruktion 

Initialt var målsättningen med det svenska projektet att genomföra studier på två definierade 

populationer; personer som uppbär förtidspension och personer som uppbär tjänstepension. 

Därför översattes frågor tillhörande dessa grupper från det danska formuläret. Vid översätt-

ningen krävdes viss omkonstruktion av svarsalternativ gällande välfärdsrelaterade åtgärder 

som länderna emellan. Den danska studien innehöll frågor till arbetslösa, förtidspensionärer, 

lönearbetande, och personer som uppbär s.k. efterlön. Mot bakgrund av detta var vi även 

tvungna att skapa en ny disposition som passade våra tänkta undersökningsgrupper förtids-

pensionärer och tjänstepensionärer.  

 

Efter genomförd översättning av det danska formuläret genomfördes en pilotintervjuomgång 

med ett antal personer som uppbar tjänstepension  eller förtidspension. Anledningen var dels 

att säkerställa att informanterna förstod de översatta frågorna, men även att studera disposit-
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ionens stringens och studera informanternas reaktion på frågornas innehåll. Dessa pilotinter-

vjuer genomfördes företrädesvis hemma hos informanterna. Utifrån dessa intervjuer kunde vi 

dra följande slutsatser: enkätens disposition saknade stringens, det fanns frågor som av infor-

manterna i pilotundersökningen ansågs som så känsliga att de blev upprörda och i vissa fall 

inte ville svara på, enkäten var för omfattande och tog för lång tid att besvara vilket innebar 

att informanterna till slut tröttnade på att besvara frågorna, och översättningen var i alla delar 

inte tillfredsställande.  

 

Mot bakgrund av denna erfarenhet omarbetades enkäten ytterligare. Kontakt togs med Erik 

Nyberg, verksam på Växjö Universitet, som har stor erfarenhet av både svensk ar betsmarkan 

d och arbetsmarknadsstatistik. Kontakt togs även med Danmarks Statistik, som hade genom-

fört den danska datainsamlingen av NOS-S projektet. Medarbetare i det svenska projektet 

företog under slutet av mars månad ett studiebesök på Danmarks Statistiks datainsamlingsen-

het för att ta del av deras erfarenheter av att arbeta med den danska studien. Besöket gav för 

det svenska projektet viktiga insikter. Intervjuare på DS upplevde att enkäten var för omfat-

tande, att vissa frågor gjorde informanterna mycket upprörda, att vissa frågor var svåra för 

informanterna att förstå. Intervjuare på DS uppgav även att svårigheten att genomföra telefo-

nintervjuer och svårigheterna att få tag i informanterna per telefon. Konsekvensen av detta var 

att det i den danska var svårt att nå relativt höga svarsfrekvenser.  

 

Mot bakgrund av erfarenheterna från DS omarbetades därefter den svenska enkäten ytterligare 

i samråd med Erik Nyberg. Bland annat lyftes vissa frågor ut som DS ansåg att informanterna 

tog anstöt av. Enkätens omfattning minskades också något och dispositionen omarbetades. 

Detta för att i preventivt syfte motverka låga svarsfrekvenser. Datafångsten bestämdes att ge-

nomföras genom postenkät. Mot bakgrund av omarbetningen företogs ytterligare en pilotun-

dersökning bland 15 förtids- och tjänstepensionärer. Denna undersökning genomfördes som 

intervjuer, företrädesvis i informanternas hem. De erfarenheter vi kunde dra utifrån denna 

pilotundersökning var positiva i den bemärkelsen att dispositionen var stringent, informanter-

na förstod och ville besvara frågorna och att enkätens omfattning inte störde informanterna. 

Efter ytterligare ett mindre antal ändringar i formuläret var konstruktionen av enkäten klar. 

 

2.2 Urvalsförfarande 

Redan på ett tidigt stadium i projektet togs kontakter med Statistiska Centralbyrån. Anled-

ningarna var två: dels för att få hjälp med identifiering och genomförande av urval av det 
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tänkta stickprovet vad gäller förtidspensionärer och tjänstepensionärer och dels för samarbete 

vad gäller det konkreta genomförandet av undersökningen dvs datainsamlingen.  

 

Det uppstod tidigt ett problem vad gäller urvalsförfarandet av personer som uppbär tjänste-

pension. Då tjänstepension som försörjning i Sverige inte finns i något samordnat register 

försvårades urvalsförfarandet. Problemet var då att urvalet inte fullt ut kunde möta populat-

ionen tjänstepensionärer. Mot bakgrund av detta tillkom problemet att på ett tillfredsställande 

sätt genomföra ett samlat obundet slumpmässigt urval. Då projektet tidsmässigt var begränsat 

valde vi att temporärt lämna gruppen tjänstepensionärer och koncentrera oss på fortidspens-

ionärer. Efter kontakt med SCB:s arbetsmarknadsenhet gjordes en överenskommelse om sam-

arbete mellan SCB och Växjö Universitet vad gäller urvalsförfarande och genomförande av 

datainsamling av en postenkät. Urvalspopulationen bestämdes att utgöras av samtliga perso-

ner i Sverige mellan 55-64 år som arbetade år 1990 men som år 2000 hade sin huvudsakliga 

försörjning genom förtidspension och sjukpension. Stickprovsdragningen utfördes genom 

OSU (obundet slumpmässigt urval) och samplet bestämdes till 1000 individer.  

 

Statistiska Centralbyråns arbetsmarknadsenhet hämtade de relevanta uppgifterna mot bak-

grund av urvalsramen ur RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Växjö Universitet 

försåg sedan SCB:S AM-enhet med de frågor som ingick i den aktuella postenkäten.  

 

2.3 Datainsamling 

På uppdrag av Växjö Universitet genomförde Statistiska Centralbyråns AM-enhet datain-

samlingen under juni månad. Det innebär att 1000 enkäter skickades ut den 7 juni. En första 

påminnelse skickades ut den 16 juni till de informanter som ej besvarat enkäten vid det första 

utskicket. Svarsfrekvensen uppskattades efter två utskick till cirka 73 procent eller 730 in-

komna enkäter.   

 

I ett försök att ytterligare höja svarsfrekvensen beslutades att genomföra telefonintervjuer med 

samtliga personer som inte besvarat enkäterna efter två utskick. Dessa intervjuer genomfördes 

på SCB:s arbetsmarknadsenhets lokaler i Örebro under perioden 28/6-7/7. Intervjuerna ge-

nomfördes av tre studenter tillsammans med Eriksson och Olofsson. Den uppskattade höjda 

svarsfrekvensen efter telefonintervjuerna var 2 procent eller 20 genomförda intervjuer. Den 

totala svarsfrekvensen vad gäller gruppen förtidspensionärer räknades slutligen till 75 procent.  
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Efter den sista påminnelsen genom telefonintervjuer scannades samtliga enkäter på AM-

enheten i Örebro. Därefter avidentifierades individposterna och en färdigkodad fil sändes till 

Växjö Universitet.  

 

2.4 Analys 

Efter att ha tagit del av den avidentifierade datafilen fördes den över till statistikprogrammet 

SPSS. Där vidtog arbetet med manuell kodning av ett antal variabler. Därefter studerades fö-

rekomsten av systematiska fel i materialet, och en bortfallsanalys genomfördes.  

 

3. Bortfallsanalys       

Av de 1000 personer som ingick i urvalsgruppen och som därmed representerar förtidspens-

ionärer mellan 55-64 år, svarade 750 på enkäten. Bortfallet är 250 personer. I denna grupp har 

30 personer mottagit enkäten men sedan skickat den till SCB utan att ha fyllt i den. Vi har 

varit i telefonkontakt med cirka 140 personer, som av olika skäl valt att inte medverka i stu-

dien. Resterande bortfall på cirka 80 personer har inte svarat på telefon och inte heller skickat 

tillbaka enkäten.    

 
Tabell 1 
Bortfall utifrån kön  
Procent 
______________________________________ 
  Kvinna Man Totalt 
  40  60 100 
______________________________________        
 n=91 n=135 n=226 
 
Internt bortfall: 1,7% 
En majoritet av de som ingår i gruppen bortfall är män (60%) och en minoritet är kvinnor 
(40%). 
Tabell 2 
Civilstånd utifrån bortfall 
Procent 
__________________________________ 
 Gifta  Ej gifta totalt 
  34 66  100 
_________________________________ 
 n=47 n=93 n=140 

Bortfall: 39% 

I bortfallsgruppen är en majoritet ej gifta (66%) medan en minoritet är gifta (34%). 
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Tabell 3  
Kön och civilstånd utifrån bortfall 
Procent 
___________________________________ 
 
  Man Kvinna 
 
Gift  13 61 
 
Ensamstående 87 39 
___________________________________ 

 n=79 n=61 

Bortfall: 39% 

Det är tydligt att de män som inte deltagit i studien är ensamstående och att en majoritet av 

kvinnorna som inte deltagit i studien är gifta.  

 

Tabell 4 
Bortfall utifrån ålder (födelseår) 
Procent 
__________________________________________ 
 
 1935-1939 1940-1944 Totalt 
 
  63  37 100 
__________________________________________ 
 n=90 n=53 n=143 
 
Bortfall: 38% 
Det är främst personer födda mellan 1935-1939 som inte besvarat enkäten. Detta gäller såväl 
kvinnor (57%) som män (67%).  
 
Till detta kan läggas att andelen vägrare är störst i de tre storstadslänen, dvs. personer boende 
i Stockholms län (22 %), Göteborgs och Bohus (16 %) län samt Skånes län (16%). Samman-
taget utgör dessa tre länen över hälften av det totala antalet vägrare i studien.  
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Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan följande skillnader i bortfallsfrekvenser nämnas: 
 
• Andelen vägrare är större bland män än kvinnor. 
• Andelen vägrare är större bland ensamstående än gifta. 
• Bland män är det främst ensamstående som vägrat besvara enkäten. Bland kvinnor är det 

främst gifta som inte besvarat enkäten. 
• Andelen vägrare är större bland de äldre informanterna i jämförelse med de yngre. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Frågeformuläret som användes i 

undersökningen  

(ss. 126-169) 

Bilaga 2. Variabellista för NOS-S-materialet (ss. 170-

181) 

Bilaga 3. Avtal mellan SCB och Växjö universitet (ss. 

182-184) 

Bilaga 4. Följebrev vid enkätutskicket (ss.185-187) 
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Förtidspensionär 2000 
En undersökning av förtidspensionärers levnadsförhållanden 

 

Frågor om Din bakgrund 

1. Kön?  

A.  Man 

B.  Kvinna   

 

2. Födelseår?  (4 siffror) 

 

3. Var bor Du? (Kommun) 

 

4. Hur många personer består Ditt hushåll av (inkl. Dig själv) (Antal personer) 

 

5. Om ni är fler personer i hushållet, hur många av dessa personer är under 18 år? 

  
 (Antal personer under 18 år) 

 

6. Uppgifter om Din bostad?  

A.   Inneboende/hyresrum  

B.    Lägenheten är hyresfri/tjänstebostad  

C.    Hyresrätt   

D.  Bostadsrätt/ andelslägenhet 

E.  Äger villa, radhus etc. 

 

7a. Vilket år flyttade Du till Din nuvarande bostadsort? 

 
  A.    (Inflyttningsårets två sista siffror) 

 B.  Har alltid bott på orten 
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+          + 

7b. Vilket år flyttade Du in i Din nuvarande bostad? 

 
A.     (Inflyttningsårets två sista siffror) 

 B.  Kommer inte ihåg 

 

8.Vilken skolutbildning har Du? 

A.   Folkskola, 8 år eller mindre 

B.    Folkskola+folkhögskola/enhetskola 

C.    Folkskola+lärlingsutbildning/yrkesutbildning 

D.   Realexamen 

E.    Studentexamen  

F.    Universitet/högskola 

G.   Annan, nämligen: 

 

9. Har Du genomfört någon kompletterande utbildning? T ex. utbildning till sjuksköterska,  
ingenjör, kurser på folkhögskola, universitet etc? 
 

A.   Ja.    Ange vilken: 

B.  Nej 

 

10. Vilket yrke hade Din far när Du var i 15-årsåldern? 

 
 A.  Ange yrke: 

B.  Fader avliden/fader saknas 

C.  Vet ej 

 

11. Vilket/vilka språk talade ni i er familj när Du var liten? 

  
Ange språk:  
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12a. Är Du yrkesverksam idag? 

 

A.  Ja, arbetstagare  

B.   Ja, egenföretagare 

C.   Ja, delägande make/maka 

D.  Nej, vuxenstuderande 

E.   Nej, hemmafru 

F.   Nej, arbetslös  

G.  Nej, pensionär 

H.  Nej, utan arbete för övrigt 

I.   Annat 
 
12b. Hur får Du din huvudsakliga inkomst? (flera svarsalternativ möjliga) 

 

A.  Som arbetstagare 

B.   Som egenföretagare 

C.   Som delägande make/maka 

D.  Som vuxenstuderande 

E.   Som arbetslös med a-kassa 

F.   Som arbetslös med socialbidrag 

G.  Som arbetslös i arbetsmarknadsåtgärd 

H.  Som sjukpensionär 

I.   Som avtalspensionär 

J.   Som förtidspensionär 

K.  Som folkpensionär/förtida uttag 

L.   Som delpensionär 

M.  Annat 
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+          + 

 
13. Hur många timmar arbetar Du i veckan? (timmar/vecka) 

 

Nu följer några allmänna frågor 

14. Hur bedömer Du din allmänna hälsa? 

A.  Mycket god 

B.  God 

C.  Varken god eller dålig 

D.  Dålig 

E.  Mycket dålig 

 

15a.  Lider Du av någon/några sjukdomar? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Hur länge har Du lidit av den/dessa? 

A.  Mindre än 3 månader 

B.  Minst 3 månader, mindre än 1 år 

C.  Minst 1 år, mindre än 5 år 

D.  Minst 5 år, mindre än 10 år 

E.  Minst 10 år, mindre än 20 år 

F.  Minst 20 år, (inte medfött) 

G.  Medfödd sjukdom 

 

15b. Lider Du av besvär efter någon olycka?  

A.  Ja B.  Nej 
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Om Ja: Hur länge har Du lidit av dessa besvär? 
 

A.  Mindre än 3 månader 

B.  Minst 3 månader, mindre än 1 år 

C.  Minst 1 år, mindre än 5 år 

D.  Minst 5 år, mindre än 10 år  

E.  Minst 10 år, mindre än 20 år 

F.  Minst 20 år, (inte medfött) 
 
15c. Lider Du av något handikapp/ funktionshinder?   

 

A.  Ja B.  Nej 
 

Om Ja: Hur länge har Du lidit av detta? 

A.  Mindre än 3 månader 

B.  Minst 3 månader, mindre än 1 år 

C.  Minst 1 år, mindre än 5 år 

D.  Minst 5 år, mindre än 10 år  

E.  Minst 10 år, mindre än 20 år 

F.  Minst 20 år, (inte medfött) 

G.  Medfött funktionshinder 

 
15d. Lider Du av någon långvarig smärta?   

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Lider Du av något av följande, är det lätta eller svåra besvär? 
    Nej Ja, lätta besvär Ja, svåra besvär 

A. Smärta i skuldror, nacke      

B. Smärtor i rygg, höfter, lider av ischias    

C. Smärtor i händer, armbågar, ben eller knän    

D. Olustkänsla, oro, eller ångest     
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+          + 

Om Ja: hur länge har Du lidit av det besvär som Du anser allvarligast? 

A.  Mindre än 3 månader 

B.  Minst 3 månader, mindre än 1 år 

C.  Minst 1 år, mindre än 5 år 

D.  Minst 5 år, mindre än 10 år  

E.  Minst 10 år, mindre än 20 år 

F.  Minst 20 år, (inte medfött) 

G.  Medfödda besvär 

 

16. Hur är Din förmåga att läsa snabbt och samtidigt förstå en text? 

A.  Mycket god 

B.  God 

C.  Dålig 

D.  Mycket dålig 

 

17. Är Du ordblind/dyslektiker? 

A.  Ja, i hög grad 

B.  Ja, i någon grad 

C.  Nej 

 

18. Hur mycket öl/vin/sprit dricker Du normalt i veckan? 

 A.  Dricker inte överhuvudtaget 

B.  Jag dricker   glas (antal glas/vecka) 

(1 glas vin =1 flaska starköl, mellanöl =  1 snaps, 1 glas whisky, 1 grogg) 

C.  Vet ej  
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19. Har Du ändrat Dina alkoholvanor sedan Du slutade arbeta? 

A.  Jag dricker mycket mer alkohol 

B.  Jag dricker något mer alkohol 

C.  Jag dricker varken mer eller mindre alkohol 

D.  Jag dricker något mindre alkohol 

E.  Jag dricker mycket mindre alkohol 

 

20. Lever någon av Dina föräldrar? 

A.  Ja, mor 

B.  Ja, far 

 C.  Ja, båda 

D.  Nej 

Om Ja: Hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med Dina föräldrar (Din mor/far)?  (Svara även 

om endast en av föräldrarna är i livet) 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 

 

21. Har Du några syskon som är i livet? 

A.  Ja, ett syskon 

B.  Ja, två syskon 

C.  Ja, tre eller fler syskon 

D.  Nej 



133 
 

+          + 

Om Ja, hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med dem? 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 

 

22a. Har Du några utflyttade barn som är 18 år eller äldre? 

  Ja Antal:   

 (om du INTE har utflyttade barn över 18 år, gå till fråga 24) 

Om Ja: Hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med dem (har Du flera barn, gör en  sammanlagd 
uppskattning)? 
 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 

G.  Har inga utflugna barn 
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+         + 

22b. Hur ofta brukar Du tala med Dina barn per telefon? (har Du flera barn, gör en sammanlagd uppskattning)? 

 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 

G.  Har inga utflugna barn 

 

23. Om Du har utflyttade barn över 18 år, i hur hög grad kan de få ekonomisk hjälp av Dig,  
om de skulle behöva? 
 

 A.  Alltid 

B.  I hög grad 

C.  I någon mån 

D.  I liten grad 

E.  Inte alls 

 

24. Hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med någon av dina grannar? 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 
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25. Hur ofta brukar Du träffa och vara tillsammans med andra vänner och bekanta eller  

släktingar? Räkna då inte med nuvarande grannar. 

 

A.  Flera gånger i veckan 

B.  Någon gång i veckan  

C.  Någon gång i månaden 

D.  Någon gång i kvartalet 

E.  Någon enstaka gång 

F.  Mer sällan/aldrig 

 

26a. Skulle Du i en nödsituation be någon i Din familj eller någon av Dina vänner om  
ekonomisk hjälp? 
 

A.  Ja, absolut 

B.  Ja, troligen 

C.  Nej, knappast 

D.  Nej, absolut inte 

 

26b. Har Din ekonomiska situation under det senaste året tillåtit att Du haft möjlighet att  
betala en oväntad utgift på t. ex 3000 kronor? 
 

A.  Ja B.  Nej 

 

27. Bortsett från familjemedlemmar, har Du någon som står Dig nära och som Du kan prata förtroligt med? 

 

A.  Ja B.  Nej 

 

28. Är Du medlem i någon idrotts- eller fritidsförening? 

A.  Ja B.  Nej 
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Om Ja: Vilka/vilken slags förening/klubb är det?  

A.  Gymnastikförening 

B.  Motion  

C.  Golf 

 D.  Tennis 

E.  Fotboll 

F.  Handboll 

G.  Badminton  

H.  Ridning 

I.  Simning 

 J.  Bowling 

K.  Cykling 

L.  Segling 

M.  Orientering 

N.  Jakt 

O.  Fiske 

P.  Annat, nämligen: 
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29. Har Du under de senaste 6 månaderna:  

    Ja, flera Ja, en Nej  
    gånger   gång 
        

A. Besökt ett idrottsarrangemang     

B. Gått på bio     

C. Besökt en restaurang     

D. Besökt ett kafé/en bar     

E. Varit ute och dansat     

F. Gått på opera, operett     

G. Gått på revy      

H. Gått på  teater      

I. Gått på konsert eller annat musikevenemang    

J. Besökt en konstutställning     

K. Besökt ett museum     

L. Lånat böcker på bibliotek     

M. Besökt en kyrka/religiöst arrangemang    

N. Sjungit i kör, spelat i orkester etc.    

O. Deltagit i någon studiecirkel     

P. Deltagit i någon kurs     
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30. Hur ofta under det senaste 12 månaderna har Du:  

    Varje vecka Då och då Aldrig 

A. Läst böcker      

B. Läst tidskrifter     

C. Läst veckotidningar     

D. Spelat kort      

E. Spelat spel (t.ex. schack etc.)     

F. Spelat musikinstrument     

G. Sjungit i kör eller orkester     

H. Passat barnbarn     

I. Reparerat bil, cykel etc     

J. Arbetat i trädgården     

K. Reparerat/gjort ombyggnad av hus,   

     lägenhet eller dylikt     
 
L. Samlat på saker, t.ex. antikviteter, 

    frimärken etc.      
 

M. Besökt någon auktion     

N. Målat, ritat, arbetat med lera etc.    

O. Skrivit dikter, artiklar, dagbok etc.    

P. Handarbetat      

Q. Slöjdat i trä eller metall     
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31. Hur många i Din familj (föräldrar, syskon, barn) är arbetslösa? 

A.  Alla i min familj 

B.  De flesta av dem 

C.  Cirka hälften av dem 

D.  Rätt många av dem 

E.  Några enstaka av dem 

F.  En enda av dem 

G.  Ingen i min familj är arbetslös 

H.  Har ingen familj 
 

32. Det sägs ibland att folk i allmänhet ser ner på dem som tar emot bidrag. Tror Du att  

människor i allmänhet ser ner på dem som tar emot: 

 

   I hög  I någon Nej Nej 
   utsträckning utsträckning knappast absolut inte 
 

A. Bostadsbidrag      

B. A-kassa      

C. Socialbidrag      

D. Förtidspension      

E. Sjukpension      

F. Barnbidrag     
   

33. Det har de senaste åren gjorts olika insatser för att få arbetslösa i arbete, som olika slags aktiveringar, 
utbildningar etc. Tycker Du att det är en fördel för arbetslösa eller är det en nackdel? 

 

A.  Stor fördel 

B.  Mestadels en fördel 

C.  Mestadels en nackdel 

D.  Stor nackdel 
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34. Det har i den allmänna debatten diskuterats om man ska göra mer för att kontrollera att de som får A-kassa 
och socialbidrag står till arbetsmarknadens förfogande. Andra menar att kontrollen redan är för stor. Tycker Du 
att kontrollen bör vara hårdare, som nu, eller är den för stor idag? 

 

A.  Bör vara hårdare 

B.  Som nu 

C.  Är för stor idag 

 

35. Hur intresserad är Du av politik? 

A.  Mycket intresserad 

B.  Något intresserad 

C.  Bara lite intresserad 

 D.  Inte alls intresserad 

 

36. Röstade Du i det senaste valet till: A. Riksdag B. Kommun C. Landsting 

    Ja     

    Nej    

  Ej röstberättigad     

Om ja: Vilket parti röstade Du på? 

    A. Riksdag B. Kommun C. Landsting 

A. Socialdemokraterna     

B. Moderata Samlingspartiet    

C. Centerpartiet     

D. Folkpartiet     

E. Kristdemokraterna     

F. Miljöpartiet     
     (forts) 
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Vilket parti .... (forts)  
    A. Riksdag B. Kommun C. Landsting 
 

G. Vänsterpartiet     )  

H. Annat      

I. Röstade blankt     

J. Vill inte svara     

 

37a. Är Du medlem i någon politisk organisation/parti?  

A.  Ja 

 B.  Nej, men har varit medlem tidigare 

C.  Nej, har aldrig varit medlem 
Om Ja: Deltar Du aktivt i organisationens verksamhet? 

A.  Ja 

 B.  Nej  

C.  Nej, men gjorde tidigare 

 

37b. Har Du varit på något möte eller sammankomst med någon politisk organisation under de senaste 12 
månaderna? 

 

A.  Ja. Antal tillfällen:  B.  Nej 

 

38a. Är Du medlem i någon fackförening? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Deltar Du aktivt i föreningens verksamhet? 

A.  Ja B.  Nej 

 

38b. Har Du varit på något möte eller sammankomst med någon fackförening under de  
senaste 12 månaderna? 
 

A.  Ja. Antal tillfällen:  B.  Nej 
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39. Är Du medlem av en eller flera av följande organisationer, klubbar eller föreningar? 

  Ja Nej 

 A. Religiöst samfund    

 B. Kvinnoorganisation    

C.  Bostadsrättsförening/hyresgästförening   

D. Förening för mänskliga rättigheter, t.ex Amnesty   

 E. Natur- djurskyddsförening   

 F. Konst- eller teaterförening   

 G. Musikförening, kör    

 H. Rotary, Lions, loge etc    

 I. Andra föreningar    
Om Ja: Deltar Du i organisationens/nas möten? 

A.  Ja, ofta 

B.  Ja, ibland 

C.  sällan 

D.  Nej, aldrig 

Om Ja: Har Du någon förtroendepost i organisationen/erna? 

 A.  Ja 

B.  Nej 

C.  Nej, men jag har haft 
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40. Har Du under det senaste året utfört frivilligt arbete, dvs oavlönat arbete t. ex föreningsarbete inom några av 
dessa föreningar, idrottsförening eller något annat?  

 

    Ja Nej 

  

 A. Idrottsförening     

 B. Bostadsrättsförening    

 C. Scoutkår    

D. Internationell hjälporganisation, t.ex.  

      Röda Korset, Rädda Barnen   
 

 E. Kyrkligt arbete    

F.  Socialt arbete för barn, t.ex. stödföräldrar   

 G. Socialt arbete för äldre    

 H. Annat frivilligt socialt arbete   

I. Annat     

 

41. Det finns många olika sätt att vara politiskt aktiv på. Har Du under de senaste 2 åren  

deltagit i en eller flera av dessa aktiviteter? 

    Ja Nej   

A. Skrivit på en namninsamling    

B. Stött ett parti med pengar     

C. Deltagit i möten, protestmöten      

D. Deltagit i demonstrationer      

E. Deltagit i/stött  strejk      

F. Av politiska skäl låtit bli att köpa speciella varor      

G. Kontaktat någon politiker för att tala om  

    dina synpunkter      
 

H. Skrivit artiklar eller insändare till tidning/tidskrift     
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42. Skulle Du själv kunna författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet? 

A.  Ja 

B.  Nej 

C.  Vet inte 

Om Nej: Känner Du någon som Du kan få hjälp av i en sådan situation? 

A.  Ja 

B.  Nej 

C.  Vet inte 

 

43a. Vilken TV-kanal ser Du oftast på? 

 A.  TV1 

B.  TV2 

C.  TV3 

D.  TV4 

E.  Kanal 5 

F.  Annan 
 

43b. Hur ofta:  

   I stort sett Flera gånger  En gång  Mindre än en  Aldrig  
   varje dag i veckan i veckan gång i veckan 
 

A. Ser Du nyheter på tv      

B. Läser dagstidning      

    

43c. Om Du läser någon dagstidning, vilken dagstidning läser Du för det mesta? 

A.  Lokaltidning, regionaltidning 

B.  Dagens Nyheter 

C.  Svenska Dagbladet    (forts) 
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        + 

Om Du läser dagstidning … (forts): 

D.  Expressen 

E.  Aftonbladet 

F.  GT/Kvällsposten 

G.  Annan 
 

44. Hur mycket litar Du på följande samhällsinstitutioner: 

 

   Litar  Litar ganska  Litar inte så Litar inte Vet  
   mycket mycket mycket  alls inte 
 

A. Polisen        

B. Press, dagstidningar       

C. TV, radio        

D. Skolan        

E. Rättsväsendet          

F. Regeringen        
 
G. Arbetsmarknadsverket,   

    dvs AMS         
 

H. Sjukvården        

I. Bankerna        

J. Storföretagen          

K. Politikerna        

45. Vad är Din allmänna inställning till EU?  

A.  Mycket positiv 

B.  Ganska positiv 

C.  Ganska negativ 

D.  Mycket negativ 
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46. Man talar ofta om det existerar samhällsklasser och grupper. Hur skulle Du placera Dig  

själv på en skala från 0 - 10, där 10 betyder högsta samhällsklass och 0 betyder lägsta samhällsklass? Var skulle 
Du då vara? (Sätt kryss i rutan under den siffra Du väljer) 

 

 0--------1--------2------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-----10 

            
 

47. I politik talar man ofta om höger och vänster. Var vill Du placera Dig själva på en skala  

0 - 10, där 0 betyder yttersta vänstern och 10 betyder yttersta högern? (Sätt kryss i rutan under  

den siffra Du väljer) 

 

           0--------1--------2------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-----10 

            
 

48. Hur nöjd är Du med hur demokratin fungerar i Sverige? Föreställ dig en skala från 0 - 10,  

där 0 betyder mycket missnöjd och 10 betyder mycket nöjd. (Sätt kryss i rutan under den  

siffra Du väljer) 

 

 0--------1--------2------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-----10 

            
 

49. Hur nöjd är Du med din tillvaro nu för tiden? Föreställ dig en skala från 0 - 10,  

där 0 betyder mycket missnöjd och där 10 betyder mycket nöjd. (Sätt kryss i rutan under  

den siffra Du väljer) 

 

 0--------1--------2------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-----10 

            
 

50. Nu vill vi ställa några frågor om Ditt civilstånd. Är Du: 

A.  Gift   

B.  Sambo  

C.  Skild/separerad  (Om Du är skild/separerad, gå till fråga 57) 

D.  Änka/änkling 

E.   Ensamstående  (Om Du är ensamstående, gå till fråga 58)  
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51. Om Du är gift/sambo: Vilket år är Din maka/make/sambo född? 

  
Födelseår:  (4 siffror) 

 

52. Är Din maka/make/sambo yrkesverksam idag? 

A.  Ja, arbetstagare  

B.  Ja, egenföretagare 

C.  Ja, delägande make/maka 

D.  Nej, vuxenstuderande 

E.  Nej, hemmafru/hemmaman 

F.  Nej, arbetslös  

G.  Nej, pensionär 

H.  Nej, utan arbete med inkomst 

I.  Annat 

 

53a.Vilket är Din makes/makas/sambos aktuella eller senaste yrke? 

 

A.      (Ange yrke)  

B.  Har aldrig haft ett arbete 

 

53b.Om yrkesarbetande: vad har/hade Din maka/make/sambo för yrkesställning/titel? 

 
     (Ange ställning/titel)  

 

 Vilken slags bransch/verksamhet arbetar/arbetade Din maka/make/sambo i? 

 

       (Ange bransch/verksamhet) 

 

 Vad gör/gjorde man, producerar/producerade man i företaget/organisationen?   

 
      (Ange produkt, tjänst etc.) 
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54. Hur försörjer sig Din maka/make/sambo nu? 

A.  Arbetstagare 

B.  Egenföretagare 

C.  Delägande make/maka 

D.  Vuxenstuderande 

E.  Arbetslös med a-kassa 

F.  Arbetslös med socialbidrag 

G.  Arbetslös i arbetsmarknadsåtgärd 

H.  Sjukpensionär 

I.  Avtalspensionär 

J.  Förtidspensionär 

K.  Folkpensionär/förtida uttag 

L.  Annat 

 

55. Har Din maka/make/sambo varit arbetslös under de senaste 2 åren? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Hur länge? 

A.  Mindre än 1 månad 

B.  1 - 2 månader 

C.  3 - 4 månader 

D.  5 - 6 månader 

E.  7 - 11 månader 

F.  1 - 1 ½ år 
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56. Vad är den sammanlagda ungefärliga årsinkomsten, brutto, dvs före skatt, för Dig och Din make/maka/ 
sambo? 
 
      kronor 

 

Endast till Dig som är skild/separerad 

57. Vilket år skildes/separerade Ni? År:  (4 siffror) 

 

Till ALLA 

58. Vad är Din ungefärliga sammanlagda årsinkomst brutto, dvs före skatt? 

 

 A.       kronor 

B.    Vill inte svara 

 

59. Har det under senaste 12 månaderna hänt att Du och Din familj haft svårt att betala  

de löpande utgifterna till mat, hyra/hushåll, transporter etc? 

 

A.    Ja, ofta 

B.    Ja, några gånger 

C.    Ja, men sällan 

D.    Nej, aldrig 

 

60. Om vi ser 3 - 5 år framåt, kan Du då säga, att Du känner Dig säker eller osäker på Din ekonomiska situation? 

 

A.    Mycket säker 

B.    Ganska säker 

C.    Ganska osäker 

D.    Mycket osäker 

E.    Vet inte 
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Frågor om tidigare sysselsättning 

1R. Vad har Du haft för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under Ditt yrkesverksamma liv?  

 

 
A.  

 

 B.    Har aldrig haft ett arbete  (Om Du aldrig haft ett arbete, gå till fråga 28R) 
 
Om yrkesarbetande:   Vad hade Du för yrkesställning/titel? 
 
 
      (Ange ställning/titel) 
 
Vilken slags bransch/verksamhet arbetade Du i? 

 

     (Ange bransch/verksamhet) 

 

Vad gjorde man, producerade man i företaget/organisationen?   

 

     (Ange produkt, tjänst etc.) 

 

2R. Ingick arbetsledning i Ditt/Dina arbete/arbeten? 

A.  Ja B.  Nej 

 

3R. Var Du verksam inom privat eller offentligt verksamhet? 

A.  Anställd i kommun 

B.  Anställd i landsting 

 C.  Anställd i staten 

D.  Anställd i privat verksamhet 

E.  Anställd i frivillig institution, kooperativ, ekonomisk förening 

F.  Egenföretagare 

G.  Medhjälpande make/maka 
 

4R. Hur många timmar arbetade Du normalt i veckan? 

    
   timmar/vecka 
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+          + 

 

5R. Hur gammal var Du då du gick i pension? år 

 

6R. Var Du i ditt senaste längre arbete:  

   Ja, i hög Ja, i någon Nej, inte Nej, inte  
   grad mån särskilt alls 
 

A. Utsatt för konstant arbets- eller tidspress     

B. Utsatt för fysiskt hårt arbete       

C. Utsatt för smutsigt arbete      

D. Utsatt för belastande arbetsställningar     

E. Utsatt för ensidigt, monotont arbete     

F. I kontakt med skadliga kemiska ämnen     

G. I konflikt med kollegor      

H. I konflikt med närmaste överordnande     

I. Hade upprepade kontakter med krävande   

    kunder och klienter       
 
J. Fick utföra arbete som var präglade av för lite  

    yrkesmässiga utmaningar      
 
K. Utsatt för konstanta omorganisationer   

     och ändringar på arbetsplatsen      
 
L. Utförde arbete som var omöjligt att påverka, 

    om hur arbetet skulle utföras      
 
M. Arbetat med krav om att Du hela tiden skulle 

     fatta svåra beslut      
 

N. Utsatt för mobbning av arbetskamrater     

O. Utsatt för mobbning av arbetsledning     
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7R. Det finns några saker som ofta ses som fördelar med att vara utanför arbetsmarknaden. Instämmer Du eller 
tar du avstånd från följande påståenden:   
 
    Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
    helt delvis avstånd avstånd 
 

A. Att man är mindre upptagen/stressad     
 

B. Att man kan göra vad man vill    

  

C. Att man oftare träffar sin familj    

  

D. Att man ofta träffar sina vänner    

  

E. Att man har mer tid för sina fritidsintressen   

  

F. Att man har mer tid för resor    

  

G. Att man är mindre trött    

  

H. Att kroppen tar mindre ”stryk”    

  

I. Annat     

  

 

8R. Det finns några saker som ofta ses som negativt med att stå utanför arbetsmarknaden. Instämmer Du eller tar 
Du avstånd från följande påståenden:  
 
    Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
    helt delvis avstånd avstånd 
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A. Att man saknar den dagliga kontakten med   

     kollegor, kunder eller klienter    
  
 

B. Att man känner sig isolerad    

  

C. Att det inte känns meningsfullt   

     att stiga upp på morgonen    
  
 
D. Att man känner att andra ser ner på en   

     för att man inte deltar på arbetsmarknaden   
  
 
E. Att man känner att man blir sämre behandlad, t.ex.   

    när man är ute och handlar, är på banken etc.   
  
 
F. Att man känner att man inte är till nytta  

    för samhället     
  
      (forts) 

 
+          + 

… negativt med att stå utanför arbetsmarknaden … (forts) 
 
    Instämmer Instämmer  Tar delvis Tar helt 
    helt delvis avstånd avstånd 
 
 

G. Att man känner sig utanför gemenskapen   

  

H. Att man får leva med mindre inkomst   

  

I. Att man känner sig osäker på sin ekonomiska  

   situation på längre sikt    
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J. Att man känner att det är svårt att få tiden att gå   

  

 

K. Annat negativt:    

 

9R. Vad var orsaken till att Du helt lämnade arbetsmarknaden? 

   Ja, i hög Ja, i någon Nej, inte Nej, inte  
   grad mån särskilt alls 
 

A. Jag fick en arbetsskada    

  

B. Jag hade dålig hälsa    

  

C. Jag lämnade arbetsmarknaden för att 

     undvika dålig hälsa/arbetsskada    
  
 

D. Jag kände mig pressad av ledningen att gå   

  

E. Jag kände mig pressad av kollegor att gå   

  

F. Jag klarade inte jobbet längre    

  

G. Arbetsplatsen introducerade ny teknik   

  

H. Jag var på en arbetsplats där jag kände mig  

    gammal     
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I. Arbete blev mycket ansträngande för mig   

  

J. Mina kvalifikationer räckte inte längre   

  
    (forts)
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+          + 
… helt lämnade arbetsmarknaden … (forts) 

   Ja, i hög Ja, i någon Nej, inte Nej, inte  
   grad mån särskilt alls 
 
K. Jag kunde inte bli förflyttad till ett    

     mindre krävande arbete    
   
 

L. Önskade mer fritid    

  

M. Önskade mer tid för hobbies    

  

N. Önskade mer tid för resor    

  

O. Tappade lusten för att arbeta    

  

P. Önskade mer tid för familj och vänner   

  

Q. Sambo/make/maka slutade att arbeta   

  

R. Jag var arbetslös och räknade med att jag  

    aldrig skulle få ett arbete igen    
  
 

S. Annat     

  

 

10R. Gick Du direkt från arbete till den pension Du nu har eller hade Du en övergångsperiod  
utan avlönat arbete, exempelvis arbetslöshet, sjukdom etc? 

 



157 
 

A.  Gick direkt över till pension Gå till fråga 12R 

B.  Hade en övergångsperiod 

Om Du hade en övergångsperiod mellan arbete och pension: 

Hur lång tid var det från ditt senaste jobb till den dag då Du gick i pension? 

A.  Mindre än ½ år  

B.  ½ - 1 år 

C.  1 - 2 år 

D.  2 - 4 år 

E.  Mer än 4 år 
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Mottog Du under övergångsperioden något av följande bidrag/ersättning? 

A.  Arbetslöshetsersättning  Gå till fråga 11Ra 

B.  Socialbidrag  Gå till fråga 11Ra 

C.  Sjukpenning   Gå till fråga 12R 

 D.  Annat   Gå till fråga 12R 
 

Om Du hade en övergångsperiod och mottog arbetslöshetsersättning eller socialbidrag: 

11Ra. Deltog Du under Din övergångsperiod i någon form av åtgärd, arrangerad av arbetsförmedlingen (AF) 
eller kommunen?  

 

A.  Nej Gå till fråga 12R 

B.  Anställningsstöd  

C.  Beredskapsarbete  

D.  Rekryteringsstöd  

E.  Utbildningsvikariat 

F.  Arbetsmarknadsutbildning (AMU) 

G.  KOMVUX 

H.  Kunskapslyftet 

I.  IT-Satsningen (SwiT-yrkesutbildning) 

J.  Arbetslivsintroduktion (API) 

K.  Arbetslivsutveckling (ALU) 

L.  Jobbsökaraktivitet 

M.  Datortek/aktivitetscenter 

N.  Projektarbete 

O.  Resursarbete 

P.  AMI-åtgärd/yrkesprövning   (forts) 
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… någon form av åtgärd … (forts) 

Q.  Offentlig tillfällig anställning (OTA) 

R.  Lönebidrag 

S.  Offentligt skyddat arbete (OSA) 

 

T. Annat:  

 

11Rb. Hur många månader har Du totalt deltagit i åtgärdsprogram under de senaste 5 åren? 

 

Antal månader: 

 

11Rc. Hur många åtgärdsprogram har Du deltagit i? 

A.  1 program 

B.  2 program 

C.  3 eller flera åtgärdsprogram 

D.  Vet ej 

 

11Rd. Tycker Du att Dina möjligheter att få arbete ökade eller minskade genom att Du deltog  

i åtgärdsprogram? 

 

A.  Ökat mycket 

B.  Ökat något 

C.  Varken ökat eller minskat 

D.  Minskat något 

E.  Minskat mycket 
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11Re.Tycker Du att Ditt självförtroende ökade eller minskade genom att Du deltog i  
åtgärdsprogram? 
 

A.  Ökat mycket  

B.  Ökat något 

C.  Varken ökat eller minskat 

D.  Minskat något 

E.  Minskat mycket 

 

Till ALLA 

12R. Hur nöjd var Du med Ditt arbete de sista 2 åren innan Du gick i pension? 

A.  Mycket nöjd 

B.  Ganska nöjd 

C.  Varken nöjd eller missnöjd 

D.  Ganska missnöjd 

E.  Mycket missnöjd 

F.  Arbetade inte de två åren innan pension 

 

13Ra. Har Du på något sätt ångrat att Du lämnade arbetsmarknaden? 

A.  Ja B.  Nej 

 

13Rb. Finns det något som skulle få Dig att återvända till arbetsmarknaden? (ev. flera svar)  

 A.  Nej 

B.  Ja, att det var möjligt att få ett jobb 

C.  Ja, att jobbet ligger inom mitt tidigare arbetsfält 

D.  Ja, att det var möjligt att jobba deltid 

E.  Ja, att jobbet var på min tidigare arbetsplats 
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      (forts) 

 
+          + 

… återvända till arbetsmarknaden … (forts) 

F.  Ja, att jag fick relevant erbjudande om vidareutbildning 

G.  Ja, att arbetsmiljön hade ändrats  

H.  Ja, att arbetsuppgifterna hade ändrats 

I.  Ja, att det var accepterat hos mina kollegor 

J.  Ja, att arbetet ligger på samma nivå som innan jag gick i pension 

K.  Annat 

 

14R. Innan Du lämnade arbetsmarknaden, undersökte Du då, hur mycket Du skulle få utbetalt i pension? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Vem/vilka fick Du rådgivning av?  

    Ja Nej 

A. Arbetslöshetskassan    

B. Arbetsförmedlingen    

C. Fackföreningen    

D. Försäkringskassan    

E. Bank/Försäkringsbolag    

F. Företagets personalavdelning   

G. Andra privata konsulter    

H. Arbetskamrater/kollegor    

I. Vänner     

J. Andra    
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15R. Planerade Du några särskilda ekonomiska åtgärder i samband med pensionen?  

    Ja Nej 

A. Försäljning av hus/lägenhet   

B. Flytta till mindre hus/lägenhet/sommarstuga   

C. Försäljning av bil    

D. Försäljning av sommarstuga   

E. Annat     

 

16R. Deltog Du i kompetens- eller vidareutveckling de senaste 5 åren innan Du lämnade arbetslivet? 

 

A.  Ja, 1 gång 

B.  Ja, 2 - 5 gånger 

C.  Ja, fler än 5 gånger 

D.  Nej  Gå till fråga 18R 
Om Ja: Deltog Du i kompetens- eller vidareutbildning? 
    Ja Nej 

A. På eget initiativ      

B. På ledningens initiativ      

 

17R. Har Du utan framgång försökt få ytterligare kompetens- eller vidareutbildning de  
senaste 5 åren innan Du lämnade arbetsmarknaden? 

 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Vad var den avgörande orsaken till att Du inte fick vidareutbildning? 

A.  Inget intresse från ledningens sida 

B.  Brist på relevanta utbildningar 

C.  Brist på ekonomiska resurser i företaget 

D.  Annat 

E.  Vet ej 
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18R. Försökte ledningen på Din senaste arbetsplats att undvika uppsägningar med hjälp av  

intern vidareutbildning, intern omplacering eller liknande? 

 

A.  Ja 

B.  Nej 

C.  Vet ej 

 

Frågor gällande pensionen 

19R. Hur många av Dina vänner har lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder? 

A.  Alla mina vänner 

B.  De flesta av dem  

C.  Ungefär hälften av dem 

D.  Rätt många, men mindre än hälften 

E.  Några av dem 

F.  Endast en av dem 

G.  Ingen av mina vänner  

H.  Har inga vänner 

I.  Vet inte 
 

20Ra. Träffar Du Dina tidigare arbetskamrater/kollegor som fortfarande arbetar, på ett  

planerat och regelbundet sätt? 

 

A.  Ja, flera gånger i veckan 

B.  Ja, någon gång i veckan 

C.  Ja, flera gånger i månaden 

D.  Nästan aldrig 

E.  Nej 
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20Rb. Träffar Du Dina tidigare arbetskamrater/kollegor som pensionerades ungefär  

samtidigt som Du, på ett planerat och regelbundet sätt? 

 

A.  Ja, flera gånger i veckan 

B.  Ja, någon gång i veckan 

C.  Ja, flera gånger i månaden 

D.  Nästan aldrig 

E.  Nej 

 

21R. Har Du efter pensioneringen gjort något Du länge drömt om? 

A.  Ja B.  Nej 

 
Om Ja: Vad? 

 

Nu följer några frågor om din allmänna välfärd efter det att Du lämnat arbetsmarknaden,  
 jämfört med tiden innan. 
 
22R. Har Ditt allmänna välbefinnande förändrats? 

A.  Blivit mycket bättre  

B.  Blivit något bättre 

C.  Har varken blivit bättre eller sämre 

D.  Blivit något sämre 

E.  Blivit mycket sämre 
 

23R. Har Din hälsa blivit bättre eller sämre? 

A.  Mycket bättre  

B.  Något bättre 

C.  Har varken blivit bättre eller sämre 

D.  Något sämre 

E.  Mycket sämre 
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24R. Har Du träffat Dina vänner mer eller mindre? 

A.  Mycket mer 

B.  Något mer 

C.  Varken mer eller mindre 

D.  Något mindre 

E.  Mycket mindre 

 
25R. Har Du ofta eller sällan känt att det är svårt att få tiden att gå? 

A.  Mycket ofta 

B.  Ofta 

C.  Varken ofta eller sällan 

D.  Sällan 

E.  Mycket sällan 

 
26R. Förekommer det att Du känner Dig ensam? 

A.  Mycket ofta 

B.  Ofta 

C.  Varken ofta eller sällan 

D.  Sällan 

E.  Mycket sällan 
 
27R. Bedömer Du att Ditt självförtroende förändrats sedan Du lämnade arbetslivet? 

A.  Ja, blivit mycket bättre 

B.  Ja, blivit något bättre 

C.  Varken blivit bättre eller sämre 

D.  Nej, blivit sämre  

E.  Nej, blivit mycket sämre 
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28R. Skulle Du arbeta idag om det varit möjligt? 

A.  Ja B.  Nej 

 

29R. Har Du ett pensionsavtal som betalas av din arbetsgivare? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Hur lång tid löper avtalet? 

A.  Mindre än 5 år 

B.  5 - 9 år 

C.  10 - 19 år 

D.  20 år eller längre 

 

30R. Har Du privat pensionsförsäkring? 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Hur lång tid har Du haft den? 

A.  Ingen pension 

B.  Mindre än 5 år 

C.  5 - 9 år 

D.  10 - 19 år 

E.  20 år eller längre 

 

31R. Vid vilken ålder skulle Du helst vilja/ha velat gå i pension? 
 
 
Ålder:   år 
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32R. När skulle Du gått i förtid om Du kunnat välja? 

A.  Jag skulle gått i förtid, men tidigare än jag gjorde 

B.  Jag skulle gått i förtid, vid samma tidpunkt som jag gjorde 

C.  Jag skulle gått i förtid, men 1 år senare 

D.  Jag skulle gått i förtid, men 2 år senare 

E.  Jag skulle gått i förtid, men 3 år senare 

F.  Nej, jag hade inte gått i förtid 

 

33Ra. Fick Du utbetalat ett engångsbelopp från din arbetsgivare, försäkringsbolag eller liknande som ersättning, 
kompensation eller liknande, då du gick i avtalspension/förtidspension? 

 

A.  Ja B.  Nej 

Om Ja: Hur mycket betalades ut? 
 
 
 Belopp:  kronor 
 
 
Om Ja: Hur var avtalet om ersättning uppgjort? 

A.  Individuellt avtal  

B.  Kollektivt avtal  

C.  Lagstadgad ersättning eller liknande 

D.  Annat 

 

34R. Hade Du när Du lämnade arbetsmarknaden barn eller barnbarn som var i behov av en hjälpande hand? 

 

A.  Ja B.  Nej 

 

35R. Hade Du när Du lämnade arbetsmarknaden annan anhörig som var i behov av hjälp? 

A.  Ja B.  Nej 
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36R. På vems initiativ sökte Du pension? 
    Ja Nej 
 

 A. På eget initiativ    

B.  Arbetsgivare    

C.  Kollegor    

D. Försäkringskassan/läkare   

E. Arbetslöshetskassan    

F. Kommunen    

G. Arbetsförmedlingen    

H. Facket    

I. Familjen    

J. Andra     

 

37R. Upplever Du att något av nedanstående påståenden stämmer in på Dig när Du sökte och  
fick beviljat förtidspension? 
    Ja Nej 
 

A. Jag kände press från arbetsgivaren   

B. Jag kände press från arbetskamrater   

C. Jag tvingades av hälsoskäl   

D. Jag tvingades av arbetsmarknads- 

    politiska skäl     
 

E. Annat    
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38Ra. Har Du heltids- eller deltidspension? 

A.  Heltid B.  Deltid 

38Rb. Om deltid: Hur mycket? 

A.  1/4 

B.  3/4 

C.  1/2 

D.  1/3 

E.  2/3 

 

 

 

Tack för att Du gav Dig tid att fylla i enkäten! 
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Bilaga 2. Variabellista för NOS-S-materialet 

 
f1 'kön'  

 f2 'födelseår' 
 f3 'kommunkod' 
 f4 'antal personer i håshållet' 
 f5 'antal personer i hushållet under 18 år' 
 f6 'uppgifter om bostad' 
 f7aa 'inflyttningsår till nuvarande bostadsort' 
 f7ab 'alltid bott på orten' 
 f7ba 'inflyttningsår till nuvarande bostad' 
 f7bb 'kommer inte ihåg inflyttn år till bostad' 
 f8 'skolutbildning' 
 f9 'kompletterande skolutbildning' 
 f10 'faders yrke när informant 15 år' 
 f10b 'SEI-indelning' 
 f11 'språk' 
 f12a1 'yrkesverksam som arbetstagare' 
 f12a2 'yrkesverksam som egenföretagare' 
 f12a3 'yrkesverksam som delägande' 
 f12a4 'ej yrkesverksam, vuxenstuderande' 
 f12a5 'ej yrkesverksam, hemmafru' 
 f12a6 'ej yrkesverksam, arbetslös' 
 f12a7 'ej yrkesverksam, pensionär' 
 f12a8 'utan arbete i övrigt' 
 f12a9 'annat' 
 f12b1 'inkomst som arbetstagare' 
 f12b2 'inkomst som egenföretagare' 
 f12b3 'inkomst som delägande' 
 f12b4 'inkomst som vuxenstudernade' 
 f12b5 'inkomst som arbetslös med a-kassa' 
 f12b6 'inkomst som arbetslös med socialbidrag' 
 f12b7 'inkomst som arbetslös i ams-åtgärd' 
 f12b8 'inkomst som sjukpensionär' 
 f12b9 'inkomst som avtalspensionär' 
 f12b10 'inkomst som förtidspensionär' 
 f12b11 'inkomst som folkpensionär+förtida uttag' 
 f12b12 'inkomst som delpensionär' 
 f12b13 'annat' 
 f13 'arbetstimmar per vecka' 
 f14 'bedömning av hälsa' 
 f15a 'sjukdom' 
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 f15a_ja 'hur länge sjukdom' 
 f15b 'besvär efter olycka' 
 f15b_ja 'hur länge besvär efter olycka' 
 f15c 'handikapp+funktionshinder' 
 f15c_ja 'hur länge handikapp+funktionshinder' 
 f15d 'långvarig smärta' 
 f15d_a 'smärta i skuldror, nacke' 
 f15d_b 'smärtor i rygg, höfter, ischias' 
 f15d_c 'smärtor i händer, armbågar, ben, knän' 
 f15d_d 'olustkänsla, oro, ångest' 
 f15d_ja 'hur länge lidit av allvarligaste besvär' 
 f16 'förmåga att läsa snabbt och förstå text' 
 f17 'ordblind eller dyslektiker' 
 f18 'dricker informant alkohol' 
 f18b 'antal glas alkohol/ vecka' 
 f19 'Ändrade alkoholvanor' 
 f20 'lever föräldrar' 
 f20_ja 'hur ofta träffa föräldrar' 
 f21 'syskon i livet' 
 f21_ja 'hur ofta träffa syskon' 
 f22_ja 'utflyttade barn över 18 år' 
 f22a_ant 'antal utflyttade barn över 18 år' 
 f22a_ja 'hur ofta träffa barn över 18 år' 
 f22b 'hur ofta tala med barn per telefon' 
 f23 'i vilken utsträckning kan barn få ekonomisk hjälp' 
 f24 'hur ofta träffa grannar' 
 f25 'hur ofta träffa andra vänner och bekanta' 
 f26a 'skulle du i nöd be vänner, familj om ekonomisk hjälp' 
 f26b 'kan du betala utgift på 3000 kr' 
 f27 'kan du tala förtroligt med vän' 
 f28 'medlem i idrotts, fritidsförening' 
 f28_ja1 'gymnastikförening' 
 f28_ja2 'motion' 
 f28_ja3 'golf' 
 f28_ja4 'tennis' 
 f28_ja5 'fotboll' 
 f28_ja6 'handboll' 
 f28_ja7 'badminton' 
 f28_ja8 'ridning' 
 f28_ja9 'simning' 
 f28_ja10 'bowling' 
 f28_ja11 'cykling' 
 f28_ja12 'segling' 
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 f28_ja13 'orientering' 
 f28_ja14 'jakt' 
 f28_ja15 'fiske' 
 f28_ja16 'annat' 
 f29a 'besökt idrottsarrangemang' 
 f29b 'gått på bio' 
 f29c 'besökt restaurang' 
 f29d 'besökt cafe, bar' 
 f29e 'varit ute och dansat' 
 f29f 'gått på opera, operett' 
 f29g 'gått på revy' 
 f29h 'gått på teater' 
 f29i 'gått på musikevenemang' 
 f29j 'besökt konstutställning' 
 f29k 'besökt museum' 
 f29l 'lånat böcker på bibliotek' 
 f29m 'besökt kyrka, religiöst arrangemang' 
 f29n 'sjungit i kör, spelat i orkester' 
 f29o 'deltagit i studiecirkel' 
 f29p 'deltagit i kurs' 
 f30a 'läst böcker' 
 f30b 'läst tidsskrifter'  
 f30c 'läst veckotidningar' 
 f30d 'spelat kort' 
 f30e 'spelat spel,ex schack' 
 f30f 'spelat musikinstrument' 
 f30g 'sjungit i kör eller orkester' 
 f30h 'passat barnbarn' 
 f30i 'reparerat bil, cykel etc' 
 f30j 'arbetat i trädgården' 
 f30k 'reparerat, gjort ombyggnad av hus etc' 
 f30l 'samlat på saker, ex antikviteter etc' 
 f30m 'besökt auktion' 
 f30n 'målat, ritat, arbetat med lera etc' 
 f30o 'skrivit dikter, artiklar, dagbok etc' 
 f30p 'handarbete' 
 f30q 'slöjdat i trä eller metall' 
 f31 'antal arbetslösa syskon, barn, föräldrar' 
 f32a 'bostadsbidrag' 
 f32b 'a-kassa' 
 f32c 'socialbidrag' 
 f32d 'förtidspension' 
 f32e 'sjukpension' 
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 f32f 'barnbidrag' 
 f33 'vad anser du aktivering av arbetslösa' 
 f34 'kontroll av arbetslösa, socialbidragstagare' 
 f35 'hur intresserad är du av politik' 
 f36a 'röstat i senaste riksdagsvalet' 
 f36b 'röstat i senaste kommunval' 
 f36c 'röstat i senaste landstingsval' 
 f36ja_a 'vilket parti i riksdagsval' 
 f36ja_b 'vilket parti i kommunval' 
 f36ja_c 'vilket parti i landstingsval' 
 f36ja_a2 'vilket parti i riksdagsval, forts' 
 f36ja_b2 'vilket parti i kommunval, forts' 
 f36ja_c2 'vilket parti i landstingsval, forts' 
 f37a 'medlem i politiskt parti, organisation' 
 f37a_ja 'deltar aktivt i organisationens verksamhet' 
 f37b 'varit på möte senaste 12 månader med polit org' 
 f37b_ja 'antal möten senaste 12 månader i polit org' 
 f38a 'medlem i fackförening' 
 f38a_ja 'deltar i föreningens verksamhet' 
 f38b 'varit på möte senaste 12 månader med fackförening' 
 f38b_ja 'antal möten senaste 12 månader med fack' 
 f39a 'medlem i religiöst samfund' 
 f39b 'medlem i kvinnoorganisation' 
 f39c 'medlem i bostadsrättsförening, hyresgästförening' 
 f39d 'medlem i förening för mänskliga rättigheter' 
 f39e 'medlem i natur, djurskyddsförening' 
 f39f 'medlem i konst, teaterförening' 
 f39g 'medlem i musikförening, kör' 
 f39h 'medlem i rotary, lions, loge' 
 f39i 'andra föreningar' 
 f39_ja 'deltar i organisationens möten' 
 f39_ja2 'förtroendepost i organisationen' 
 f40a 'utfört frivilligt arbete i idrottsförening' 
 f40b 'utfört frivilligt arbete i bostadsrättsförening' 
 f40c 'utfört frivilligt arbete i scoutkår' 
 f40d 'utfört frivilligt arbete i internationell hjälproganisation' 
 f40e 'utfört frivilligt kyrkligt arbete' 
 f40f 'frivilligt socialt arbete med barn, ex stödföräldrar' 
 f40g 'frivilligt socialt arbete för äldre' 
 f40h 'annat frivilligt socialt arbete' 
 f40i 'annat' 
 f41a 'politiskt aktiv, skrivit på namninsamling' 
  f41b 'politiskt aktiv, stött parti med pengar' 
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 f41c 'politiskt aktiv, deltagit i möten, prostestmöten' 
 f41d 'politiskt aktiv, deltagit i demonstration' 
 f41e 'politiskt aktiv, deltagit, stött strejk' 
 f41f  'politiskt aktiv, ej köpt varor av politiska skäl' 

f41g 'politiskt aktiv, kontakt med politiker för att delge dina 
synpunkter' 
f41h 'politiskt aktiv, skrivit artiklar eller insändare till tidning, 
tidskrift' 

 f42 'kan författa skrivelse och överklaga beslut av en 
myndighet' 

f42_nej 'om nej, känner du någon som kan hjälpa dig med 
överklagan' 

 f43a1 'tittar oftast på TV1' 
 f43a2 'tittar oftast på TV2' 
 f43a3 'tittar oftast på TV3' 
 f43a4 'tittar oftast på TV4' 
 f43a5 'tittar oftast på kanal 5' 
 f43a6 'annan' 
 f43ba 'hur ofta ser nyheter på TV' 
 f43bb 'hur ofta läsa dagstidning' 
 f43c1 'läser oftast lokaltidning, regionaltidning' 
 f43c2 'läser oftast dagens nyheter' 
 f43c3 'läser oftast svenska dagbladet' 
 f43c21 'forts, läser oftast expressen' 
 f43c22 'forts, läser oftast aftonbladet' 
 f43c23 'forts, läser oftast GT, kvällsposten' 
 f43c24 'forts, annan tidning' 
 f44a 'litar på polisen' 
 f44b 'litar på press, dagstidning' 
 f44c 'litar på TV, radio' 
 f44d 'litar på skolan' 
 f44e 'litar på rättsväsendet' 
 f44f 'litar på regeringen' 
 f44g 'litar på AMS' 
 f44h 'litar på sjukvården' 
 f44i 'litar på bankerna' 
 f44j 'litar på storföretagen' 
 f44k 'litar på politikerna' 
 f45 'inställning till EU' 
 f46 'vilken samhällsklass tillhör du' 
 f47 'är du politiskt till vänster eller höger' 
 f48 'hur nöjd är du med demokratin' 
 f49 'hur nöjd är du med din tillvaro' 
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 f50 'civilstånd' 
 f51 'makas,makes,sambos födelseår' 
 f52_1 'maka,sambo yrkesverksam som arbetstagare' 
 f52_2 'maka,sambo yrkesverksam som egenföretagare' 
 f52_3 'maka,sambo yrkesverksam som delägare' 
 f52_4 'ej yrkesverksam, hemmafru, hemmaman' 
 f52_5 'ej yrkesverksam, arbetslös' 
 f52_6 'ej yrkesverksam, pensionär' 
 f52_7 'ej yrkesverksam,utan arbete med inkomst' 
 f52_8 'annat' 
 f53a 'makes, makas, sambos aktuella eller senaste yrke' 
 f53b 'SEI-indelning av makas, makes, sambos yrke' 
 f54_1 'maka, sambo försörjer sig som arbetstagare' 
 f54_2 'maka, sambo försörjer sig som egenföretagare' 
 f54_3 'maka, sambo försörjer sig som delägare' 
 f54_4 'maka, sambo försörjer sig som vuxenstuderande' 
 f54_5 'maka, sambo försörjer sig som arbetslös med a-kassa' 

f54_6 'maka, sambo försörjer sig som arbetslös med 
socialbidrag' 

 f54_7 'maka, sambo försörjer sig som arbetslös i AMS-åtgärd' 
 f54_8 'maka, sambo försörjer sig som sjukpensionär' 
 f54_9 'maka, sambo försörjer sig som avtalspensionär' 
 f54_10 'maka, sambo försörjer sig som förtidspensionär' 

f54_11 'maka, sambo försörjer sig som folkpensionär, förtida 
uttag' 

 f54_12 'annat' 
f55 'har maka, make, sambo varit arbetslös under senaste 2 
åren' 
f55_ja 'tid som make, maka, sambo varit arbetslös under 
senaste 2 åren' 

 f56 'sammanlagd inkomst brutto för informant och partner' 
 f57 'för dig som är skild, vilket år skildes ni' 
 f58 'svarat på på frågan om egen sammanlagd årsinkomst' 
 f58kr 'informants sammanlagda årsinkomst brutto' 
 f59 'svårt att betala löpande utgifter de senaste 12 månaderna' 
 f60 'Informants säkerhet om sin ekonomi 3-5 år framåt' 
 f1r 'informants huvudsakliga yrke eller sysselsättning' 
 f1rb 'SEI-indelning av informants yrke' 
 f2r 'ingick arbetsledning i arbetet' 
 f3r1 'anställd i kommun' 
 f3r2 'anställd i landsting' 
 f3r3 'anställd i stat' 
 f3r4 'anställd i privat verksamhet' 
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 f3r5 'anställd i frivillig institution, kooperativ, ekonomisk 
förening' 
 f3r6 'egenföretagare' 
 f3r7 'anställd som medhjälpande make, maka' 
 f4r 'antal arbetstimmar i veckan' 
 f5r 'ålder vid pensionering' 
 f6ra 'utsatt för konstant arbets, tidspress' 
 f6rb 'utsatt för fysiskt hårt arbete' 
 f6rc 'utsatt för smutsigt arbete' 
 f6rd 'utsatt för belastande arbetsställningar' 
 f6re 'utsatt för ensidigt, monotont arbete' 
 f6rf 'i kontakt med skadliga kemiska ämnen' 
 f6rg 'i konflikt med kollegor' 
 f6rh 'i konflikt med närmaste överordnad' 
 f6ri 'hade kontakt med krävande kunder, klienter' 
 f6rj 'utföra arbete med för lite yrkesmässiga utmaningar' 

f6rk 'utsatt för konstanta omorganisationer, ändringar på 
arbetsplatsen' 

 f6rl 'omöjligt påverka utförande av eget arbete' 
 f6rm 'ständiga krav på att fatta svåra beslut' 
 f6rn 'utsatt för mobbning av arbetskamrater' 
 f6ro 'utsatt för mobbning av arbetsledning' 
 f7ra 'mindre stressad, upptagen' 
 f7rb 'man kan göra vad man vill' 
 f7rc 'träffa sin familj oftare' 
 f7rd 'träffa sina vänner oftare' 
 f7re 'mer tid för fritidsintressen' 
 f7rf 'mer tid för resor' 
 f7rg 'mindre trött' 
 f7rh 'kroppen tar mindre stryk' 
 f7ri 'annat' 
 f8ra 'saknar daglig kontakt med kollegor, kunder, klienter' 
 f8rb 'känner sig stressad' 
 f8rc 'känns inte meningsfullt att stiga upp på morgonen' 

f8rd 'andra ser ner på en för att man ej deltar på 
arbetsmarknaden' 
f8re 'blir sämre behandlad när man är ute och handlar, på 
bank etc' 

 f8rf 'man känner att man inte är till nytta för samhället' 
 f8rg 'man känner sig utanför gemenskapen' 
 f8rh 'man får leva med mindre inkomst' 

f8ri 'man känner sig osäker på sin ekonomiska situation på 
lång sikt' 
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 f8rj 'man känner att det är svårt att få tiden att gå' 
 f8rk 'annat negativt' 
 f9ra 'lämnade arbetsmakrnad pga arbetsskada' 
 f9rb 'lämnade arbetsmakrnaden pga dålig hälsa' 

f9rc 'lämnade arbetsmarknad för att undvika dålig hälsa, 
arbetsskada' 

 f9rd 'kände mig pressad av ledningen att gå' 
 f9re 'kände mig pressad av kollegor att gå' 
 f9rf  'klarade inte jobbet längre' 
 f9rg 'arbetsplatsen introducerade ny teknik' 
 f9rh 'jag var på arbetsplats där jag kände mig gammal' 
 f9ri 'arbetet blev för ansträngande för mig' 
 f9rj 'mina kvalifikationer räckte inte längre' 
 f9rk 'kunde inte bli förflyttad till mindre krävande arbete' 
 f9rl 'önskade mer fritid' 
 f9rm 'önskade mer tid för hobbies' 
 f9rn 'önskade mer tid för resor' 
 f9ro 'tappade lusten för att arbeta' 
 f9rp 'önskade mer tid för familj, vänner' 
 f9rQ 'sambo, make, maka slutade arbeta' 
 f9rr 'var arbetslös, räknade inte med att få arbete igen' 
 f9rs 'annat' 

f10ra 'direkt till pension eller övergångsperiod utan avlönat 
arbete' 

 f10ra_1 'hur lång tid från senaste jobb till pension' 
 f10ra_m1 'mottog a-kassa under övergångsperiod' 
 f10ra_m2 'mottog socialbidrag under övergångsperiod' 
 f10ra_m3 'mottog sjukpenning under övergångsperiod' 
 f10ra_m4 'annat' 
 f11ra_1 'deltog ej i åtgärd arrangerad av AF eller kommun' 
 f11ra_2 'anställningsstöd under övergång' 
 f11ra_3 'beredskapsarbete under övergång' 
 f11ra_4 'rekryteringstöd under övergång' 
 f11ra_5 'utbildningsvikariat under övergång' 
 f11ra_6 'arbetsmarknadsutbildning under övergång' 
 f11ra_7 'KOMVUX under övergång' 
 f11ra_8 'kunskapslyft under övergång'  
 f11ra_9 'SWIT-yrkesutbildning under övergång' 
 f11ra_10 'arbetslivsintroduktion (API) under övergång' 
 f11ra_11 'arbetslivsutveckling (ALU) under övergång' 
 f11ra_12 'jobbsökaraktivitet under övergång' 
 f11ra_13 'datortek, aktivitetscenter under övergång' 
 f11ra_14 'projektarbete under övergång' 
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 f11ra_15 'resursarbete under övergång' 
 f11ra_16 'AMI-åtgärd, yrkesprövning under övergång' 
 f11ra21 'offentlig tillfällig anställning (OTA) under övergång' 
 f11ra22 'lönebidrag under övergång' 
 f11ra23 'offentligt skyddat arbete (OSA) under övergång' 
 f11ra3 'annat' 

f11rb 'månader informant deltagit i åtgärdsprogram under 
senaste 5 år' 

 f11rc 'antal åtgärdsprogram informant deltagit i' 
 f11rd 'möjlighet till arbete efter deltagande i åtgärdsprogram' 
 f11re 'själförtroende efter deltagande i åtgärdsprogram' 
 f12r 'hur nöjd med med arbete 2 senaste åren innan pension' 
 f13ra 'ångrat att ha lämnat arbetsmarknaden'  
 f13rb_1 'inget skulle få mig att återvända till arbetsmarknad' 
 f13rb_2 'ja, att det var möjligt att få jobb' 
 f13rb_3 'ja, att jobbet ligger inom mitt tidigare fält' 
 f13rb_4 'ja, att det var möjligt att jobba deltid' 
 f13rb_5 'ja, att jobbet var på min tidigare arbetsplats' 

f13rb2_1 'ja, att jag fick ett relevant erbjudande om 
vidareutbidning' 

 f13rb2_2 'ja, att arbetsmiljön hade ändrats' 
 f13rb2_3 'ja, att arbetsuppgifterna hade ändrats' 
 f13rb2_4 'ja, att det var accepterat hos mina kollegor' 

f13rb2_5 'ja, att arbetet ligger på samma nivå som innan jag 
gick i pension' 

 f13rb2_6 'annat' 
 f14r 'undersökte hur mycket informant skulle få i pension' 
 f14ra 'rådgivning av a-kassan' 
 f14rb 'rådgivning av arbetsförmedlingen' 
 f14rc 'rådgivning av fackförening' 
 f14rd 'rådgivning av försäkringskassan' 
 f14re 'rådgivning av bank, försäkringsbolag' 
 f14rf 'rådgivning av företagets personalavdelning' 
 f14rg 'rådgivning av andra privata konsulter' 
 f14rh 'rådgivning av arbetskamrater, kollegor' 
 f14ri 'rådgivning av vänner' 
 f14rj 'rådgivning från andra' 
 f15ra 'sålde hus, lägenhet vid pensionering' 

f15rb 'flyttade till mindre hus, lägenhet, sommarstuga vid 
pensionering'  

 f15rc 'sålde bil vid pensionering' 
 f15rd 'sålde sommarstuga vid pensionering' 
 f15re 'annat' 
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f16r 'deltagande i kompetensutveckling de 5 senaste åren 
innan lämnade arbetsliv' 

 f16rja_a 'deltog i kompetensutveckling på eget initiativ' 
 f16rja_b 'deltog o kompetensutveckling på ledningens initiativ' 

f17r 'utan framgång försökt få mer kompetensutveckling 
senaste 5 år innan lämnat arb markn' 
f17r_ja1 'fick ej internutbildning pga bristande intresse från 
ledning' 

 f17r_ja2 'brist på relevanta utbildningar' 
 f17r_ja3 'brist på ekonomiska resurser i företaget' 
 f17r_ja4 'annat' 
 f17r_ja5 'vet ej' 

f18r 'försökte ledningen undvika uppsägningar genom intern 
vidareutbildning etc' 

 f19r 'Antal vänner som lämnat arbetsmarknaden före 65 år' 
 f20ra 'träffar du tidigare kollegor som fortfarande arbetar' 
 f20rb 'träffar du tidigare kollegor som nu är pensionerade' 
 f21r 'gjort något som informant länge drömt om' 
 f21rb 'konkretisering av drömmar' 
 f22r 'har det allmänna välbefinnande förändrats' 
 f23r 'har hälsan blivit bättre eller sämre' 
 f24r 'träffat vänner mer eller mindre' 
 f25r 'svårt att få tiden att gå' 
 f26r 'förekommer det att du känner dig ensam' 

f27r 'självförtroende förändrats efter att informant lämnat 
arbetsliv' 

 f28r 'skulle du arbeta idag om det var möjligt' 
 f29r 'har du ett pensionsavtal som betalas av din arbetsgivare' 
 f29r_ja 'hur lång tid löper avtalet' 
 f30r 'har du privat pensionsföräkring' 
 f30r_ja 'hur lång tid har du haft privat pensionsförsäkring' 
 f31r 'vid vilken ålder skulle du helst vilja gå i pension' 
 f32r 'när skulle du gått i förtid om du kunnat välja' 

f33ra 'fick du utbetalt engångsbelopp från arb givare, försäkr 
bolag, som ersättn vid pensionering'    

 f33ra_kr 'belopp som utbetalades' 
 f33ra_ja 'hur var avtalet uppgjort' 

f34r 'hade du barn etc som var behov av hjälpande när du 
lämnade arb markn' 
f35r 'hade du annan anhörig som var i behov av hjälp när du 
lämnade arb markn' 

 f36ra 'sökte pension på eget initiativ' 
 f36rb 'sökte pension på arbetsgivares initiativ' 
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 f36rc 'sökte pension på kollegors initiativ' 
 f36rd 'sökte pension på försäkringskassan, läkares initiativ' 
 f36re 'sökte pension på a-kassans initiativ' 
 f36rf  'sökte pension på kommunens initiativ' 
 f36rg 'sökte pension på arbetsförmedlingens initiativ' 
 f36rh 'sökte pension på fackets initiativ' 
 f36ri  'sökte pension på familjens initiativ' 
 f36rj 'andra' 

f37ra 'jag kände press från arbetsgivaren när jag sökte, fick 
beviljat pension' 
f37rb 'jag kände press från arbetskamrater när jag sökte, fick 
beviljat pension' 

 f37rc 'jag tvingades förtidspensionera av hälsoskäl' 
f37rd 'jag tvingades söka förtidspension av 
arbetsmarknadspolitiska skäl' 

 f37re 'annat' 
 f38ra 'heltid, deltidspension' 
 f38rb 'hur mycket deltid'. 
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Kodning NOS-S 
 

SEI-indelning 
0=Informant kan ej specificera sitt eget yrke. Gäller fråga 1R sidan 25. 
99=Yrket finns ej i SEI 
0=Har ingen make/maka/sambo, fråga 53a, sid 22 
999=Internt bortfall 
Fråga 10) B=2, C=3 
Fråga 53) A=1, B=2 
 
Språk 
999 = internt bortfall 
1 = Svenska 
2 = Norska/ Danska 
3 = Finska 
4 = Serbo-kroatiska 
5 = Övriga slaviska, ex ryska 
6 = Grekiska 
7 = Övriga västeuropiska språk 
8 = Övriga språk 
 
Drömmar 21R (sid 36) 
1 = Nej 
2 = Resor 
3 = Familj (ta hand om barnbarn etc) 
4 = Prova annat arbete, fortsatt med egen firma 
5 = Självet (ta hand om sig själv, rå om sig själv, stiga upp när man vill) 
6 = Kultur, fritid (måla, skriva böcker, sjunga i kör, väva, skriva musik etc) 
7 = Friluftsaktiviteter, fritid (jakt, fiske, promenader, hunduppfördning) 
8 = Bostad och hem (ombyggnad, fritidshus, kolonilott, trädgårdsarbete etc) 
9 = Föreningsaktiviteter (röda korset etc) 
10 = Idrott, sport  
11 = Hobby 
12 = Familj, hobby 
13 = Ej specificerat, ex: gjort många saker 
999 = Bortfall  
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Bilaga 3. Avtal mellan SCB och Växjö universitet 
 
Underlag för behandling i SCB:s datasäkerhetskommitté 
av framställning från Växjö Universitet angående projektet ”Det tidiga uttåget från 
arbetsmarknaden – marginalisering, integration och medborgarskap” 
 
1.  Studiens syfte 
Det aktuella forskningsprojektet har det sammanfattande namnet: "Unemployment, Early 
Retirement and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countries" och är 
ett samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna Danmark, Sverige, Finland och Norge. 
Projektet finansieras av NOS-S och pågår under åren 1998-2001. Det är ett komparativt 
projekt som syftar till att jämföra utveckling och förhållanden i de aktuella länderna.  

 Syftet med projektet är att studera i vilken utsträckning arbetslöshet, förtidspension och 
andra former av tidig avgång från arbetsmarknaden undergräver möjligheterna för fullt 
medborgarskap, definierat som fullt deltagande i det sociala och politiska livet. 
Medborgarskap är en central, beroende variabel i detta projekt, vilket fokuserar på effekterna 
av välfärdsarrangemang i det samtida samhället där arbetsmarknaden tycks fundamentalt ha 
förändrats.   

 
2. Studiens ledning och uppläggning 
.  
Studien genomförs i de fyra nordiska länderna Danmark, Sverige, Finland och Norge. I 
Danmark är datainsamlingen avslutad liksom delar av analyserna. Den danska studien leds av 
professor Jörgen Goul Andersen vid Aalborgs Universitet. I Norge är professor Knut 
Halvorsen, Oslo, ansvarig projektledare och i Finland professor Olli Kangas i Åbo   
Den svenska delen av studien leds av professor Gunnar Olofsson vid Växjö universitet. Den 
svenska studien bygger på två slags datamaterial. För det första har vi tillgång till 
datamaterialet i ULF 98 (därför att i projektet ingår även prof. Stefan Svallfors i Umeå). För 
det andra skall vi samla in nya data om två avgränsade grupper (se nedan) för att uppnå full 
jämförbarhet med de övriga nordiska länderna. 
 Studien bygger på att internationell jämförbarhet kan uppnås mellan data från de olika 
länderna. Den danska intervjustudien ligger tidsmässigt före den svenska studie som vi här 
kommer att redogöra för. De data som avser ett urval av hela befolkningen (ULF 98) ligger å 
sin sida tidsmässigt något före de danska intervjuerna och den finska postenkäten. Detta leder 
till att såväl deras frågor som analysmetoder blir styrande även för den svenska studien. En 
erfarenhet från den danska studien har varit att det varit svårt att få tillräckligt höga 
svarsfrekvenser. Tänkbara skäl till detta är att antalet frågor var extremt många och att tiden 
för varje telefonintervju blev så lång att många respondenter tröttnade innan de individuella 
datainsamlingarna var avslutade1. En konsekvens av dessa erfarenheter blir att den svenska 
studien kommer att kraftigt begränsa frågorna jämfört med vad som skedde i Danmark. 
 
 
 
 
                                                           
1  Datainsamlingsmetoden var telefonintervjuer, som utfördes av Danmarks Statistik. 
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3 Databehov och datafångst 
 
Utöver kravet på internationell jämförbarhet finns även en tidsmässig restriktion. Den svenska 
studien har initierats efter den danska, men materialet och en del preliminära resultat ska 
föreligga vid den tidpunkt som ursprungligen planerades, i augusti år 2000. Detta medför en 
ganska snäv tidsmarginal för den svenska studien.  
 SCB:s Survey-enhet, som motsvarar Intervjusektionen vid Danmarks Statistik, har 
förklarat att man från deras sida inte har möjligheter att medverka i en intervjuomgång förrän 
efter sommaren 2000. Det innebär att datainsamlingen inte skulle kunna påbörjas innan 
studien måste vara avslutad. Om Växjö universitet enbart vore hänvisad till Survey-enheten 
skulle detta medför att man måste avstå från att delta i det aktuella forskningsprojektet. Även 
andra förhållanden talar emot denna form av datafångst.  
 
En framkomlig väg skulle kunna vara den som skisseras i detta PM. Datafångsten ges då 
följande översiktliga design:  
(1) SCB drar från uppgifter ur Rams erforderliga stickprov.  
(2) Växjö universitet förser SCB:s AM-enhet med frågor som ska ingå i en postenkät.  
(3) På uppdrag av Växjö universitet hanterar SCB enkäten och gör de påminnelser som 

behövs. 
(4) För att begränsa verkningarna av bortfall slumpas därefter ett stickprov bland dem som 

inte besvarat enkäten.  
(5) Därefter genomförs telefonintervjuer vid SCB av personer som anställs av Växjö 

universitet för detta. Intervjuarna är tänkta att rekryteras bland lämpliga studenter vid 
Örebro universitet. Intervjuarna åläggs samma restriktioner, beträffande sekretess och 
övriga förhållanden, som SCB finner erforderligt.  

(6) Efter datainsamlingen genom enkäter eller telefonintervjuer läggs registerdata, 
huvudsakligen ur Rams till de aktuella individposterna, vilka efter skadeprövning och 
avidentifiering ställs till professor Gunnar Olofsson förfogande för analys. Den föreslagna 
metoden gör det möjligt att komplettera enkät/intervjudata med registerinformation utan 
att något identifierbart material lämnar SCB. 

  
3.1 Urvalspopulationer 

Urvalsramen utgörs av samtliga personer 50-64 år vilka har lämnat arbetsmarknaden och nu 
har sin huvudsakliga försörjning genom olika typer av förtidspension, avtalspension, förtida 
uttag och liknande. Urvalet görs från: 
 

1.  En population av förtidspensionärer (heltid). Ett villkor för att en individ ska kunna 
ingå i urvalsramen är att han eller hon år 1998 hade pension samt att han eller hon 
tillhörde arbetskraften åren kring 1990. (Det kan ske genom att välja ett eller flera kring 
1990 – vi väljer det år som lämpligast ur datasynpunkt). Den senare restriktionen 
motiveras av att urvalsramen inte får innehålla individer som till exempel på grund av 
sjukdom m.m. ej tillhört arbetskraften under åtminstone slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet. 
 
2.  En population av avtalspensionärer (dvs sådan personer som lämnat arbetsmarknaden 

under 1990-talet i samband med nedläggning, omorganiseringar, driftsinskränkningar 
etc och som då erhållit avtalspension). 
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3.2 Stickprovsdragning 
Urvalspopulationerna definieras och individerna identifieras i Rams. Ett stickprov dras ur 
populationen av förtidspensionärer (med långvarig anknytning till arbetsmarknaden) och ett 
andra stickprov dras ur en population med avtalspension. Bägge grupper skall i dagsläget vara 
under 65 år (dvs i Rams 1998 är de mellan 48-63 år) Vi har i vår planering antagit att antalet 
individer i det första stickprovet kommer att bli mellan 900 och 1000 och i det andra 500-600 
personer.  Den slutliga urvalsstorleken bestäms i samråd med metodstatistiker. 
 

3.3     Enkätundersökning 
Växjö universitet tillhandahåller de frågor som skall ingå i postenkäten och eventuell 
telefonintervju. Frågorna väljs så att jämförbarhet med övriga nordiska länder erhålls och så 
att misstagen från den danska undersökningen inte upprepas. Detta innebär bland att annat att 
antalet frågor begränsas till vad som är absolut nödvändigt, samt att inga frågor ställs om 
individuella karaktäristika som kan hämtas ur Rams eller andra lättillgängliga registerdata. 

 
SCB genomför enkätundersökningen på uppdrag av Växjö universitet. Uppdraget omfattar 
diskussion om utformning och design av enkätformulär, tryckning av etiketter, kuvertering, 
utskick av postenkät, registrering av svar, påminnelser samt inläsning/scanning av 
enkätsvaren. 

  
  3.3.1 Behandling av bortfall: Telefonintervjuer 
För att eliminera effekter av bortfall övervägs möjligheten att dra ett stickprov bland 
individerna i det förväntade bortfallet och därefter genomföra telefonintervjuer med dessa 
individer. Metoden förutsätter att enkät- och intervjusvaren ges olika vikt. 
 
 3.4. Komplettering av enkät/intervjudata med registerdata ur Rams 
För att bland annat kunna begränsa antalet frågor kompletteras individdata från 
enkäten/intervjun med befintliga registerdata, fram för allt ur Rams. 

 
3.5. Skadeprövning, avidentifiering  och utlämnade för forskningsändamål 

SCB genomför efter skadeprövning avidentifiering av datamaterialet varefter det utlämnas till 
Växjö universitet för vetenskapliga analyser. 
 

4. Föreskrifter och åtaganden 
 

SCB föreskriver i samband med utlämnandet de regler som skall gälla för hur Växjö 
universitet får använda materialet, vilka sekretess- och säkerhetsaspekter som skall 
tillgodoses etc.. 
 
 5. Kontaktpersoner 
 
Kontaktpersoner vid Växjö universitet för denna studie är 
Gunnar Olofsson  tel 0470-70 87 63  e-post: gunnar.olofsson@svi.vxu.se 
Magnus Eriksson  tel 0470-70 87 81     e-post: magnus.eriksson@svi.vxu.se 
Erik Nyberg  tel 0470-70 87 61     e-post: erik.nyberg@ehv.vxu.se 
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Hur har förtidspensionärerna i Sverige det idag? 
 

Vi skriver det här brevet till Dig, eftersom Du ingår i en grupp förtidspensionärer med lång 
arbetslivserfarenhet. I formuläret som Du får frågar vi Dig om hur Ditt liv ser ut idag. Vi frågar 
också om hur Du hade det när Du arbetade, och om hur det gick till när Du kom att lämna Ditt 
arbete. 
 
Du är en av 1000 personer som valts ut för att ingå i studien. Undersökningen görs så att Ditt 
svar blir helt anonymt. Resultaten redovisas alltid gruppvis. Inga individuella svar kommer därför 
att kunna urskiljas i redovisningen. Det löpnummer som finns på formuläret är enbart till för 
adressering och avprickning av inkomna svar.   
 
Jag, Gunnar Olofsson, leder den grupp av forskare vid Växjö universitet som genomför denna 
undersökning i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Syftet med undersökningen är att 
få en så heltäckande och sanningsenlig bild som möjligt av hur det är att vara förtidspensionär i 
dagens Sverige.  
 
Det kommer att ta cirka 30-40 minuter att besvara frågorna. Vi ber Dig att sätta av den tiden, då 
det finns ett stort samhälleligt intresse av att få en sanningsenlig och tydlig bild av 
förtidspensionärernas situation idag. När Du svarat, skicka tillbaka det ifyllda formuläret i det 
bifogade svarskuvertet som är portofritt. Vi vill be Dig posta ditt svar senast den 13 juni. 
 
Den bifogade TRISS-lotten är ett uttryck för vår uppskattning av att Du fyller i formuläret. 
 
Har Du några frågor är du välkommen att kontakta projektmedarbetare Magnus Eriksson, Växjö 
Universitet, på telefon 0470/ 708781 under tiden 7/6 - 13/6.  
 
Jag tackar Dig på förhand för Din medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Gunnar Olofsson 
Professor, Växjö Universitet 
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Läs detta Först 

 
Din anonymitet skyddas 
 
Du ingår i en utvald grupp förtidspensionärer med lång arbetslivserfarenhet. Ditt svar kan inte 
ersättas av någon annans. För att resultaten ska bli säkra är det därför av stor vikt att så många 
svar som möjligt kommer in. Därför är just ditt svar mycket viktigt! 
 
När Ditt svarsformulär kommer in överförs svaren till en dator som sedan används för att 
statistiskt sammanställa alla inkomna svar. Resultaten kommer att redovisas i form av tabeller. 
Ingen kommer därför att kunna se hur en enskild person – t.ex. Du  - har svarat på de olika 
frågorna. Dina svar är helt anonyma och vi garanterar full sekretess. 
 
Så fyller Du i formuläret 
 
Vi ber Dig besvara varje fråga genom att sätta ett kryss X i den box som motsvarar Ditt svar. Om 
inget annat anges, ska Du endast ge ett svar, ett kryss, per fråga. På vissa frågor finns det dock 
möjlighet att svara på flera alternativ, vilket då framgår av frågan. 
 
Ytterligare information 
 
Har Du ytterligare frågor om undersökningen eller formuläret, så kontakta gärna Magnus 
Eriksson, Växjö Universitet, på telefon 0470/ 708781 under tiden 7/6 - 13/6.  
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Påminnelse 
 

Vi har ännu inte fått ta del av Dina svar på det frågeformulär om förtidspensionärers situation 
som Du fick per post den 7 juni. Kanske har du ännu inte haft tid att besvara frågorna. Vi vill 
därför understryka att det är mycket värdefullt för oss att just Du tar dig tid att besvara 
frågeformuläret så att vi får en så riktig bild av förtidspensionärers situation som möjligt.  
 
Vi är mycket tacksamma om Du kan skicka in det ifyllda formuläret senast den 26 juni. Har du 
redan skickat det ifyllda formuläret kan Du bortse från denna påminnelse.   
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