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Förord 

Vi vill passa på att tacka alla som gjort denna uppsats möjlig att genomföra. Ett särskilt tack 

till våra respondenter som tagit sig tid till att besvara våra enkäter. För sitt visade intresse och 

hans hjälp under resans gång vill vi tacka vår handledare på LKAB Mikael Paulsson och 

LKAB som ställt upp som fallföretag för vår undersökning. Vi har varit två författare till 

denna uppsats vilket var en fördel då vi tillsammans kunde lösa problem som vi stötte på 

under arbetets gång, vi vill passa på att tacka vår handledare TorBjörn Nilsson som har 

kommit med kloka råd de gånger vi har fastnat i vårt arbete. Vi hoppas att ni läsare upplever 

att arbetet är lika intressant som vi tyckt under själva resans gång. Slutligen vill vi tacka våra 

opponenter som sett sådant som vi själva har missat.  

 

Luleå, januari 2009 

Liselott Jonsson & Andreas Widgren 
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Sammanfattning 

Titel  

Vad tycker medarbetarna? – En studie av medarbetarnas pensionspreferenser vid LKAB. 

Problem  

En trend som kan ses i EU-länderna är att individer i genomsnitt går i pension redan innan  

man fyllt 60 år . Holländska studier över EU-länderna har noterat att ett tidigt utträde ur  

arbetskraften i många länder betraktas som en social rättighet och det har skapats en ”early  

exit-kultur”. Stora förtida utflöden ur arbetskraften har medfört en institutionalisering av 

rättigheten att sluta tidigt. Rättigheten att sluta tidigare kan bero på att medarbetare som  

arbetar i organisationer har olika social bakgrund, utbildning och tidigare erfarenheter. Dessa 

bakomliggande faktorer ger upphov till speciella preferenser och sätt att vara. Vi fann det 

intressant att undersöka om grupper i ett företag har liknande preferenser eller om de skilde 

sig åt.  

Syfte & forskningsfrågor 

Vårt syfte med denna uppsats är att studera önskad pensionsålder, samt förklara om det finns 

pensionspreferenser som påverkar den önskade pensionsåldern negativt eller positivt. Syftet 

preciseras i följande forskningsfrågor: 

FF1. Finns det tydliga skillnader vad gäller önskad pensionsålder mellan grupper?   

FF2. Finns det samband mellan gruppernas önskade pensionsålder och pensionspreferenser?  

Metod  

Studien använder ett kvantitativt angreppssätt, avsikten med vårt val av ansats är att samla 

information som är enkel att systematisera genom en standardiserad form, det vill säga att 

samla information genom en enkät, 116 av 250 respondenter svarade. Vi använder oss av en 

deduktiv ansats. 

Slutsats 

Vi anser att det inte finns några påtagliga skillnader mellan grupper i företaget, men att det 

finns en tendens till en early-exit kultur då genomsnittsåldern för önskad pensionsålder ligger 

på 60 år, dock påverkas genomsnittsåldern av att 32 individer har gruvpensionsmöjlighet, det 

vill säga att de enligt avtal får gå i pension vid 60 års ålder.  

Vid analysen förundrades vi över de svaga sambanden mellan pensionspreferenser och den 

önskade pensionsåldern bland medarbetarna på företaget. Vi presenterar de fåtal positiva 

respektive negativa samband som vi lyckats identifiera i avsnitten 6.2.1 & 6.2.2.  
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Abstract 
Title 

What are the employees’ opinions? – A case study of the employees' pension preferences. 

Problem  

One trend that can be seen in the EU countries is that employees want to exit from the 

workforce before they turn 60 years. A Dutch study of some EU countries has noticed that an 

early retirement from labor in many countries is considered as a social right. This has created 

an “early exit-culture”. Large early outflows of the labor have created an institutionalization, 

the right to cease work early. This right, to exit early can depend on that the employees in 

organizations have different social background, different education and different life 

experiences. These underlying factors bring forth special preferences and state how 

employees should behave. We found it as interesting to examine if different groups have 

similar preferences or if they differ. 

Purpose & research questions 

Our aim with this essay is to study desired pensionable age, and to explain the pension 

prefaces that influences the desired pensionable age negatively or positively. The aim is 

specified in the following research questions; 

FF1. Are there significant differences in pensionable age between groups?   

FF2. Are there any correlations between the groups’ pensionable age and preferences of the 

pension?” 

Methodology  

The case study was characterized by a qualitative and a deductive method, our intention with 

the choice of method was to collect information that was simple to systematize through a 

standardized form, i.e. to collect information through a questionnaire. We sent out 250 

questionnaires and received 116 responses. 

Results 

We consider that there are no obvious differences between the groups in the company, but 

there is a tendency of an early-exit culture. The average desired pension age is 60 years. 

During the analysis we were surprised by the weak correlations between the pension 

preferences and the desired pension ages among the employees. We present the few positive 

and negative correlations that we succeeded to identify in the sections 6.2.1 and 6.2.2. 
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1. Inledning 

 Avsnittet introduceras med bakgrunden till uppsatsen. Sverige lider av en arbetskraft som vill 

gå i pension tidigare än för ett par decennier sedan, en trend som kan ses i EU-länderna, vi 

problematiserar detta senare i problemdiskussionen som mynnar ut till syfte och 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om pensionspreferenser eftersom att Sverige som så många andra 

industriländer lider av en arbetskraft som vill gå i pension tidigare än för ett par decennier 

sedan (Stattin, 2006). Enligt rapporter från SCB så överstiger redan idag antalet individer som 

träder ur arbetskraften än de som träder in (SCB, 2008). Alla individer har olika 

pensionspreferenser på grund av olika tidigare erfarenheter, social bakgrund och 

utbildningsnivå (Jacobsen, 2002). Om företag inte vet vilka skäl som den önskade 

pensionsåldern påverkas av, så kan de inte försöka åtgärda tidigt utträde från arbetsplatsen.  

1.2 Problemdiskussion 

En trend som kan ses i EU-länderna är att individer i genomsnitt går i pension redan innan 

man fyllt 60 år (Stattin, 2006). Stattin (2006) som är forskarassistent vid Umeå universitet 

anser att skälet till detta finns att söka i den paradoxala utvecklingen som skett under flera 

decennier. Paradoxen innebär att trots en ökad livslängd, förbättrad levnadsstandard och bättre 

genomsnittlig hälsa under flera decennier så har utträde ur arbetskraften skett vid en allt lägre 

ålder. Allt fler människor slutar arbeta innan den lagstadgade pensioneringsåldern och inom 

de flesta länder som ingår i OECD är den faktiska pensionsåldern betydligt lägre än den 

lagstadgade, dock så har den nedåtgående kurvan stagnerat det senaste decenniet (OECD, 

2006). 

 

I Sverige är den lagstadgade pensionsåldern 65 år, men enligt kommittén för arbetstid- och 

semesterregler ligger den verkliga pensionsåldern på 58.2 år och enligt Ekelöf & Kindenberg 

(2002) ligger den på 62 år (Arbetsmiljöforum, 2002, Arbetsmiljö och hälsa, 2008).   

Pensionsåldern beror på många olika saker bland annat individuella beteenden och 

incitamentsstrukturen på samhällets välfärdssystem. Det vill säga om systemen är generösa 

med avseende på den ekonomiska ersättningen förväntas fler individer gå i pension tidigt, 
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enligt Stattin (2006). Vidare har det under de senaste decennierna skett en förändring i 

kulturella värderingar för tidigare utträde ur arbetskraften. Holländska studier över EU-

länderna har noterat att ett tidigt utträde ur arbetskraften i många länder betraktas som en 

social rättighet och det har skapats en ”early exit-kultur”. Stora förtida utflöden ur 

arbetskraften har medfört en institutionalisering av rättigheten att sluta tidigt. Rätten att 

avbryta arbetslivet har ersatt den tidigare dominanta sociala normen om plikten att arbeta (de 

Vroom & Guillemard, 2002).  

 

Rättigheten att sluta tidigare kan bero på att medarbetare som arbetar i organisationer har 

olika social bakgrund, utbildning och tidigare erfarenheter. Dessa individuella och specifika 

bakomliggande faktorer ger upphov till speciella preferenser och sätt att vara (Jacobsen, 

2002). Stattin (2006) anser att pensionspreferenser kan påverka vid vilken ålder som 

medarbetare vill gå i pension. Pensionspreferenser kan vara bland annat arbetsmiljön, önskan 

om att få mer fritid, dålig hälsa eller en positiv inställning till arbetet (Stattin, 2006).   Andra 

preferenser som påverkar individernas val att arbeta eller inte beror på hur högt de värdesätter 

karriär och det sociala med att arbeta (Björklund, 1996). Arbetskraften består av flera grupper, 

de två stora är arbetare och tjänstemän. Utöver dessa två så kan man dela upp en organisation 

utifrån ålder och kön, tidigare erfarenheter och andra preferenser påverkar hur individer 

tycker och tänker. Olika grupper skiljer sig åt på många fronter till exempel arbetsmiljö och 

arbetstider. Om arbetsmiljön är fysiskt och psykiskt ansträngande så kan den påverka 

medarbetares önskade pensionsålder negativt, leda till att individer vill gå i pension tidigare 

än avtalat (Stattin, 2008). Män och kvinnor har olika förutsättningar, kvinnor är regel fysiskt 

svagare än män och på grund av detta bör ett fysiskt ansträngande arbete påverka dem mer än 

män Chandler & Brown (2007). Att undersöka om de olika könen ser en organisations arbete 

som fysiskt ansträngande blir intressant då det kan bidra till att individer väljer att sluta arbeta 

tidigare än lagstadgad ålder. Individers ålder, tidigare erfarenheter, utbildning och socialt 

umgänge påverkar vad en individ tycker och tänker (Jacobsen, 2002). Samtidigt så vet vi att 

åldern på individen som får en fråga om när han eller hon vill gå i pension spelar en stor roll, 

vid 30 års ålder kan individer bara spekulera i huruvida kroppen fysiskt orkar arbeta vid 60 

års ålder. Vidare kan också 30 års extra livserfarenhet påverka en individs 

pensionspreferenser både positivt och negativt. Vi finner det intressant att undersöka om 

ålders grupper har liknande preferenser eller om de skiljer sig åt.  
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1.3 Syfte  

Vårt syfte med denna uppsats är att studera önskad pensionsålder, samt förklara om det finns 

pensionspreferenser som påverkar den önskade pensionsåldern negativt eller positivt. Syftet 

preciseras i följande forskningsfrågor: 

 

FF1. Finns det tydliga skillnader vad gäller önskad pensionsålder mellan grupper?   

Grupper definieras i avgränsningar. 

 

FF2. Finns det samband mellan gruppernas önskade pensionsålder och pensionspreferenser?  

Pensionspreferenser definieras i avgränsningar. 

1.4 Avgränsningar 

Definitioner: Våra grupper är uppdelningar mellan män och kvinnor med undergrupper 

arbetare, tjänstemän och en indelning beroende på ålder (20-40 år, 41-65+ år) 

Med tanke på studiens omfattning och vissa pensionspreferensers natur så måste vi avgränsa 

oss vad gällande vilka pensionspreferenser som undersöks, därför begränsar vi oss till 

preferenser från områdena ekonomi, socialt umgänge, arbetsmiljö, utbildning och önskan att 

utveckla sin karriär dessa definierar vad vi benämner pensionspreferenser.  
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1.5  Disposition 

 

Figur 1. Disposition 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras aktuella begrepp som ska underlätta förståelsen av valda metoder. 

Efter varje underrubrik redogörs våra val av metoder och utgångspunkter.  

 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Kvantitativ ansatts 

Studien använder ett kvantitativt angreppssätt, som strävar efter att mäta företeelser så att de 

kan omvandlas till siffror, detta tillvägagångssätt kan ta tid att utföra. Det kännetecken som 

mer än något annat skiljer kvantitativ forskning från kvalitativ forskning är inriktningen på 

siffror snarare än ord som analysenhet (Denscombe, 2000). Avsikten med vårt val av ansats är 

att samla information som är enkel att systematisera genom en standardiserad form, det vill 

säga att samla information genom en enkät, informationen ska enkelt kunna matas in i en 

dator och tillåta att många enheter kan analyseras med varandra. Resultatet vi vill få fram är 

om det finns en skillnad i preferenser mellan olika åldersgrupper och andra givna variabler. Vi 

anser att genom att undersöka många individer genom kvantitativ studie så illustreras 

samband tydligare än genom en kvalitativ ansats, då en kvalitativ ansats undersöker färre 

individer men möjligtvis på en djupare nivå. Den typ av kvantitativ data som används är data 

på nominalskalenivå, där det handlar om summering av medlemmarna i speciella kategorier 

som till exempel man och kvinna. Även har data på ordinalskalenivå används, vilket innebär 

att kategorierna är placerade i viss ordning, det vill säga rangordnande till exempel ”högre 

eller lägre än” eller ”mer eller mindre än”(Ibid). 

2.1.2 Deduktiv ansats 

Vår studie praktiserar ett deduktivt forskningssätt då vi utgår från befintliga teorier. En 

deduktivt ansats utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att dra slutsatser om 

någon företeelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi har valt en deduktiv 

forskningsfokus då det redan finns forskning inom det ämne vi har valt att undersöka samt 

böcker och annat publicerat material tillgängligt.  
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2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Survey 

Karaktäriserande för en enkät är att möjligheten finns för en bred och omfattande täckning av 

respondenter. Surveyundersökningar som tillvägagångssätt är en forskningsstrategi, där 

forskare som väljer denna strategi kan använda en rad olika metoder; frågeformulär, 

intervjuer, skriftliga källor och observationer. Där vi valt att använda oss av frågeformulär. 

Det som utmärker en surveyundersökning är dess kombination av bred täckning vid en given 

tidpunkt och beroende på empirisk data, ”Skaffa fram data till kartläggning”.  Vi har valt att 

använda oss av frågeformulär där faktum är att vi inte kan samla in data från alla som ingår i 

undersökningskategorierna.  

2.2.2 Urval & population 

Vi begränsade vår undersökning till anläggningen i Kiruna där det finns 1559 medarbetare 

varav 453 är tjänstemän och resterande 1106 är arbetare, bland tjänstemännen arbetar 108 

kvinnor och bland arbetarna arbetar det 88 kvinnor. 

 

I och med att vi vill beskriva skillnader mellan olika grupperingar så måste vi fånga in 

tillräckligt många respondenter från alla grupper. Detta gjordes genom att göra ett stratifierat 

urval och sedan i grupperna gör slumpmässiga urval med 12-28% från varje grupp, grupperna 

var här bara uppdelade i kön och arbetssituation, vi valde att bortse från åldersavgränsningen 

då de yngre individerna var så pass på i 3 utav fyra grupper. Skillnaden i procent beror på 

storleksskillnader i grupperna och då ett representativt antal individer från alla grupper behövs 

för att göras beräkningar så valdes att öka den procentuella andelen i de mindre grupperna. Ett 

stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper, och sedan 

väljs ett slumpmässigt urval ut från varje undergrupp. Urval från undergrupperna kan göras 

proportionellt eller icke proportionellt. Proportionellt urval innebär att urvalet från 

undergrupperna görs enligt undergruppernas proportioner i populationen, ett större urval görs 

i större undergrupper. Ett icke proportionellt urval innebär att proportionerna för urvalets 

storlek från respektive undergrupp inte stämmer överens med proportionerna för 

undergrupperna i förhållande till populationen. Oavsett om proportionellt eller icke 

proportionellt urval väljs så har alla enheter eller individer en chans att bli utvalda i urvalet. 

Ett stratifierat slumpmässigt urval ger en försäkran om att alla undergrupper blir 

representerade i urvalet. På grund av stora skillnader i grupperna har vi valt att göra ett icke 

proportionellt urval, där vi anpassat urvalet av varje undergrupp till hur stor undergruppen är. 
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För att kunna dra slutsatser om hela populationen kommer vi att skicka ut enkäter till minst 16 

% av populationen. Denna procentsumma valdes ut därför att den är tillräckligt hög för att ge 

en representativ bild av den önskade pensionsåldern. Ett högre antal hade ej varit möjligt med 

tanke på undersökningens begränsade tid. Enkäterna adresserades personligen till en person i 

varje hushåll. Urvalet blev 250 personer av Kiruna kommuns invånare som arbetade på 

LKAB. Detta motsvarar ungefär 16 % av alla som arbetar på LKAB Kiruna. 

Urvalet gjordes på alla anställda från 20 år och uppåt. På grund av att fördelningen mellan 

män och kvinnor är väldigt skev på LKAB Kiruna så delar vi upp grupperna i olika storlek.  

Tabell 1. Urval till enkäten 

Individ % Antal 

Kvinnliga Arbetare 28,4 25 

Kvinnliga Tjänstemän 27,8 30 

Manliga Arbetare 12,2 135 

Manliga Tjänstemän 13.2 60 

På grund av att de kvinnliga grupperna på företaget är så små så valde vi att göra ett 

procentuellt mycket större urval i dessa grupper, dock så fanns det inte nog individer i 

åldrarna 41-65+ i det kvinnliga urvalet för att göra lika stora grupper som för männen. Vi har 

anpassat grupperna så gott som det var möjligt till populationen för att kunna dra slutsatser 

som kan representera hela populationen. 

2.2.3 Val av fallföretag 

Då LKAB kontaktandes så erbjöds vi ett uppdrag. LKAB står inför stora pensionsavgångar de 

närmaste åren. Genom visualiseringen av vilka preferenser som påverkar den önskade 

pensionsåldern så ges möjligheter till förbättringar inom LKAB:s verksamhet, som kan leda 

till minskade pensionsavgångar och förhoppningsvis högre genomsnittspensionsålder.  

2.3 Litteratur 

Material till studien har insamlats från Luleå tekniska universitets bibliotek. Via bibliotekets 

databaser söktes det även vetenskapliga artiklar, databaser som användes var Lucia, Libris, 

Emerald, google scholar och Ebsco Host. Sökorden som har använts för all litteratursökning, 

gemensamt, var för sig eller i kombination; Pension, förskjutning, motivation i arbete, 

arbetares preferenser, skäl till arbete, äldre i arbete, preferenser. Vart och ett av sökorden har 

även använts på samma sätt men med dess engelska översättning det vill säga pension, 

motivation in work (job, employment), worker preference, reason (motive) to work. 
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2.4 Datainsamling 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är sekundärdata ett material som redan finns insamlad för 

ett ändamål som har används i studien. Primärdata kännetecknas av att de samlas in för den 

aktuella undersökningen. Insamling kan ske genom till exempel enkäter som beskrivs 

nedanför.   

 

Vår studie använder kvantitativa enkäter för att förklara och ge oss insyn i 

undersökningsobjektets mönster, samband och skillnader gällande önskad pensionsålder och 

nämnda bakgrundsfaktorer. Vi motiverar valet av att genomföra en enkätundersökning genom 

att vi vill undersöka vad en större grupp individer står gällande pensionering samt möjligtvis 

se samband i gruppen enligt Backman, (1998) är detta precis vad enkäter hör samman med.  

 

Vi valde att börja undersökningen genom att ställa bakgrundsfrågor, för att senare gå vidare 

och ställa frågor som kopplas till de pensionspreferenser som valts att undersöka, i slutet på 

enkäten ställdes frågor om skälen till tidigare pensionsålder till dem som valt att ange en 

önskad pensionsålder under 65år och skäl till fortsatt arbete till dem som valt att svara 65år 

eller senare. 

2.4.1 Distribution 

En fördel med att skicka ut enkäter till specifika personer är att det är möjligt att nå den 

målgrupp man är intresserad av. Enkäterna sändes ut per post. Kuverten var adresserade 

personligen till utvalda personer och innehöll en enkät, bilaga A, och ett svarskuvert 

adresserat till Andreas Widgren. Efter att breven anlänt till adressaterna hade de två veckor på 

sig att besvara enkäterna detta kontrollerades genom att ett brev skickades till Liselotts 

föräldrahem som ligger i Kiruna. 

2.4.2 Bortfall 

Enkäter av detta slag är alltid förbundna med ett visst bortfall. Det så kallade externa 

bortfallet, det vill säga att enkäten inte besvaras alls, kan till exempel bottna i att enkäten inte 

nått adressaten eller att den tillfrågade inte velat svara. Så kallat internt bortfall innebär att 

enkäten återsänds men att vissa frågor har lämnats obesvarade. Bortfall försvårar alltid 

tolkningen av resultaten. Åtgärder har gjorts för att försöka minska bortfallet. Det externa 

bortfallet försökte vi minska genom att vi gjorde svarskuvertet portofritt och att genom att 

inneha möjligheten att skicka ut påminnelser. Vi förklarade syftet med undersökningen och 

presenteras detta på ett övertygande sätt. Vi gjorde även avsändaren tydlig och returadress 
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fanns om fel adress hade angetts.  Vi angav även att svaren behandlas konfidentiellt. Det 

interna bortfallet försökte vi motverka genom att frågeformuläret utformades så att det var lätt 

att besvara och genom att alltför känsliga frågor undveks.  För att det externa och interna 

bortfallet skulle undvikas gjorde vi enkäten enkel som skulle ta cirka 10 minuter att svara på.  

 

För att öka andelen respondenter till enkäten gick vi även ut med en tävling där ett pris kunde 

vinnas, möjligheten att delta har varit helt valfritt och de vinnande deltagarna har 

slumpmässigt lottats ut.  För att öka svar frekvensen har möjligheten att skicka ut en 

påminnelse till de individer som valt att inte svara på enkäten har funnits, då varje enkät som 

skickats ut har numreras vid utskicket. Märkningen gjordes överst på frågeformulärets första 

sida.  Genom att jämföra märkningen på alla inkomna enkäter med förteckningen över alla 

personer i urvalet, ser man vilka som inte besvarat enkäten och sedan kan ett påminnelsebrev 

skickas ut. På grund av tidsbegränsningen för vår undersökning och antalet respondenter som 

svarat så behövdes inte detta då andelen svarande var tillräcklig för att genomföra syftet med 

uppsatsen. 

2.4.2.1 Bortfalls resultat 

Naturligt bortfall 

Från bruttourvalet 250 personer fanns ett naturligt bortfall på 3 personer. Det naturliga 

bortfallet var två returnerade brev vilka aldrig nått adressaten och att en och samma person 

var skriven på två olika adresser och därav skickades två enkäter skickades ut till en och 

samma person.  

Efter dessa bortfall blev nettourvalet 247 personer. 

Externt bortfall 

Tabell 2. Resultat över grupperingar, utskick samt respondenter. 

Individ Antal utskick Antal svarande % Svarande 

Kvinnor Arbetare  25 13 52 % 

Kvinnor Tjänstemän  30 16 53,3 % 

Män Arbetare  135 56 41,5% 

Män Tjänstemän  60 31 51,6 % 

Totalt 247 116 47 % 

 

123 personer (av 247 adresserade) besvarade enkäten, dock inkom sju svar för sent vilket 

innebär en svarsfrekvens på 47 % (116 personer). Det externa bortfallet var därmed 53 %. 
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Internt bortfall 

Vid analysen av svaren märktes att det särskilt fanns ett internt bortfall för fråga 17. Bortfallet 

på fråga 17 kan bero på att svarande misstolkat frågan, besvarat frågan genom att ange önskad 

grundlön istället för att ange hur mycket högre lön de anser arbetet skall ge. Detta innebar att 

analysen för denna fråga påverkas och vi valde att ta bort fråga 17 helt från analysen. 

En respondent hade missat en sida på enkäten, vilket påverkar resultaten för området 14-21, 

detta område har bara 115 respondenter.  

2.5 Analysmetod 

Informationen från enkäten kommer att kopplas samman med teoriavsnittet i analysen. 

Tabell 3. Koppling mellan enkätfrågor, Pensionspreferensområde och teoriområde. 

Enkätfråga Information till området Teoriområde 

1-5, 15,20 Bakgrund Övergripande 

16-19 Ekonomi Ekonomi och dess betydelse 

9, 21-22 Socialförhållande  Sociala faktorer som påverkar 

6-8, 10-13 Arbetsmiljö Arbetsmiljö och dess påverkan 

14 Karriär Viljan att utveckla sin karriär 

23a-23b Anledningar Övergripande 

24 Åtgärder  Övergripande 

 

Statistiken som vi samlat in kommer att analyseras i flera nivåer med hjälp av programmen 

Minitab och Excel, vi börjar med att undersöka om det finns skillnader mellan grupper i 

företaget genom att visualisera informationen i dotplots och scatterplots. Vi använder 

scatterplots eftersom att de på ett enkelt sätt kan visa relationer mellan två kvantitativa 

variabler, kvalitativa variabler kan visualiseras genom till exempel olika färger. Nedanför 

kommer vi förklara hur man läser av en dotplot. 
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Figur 2. Förklarade dotplot. 

Ovanstående dotplot visar hur skiftarbete påverkar den önskade pensionsålder på företaget. 

Där x-axeln visar respondenternas önskade pensionsålder och y-axeln visar om 

respondenterna arbetar i skift eller inte. Varje prick (dot) representerar upp till två 

observationer, det vill säga upp till två respondenter. Majoriteten ligger vid 60 år. Man kan 

avläsa att respondenter som inte arbetar skift har en högre önskad pensionsålder (se ) än de 

respondenter som arbetar i skift. För att göra detta tydligare tar vi bort majoriteten, det vill 

säga 60 år och visar nedanstående tabell som tar med de observationer som avviker från 

majoriteten för att se tendensen tydligare.  

Tabell 4. Förklarade tabell till önskad pensionsålder avseende skiftarbete. 

 Arbetar skift     Ja       Nej     Alla    

>60       6 26   32    

<60     11   13   24 

Av ovanstående tabell kan man avläsa att de respondenter som har en önskad pensionsålder 

över 60 år har en större andel som inte arbetar skift och de respondenter som har en önskad 

pensionsålder tidigare än 60 år har en större andel av respondenter som arbetar skift. Av detta 

kan man dra slutsatsen att skiftarbete kan påverka individerna att gå i en tidigare pension.  

 

Dessutom så kan scatterplot-grafer visualisera samband som är icke linjära, detta kan inte en 

linjär regressionsanalys.  
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Även vanliga stapeldiagram kommer vi att använda för att på ett enkelt sätt visa skillnader 

mellan grupperingar i företaget.  

 

En dotplot ger data som liknar en boxplot, ett histogram och en scatterplot. Liksom en boxplot 

är det mest användbara för att jämföra distributionen av flera variabler eller distribution av 1 

variabel i flera grupper. Liksom ett histogram ger siffran en grov uppskattning av täthet, och 

som med scatterplot motsvarar varje symbol (dot) 1 observation. Nedanstående scatterplot ger 

vi en förklaring till hur man ska tolka informationen. 
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Figur 3. Förklarande scatterplot. 

I ovanstående figur står x-axeln för den avtalade pensionsåldern som respondenterna har och 

y-axeln för deras önskade pensionsålder. Här avläses även yrkesbeteckningen på 

respondenterna där A står för arbetare och T för tjänstemän. Om man ska se på tillexempel  

i figuren ovan som är arbetare som har en avtalad pensionsålder på 65 år men har en önskad 

pensionsålder på 60 år, här ser man skillnaden mellan tjänstemän och arbetare i frågan om 

deras önskade pensionsålder och deras avtalade pensionsålder.  

 

Vi kommer att undersöka om det finns starka samband mellan den önskade pensionsåldern 

och andra variabler, det enklaste sättet att undersöka detta är att mäta korrelation mellan två 
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kvantitativa variabler. Korrelationen kan variera från de starkaste sambanden 1 och -1, en 

korrelation som närmar sig 0 visar ett svagt eller inget samband.  

 

Därefter kommer vi att använda oss av en linjär regressionsanalys för att visa på samband 

mellan en beroende variabel (önskad pensionsålder) och oberoende variabler (preferenser, till 

exempel arbetsmiljö). En linjär regressionsanalys är en statistisk modell som handlar om att 

beskriva hur en beroende variabel påverkas av en oberoende variabel. Regressionsanalys är en 

av de mest använda statistiska metoderna inom många olika tillämpningsområden för att 

beskriva och bestämma samband mellan två eller flera olika variabler om det är flera variabler 

som så använder man namnet multipel linjär regression. Linjär regressionsanalys är även en 

metod som används för att bygga modeller som förklarar så mycket som möjligt av 

variationen i en viss studerad situation man skapar en linje som ska förutspå vad som händer. 

Med hjälp av analyserna så hoppas vi att finna samband mellan olika skäl (preferenser) och 

den önskade pensionsålder. Nedanstående figur förklarar linjär regressiosnanalys. 
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Figur 4. Förklarade regressionsanalys. 

Ovanstående figur visar den önskade pensionsåldern och arbetsmiljön som respondenterna 

upplever på sin arbetsplats. Här kan man avläsa yrkesbeteckningen på respondenterna där A 

står för arbetare och T för tjänstemän. Här har vi mätt in de olika svaren i form av 1 och 0, där 

0 står för negativt och 1 för positivt, det vill säga att de respondenter som upplever sin 

arbetsmiljö som dåligt har fått en nolla och de respondenter som upplevt sin arbetsmiljö som 
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positivt fått en etta. X-axeln visar detta från 0 till 1, där vi mätt in respondenternas upplevelse 

av arbetsmiljön (index står för de alla olika variablerna som mättes i arbetsmiljön). Y-axeln 

visar respondenternas önskade pensionsålder. Från detta kan vi avläsa med hjälp av linjerna i 

figuren om det finns skillnader mellan tjänstemän och arbetare hur de upplever sin arbetsmiljö 

och om detta påverkar deras önskade pensionsålder. I denna figur ser man att arbetarna har en 

mer nedåtgående linje (se )som visar att deras arbetsmiljö påverkar den önskade 

pensionsåldern mer jämfört med tjänstemän. 

2.6 Metodproblem 

I detta avsnitt så beskriver vi vilka metodproblem som kan uppstå, hur vi försökt motverka 

dessa och vilka metodproblem som har uppstått samt presenterar vi hur vår enkät stämmer 

överens med vår teori samt vårt syfte.

 

2.6.1 Validitet 

Vid studier kan vissa metodproblem uppstå, dessa benämns validitet och reliabilitet.  

Validitet avser vad ett mätinstrument exempel en enkät, mäter det som var avsett att mäta 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). För att få så hög validitet som möjligt i denna 

undersökning har vi försökt göra en enkät så tydlig som möjligt, bilaga A. Vi har fått 

feedback av Robert Lundqvist för enkäten som är universitetsadjunkt och ägnar i första hand 

tiden åt undervisning i statistik samt fått feedback av vår handledare TorBjörn Nilsson.  

Förutom detta gick vi igenom enkäten noggrant på LKAB den 15/12-2008, för att veta att 

frågorna vi ställde var enkla och lättförståeliga.  Vi har även varit noga vid framtagandet av 

enkäten så att frågorna överensstämmer med syftet med undersökningen. Vi märkte att vi 

hade med de frågor som behövdes för att uppfylla syftet så att inga kompletterande 

undersökningar behövdes göra. Vi insåg att vi missat att ställa en intressant fråga efter att vi 

avslutat undersökningen, respondenterna behövde inte ta ställning till hur mycket högre lönen 

skulle vara för att de skulle gå i pension vid fråga 18. Det skulle varit väldigt intressant att se 

hur mycket högre lönen de individer som svarat ja på frågan behöver för att sänka sin önskade 

pensionsålder.  

 

Vi höll enkäten kort och koncist vilket ökar sannolikheten att de utvalda individerna 

medverkar i undersökningen. Vid insamling av mottagen data var vi noga med att föra in rätt 

siffror, för att inte fel skulle uppstå gick vi igenom materialet båda två för att få så hög 

validitet som möjligt. 
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2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att de mätinstrument som används ska ge tillförlitliga och stabila resultat 

och pålitlighet hos det uppmätta värdet i en enkät, vilket bekräftas genom att detta kan 

upprepas med likartat resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Genom att välja enkäter 

ser vi att reliabiliteten varit hög då alla fått samma frågor. Det problem som kan uppstå är om 

någon individ missuppfattar frågor, dock har vi formulerat frågorna med begripliga och 

vanliga ord och enkäten har prövats för att försöka få så hög reliabilitet som möjligt. Dock 

märktes att fråga 17 möjligtvist hade misstolkats vid returnering av enkäterna, men detta löste 

vi genom att göra två olika beräkningar på fråga 17.   

2.7 Källkritik 

2.7.1 Källkritik för Internet & böcker 

Eftersom det till stor del har används sekundärkällor såsom internet så måste man vara 

medveten om att informationen inte alltid är pålitlig. Därför har informationen blivit kritisk 

granskad för att öka pålitligheten. För de böcker som använts i uppsatsen har samma kritiska 

tillvägagångssätt använts, innehållet granskades och informationen jämfördes med andra 

källor, för att nå ökad pålitlighet. Vi är även väl medvetna om att få artiklar har används för 

att öka pålitligheten av arbetet, dock ser vi detta inte som ett problem då de avhandlingar, 

publikationer vi har hittat behandlar det som vi behöver för att komma fram till en slutsats. 

Samt sett att de böcker och publikationer som ej använts i arbetet nämner det vi redan tagit 

fram i uppsatsen och för att inte upprepning ska uppstå har vi valt att använda oss av de 

publikationer och böcker som har gett oss mest fakta och information.  

2.7.2 Kritik mot datainsamlingsmetoden 

Kritiken mot en kvantitativ metodansats är att undersökningen inte får samma djup som en 

kvalitativ metodansats. Vi är väl medvetna om detta men eftersom det både är svårt med 

frågor som har sin grund i individers preferenser och att vi i större utsträckning kan 

generalisera med kvantitativ ansats väger fördelarna med en kvantitativ ansats upp denna 

kritik.  
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3. Teori 
 

Detta avsnitt presenterar vår teori, avsnittet börjar med teori för Early-exit kultur och går 

sedan vidare till pensionspreferenser, ekonomi, sociala faktorer, arbetsmiljö och karriärs 

utveckling. 

 

3.1 Early exit kultur  

Det fanns tidigare en dominerande social norm, plikten att arbeta. Idag har normen ersatts av 

en ”rättighet”, möjligheten att sluta arbeta tidigare än avtalat (de Vroom och Guillemard 

2002). Attitydmönstret har försvårat möjligheterna för äldre arbetskraft och ligger inte särskilt 

väl i fas med ambitionerna om ett förlängt arbetsliv (Torgén m.fl. 2001). Det finns underlag 

för att säga att det existerar en så kallad early exit-kultur, det vill säga en utbredd önskan att 

avsluta arbetet tidigt som är ett resultat av att andra aspekter av livet värderas högre än 

avlönat arbete (Stattin, 2008). Arbetsförhållandenas betydelse för den önskade pensionsåldern 

är en fråga som anknyter till ett utstötningsperspektiv och utgångspunkten här är en hypotes 

om att det föreligger ett negativt samband mellan arbetsvillkor, arbetsmiljö och önskad 

pensionsålder. En hög grad av arbetsmiljöbelastning förväntas sänka den önskade 

pensionsåldern (Stattin, 2008). Att arbeta till 65 år utgjorde den tidigare normen, den nu 

skapade early exit kulturen har ersatt den tidigare normen om plikten att arbeta (de Vroom & 

Guillemard, 2002). Sverige är ett av OECD länderna som länge har stått emot denna trend, i 

jämförelse med kontinental Europa och Finland så har Sverige en stor mängd arbetare i 

åldrarna 55-64, detta beror på utformningen av vårt välfärdssystem (ibid). Bosworth, Dawkins 

och Stromback (1996) ser att det finns tydliga ekonomiska incitament till ett fördröjt 

arbetsutträde, dock är det svårt att förutsäga hur pensionssystemet påverkar pensionsåldern 

eftersom värderingar och attityder spelar stor roll för individers pensionsbeslut. 

Pensionspreferenser påverkas av den rådande normen i samhället (ibid). 

3.2 Pensionspreferenser 

Michman (1991)  anser att preferenser är attityder och värderingar, han menar att preferenser 

är de kulturella värden som förklarar individualism. Arbete, framgång, materialism och andra 

egenskaper är inlärda genom sociala interaktioner. Inlärda interaktioner menar Michman 

(1991) är skola, vänner och familj. Attityder påverkas starkt av personlig erfarenhet, 

inflytande från familj och vänner och kontakten med andra. Medarbetare tar med sig 

individuella pensionspreferenser så som social bakgrund, utbildning och tidigare erfarenheter 



17 

 

när de träder in i organisationen. De individuella pensionspreferenserna påverkar och ger 

upphov till arbetsplats pensionspreferenser, individerna i organisationen påverkar varandra 

(Jacobsen, 2002). På grund av det kan finnas betydande skillnader mellan individer i 

organisationen så är det viktig att ta hänsyn till individuella pensionspreferenser för 

medarbetarna när man utformar en arbetssituation som ska främja arbetsmotivation hos 

individen (Jacobsen, 2002). Det är även viktigt för individen att ha fängslande arbetsuppgifter 

med intensivt arbete och kreativitet för att kunna lösa uppgifter som är utmanande. Det som 

oftast minskar motivationen hos medarbetare är bristande tillfredställelse av sociala och 

psykologiska behov, såsom dålig arbetsmiljö, likgiltig ledning eller för lite information och 

medbestämmande (Hagemann, 1990). Därför är det viktigt att individerna i en organisation 

utvecklas eftersom att vara 

understimulerad raserar på sikt både självförtroendet och insatsviljan (Ibid). 

3.2.1 Ekonomi och dess betydelse för pensionering 

En självklar anledning varför individer vill arbeta är lönen. Enligt en artikel på suntliv.nu 

(Arbetsmiljö och hälsa, 2005) så finns det grund till att fler skulle sluta jobba tidigare om de 

hade möjligheten. Dock så har inte alla den möjligheten, inte minst av ekonomiska skäl. För 

de som haft ett låglöneyrke blir kanske inte pensionen tillräcklig om de går i förtid och 

tvingas därför bli kvar i arbetslivet (ibid). Däremot så finns det en tendens till att för höga 

ekonomiska incitament resulterar i förtidspensionsavgångar. Samtidigt så kan ökad 

ekonomisk ersättning motivera en anställd att fortsätta arbeta (Esser, 2005). 

 

Lawler (1994) kopplar situationen som medarbetaren befinner sig i till hur en individs behov 

ser ut för tillfället där lönen ger trygghet och därmed kan ha mindre betydelse för någon som 

har andra behov. Situationen spelar roll för hur individer värdesätter yttre drivkrafter som lön 

och belöningar (Ibid). Trots att ekonomiska faktorer spelar en stor roll när det gäller 

människans arbetsmotivation är det osannolikt att detta är den enda motivationen till att arbeta 

Esser (2005). De flesta arbetstagare behöver få både yttre och inre belöningar som de känner 

att de förtjänar för att ha en positiv inställning till den lön de får. Dock kan inte pengar 

gottgöra för ett tråkigt arbete och för att man inte trivs på arbetsplatsen. Arbetsmotivation kan 

bestå av yttre drivkrafter som exempelvis pengar och olika former av belöningar, till exempel 

titlar och statussymboler Lawler (1994). Inre drivkrafter och inre belöningar består av 

psykologiska faktorer så som feeback från chefen Lennéer – Axelson & Thylefors (2005). 

Esser (2005) skriver om forskning som anser att det måste finnas ekonomiska incitament att 
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arbeta men samtidigt har forskning om enbart ekonomiska incitament inte lyckats tydliggöra 

tidiga avgångar och leder till att det finns andra motivationsfaktorer som påverkar en individs 

önskade pensionsålder (ibid). 

3.2.2 Sociala faktorer som påverkar arbetet 

Inte minst det sociala livet spelar en stor roll för hur individen upplever sin arbetssituation och 

hur länge individen vill arbeta. I arbetslivet upplever människan tillfredställelse beroende på 

hur arbetsgemenskapen ser ut. Många individer har arbetsgruppen som sin närmaste grupp 

bekanta och utvecklar både kärleks och vänskapskontakter ur arbetsrelationer.  Ett behov, det 

sociala stödet, har speciellt uppmärksammats som en viktig aspekt. Socialt stöd i form av 

praktiskt och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater har betraktat som 

direktverkande, det vill säga att socialt stöd är positivt i sig. Flera studier betonar vikten av det 

sociala nätverket för att kunna hantera påfrestningar i livet. Arbetsgruppen är en viktig källa 

till gemenskap och förväntas att i viss mån kunna tillfredställa behov av vänskap, stimulans 

och känslomässigt utbyte (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Den sociala tillvaron 

påverkas även enligt Åkerstedt (1995) av skiftarbete, att genom att arbeta på udda arbetstider 

minskar den disponibla tid som kan avsättas för samvaro med familj och vänner eller för olika 

fritidssysselsättningar som kan påverka den tidiga önskade pensionen 

 

Enligt Esser (2005) och Lennéer - Axelson & Thylefors (2005) så arbetar människor inte bara 

för de ekonomiska incitamenten utan även för att vara en del av ett socialtnätverk, arbetet 

behöver inte ens vara roligt eller tillfredställa arbetarens behov för att motivera arbetaren, 

motivationen kan komma genom att arbetet ger individen en ”vi” känsla arbetsgruppen skapar 

en social relation till andra individer för arbetaren och det kan vara motivation nog att arbeta. 

Många lever idag ensamma och för dem blir arbetsgruppen ofta den viktigaste källan till 

gemenskap. 

 

Enligt Lawler (1994) ger arbetstillfredställelse positiva attityder gentemot arbetet. 

Tillfredställelse uppstår när de mål har nåtts, det rör sig om hur individens krav och 

förväntningar angående arbetet tillgodoses. Sociala och psykologiska faktorer i arbetsmiljön 

är de faktorer som främst orsakar skillnader mellan förväntningar och uppnådda mål- om 

personalen ska kunna ge bra prestation i arbetet måste de själva ha en tillfredsställande 

arbetsmiljö. 
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3.2.3 Arbetsmiljö och dess påverkan på individen 

Då arbetsmiljö diskuteras hamnar ofta de fysiska aspekterna först i blickomfånget. De är lätta 

att iaktta, mäta och diskutera. De psykosociala aspekterna är däremot svårare att hantera – 

gruppdynamik, relationer kommunikation, arbetsroller och olikheter mellan människor 

(Ahlberg, 2003).   

 

Vi använder Ahlbergs (2003) definition av vad arbetsmiljö är enligt svensk lag: 

Med ordet arbetsmiljö menar lagen att allt som påverkar en människa i arbete – både fysiska 

och psykosociala omgivningen. En god arbetsmiljö är följaktligen en omgivning där inte bara 

fysiska risker är undanröjda, utan också en miljö där de anställda kan påverka sin egen 

arbetssituation och där det inte förekommer allt för stora psykiska belastningar eller starkt 

styrt eller bundet arbete. Dessutom ska arbetet ge möjlighet till omväxling, sociala kontakter, 

sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, självbestämmande och ansvar och helst också till 

personlig och yrkesmässig utveckling.  

 

Fysisk arbetsmiljö kan vara värme, utrymme, ventilation eller buller. Till fysisk arbetsmiljö 

räknas även ergonomi som arbetsställningar som påverkas av möbler, datorer, verktyg och 

annan kringutrustning som behövs för att utföra en arbetsuppgift. När det gäller fysisk 

arbetsmiljö och dess fysiska effekter på individer är kunskapen omfattande, som resultat av 

detta finns det olika former av gränsvärden, regleringar och skydd. Men då det kommer till 

den fysiska arbetsmiljöns påverkan på psykiska funktioner är kunskapen begränsad och 

orsakssammanhangen komplexa. Liksom att människor kan skadas av fysiska objekt så kan 

de även skadas av den sociala arbetsmiljön eller psykiskt krävande arbetsuppgifter som kan 

påverka individen negativt i relation till önskad pensionsålder. Om arbetsmiljön är fysiskt 

tung så påverkar det hur länge en individ klara av och hur länge individen vill arbeta 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). 

 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) anser att det finns en uppsättning kriterier för en god 

arbetsmiljö. I diskussionerna av dessa förutsätts ofta ju mer av det goda desto bättre. Dock så 

finns det andra infallsvinklar, enligt Warr (1987, 1993) som finns refererad på sida 26 i 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) så finns det ett antal faktorer som bidrar till 

arbetsrelaterad psykisk hälsa. Han beskriver hur faktorerna påverkar individen i analogi med 

vanligt vitaminintag. Brist på dessa faktorer påverkar hälsan negativt men efter en viss nivå av 

tillförsel så nås ingen ytterligare effekt. Tillgång till pengar, fysisk säkerhet och social status 
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går inte att överdosera. Andra faktorer går dock att överdosera dessa är bland andra 

inflytande, delaktighet och egenkontroll. Dock reagerar individer inte på samma sätt i en 

given situation men om en individ under en längre period utsätts för en ”dålig” arbetsmiljö så 

kommer individen förr eller senare att reagera. Individen blir besviken och reagerar med ilska, 

resignation, motsträvighet och andra beteenden som inte gynnar arbetsklimatet individen själv 

och effektiviteten (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

Chefen har stor betydelse för arbetsmiljön på en arbetsplats. Angelöw (2002) menar vidare att 

stödjande och uppmuntrande chefer bryr sig om, ger utrymme för samtal om svårigheter, ger 

uppskattning genom att bekräfta, stärka och bry sig om. Uppskattning skapar motiverade 

medarbetare med stärkt självförtroende och ökat välbefinnande. Med feedback kan chefen 

visa att medarbetarna gör ett bra jobb och hur de ska öka sin kompetens,  uppskattning och 

feedback är viktigt för människors hälsa och påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse, 

enligt Angelöw (2002). Karasek och Theorell (1990) menar även att det sociala stödet från 

medarbetare spelar en viktig roll i hur man upplever sin arbetssituation. 

 

Arbetsgruppen formar sin egen psykosociala arbetsmiljö, det betyder att alla medarbetare i 

närområdet måste ta personligt ansvar för den. Medarbetare måste inte gilla varandra men de 

måste bete sig anständigt mot varandra oavsett religion, kön, ålder, härkomst och mycket 

annat (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Klimatet eller atmosfären i en grupp är en 

produkt av allt som sker och hur det sker. Relationer, konflikter, kommunikation, 

arbetsledning och så vidare. Arbetsklimatet är inte statiskt utan förändras hela tiden beroende 

på vad som händer inom och utanför gruppen. Dock så försvåras det hela med att individer ser 

och uppfattar saker på olika sätt, en ”rå men hjärtlig” jargong är för en person rå och 

destruktiv samtidigt som någon annan tycker den är varm och hjärtlig (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2005). Ett dåligt psykosocialt arbetsklimat kan leda till att individer försöker 

avsluta sin anställning tidigare, ett exempel på orsaker är ålders diskriminering (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Arbetsklimatet kan påverka en individ negativt som kan 

resultera i en önskan att byta tjänst inom företaget, fokusera sig på karriärutveckling eller gå i 

en tidig pension. 

3.2.4 Viljan att utveckla sin karriär och dess påverkan på individen 

Att vi arbetar är på grund av att det finns behov av försörjning där ekonomiska faktorer utgör 

ett starkt intryck på individen, om möjligheter till försörjning utanför arbetslivet ges minskar 
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det ekonomiska tvånget som kan locka, enligt Hansen och Orban (2002), individer till att sluta 

arbeta i förtid. För att försöka förklara varför individer väljer olika vägar under sitt yrkesliv 

har psykologiska och sociologiska utgångspunkter beaktas. Arbetsmotivation utgör en viktig 

del i vad som gör ett arbete attraktivt, det förklarar hur en mängd olika faktorer påverkar hur 

individen upplever sittarbete. Donald E. Super (1910 - 1994) utvecklade teorier där främst 

processen och dess olika faser lyftes fram för att beskriva olika stadier i utvecklingen av en 

yrkeskarriär. Uppfattningen är att människor utvecklas över tid, livsstadier och den sociala 

rollens betydelse för hur man upplever ett arbete. Det beror delvis på att deras sociala roller 

utanför arbetet är olika (Aronsson & Kilbom, 1996).  Lovén (2000) menar att människan hela 

tiden strävar efter att förverkliga sin självuppfattning avseende yrkesval och karriärval och om 

hälsan tillåter är strävan ständig, strävan att utveckla sig själv och sitt yrkesval kan påverka 

den önskade pensionsåldern positivt genom att uppfylla individens önskemål resulterar i att 

den önskade pensionsåldern förskjuts.  
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4. Empiri 

 
Detta kapitel börjas med en presentation av fallföretaget därefter presenteras väsentliga 

bakgrundsfaktorer till enkäten samt sammanställs väsentlig information av enkätsvaren. 

 

4.1 Presentation av Fallföretaget 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av 

förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av 

mineralprodukter till andra branscher (LKAB, 2008). LKAB har ca 4180 anställda oktober 

2008.  Där ca är 1177 tjänstemän och resterande 3003, är arbetare. Varav 491 är kvinnor. 

(Mikael Paulsson, 2008). LKAB har en special pensions (gruvpension) för arbetare som har 

arbetat under jord över 20 år, detta kan möjligtvist påverkat vår undersökning. 

 

4.2 Resultat av enkätfrågor 

 

Nedan presenterar vi de svar som samlats in från respondenterna genom vårt enkätutskick. 

På grund av undersökningens omfattning så kommer vi bara presentera de svar vi använder i 

analysavsnittet, resterande empiri presenteras i bilaga 2. 

 

4.2.1 Bakgrundsfaktorer 

Resultatet från fråga 3, vid vilken ålder respondenterna ville gå i pension, redovisas nedanför.  
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Figur 5. Önskad pensionsålder hos respondenterna 
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Det resultat som vi fick var att den önskade pensionsåldern var spridd mellan 50 år och 73 år 

med majoriteten 60år. 

 

Följande tabell visar om respondenterna arbetade antigen ovanför eller under jord. 

Tabell 5. Respondenter som arbetar ovanför eller under jord. 

Under/ovan jord 

Under jord             34 

Ovan jord               82 

Total                     116 

 

Resultatet från frågan om vilken den avtalade åldern för respondenterna var redovisas 

nedanför. 
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Figur 6. Den avtalade åldern för respondenterna.  

Resultatet visade att den avtalade pensionsålder varierar mellan 60, 62, 65 och 67 år. 

4.2.2 Ekonomi 

Fråga 16 i enkäten tar upp om respondenterna anser att de får nog betalt för det de presterar på 

arbetsplatsen. Resultatet redovisas i figur 8 på kommande sida.  
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Figur 7. Antal respondenter som anser att ha nog bra betalt för prestation på arbetsplats. 

Resultatet visar att det är 41 individer som anser att de får nog bra betalt och 74 som anser att 

de inte får tillräckligt nog bra betalt för det de presterar på arbetsplatsen. 1 person har ej svarat 

på frågan. 

 

Vi ställde en följdfråga angående om individerna skulle ha valt en lägre pensionsålder om de 

haft en högre lön. Diagrammet för frågan om respondenten skulle gå i pension tidigare om de 

fick högre lön ses nedan. 
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Figur 8. Beskriver om en tidigare pension skulle tas vid högre lön. 
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63 individer svarade ja på frågan, det vill säga att 63 individer skulle gå i pension tidigare om 

de fick högre lön, resterande 52 skulle inte gå i pension tidigare. 

4.2.3 Arbetsmiljö  

Fråga 6 i enkäten tog upp olika faktorer som behandlade arbetsmiljön, respondenterna skulle 

kryssa i antigen den vänstra eller högra kollumen som skulle besvara om arbetsmiljön som de 

upplevde var bra eller dålig. Resultatet resovisas nedanför i form av tabell 

Tabell 6. Hur respondenterna upplever sin arbetsmiljö 

Arbetsmiljö  

Fysiskt ansträngande 37 

Ej fysiskt ansträngande 79 

   
Hög ljudnivå 67 

låg ljudnivå 49 

  
Psykiskt ansträngande 50 

Ej psykiskt ansträngande 66 

  
Hög stressnivå 70 

Låg stressnivå 46 

  
Dålig ljussättning 46 

bra ljussättning 70 

  Dålig luft 75 

bra luft 41 

  
Stor mängd arbete 68 

tillräckligt/lite arbete 48 

  
Dåligt med hjälpmedel 33 

Bra med hjälpmedel 83 

 

Nedanstående tabell visar resultatet från hur många av de arbetande som arbetar i skift. 

Tabell 7. Hur många som arbetar i skift. 

Skiftarbete 

 Ja                            51 
Nej                         65 

Totalt                    116 

 

Respondenterna fick även en fråga om de själva anser att deras arbetsplats är farlig, resultatet 

redovisas nedanför. 
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Figur 9 diagram över hur respondenterna upplever sin arbetsplats, som farlig eller inte farlig. 

Det var 43 respondenter som upplevde sin arbetsplats som farlig och resterande 73 

respondenter inte upplevde sin arbetsplats som farlig. 

 

Nedanstående stapeldiagram visar om respondenterna upplever sin arbetet som rolig.  
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Figur 10. Upplever de svarande sina arbetsuppgifter som roliga 

Resultatet visade att 94 av 116 anser att deras arbete är roligt medan 22 anser att deras arbete 

inte är roligt.  
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Nedanstående tabeller visar ifall respondenterna upplever om de får feedback från sin chef. 

Tabell 8. Antal respondenter som får feedback från chef 

Feedback från chef 

Ja        75 

Nej      41 

Antal    116 
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5. Analys 

 
I detta avsnitt presenteras analysen utförd på det empiriska materialet, vilken var den önskade 

pensionsåldern för olika grupper och om det finns några samband mellan bakgrundsfaktorerna 

och önskade pensionsålder. Här presenteras den information vi analyserade från empirin, 

resterande analyser finns i bilaga 2. 

 

5.1 Tillvägagångssätt vid analys 

I början av arbetet med denna undersökning ville vi genomföra regressionsanalyser på 

materialet men eftersom tiden gick och vi började analysera så uppstod problem en stor del av 

analysen blev intetsägande vid användande av regressionanalys på grund av materialets 

utformning. Det bästa sättet att visualisera skillnader och samband i vårt material mellan 

önskad pensionsålder och preferenserna var till stor del genom visualisering genom grafer och 

tabeller.  

5.2 Bakgrundsfaktorer, skillnader mellan grupper  

Vi börjar med att presentera en dotplot och en tabell över gruppernas, de vill säga tjänstemän, 

arbetare, kvinnor och mäns, önskade pensionsålder. Tabellen har även en uppdelning för 

ålder, 20-40 år och 41-65+ år. 
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Figur 11 dotplot över gruppers önskade pensionsålder 
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Figuren visar hur skillnaden i den önskade pensionsåldern är mellan grupperna det vill säga 

mellan män (M) och kvinnor (K) uppdelade i arbetare (A) och tjänstemän (T). Man ser att den 

önskade pensionsåldern har en likande spridning mellan kvinnor och män oavsett om de är 

tjänstemän eller arbetare. Inga större skillnader kan utläsas från respondenternas önskade 

pensionsålder, något so sticker ut lite är en grupp manliga arbetare som vill sluta arbeta vid 

55års ålder. Vi finner det intressant att spridningen är så pass låg och att det inte går att finna 

några större skillnader mellan grupperna. 

Tabell 9. Kön, arbetssituation och demografisk uppdelning över önskad pensionsålder 

Individ Genomsnittsålder Önskad 
pensionsålder 

Avtalad 
pensionsålder 

Antal 

Arbetare Kvinna, 20-40år 31 år 59 år 64 år 8 

Arbetare Kvinna, 40-65+år 48 år 60 år 65 år 5 

Arbetare Man, 20-40 år 36 år 57 år 63 år 9 

Arbetare, 40-65+år 52 år 60 år 62 år 47 

Tjänstemän Kvinna, 20-40år 32 år 60 år 65år 9 

Tjänstemän Kvinna, 40-65+år 45 år 61 år 63 år 7 

Tjänstemän Man, 20-40år 34 år 60 år 64år 13 

Tjänstemän Man, 40-65+år 53 år 62 år 64 år 18 

Totalt 41 år 60 år 64 år 116 

 

Genomsnittet för önskad pensionsålder är 60 år, vilket vi finner intressant, att den önskade 

pensionsåldern ligger i närheten av 60 stämmer bra överrens med vad Stattin (2008), Ekelöf & 

kindenberg (2002) och kommittén för arbetstid- och semesterregler skriver. Vi anser att 

gruvpensionen (60 år) som arbetare som jobbat minst 20 år under jord får kan påverka när 

övriga medarbetare vill gå i pension. Samtidigt som arbetare som har den tidigare 

gruvpensionen väljer att arbeta till den avtalade åldern (60 år). Då grupperna även delats upp i 

ålder kan vi se skillnader men genomsnitten påverkas i större utsträckning av spridningen för 

de yngre (20-40) då de består av små grupper jämfört med de äldre grupperna (41-65+). De 

små grupperna ger oss ytterligare ett problem och det är att sannolikheten att de individer vi 

fått svar från inte skapar en bra bild över populationen. Det finns en röd tråd för den önskade 

pensionsåldern. Medarbetare med en redan tidig avtalad pension känner inte ett behov av gå i 

pension tidigare än avtalat samtidigt som medarbetare som inte har en avtalad tidigare 

pensionsålder vill gå i pension vid samma ålder som de medarbetare som har gruvpensionen 

(60 år).  
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5.3 Ekonomi 

Det som presenteras nedanför är respondenternas önskande pensionsålder med avseende på 

lönen, lönens påverkan på den önskade pensionsåldern och hur de känner för den grundlön 

som de i dagsläget får. Under analysen så framkom det inte intressant information när vi 

delade upp populationen i grupper.  På grund av att vi inte fann någon intressant skillnad 

mellan grupperna så valde vi att pressentera hela populationen i relation till preferenserna.   

5.3.1 Tillfredsställd med lönen mot önskad pensionsålder 

Nedanstående dotplot visar hur önskad pensionsålder påverkas av om medarbetaren är nöjd 

med lönen eller om de önskar en högre lön för det arbete de gör. 
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Figur 12. Beskriver om önskad pensionsålder påverkas av lön. 

42 utav 115 anser att de har nog bra betalt, det fanns en individ som missade en sida på 

enkäten därför är det inte 116 individer som behandlas i denna graf. Figuren visar att 

majoriteten oavsett om de anser att de får nog hög lön eller inte vill gå i pension vid 60 års 

ålder men om individerna anser att lönen inte är tillräcklig så kan det påverka den önskade 

åldern för utträdet ur arbetskraften, i jämförelse med de som anser att lönen är tillräcklig vill 

fler individer gå i pension före 60 år om de anser att lönen inte är tillräcklig vilket stödjer 

Esser (2005), som anser att ekonomiska incitament kan motverka utträde ur arbetskraften.  
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5.3.2 Lönens påverkan på önskad pensionsålder 

Vi ställde en följdfråga angående om individerna skulle valt en lägre pensionsålder om de haft 

en högre lön, 63 individer svarade ja på frågan. Vi kunde dock inte se något samband mellan 

individer som önskade en tidigare pensionsålder och om de fått högre lön. Diagrammet för 

frågan om respondenten skulle gå i pension tidigare om de fick högre lön ses nedan. 

NejJa

70

60

50

40

30

20

10

0

A
n

ta
l

Tidigare pension om högre lön

 

Figur 13. Beskriver om en tidigare pension skulle tas upp vid högre lön. 

Detta stödjer den hypotes som Esser (2005) tar upp i sin doktorsavhandling, högre lön kan 

leda till ett tidigare utträde ur arbetskraften. Lawler (1994) tar upp att lönen ger en trygghet 

och den ekonomiska tryggheten kan öka andra behov så som mer fritid och minska lönen och 

arbetets betydelse. Ekonomiska preferenser är inte allt, Esser (2005) tar även upp att forskning 

om enbart ekonomiska incitament inte lyckas tydliggöra tidiga avgångar och leder till att det 

finns andra motivationsfaktorer som påverkar en individs önskade pensionsålder. 

5.4 Arbetsmiljö  

I stora delar av arbetsmiljöavsnittet har två grupper, arbetare och tjänstemän, vägts mot 

preferenserna då övriga grupperna inte visar större skillnader mellan varandra. Variabler som 

användes vid värderandet av arbetsmiljö var psykologiska variabler som ljus, ljud och stress 

samt hur krävande arbetet ansågs vara. Fysiska variabler som hur fysiskt ansträngande arbetet 

är, om luften är bra eller dålig och om det finns hjälpmedel vid till exempel tunga lyft. Vi 

börjar med att beskriva de skillnader vi fann mellan arbetare och tjänstemän angående deras 

arbetsförhållanden och om detta på något sätt påverkar deras önskade pensionsålder.  
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Från fråga 6 i enkäten har vi sammanstält ett index för varje enskild medarbetare, indexet 

skapades genom att svaren slog samman och genomsnittet av svaren från frågorna gav ett tal 

mellan ett och noll. Ett positivt svar gav en etta och den negativa en nolla, anser arbetarna att 

arbetsmiljön är väldigt tung och psyksikt ansträngande så ges en nolla i genomsnitt. Om de 

anser att den är mitt i mellan så blir svaret 0.5 och om medarbetaren anser att arbetsplatsen är 

bra så blir det genomsnittliga svaret 1. Det finns även en sammanställning över vad arbetarna 

och tjänstemännen ansåg om de separata frågorna i tabell 6. 

 

Figur 14 Stapeldiagram över skillnader mellan arbetare och tjänstemän i arbetsmiljö 

Stapeldiagrammet visar skillnaden mellan tjänstemän och arbetare på LKAB i frågan om hur 

de upplever deras arbetsmiljö från fråga 6 i enkäten, där 1 står för positivt inställning för de 

arbetsförhållanden som existerar på deras arbetsplats och 0 för negativ inställning för de 

arbetsförhållanden som existerar på deras arbetsplats. Mellan 0 och 1 är den genomsnittliga 

upplevelsen som respondenternas har för sin arbetsplats arbetsmiljö. A (blå stapel) står för 

arbetare och T (röd stapel) står för tjänstemän.  

 

Av stapeldiagrammet kan man tyda att arbetare på LKAB har en negativare inställning för 

deras arbetsmiljö än vad tjänstemännen har. Arbetare har ett snitt på 0,44 medan 

tjänstemännen har ett snitt på 0,64.  

 

Nedanstående tabell visar vad tjänstemän och arbetare anser om sin arbetsmiljö, från fråga 6 i 

enkäten. 1 står för positiv inställning och 0 för negativ inställning, de vill säga de 

respondenter som upplever sin arbetsmiljö som positiv har fått en etta och de som upplever 

sin arbetsmiljö som negativ fått en nolla. På så vis har vi fått en genomsnittlig upplevelse av 
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respondenternas arbetsmiljö i avseende om de upplever sin arbetsmiljö fysiskt ansträngande, 

pysiskt ansträngande, hög eller låg stressnivå, upplevelse av ljus, ljud och luftkvalité, 

upplevelsen av mängden arbete samt om det finns tillräckligt med hjälpmedel. 

Tabell 10. Sammanställning av arbetsmiljö 

Arbetsmiljö – 

individ 

Fysisk Ljudnivå Pysiskt  Stressnivå Ljus Luftkvalité Arbete Hjälpmedel 

Alla 0,68 0,42 0,57 0,40 0,60 0,35 0,41 0,72 

Arbetare 0,65 0,42 0,57 0,39 0,62 0,35 0,36 0,68 

Tjänstemän 0,73 0,42 0,60 0,42 0,58 0,36 0,51 0,77 

Det gemensamma genomsnittet för både arbetare och tjänstemän för hur de upplever sin 

arbetsmiljö är 0,52. 

 

För att se om den önskade pensionsåldern påverkas av hur de anställda uppfattar sin 

arbetsmiljö gjordes en scatterplot med regressions linje, detta för att se spridningen mellan 

önskad pensionsålder med variabeln arbetsmiljö vi använder oss av grupperna 

tjänstemän/arbetare eftersom att grupperna män och kvinnor inte visade något klart samband. 
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Figur 15 Scatterplot över den önskade pensionsåldern påverkas av arbetsmiljö. 

 

Axeln Y har önskad pensionsålder och axeln X har respondenternas upplevelse av 

arbetsmiljön. Grafen är visuellt uppdelad i två grupper, arbetare och tjänstemän. Det finns 
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inget klart samband mellan önskad pensionsålder och eller om du arbetar som arbetare eller 

tjänsteman. Dock så kan vi i regressionen nedan se att arbetsmiljöindexet påverkar den 

önskade pensionsåldern en aning. Det är ett svagt samband men så som Lennéer-Axelson & 

Thylefors (2005) skriver så kan en tung arbetsmiljö påverka när en individ önskar att gå i 

pension. 

Multiregression av arbetsmiljö och arbetssituation 

Tabell 11. Multiregression av arbetsmiljö och arbetssituation 

Önskad pensionsålder = 57,8 + 0,485 AT + 4,32 Arbetsmiljö  

Predictor                       Coef   SE Coef       T P 

Constant                   57,7904    0,7364   78,47   0,000 

AT                          0,4854    0,6863    0,71   0,481  

Arb miljö  4,317     1,403    3,08   0,003     

S = 3,31334   R-Sq = 11,1%   R-Sq(adj) = 9,5% 

 

Det låga p värdet( visar var p värdet ligger) betyder att vad individerna arbetar som inte har 

någon betydelse för när de vill gå i pension. Att arbetsmiljö har en svag påverkan kan vi se 

eftersom att de två regressionslinjerna bara har en svag positiv lutning. 

 

När det gäller fysisk arbetsmiljö och dess fysiska effekter på individer så kan vi se att 

arbetsmiljö har en påverkan, dock liten, på pensionsåldern. Lenner-Axelsson m.fl. (2005) 

påvisar att om arbetsmiljön är fysiskt tung så påverkar det hur länge en individ klarar av och 

hur länge individen vill arbeta.  Vi kan se att de anställda som har en mer negativ lutning på 

hur de upplever sin arbetsmiljö har en tendens att ha en tidigare önskad pensionsålder. 

 

För hur den önskade pensionsåldern påverkas av respondenter med skiftarbete gjordes 

nedanstående dotplot, figur 16. 
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Figur 16. Önskad pensionsålder med avseende på skiftarbete 

 

J, står för att respondenterna arbetar skift och N, står för att respondenterna inte gör det. Det 

kan avläsas att fler av de respondenter som inte arbetar i skift har en högre önskad 

pensionsålder än den genomsnittliga önskade pensionsåldern. Såsom Åkerstedt (1995) påvisar 

att den sociala tillvaron kan påverkas av skiftarbete, som kan påverka individer att stanna 

längre i arbete. 

5.4.1 Farlig arbetsplats och önskad pensionsålder  

Vi valde att inte inkludera om arbetaren ansåg sin arbetsplats som farlig i arbetsmiljöfrågorna 

i fråga 6 på grund av att vi ansåg det speciellt viktig för när individer vill gå i pension. 

Variablerna som mättes i nedanstående graf var önskad pensionsålder mot hur respondenten 

upplevde sin arbetsplats, som farlig eller inte farlig. Grafen visar om respondenterna anser att 

deras arbetsplats är farlig och hur detta påverkar deras önskade pensionsålder. 
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Figur 17. Dotplot över hur önskad pensionsålder påverkas av farlig arbetsplats. 

Det mest intressanta för sambanden mellan önskad pensionsålder och en farlig arbetsplats är 

att om genomsnittet och majoriteten 60 år ignoreras så syns ett klart mönster att individer som 

inte ser sin arbetsplats som farlig väljer att arbeta längre än individer som anser att 

arbetsplatsen är farlig, såsom Lennéer-Axelsson m.fl. (2005) påpekar att ett dåligt 

arbetsklimat kan leda till att individer försöker avsluta sin anställning tidigare. Vi anser dock 

att gruvpensionen kan påverka utfallet genom att anställda som anser att arbetsplatsen är farlig 

väljer att bara jobba till 60år, 25 av de 32 individerna som anser att arbetsplatsen är farlig 

arbetar under jord och har gruvpensionsålder vid 60 år ålder.  

5.4.2 Psykosocialarbetsmiljö. 

Vi valde att inte inkludera tre områden av den psykosociala arbetsmiljön i arbetsmiljö frågan, 

fråga 6, som tidigare behandlas på grund av att vi ansåg dem speciellt viktiga. Om 

medarbetaren anser att arbetet är roligt och om arbetaren får feedback vägs var och en mot 

önskad pensionsålder.  

5.4.2.2 Önskad pensionsålder och roligt arbete 

Från fråga 11 i enkäten fick vi 94 respondenter av 116 som anser att deras arbete är roligt 

medan 22 anser att deras arbete inte är roligt.  
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Figur 18. Önskad pensionsålder med avseende på roligt arbete. 

Fastän gruppen som tycker att de har ett roligt arbete är fyra gånger så stor så går det att 

skönja en positiv trend, att arbeta längre, för individerna som anser att arbetet är roligt dock så 

är majoriteten samlad vid genomsnittsåldern 60 år. Om individen anser att han eller hon har 

ett roligt arbete så påverkar det den önskade pensionsåldern, vi anser att ett roligt arbete 

skapas av arbetsgruppen och ingår i den goda arbetsmiljön som Lennéer-Axelson och 

Thylefors (2005) anser är viktig. 

5.4.2.3 Önskad pensionsålder och feedback från chefer  

Nedanstående graf, figur 19, visar om önskad pensionsålder påverkas av om individerna får 

feedbacken från sina chefer. 

Önskad pensionsålder 



38 

 

7269666360575451

Nej

Ja

Önskad pensionsålder

Fe
e

d
b

a
c
k
 f

rå
n

 c
h

e
fe

n

Each symbol represents up to 2 observations.

Önskad pensionsålder med avseende på feedback från chefen

 

Figur 19. Visar om önskad pensionsålder påverkas av feedback av chefen. 

 

Från fråga 12 i enkäten var det 75 respondenter av 116 som får feedback av sin chef. Om vi 

bortser från genomsnittet och majoriteten 60 år så går det bland individerna som får feedback 

av sin chef går det att utläsa att det finns en positiv trend att arbeta längre om chefen ger 

feedback. Samtidigt så finns det tre individer som inte får feedback från sin chef men ändå har 

en önskad pensionsålder över 64år. Angelöw (2002) skriver att chefen har stor betydelse för 

arbetsmiljön på en arbetsplats där feedback är viktigt för människors hälsa och påverkar 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Detta stämmer till viss del in på vårt material vi kunde 

se att individer som får feedback från sina chefer tenderar att arbeta längre i genomsnitt än de 

som inte får feedback. 

5.5 Anledningar till förtidspensionering 

Vi finner det intressant att trots att trivseln bland medarbetarna är hög, figur 24 i bilaga B, att 

arbetsuppgifterna upplevs som roliga, figur 10, och att det sociala umgänget är gott, figur 26 i 

bilaga B, så finns det en önskad pensionsålder i genomsnitt på 60 år, figur 11, och en vilja att 

sluta arbeta på arbetsplatsen före pensionering, figur 23 i bilaga B. Vi ser att detta kan tyda på 

att den tidigare dominerande sociala normen, plikten att arbeta har ersatts med en rättighet, 

sluta arbeta tidigare än avtalat. Det finns underlag att säga att det existerar en så kallad early 

exit kultur, det vill säga en högre önskan att avsluta tidigare arbetet som är ett resultat av att 
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andra aspekter i livet värderas högre än ett avlönat arbete. Vilket kan tydas mer i figur 33 i 

bilaga B. Den anledning som flest medarbetarna angett för att sluta tidigare är att de 

eftertraktar mer fritid, samma majoritet som Stattin (2008) fick fram genom sin undersökning. 

Den näst mest angivna anledningen för att gå i tidig pension är att medarbetarna vill syssla 

med eget arbete. 
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6. Slutsatser 
 

Här presenterar vi våra slutsatser efter genomförd analys samt besvarar våra 

forskningsfrågor. 

 

6.1 FF1. Finns det tydliga skillnader vad gäller önskad pensionsålder mellan 

grupper?   

Vi anser att det inte finns några påtagliga skillnader mellan grupperingar i företaget, men att 

det finns en tendens till en early-exit kultur då genomsnittsåldern för önskad pensionsålder 

ligger på 60 år, genomsnittsåldern påverkas dock av att 32 individer har 

gruvpensionsmöjlighet, det vill säga att de enligt avtal får gå i pension vid 60 års ålder.  

Dessutom skiljer sig grupperna storleksmässigt kraftigt åt, trotts storleksskillnaderna så är 

genomsnittsvärdena väldigt lika. De små skillnader vi kan skönja mellan grupper för den 

önskade pensionsåldern finns framförallt mellan yngre och äldre tjänstemän, yngre kvinnor 60 

år mot äldre kvinnor 61 år respektive yngre män 60,38 år mot äldre män 62 år. Samt 

skillnader mellan äldre och yngre manliga arbetare, äldre arbetare vill arbeta till en högre 

ålder än yngre arbetande män, 60 år för äldre arbetande män mot 57 år för yngre manliga 

arbetare. 

Tabell 12. Kön, arbetssituation och demografisk uppdelning över önskad pensionsålder 

Individ Genomsnittsålder Önskad 
pensionsålder 

Avtalad pensionsålder Antal 

Arbetare Kvinna, 20-40år 31 år 59 år 64 år 8 

Arbetare Kvinna, 40-65+år 48 år 60 år 65 år 5 

Arbetare Man, 20-40 år 36 år 57 år 63 år 9 

Arbetare, 40-65+år 52 år 60 år 62 år 47 

Tjänstemän Kvinna, 20-40år 32 år 60 år 65år 9 

Tjänstemän Kvinna, 40-65+år 45 år 61 år 63 år 7 

Tjänstemän Man, 20-40år 34 år 60 år 64år 13 

Tjänstemän Man, 40-65+år 53 år 62 år 64 år 18 

Totalt 41 år 60 år 64 år 116 
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6.2 FF2. Finns det samband mellan gruppernas önskade pensionsålder och 

pensionspreferenser? 

Under analysen förundrades vi över de svaga sambanden mellan preferenser och den önskade 

pensionsåldern bland medarbetarna på LKAB, den önskade pensionsålder majoritet fanns vid 

60 år och enbart svaga samband syntes mellan preferenser och individer som önskat att sluta 

tidigare eller senare än genomsnittsmedarbetaren. Det vill säga små grupper som särskiljt 

skiljer sig från genomsnittet åt det positiva eller negativa hållet. Här nedan i 6.2.1 och 6.2.2 

pressenterar vi de fåtal positiva respektive negativa samband som vi identifierat. 

6.2.1Positiva samband 

Det tydligaste positiva sambandet vi såg mellan en preferens och önskad pensionsålder fann 

vi i den psykosociala delen av arbetsmiljön, mellan gruppen som ansåg att de hade ett roligt 

arbete och den önskade pensionsåldern samlades nästan alla individer som hade en önskad 

pensionsålder som var högre än 60 års ålder, detta kan ses i figur18. 

 

Det näst tydligaste sambandet mellan en preferens och önskad pensionsålder fanns även den i 

den psykosociala delen av arbetsmiljön. Individer som fick feedback från sina chefer tenderar 

att arbeta längre än medelvärdet 60 år, dock så finns det ett fåtal individer som vill jobba till 

65 års ålder eller längre fastän de ej får feedback av sina chefer. 

 

Ett tredje tydligt samband som vi kunde tyda var att de respondenter som inte arbetar skift 

tenderar att vilja arbeta längre än genomsnittsålder på 60 år, figur 16.  

 

Vi fann ett svagt samband mellan arbetsmiljö och den önskade pensionsåldern detta kan ses i 

figur 15 och i multivariabel regressionen av arbetsmiljön och arbetssituation. Dock så fanns 

det ingen koppling mellan önskad pensionsålder och var individerna arbetar, trots att arbetare 

i genomsnitt ansåg sin arbetsmiljö som sämre än vad tjänstemännen ansåg så fanns ingen 

signifikant skillnad med när de vill gå i pension, se figur 11. 

 

Det tredje svaga positiva sambandet mellan en preferens fanns i den psykosociala delen av 

arbetsmiljön, mellan grupperna som ansåg att trivseln på arbetsplatsen vad god och att den 

duger.  Det vi finner intressant för området är att oavsett om individerna anser att trivseln på 
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arbetsplatsen är god eller att den duger så vill majoriteten gå i pension vid 65 års ålder eller 

tidigare detta stödjer teorin om att det finns en early-exit kultur. 

 

6.2.2 Negativa samband 

Det första negativa sambandet som påverkar den önskad pensionsålder vi identifierade var 

lönens påverkan, det fanns en signifikant större grupp individer som har en önskad 

pensionsålder under medelvärdet 60 år bland de individer som ansåg att arbetsinsatsen 

förtjänade bättre betalt, se figur 12.  

 

En intressant kommentar är svaret på frågan om individerna skulle välja att gå i pension om 

de fått en högre lön, 63 individer har svarat ja, figur 13. Vi kunde inte se något samband 

mellan de individer som skulle gå i pension tidigare om de fått högre lön och andra variabler 

som till exempel om de var nöjd med lönen, kön, arbetssituation eller ålder. 

 

Det sista negativa sambandet som vi såg för den önskade pensionsåldern var om medarbetarna 

ansåg arbetsplatsen som farlig. Individer som ansåg att arbetsplatsen var farlig valde att inte 

arbeta längre än till 60 år, detta samband tappar dock värde eftersom att 25 utav de 32 som 

ansåg sin arbetsplats som farlig säger sig ha rätt till gruvpension vid 60 år. Dock så anger en 

relativt stor grupp av de individer som ansåg arbetsplatsen som farlig att de önskar gå i 

pension redan vid 55 års ålder, se figur 17. Dock så vill majoriteten av dem sluta vid 65 år 

eller tidigare detta stödjer teorin om early-exit kultur. 
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7. Avslutande diskussion 

Varför människor stannar kvar i arbete en komplicerad problematik och inställningen att gå i 

pension varierar mellan olika individer.  Något som kan ha påverkat vår undersökning är att 

respondenternas syn på den önskade pensionsåldern, är att det har tidigare funnits en 

gruvpension som kan gett föreställningen av en tidigare avtalad pension. Den allmänna synen 

på hur långt ett arbetsliv ska vara anser vi vara ständigt skiftande och att synen på sin önskade 

pensionsålder förändras under individens yrkesverksamma liv. Även om vi inte hittat några 

starka samband mellan önskad pensionsålder och bakomliggande preferenser som tydligt kan 

förklara varför medarbetare går i pension tidigare, så ser vi att bakomliggande preferenser 

påverkar hur individen ser på sitt arbete.  

 

Något vi även kommit fram till i denna studie är att individerna på företaget vill gå i en 

tidigare pension för en ökad fritid, vi funderar om detta är en geografisk påverkan eller om 

detta är en allmän önskan då även Stattin (2006) studie kom fram till att mer fritid är det 

starkaste incitamentet för en tidigare pensionsålder. Det vi kan se i Kiruna är att eget arbete är 

även ett högt incitament för tidig pensionsålder. Den synligaste trenden vi identifierat med 

denna undersökning är att majoriteten vill gå i pensions före 65 år, det vill säga att det finns 

en tendens till en early-exit kultur på företaget. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att få feedback från sin chef verkar vara en betydande faktor för individens trivsel på arbetet, 

vidare forskning kan djupare behandla hur feedback påverkar individens önskade 

pensionsålder där fokus kan ligga på individer i 50 års ålder. Även kan vidare forskning 

fokusera sig på geografisk påverkan på området, till exempel om norr och söder skiljer sig åt.  
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Bilaga A. Enkät 

Hej kära medarbetare på LKAB! 

Du är en av de utvalda medarbetarna på LKAB som får denna enkät den tar inte mer än tio 

minuter att fylla i och vi behöver så många svar som möjligt, ditt svar betyder mycket för oss. 

Du kommer förbli anonym och kommer inte på något sätt att registreras i vår undersökning. 

Vi som skickar ut den är två studenter på Luleå tekniska universitet som skriver sitt 

examensarbete. Vi vill veta vilken er önskade pensionsålder är och vilka skälen är för ert val. 

Om ni tycker att våra frågor inte kan beskriva skälen var vänlig och skriv vilka skälen är på 

baksidan.  

 

Tävling! Vi kommer lotta ut priser till några av de svarande. Därför får ni gärna fylla i namn 

och adress i slutet av denna sida (informationen kommer inte att kopplas samman med dina 

svar på enkäten), om ni inte vill medverka i tävlingen lämna dessa fält tomma.  

 

För att ingå i tävlingen, måste vi få svar senast den 30 december 2008. Skicka tillbaka enkäten 

i det bifogade kuvertet, porto är betalt.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Liselott Jonsson    Andreas Widgren 

 

_________________________  __________________________ 

 

Mikael Paulsson, personalutvecklare LKAB 

 

________________________ 

 

Om du vill delta i tävlingen, fyll i namn och adress nedanför. 

 

Namn  

Adress  

Postnummer  
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Idag har man ju vissa möjligheter att själv välja när man vill bli pensionerad. Det kan vara 

både före och efter avtalad pensionsålder.  

1. Kön? 

 Kvinna 

 Man 

2. Ålder? 

______år 

 

3. Vid vilken ålder vill du då gå i pension? 

____år gammal. 

 

4. Vad arbetar du som? 

 Tjänsteman 

 Arbetare 

4b. Om du är arbetare arbetar du under jord? 

 Ja 

 Nej 

5. Vilken är den avtalade pensionsåldern som du har? 

____år 

 

6. Hur skulle du vilja beskriva din arbetsplats? Besvara frågan genom att välja det högra 

eller det vänstra alternativet.  

 Fysisk ansträngande  Ej fysisk ansträngande  

 Hög ljudnivå   Låg ljudnivå 

 Psykiskt ansträngande  Ej psykiskt ansträngande 

 Hög stressnivå   Låg stressnivå 

 Dålig ljussättning   Bra ljussättning 

 Dålig luft   Bra luft  

 Stor mängd arbete   Tillräckligt/lite arbete 

 Dåligt med hjälpmedel/inga hjälpmedel   Bra hjälpmedel vid tex tunga lyft
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7. Arbetar du skift? 

 Ja 

 Nej 

 

8. Anser du att din arbetsplats är farlig? 

 Ja 

 Nej 

 

9. Hur skulle du beskriva det sociala umgänget på din arbetsplats? 

 Har fått de flesta vänner från min arbetsplats och umgås även på fritiden. 

 Den är god och umgås med vissa på fritiden 

 Den är god, men umgås inte på fritiden. 

 Har inte några nära sociala band på arbetsplatsen. 

 

10. Hur skulle du beskriva din trivsel på arbetsplatsen? 

 Den är mycket god 

 Den duger 

 Jag trivs inte på min arbetsplats. 

 

11. Upplever du ditt arbete som roligt? 

 Ja 

 Nej 

 

12. Får du feedback från din chef för det arbete du utför på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

 

13. Får du feedback från dina medarbetare för det arbete du utför på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 
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14. Känner du att du vill klättra högre upp på karriärstegen? 

 Jag trivs där jag är. 

 Om möjligheten dök upp skulle jag ta den. 

 Jag vill och anstränger mig för att uppnå det. 

 

15. Vilken utbildning har du nu? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Universitet 

 Annan ______ 

 

16. Anser du att du får nog bra betalt för det du presterar på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

 

17. Om nej på föregående fråga, hur mycket högre lön anser du skulle vara rimligt? 

____________kr 

 

18. Skulle du gå i pension tidigare om du hade haft högre lön? 

 Ja 

 Nej 

 

19. Har du tänkt fortsätta arbeta på samma arbetsplats till pensionering? 

 Ja 

 Nej 

 

20. Pensionssparar du utöver ppm? 

 Ja 

 Nej 

 

21. Har du partner? 

 Ja 

 Nej 
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22. Har du barn? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du vill pensionera dig före avtalad pensionsålder var vänlig och svara på 23a och om du 

vill gå i pension efter avtalad pensionsålder kan du hoppa över fråga 23a och svara på fråga 

23b.  

 

23a. Kryssa i vilka utav följande alternativ som passar in bäst för dig, om du svarat önskad 

pensionsålder tidigare än avtalad pensionsålder. (Flera alternativ kan fyllas i) 

 Avtalsenlig pensionsålder 

 Hälsan kräver det 

 Vård av anhörig 

 partner kommer vara pensionär 

 Vill ha mer fritid 

 Det lönar sig inte att jobba till avtalad pensionsålder 

 Vill ägna sig åt annat, eget arbete. 

 Missnöjd med nuvarande arbete 

 Arbetet har blivit för krävande tekniskt 

 Arbetet har blivit för krävande fysiskt 

 Min arbetsuppgift kommer att försvinna 

 Annan…………………………………… 

 

23b. Kryssa i vilka utav följande alternativ som passar in bäst för dig, om du svarat önskad 

pensionsålder efter eller till och med avtalad pensionsålder. (Flera alternativ kan fyllas i) 

 Behöver inkomsten arbetet ger 

 Fortsätter arbeta för att få höjd pensionsersättning 

 Fortsätter arbeta på grund av att partner fortfarande kommer arbeta 

 Tycker om arbetet och vill arbeta så länge det går 

 Den dagliga sociala kontakten med arbetskamraterna är viktig 

 Arbetsgivaren uppskattar min arbetsinsats och arbetsförmåga 

 Arbetet ger livet innehåll och mening 

 Arbetskamraterna önskar det 

 Annan…………………………………. 
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24. Finns det något som skulle kunna få dig att arbeta längre än din önskade pensionsålder? 

 

 Arbetstid 

 Jourtid 

 Längre semester 

 Mer betalt 

 Bättre säkerhet 

 Bättre arbetsmiljö 

 Byta tjänst inom företaget 

 Annan…………………………… 

 Inget 

 

 

Tack för din medverkan! 

Och God Jul, Andreas & Lotta 
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Bilaga B. Ej presenterade enkätsvar samt analyser 

Här presenterar vi de svar vi fått från respondenterna som vi inte behandlat tidigare i 

uppsatsen samt analyserna som gjorts för dessa. 

Bakgrundsfaktorer 

Resultatet vi fick från fråga 1 finns i nedanstående tabell. Där grupperna arbetare, tjänstemän 

och kvinnor och män är uppdelade efter antal utskick till den specifika gruppen, antal 

svarande från gruppen och hur stor svar frekvens som uppnåtts från varje grupp.  

Tabell 13. Resultat över grupperingar, utskick samt respondenter. 

Individ Antal utskick Antal svarande % Svarande 

Arbetare Kvinnor 25 13 52 % 

Arbetare Män 135 56 41,48% 

Tjänstemän Kvinnor 30 16 53,3 % 

Tjänstemän Män 60 31 51,6 % 

Totalt 250 116 46,4 % 

 

Åldern på respondenterna finns i följande figur.  
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Figur 20. Åldern på respondenterna.  

Åldrarna är spridda mellan 20 år och 66 år med majoriteten över 40år. 

 

 

 

 

Var respondenterna arbetar, som tjänsteman eller arbetare, redovisas i form av en tabell. 
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Tabell 14. Antal arbetare/tjänstemän 

Arbetar/tjänsteman  

Arbetare                69 

Tjänsteman           47 

Totalt                   116 

Utbildning 

Vilken utbildning respondenterna har för tillfället redovisas nedanför.  

Tabell 15. Respondenternas utbildning 

Utbildning  

Grundskola 18 

Gymnasium 55 

Universitet 24 

Annan 19 

Totalt 116 

 

Önskad pensionsålder avseende utbildning  

Variablerna som mättes för att se om den önskade pensionsålder påverkades av utbildning var 

respondenternas önskade pensionsålder och den nuvarande utbildning som de svarande hade.  
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Figur 21. Önskad pensionsålder med avseende på utbildning 

Annat, står för de respondenter som har haft en annan utbildning än grundskola, gymnasium 

eller universitet. Vi ser ingen skillnad mellan utbildning och önskad pensionsålder. Alla 

grupper har individer som vill arbeta över den genomsnittliga önskade pensionsåldern. 
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Övrigt pensionssparande 

Pensionssparar respondenterna över ppm frågades i enkätfråga 20. Resultatet redovisas 

nedanför. 

Tabell 16. Pensionssparar över ppm 

Pensionssparar över ppm 

Ja  69 

Nej  46 

Totalt 115 

Önskad pensionsålder avseende övrigt sparande 

För att se om den önskade pensionsålder påverkades av övrig pensionssparande så tittade vi 

på respondenternas övriga sparande. Resultatet finns i nedanstående dotplot. 
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Figur 22. Önskad pensionsålder med avseende på övrigt sparande. 

J, står för att respondenterna har ett övrigt pensionssparande och N, för att respondenterna inte 

har ett övrigt pensionssparande. Vi ser ingen skillnad mellan övrigt sparande och den önskade 

pensionsåldern.  

Trivsel 

Fråga 19 i enkäten frågade om respondenten tänkt arbeta inom företaget fram till avtalad 

pensionering, resultatet redovisas i följande figur. 
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Figur 23. Diagram över de respondenter som tänkt fortsätta arbeta inom företaget ända fram till pension. 

 

Resultatet visar att 69 individer tänkt fortsätta arbeta inom företaget till pensionering och 46 

individer har planerat att avsluta sitt arbete på företaget innan pensionering. 

 

 

Nedanstående histogram visar hur trivseln på arbetsplatsen är fördelad mellan respondenterna, 

vilket är fråga 10 i enkäten. 
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Figur 24 Diagram över trivsel på arbetsplats. 

Bra, representerar att individerna trivs väldig bra. Duger, representerar att trivseln är 

acceptabel och trivsEj, representerar att de inte alls trivs på sin arbetsplats. Där 83 

respondenter svarade att de trivs bra, 30 personer att de upplever sin arbetsplats som ”duger” 

och 3 personer som inte trivs alls.  

Önskad pensionsålder och trivsel  

Variablerna som används i nedanstående dotplot var önskad pensionsålder och trivsel på 

arbetsplatsen som respondenterna upplever på arbetsplatsen. Bra, representerar att individerna 

trivs väldig bra, Duger, representerar att trivseln är acceptabel och Dålig representerar att de 

inte alls trivs på sin arbetsplats.  
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Figur 25. Visar om den önskade pensionsåldern påverkas av trivsel på arbetsplats. 

I undersökningen har enbart 3 personer svarat att de inte alls trivdes på arbetsplatsen, därför 

går det ej att dra generella slutsatser för detta område. Dock så har ingen av de individer som 

inte trivs på arbetsplatsen en önskad pensionsålder under 60år förutom en kvinna som har en 

specialanställnings form som ger henne möjlighet att sluta jobba redan i år vid 54års ålder. 

Vi kan se att gruppen för medarbetare som tycker att trivseln på arbetsplatsen är god 

innehåller fler individer som väljer att arbeta längre än medianen 60år. Det vi finner intressant 

för området trivsel är att oavsett om individerna trivs på arbetsplatsen så vill en stor del 

avsluta sin anställning tidigare än avtalat. 

Socialt umgänge 

 

Nedanstående diagram beskriver hur respondenterna upplever det sociala umgänget. 

Variablerna som mättes var det sociala umgänget som respondenterna upplever.  

 



7 

 

DåligGodVissaFlesta

70

60

50

40

30

20

10

0

Socialt umgänge på arbetsplatsen

A
n

ta
l

 Socialt umgänge

 

Figur 26 Beskriver hur det sociala umgänget på arbetsplatsen för de svarande. 

Flesta, står för att individerna tycker att det ”sociala umgänget är bra på arbetsplatsen och att 

de fått de flesta vänner från arbetsplatsen och att de umgås på fritiden”. Vissa, står för att 

individen anser att det ”sociala umgänget är bra på arbetsplatsen och att de umgås med vissa 

arbetskamrater även på fritiden”. God står för att det, ”sociala umgänget är bra på 

arbetsplatsen men att de inte umgås på fritiden”. Dålig, står för att individen ”inte har några 

som helst sociala band på arbetsplatsen”. Där 4 respondenter umgås med de flesta, 46 

respondenter med vissa, 63 respondenter umgås ej på fritiden med på arbetsplatsen och 3 

respondenter upplever det sociala på arbetsplatsen som dålig. 

 



8 

 

7269666360575451

flesta

vissa

god

dålig

S
o

c
ia

lt
 u

m
g

ä
n

g
e

Each symbol represents up to 2 observations.

Önskad pensionsålder avseende på socialt umgänge

 

Figur 27. Önskad pensionsålder avseende på socialt umgänge. 

Det finns inte någon skillnad mellan den önskade pensionsåldern och anställda som har en 

god relation till sina medarbetare fast de inte umgås på fritiden eller gruppen som umgås med 

vissa av sina medarbetare. Grupperna umgås med de flesta arbetskamraterna och som Lenner-

Axelsson m.fl. (2005) påvisar så ser många individer sin arbetsgrupp som närmaste gruppen 

av bekanta och enligt Lawler (1994) ger arbetstillfredställelse positiva attityder gentemot 

arbetet, dock kan inte vi identifiera någon skillnad mellan grupperna som umgås på fritiden 

med arbetskamrater och den gruppen som inte gör det. Inget socialt umgänge på arbetsplatsen 

är för små för att dra slutsatser ur därför diskuterar vi dem ej.  

Familjeförhållanden 

 

Fråga 21och 22 i enkäten behandlade respondenternas familjeförhållanden. Tabellerna över 

hur många av de respondenterna som hade partner och barn kan ses nedanför. Dock så har en 

respondent missat en sida och hoppat över frågan om partner. 

Tabell 17. Respondenternas familjeförhållanden 

Partner  

Ja  94 

Nej  21 

Antal  115 

  Barn  

Ja  88 

Nej  28 

Antal 116 
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Nedanstående dotplot visar om önskad pensionsålder påverkas av barnförhållanden eller inte. 

Variablerna som mättes var önskad pensionsålder och om respondenterna hade barn. 
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Figur 28. Beskriver om önskad pensionsålder påverkas av barnförhållanden. 

Enligt Michman (1991) påverkas attityder starkt av personliga erfarenheter, att det är speciellt 

familjen och nära vänner som formar attityder som påverkar livet och den önskade 

pensionsåldern.  Dock fick vi ett resultat där gruppen med barn är ca 3 gånger så stor det vill 

säga 88 individer mot 28 individer, om man tar med detta i beräkningen så ser vi inte någon 

skillnad mellan grupperna med barn och den utan barn. 

 

Nedanstående dotplot beskriver om önskad pensionsålder påverkas av om individerna har 

partner eller inte. 
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Figur 29 Beskriver om önskad pensionsålder påverkas av familjförhållanden. 

Likaså här som i föregående figur så är gruppen med partner lite drygt fyra gånger så stor som 

den utan partner om man tar med detta i beräkningarna så finns det inte någon skillnad mellan 

grupperna med och utan partner med avseende på när de önskar att gå i pension. Vi väger in 

både partner och barn i beräkningarna vid önskad pensionsålder, i nedanstående 

regressionsmodell. 

 

Beskrivande statistik: Multivariabelregression önskad pension med barn och partner  

Tabell 18. Multivariabelregression önskad pension avseende med barn och partner 

Önskad pensionsålder = 60,0 + 1,06 Partner num - 0,871 barn nu115 cases 

used, 1 cases contain missing values 

     

Predictor                 Coef SE Coef T    P 

Constant      60,0399    0,8401   71,46   0,000 

Partner num    1,0551    0,9061    1,16   0,247 

barn nu       -0,8710    0,8157   -1,07   0,288 

 

I ovanstående regression ser man att önskad pensionsålder inte nämnvärt påverkas av att de 

anställda har partner och barn (). 
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Feedback från medarbetare 

 

Tabell 19. Antal respondenter som får feedback från medarbetare 

Feedback från medarbetare 

Ja  93 

Nej  23 

Totalt   116 

Önskad pensionsålder avseende feedback från medarbetarna 

 Nedanstående modell visar om pensionsåldern påverkas av feedbacken respondenterna får av 

sina medarbetare.  
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Önskad pensionsålder med avseende på feedback från medarbetare

 

Figur 30 Visar om den önskade pensionsåldern påverkas av feedbacken av medarbetarna. 

0 står för Nej och 1 står för Ja, 93 utav 116 personer får feedback från sina medarbetare, på 

grund av att gruppen ja är fyra gånger större än gruppen nej så finns det inga synliga positiva 

eller negativa trender för önskad pensionsåldern om individen inte får eller inte får feedback 

från sina medarbetare enligt denna dotplot.  
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Karriärsutveckling 
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Figur 31. Respondenternas önska att utveckla sin karriär. 

Trivs,  står för att individen trivs där de är och inte tar möjligheten att klättra eller byta tjänst 

om den skulle ges, Möjlighet, står för att individen skulle ta chansen och klättra eller byta 

tjänst om möjligheten skulle ges och Aktivt, står för att individen aktivt agerar för att klättra 

uppåt eller byta tjänst. 69 individer vill jobba kvar på den tjänst som de redan arbetar på, 37 

individer skulle ta chansen att byta tjänst om chansen skulle ges och 8 agerar aktivt för att 

byta tjänst och 2 individer har inte svarat på frågan. 
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Önskad pensionsålder avseende karriärsutveckling 
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Figur 32. Önskad pensionsålder med avseende karriär utveckling 

I dotploten ovan finns inte någon skillnad mellan grupperna för karriärsutveckling med 

avseende på när den önskade pensionsåldern infaller för individerna. Arbetsmotivationen 

utgör en viktig del i vad som gör ett arbete attraktivt, Lovén (2000) menar att människan hela 

tiden strävar efter att förverkliga sin självuppfattning avseende yrkesval och karriärval som 

man kan se är att för de individer som redan trivs där de arbetar finns det ett fåtal individer 

som tänker jobba längre än till 65års ålder.  

Anledningar till förtidspensionering 

Som avslutande frågor i enkäten undrade vi om anledningarna till förtidspensionering och 

anledningarna till varför man vill arbeta till eller efter avtalad pensionering. Resultaten finns 

att avläsas i nedanstående diagram. 
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Anledningar till förtidspensionering, pension under 65års ålder
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Figur 33. Anledningar till förtidspensionering. 

Diagrammet beskriver anledningarna till de svarandes förtidspensionering. De respondenter 

som hade andra anledningar till förtidspensionering anges nedanför. 

Annan - Orsaker till varför individer träder ur arbetskraften tidigt 

 Njuta av pensionen medan man är frisk 

 Fysiskt tung miljö 

 Dåliga anlag för att uppnå hög ålder i släkten så vill njuta av pensionen medan hon 

lever 

 Umgås med nära och kära 

 Rädd för att dö på jobbet! 

 Kan tänkta sig att arbeta längre om hälsan är bra 

 Har veckopendlat många år 

 Släppa fram ungdomar 

 Har fyra barnbarn 

 gruvpension  

 Vill hinna leva och göra saker som jag tycker om 

Detta är en sammanställnig för de mesta av svaren, några upprepningar av samma anledningar 

till förtidspensionering har uppstått men nämns enbart en gång här. 
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Nedanstående diagram visar anledningarna till respondenternas vilja att jobba till eller längre 

än avtalad pensionering. 

 

4.2.6 till pension till avtalad pension/efter avtalad pension.  

Anledninigar till att arbeta till och med avtalad pensionsålder eller 

till fortsatt arbete efter avtalad ålder.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A
n

n
a

n

A
rb

e
te

 g
e

r 
liv

e
t

in
n

e
h

å
ll 

o
c
h

m
e

n
in

g

A
rb

e
ts

g
iv

a
re

n

u
p

p
s
k
a

tt
a

r 
m

in

a
rb

e
ts

in
s
a

ts

A
rb

e
ts

k
a

m
ra

te
rn

a

ö
n

s
k
a

r 
d

e
t

b
e

h
ö

v
e

r

in
k
o

m
s
te

n

D
e

n
 s

o
c
ia

la

k
o

n
ta

k
te

n

H
ö

g
re

 p
e

n
s
io

n

P
a

rt
n

e
r 

a
rb

e
ta

r

d
å

V
ill

 a
rb

e
ta

 s
å

lä
n

g
e

 d
e

t 
g

å
r

Sum of Tabell2

Tabell
 

Figur 34. Anledning till fortsatt arbete till och efter avtalad ålder. 

 

Annan – Orsaker till varför individer valt att arbeta längre. 

 Arbetar så länge hälsan är bra 

 Samhället behöver det. 

Detta är en sammanställnig för de mesta av svaren, några upprepningar av samma anledningar 

att arbeta till eller längre än avtalad pensionering, men nämns enbart en gång här. 

 

Som sista fråga frågade vi vad som skulle kunna påverka respondenterna till att arbeta längre 

än den önskade pensionsåldern, resultatet redovisas nedanför. 
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Möjligheter som kan leda till att arbetaren arbetar kvar efter önskad 

pensionsålder.
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Figur 35. Möjligheter som kan leda till fortsatt arbete. 

Diagrammet visar vad som skulle påverka respondenterna som vill gå i en tidigare pension, att 

stanna längre inom företaget.  

Annat – Andra orsaker som kan leda till att individer fortsätter arbeta efter den önskade 

pensionsåldern: 

 Arbeta deltid 

 Arbeta i perioder 

 Deltid 

 Deltid, Arbeta efter vad kroppen orkar med 

 Mer frihet 

 mer betalt 

 Om hälsan är bra kan fortsatt arbete ske 

 Projekt arbete med lediga perioder mellan projekten 

 Resurs arbete då det behövs 

 Sympatiska chefer 

Detta är en sammanställnig för de mesta av svaren, några upprepningar har uppstått, men 

nämns enbart en gång här. 

 




