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Sammanfattning 

Under senare år har antalet personer som arbetar efter pensionåldern ökat (Lux & Scherger, 

2017) och det fanns 235 827 arbetande pensionärer i Sverige år 2015 (Pensionsmyndigheten, 

2016). Det vore lätt att anta att pensionärers incitament till fortsatt arbete efter pensionen 

huvudsakligen utgörs av ekonomiska motiv, men är detta ett korrekt antagande? Arbete 

konstateras i olika sammanhang ge upphov till positiva bieffekter, vilka bidrar till 

upprätthållande av en god mentala hälsa bland individer (Paul, Geithner & Moser, 2009; Paul 

& Batinic, 2010). Detta kan uppfattas indikera att ekonomiska motiv inte bör antas utgöra ett 

uteslutande motiv till fortsatt arbete efter pensionen. Kanske upplever individer att arbete 

utgör en källa till andra positiva bieffekter, vilka individer saknar då de slutar arbeta? 

Denna uppsats syftar till att undersöka och skapa en djupare förståelse kring varför 

pensionärer som uppnått 65 års ålder väljer att fortsätta arbeta efter pensionen. Analysen görs 

i huvudsak utifrån Marie Jahodas ( i Paul, Geithner & Moser, 2009) teori om att arbete ger 

upphov till latenta och manifesta  funktioner, vilka utgör väntade och oväntade effekter av 

arbete. Dessa funktioner antas kunna utgöra incitament som kan motivera individer till fortsatt 

arbete efter pensionen.  

Det empiriska materialet utgörs av nio kvalitativa intervjuer med individer som valt att 

fortsätta arbeta efter pensionen. I uppsatsen identifieras uttryck för samtliga av de latenta 

funktioner Marie Jahoda (i Paul, Geithner & Moser, 2009) redogör för och dessa konstateras 

utgöra motiv för arbete efter pensionen. Arbete konstateras inte utgöra en uteslutande källa till 

tre av dessa funktioner. För resterande två funktioner konstateras emellertid arbete utgöra en 

svårersättlig källa. Den manifesta funktionen ”lön” förklaras utgöra ett starkt motiv till arbete, 

men förefaller inte väga tyngre än de latenta funktionerna. 

Individers grad av upplevd kontroll identifieras som en betydande faktor i samband med 

pensionsavgång. Graden av upplevd kontroll tilldelas betydelse avseende huruvida individer 

upplever pensionsavgång som någonting negativt eller positivt i förhållande till förlust av 

latenta funktioner. I sammanhang där pensionärer undersöks i förhållande till arbete och dess 

latenta funktioner föreslås därför ”graden av upplevd kontroll” utgöra en intressant faktor att 

ta hänsyn till vid ytterligare studier. 

Studiens resultat är avsett att generaliseras i abstrakta termer och gör inte anspråk på att på ett 

uttömmande vis kartlägga de orsaker som ligger till grund till varför individer väljer att 

fortsätta arbeta efter pensionen. Resultatet som presenteras bör därför förstås som ett bidrag 

till samhällsdebatten kring höjd pensionsålder och forskningsområden som rör fortsatt arbete 

efter pensionen. Resultatet konstateras vidare, förutom att vara av politiskt intresse, även 

kunna vara av intresse för arbetsgivare som avser attrahera pensionerad arbetskraft. 

Nyckelord: Latenta funktioner, manifesta funktioner, arbete efter pensionen, pensionärer.  



 

 

Abstract 

The number of people who continue working after pension age keeps increasing (Lux & 

Scherger, 2017) and there was 235 827 working retirees in Sweden the year of 2015 

(Pensionsmyndigheten, 2016). It´s easy to assume that incentive that motivates continued 

work among retirees mainly would consist of economic motives, but is this really a correct 

assumption? Work has in several contexts been found to cause positive side effects, which 

contribute to maintaining good mental health among individuals (Paul, Geithner & Moser, 

2009; Paul & Batinic, 2010). This can be percieved as indicating that economic motives 

should not be assumed to constitute an exclusive motive for continued work after retirement. 

Perhaps individuals experience that work constitutes a source of other positive side effects, 

which individuals lack when they stop working? 

This paper seeks to investigate and create a deeper understanding considering why retired 

people who have reached the age of 65 choose to continue working after retirement. The 

analysis is mainly based on Marie Jahodas (in Paul, Geithner & Moser, 2009) latent 

deprivation model which states that work provides employees with manifest and latent 

functions which in turn constitutes expected and unexpected effects of working. These 

functions are assumed to motivate people to continue working past retirement.  

The empiric material consists of nine qualitative interviews with individuals who have chosen 

to continue working past retirement. In this paper, expressions for all of the latent functions 

that Marie Jahoda (in Paul, Geithner & Moser, 2009) describes are identified and, 

furthermore, found to constitute motives for past-retirement work. Work is not found to be an 

exclusive source for three of these functions. However, for the remaining two functions, work 

is found to be a source that is difficult to replace. The manifest function “salary” is found to 

be a strong motive for work but does not appear to be of greater importance than the latent 

functions. 

Individuals´ level of perceived control is identified as a significant factor in relation to 

retirement. The degree of perceived control is given importance as to whether individuals 

experience retirement as something negative or positive in relation to loss of latent functions. 

Therefore, in contexts where retirees are studied in relation to work and its latent functions, it 

is suggested that "level of perceived control" constitutes an interesting factor to be considered 

in further studies. 

The results of the study are intended to be generalized in abstract terms and do not claim to 

exhaustively map the reasons for why individuals choose to continue working after 

retirement. The result presented should therefore be understood as a contribution to the social 

debate about raising retirement age and research areas related to continued work after 

retirement. The result is furthermore found to, besides being of political interest, also be of 

interest to employers seeking to attract retired labor. 

 

Key words: Latent functions, manifest functions, work past retirement, retired people.  
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1 Inledning 

När individer går i pension väljer de att ägna sig åt sådana aktiviteter som uteslutande kan 

motiveras av eget välmående och livskvalité. Åka utomlands, arbeta i trädgården, baka, 

promenera, träna eller gå på teater. Och arbeta. Eller? Antalet organisationer som inriktat sig 

på att förse yrkeserfarna pensionärer med jobb har ökat markant på senare år (SPF Seniorerna, 

2011) och studier visar att individer som går i pension lider av försämrade hälsoeffekter 

jämfört med de som fortsätter arbeta (Prevent, 2012).  

Gabriel H Sahlgren, forskare vid Institute of Economic Affairs i London och Institutet för 

Näringslivsforskning, har undersökt pensioneringens effekter på individers hälsa i 11 

västeuropeiska länder (Prevent, 2012). Sahlgren (genom Prevent, 2012) konstaterar att det 

inledningsvis inte går att urskilja någon hälsorelaterad försämring i samband med att 

individen går i pension. Men till skillnad från många andra studier som genomförts på 

området tar Sahlgrens studie hänsyn till att det kan ta tid innan de negativa effekterna uppstår, 

och efter ett par år uppvisar individer klart försämrade hälsoeffekter avseende fysisk hälsa och 

mentalt välbefinnande (Prevent, 2012). Det konstateras således ett samband mellan att 

individer går i pension och försämrad hälsa i förhållande till individer som fortsätter arbeta 

(Prevent, 2012). 

Den svenska staten förordar arbete långt upp i åldrarna (DN, 2015) och att anställa äldre 

individer innebär särskilt förmånliga villkor för arbetsgivare. Från det år arbetstagaren fyller 

66 sänks arbetsgivarens sociala avgifter (Lärarförbundet, 2015). Även arbetstagaren åtnjuter 

förmåner i form av både utökat jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag (Lärarförbundet, 

2015). I Sverige arbetar pensionärer mest i hela Europa. Inom EU redovisar ca 20 procent 

personer som uppbär någon form av pension även en mer eller mindre betydande 

arbetsinkomst och i Sverige är andelen dubbelt så hög (Lärarförbundet, 2015). Den grupp 

ålderspensionärer som fyllt 66 år förefaller emellertid arbeta i betydligt mindre utsträckning. 

Sju procent av denna grupp har hel- eller deltidsarbete som huvudsaklig sysselsättning 

(Lärarförbundet, 2015). 

Under senare år har antalet personer som arbetar efter pensionåldern ökat (Lux & Scherger, 

2017) och Monica Zetterwall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, konstaterar att det 

fanns 235 827 arbetande pensionärer i Sverige år 2015 (Pensionsmyndigheten, 2016). Men 

om man ska jobba när man blivit pensionär, vad är då vitsen med att bli pensionerad från 

arbete?  

I media förklaras pensionärer ofta utgöra en fattig samhällsgrupp (SVT, 2015; Sveriges radio, 

2016; SvD, 2016) och det vore därför lätt att anta att pengar utgör en uteslutande drivkraft till 

engagemang i pensionärsarbete. Det finns emellertid teorier som redogör för hur arbete, 

förutom att det utgör en källa till ekonomisk inkomst, även utgör en källa till positiva 

bieffekter som bidrar till upprätthållande av en god mentala hälsa bland individer (Paul, 

Geithner & Moser, 2009; Paul & Batinic, 2010). Denna typ av forskning indikerar att 

ekonomiska motiv inte bör antas utgöra  en uteslutande orsak till att individer fortsätter arbeta 

efter pensionen. Det kan vara möjligt att individer upplever arbete som en källa till positiva 

bieffekter som bidrar till välmående, och som individer saknar då de slutar arbeta.   



 

2 

 

Arbete förklaras inom en del forskning utgöra en källa till manifesta och latenta funktioner 

(Paul, Geithner & Moser, 2009). Manifesta funktioner utgörs av självklara effekter som arbete 

ger upphov till, exempelvis lön. Latenta funktioner handlar om uppfyllnad av grundläggande, 

psykologiska behov som i de flesta fall inte utgör förväntade, tydliga effekter av arbete. Dessa 

funktioner inbegriper bl.a. social kontakt, status och individers känsla av att vara behövd. När 

människor förlorar sitt arbete drabbas de av ångest som ett resultat att de blivit berövade de 

funktioner arbete har på individens hälsa och välmående (Paul, Geithner & Moser, 2009). 

I enlighet med Sahlgren (Prevent, 2012) föreslår teorin om manifesta och latenta funktioner 

(Jahoda i Paul, Geithner & Moser, 2009) således att arbete innebär positiva effekter på hälsan 

och bidrar därigenom till individers välmående. Teorin om latenta och manifesta funktioner är 

formulerad av Marie Jahoda (i Paul, Geithner & Moser, 2009) och har testats många gånger i 

olika forskningssammanhang. I många fall stärker resultaten hennes teori om att arbete ger 

upphov till latenta, positiva bieffekter som bidrar till ökat välmående (Paul, Geithner & 

Moser, 2009). De studier som genomförts på området tenderar emellertid inte att inbegripa 

individer som är undantagna arbetsmarknaden, t.ex. pensionärer (Paul, Geithner & Moser, 

2009).  

Sahlgren fokuserar i sin undersökning, till skillnad från Jahoda, på pensionärer och 

konstaterar att pensionering från arbete efter en tid medför negativa hälsoeffekter för 

individen (Prevent, 2012). Möjligen skulle de negativa hälsoeffekter Sahlgren identifierat 

kunna härledas till att pension innebär en förlust av de latenta funktioner Jahoda redogör för (i 

Paul, Geithner & Moser, 2009). Kan arbete efter pensionen motiveras genom att individer 

önskar bibehålla sin källa till de latenta funktioner arbetet medför? Återfinns andra positiva 

bi-effekter av arbete, förutom de latenta funktioner Jahoda redogör för? Vad är det som gör att 

dagens pensionärer inte är pensionerade från arbete? 

1.1 Statistik avseende övergången mellan arbete och pension 

Statistiska centralbyrån (SCB) redogör varje kvartal för arbetsmarknadssituationen i Sverige 

för befolkningen i åldrarna 15-74 år (SCB, 2014). Sedan 2009 kompletteras detta material 

med en fördjupad beskrivning av ett särskilt ämne i form av ett tema. För det tredje kvartalet 

2014 behandlas övergången mellan arbete och pension. Ur temarapporten går att utläsa att 

genomsnittsåldern för att ta ut ålderspension i Sverige var 64 år 2012, både bland män och 

kvinnor. Inom EU var den genomsnittliga pensionsåldern 59 år och bland individer i åldrarna 

50-69 år tog 41,5 procent ut någon form av pension. Denna siffra motsvarades i Sverige av 

43,7 procent. Av de som tog ut pension 2012 var det ca 17 procent som valde att gå ner i 

arbetstid som ett steg mot heltidspension (SCB, 2014). 

Bland de individer som uppbar pension 2012 och hade slutat arbeta uppgav ca 30 procent att 

de hade önskat att få arbeta längre. EU uppvisade liknande siffror, men till skillnad från i 

Sverige var det fler män än kvinnor som uppgav att de önskat att få arbeta längre. I Sverige 

var det en större del som utgjordes av kvinnor (SCB, 2014). 
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Band de som tog ut pension 2012 i Sverige var ca fyra av tio personer (37,7 procent) 

fortfarande sysselsatta. Inom EU motsvarades denna siffra av ca 2 av tio personer (19,2 

procent). Det var en större andel män än kvinnor (42,0 respektive 33,4 procent) som 

fortfarande var sysselsatta (SCB, 2014). 

I Sverige tillfrågades respondenterna om vad som utgjort incitament till att fortsätta arbeta 

trots att de börjat ta ut pension. 60 procent uppgav andra skäl än ekonomiska. Exempel på 

icke-ekonomiska skäl som uppgavs var; flexibla arbetsformer, trivsel på arbetsplatsen, 

uppskattning, goda möjligheter till kompetensutveckling, socialt kontaktnät samt upplevda 

problem med att fördriva tid förutsatt att de inte arbetade (SCB, 2014). 

Inom EU var den vanligaste orsaken till att individer valt att sluta arbeta att de uppnått en 

nedre åldersgräns för att få ta ut pension. Det var 37 procent som uppgav detta svarsalternativ. 

I Sverige uppgavs de vanligaste orsakerna til att individer valt att sluta arbeta vara; den egna 

hälsan, att personen uppnått den nedre åldersgränsen för pension och att personen uppnått den 

övre åldersgränsen för pension. Dessa alternativ uppvisade ca 20 procents svarsandel vardera. 

12,8 procent uppgav att de slutat arbeta för att de accepterat ett ekonomiskt fördelaktigt 

erbjudande i samband med att de slutat (SCB, 2014). 

1.2 Arbetsförmedlingar för pensionärer 

Antalet organisationer som inriktat sig på att förse yrkeserfarna pensionärer med jobb har växt 

markant på senare år (SPF Seniorerna, 2011). Veterankraft, Veteranpoolen och Seniorjobb är 

exempel på företag som är verksamma inom denna bransch och gemensamt för de tre är att de 

erbjuder äldre, timanställd arbetskraft  med erfarenhet och kompetens inom flera olika 

områden (SPF Seniorerna, 2011). I denna uppsats medverkar bl.a. intervjupersoner som är 

inskrivna på Veterankraft och Veteranpoolen. 

Företaget ”Hyr en pensionär” betraktas som pionjär i branschen då det startades 2007 (SPF 

Seniorerna, 2011). De arbeten som förekommer i störst utsträckning är hantverksarbeten av 

olika slag t.ex. tapetsering, målning och snickeri. Även städning, flytthjälp och bokföring 

utgör sådana arbeten som det finns gott om. Idag återfinns även arbeten inom IT i större 

utsträckning än tidigare (SPF Seniorerna, 2011). 

Kunderna utgör ofta av privatpersoner som kontaktar arbetsförmedlingarna och vill hyra en 

pensionär för att utföra arbete. Det förekommer emellertid även att små eller mindre företag är 

intresserade av att hyra pensionerad arbetskraft (SPF Seniorerna, 2011). De arbeten som 

utförts på uppdrag av företag utgörs ofta av arbeten som karaktäriserad av arbetsuppgifter som 

är att anse typiska för vaktmästeri. 

 

Veterankraft är ett rikstäckande bemanningsföretag och har, bland andra städer, även kontor i 

Luleå. Företaget erbjuder tjänster inom bl.a. IT, läxhjälp, trädgård, hanterverkare, 

äldreomsorg, barnpassning och städning (Veterankraft, 2017). För att en individ ska 

kvalificeras för en eventuell anställning inom företaget krävs att individen fyllt 55 år. 

Organisationens kunder utgörs av privatpersoner och företag och företaget erbjuder såväl 
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korta som längre uppdrag. Företagskunderna har växt i antal och utgör idag det största 

segmentet bland Veterankrafts kunder (Veterankraft, 2017). Veteraner som är anställda hos 

Veterankraft bestämmer själva vad de vill arbeta med och i vilken omfattning de vill arbeta 

(Veterankraft, 2017). 

1.3 Problemformulering och presentation av frågeställningar 

Ovan konstateras att pensionärer som arbetar blir allt vanligare (Lux & Scherger, 2017) och i 

media förklaras pensionärer ugöra en samhällsgrupp som lider av särskilt dålig ekonomisk 

situation (SVT, 2015; Sveriges radio, 2016; SvD, 2016). Detta riskerar uppfattas som att 

arbete efter pensionen utgör ett resultat av dålig pensionsersättning och att pensionärer mer 

eller mindre ”tvingas” till arbete eftersom deras ekonomiska situation kräver det. Arbete kan 

emellertid även konstateras utgöra en källa till olika funktioner som bidrar till individers 

välmående (Prevent, 2012; Paul, Geithner & Moser, 2009). Marie Jahoda (i Paul, Geithner & 

Moser, 2009) menar att arbete utgör källa till manifesta och latenta funktioner. Manifesta 

funktioner utgörs av självklara effekter som arbete ger upphov till, exempelvis lön. Latenta 

funkioner handlar om uppfyllnad av grundläggande, psykologiska behov som i de flesta fall 

inte utgör förväntade, tydliga effekter av arbete. Dessa funktioner inbegriper;  strukturering 

av tid, kollektiva syften, social kontakt,status och aktivitet.  

Tidigare forskning har dock tenderat att exkludera individer som är undantagna 

arbetsmarknaden och teorin om arbetets latenta funktioner har i huvudsak testats i förhållande 

till anställda respektive arbetslösa (Paul, Geithner & Moser, 2009). Detta innebär att (1) det 

finns teorier som hävdar att arbete har positiva effekter på välmående, förutom en förbättrad 

ekonomisk situation och (2) när teorin om arbetets latenta funktioner testats i 

forskningssammanhang har studierna sällan inbegripit pensionärer. Således återfinns ett 

område som kan konstateras vara relativt outforskat. Om arbete kan konstateras förse 

anställda individer med positiva bieffekter som bidrar till ökat välmående kanske arbetets 

bieffekter även kan utgöra incitament för pensionärers fortsatta arbete efter pensionen? 

Pensionärers ekonomiska situation konstateras i många sammanhang som dålig, men utgör 

detta tillräcklig grund för ett antagande om att pensionärers fortsatta arbete efter pensionen 

grundas på huvudsakligen ekonomiska incitament? Förutsatt att detta vore en sanning torde 

det innebära att pensionärer i själva verket är ofrivilliga arbetare och att arbete utgör ett 

nödvändigt komplement till en försämrad ekonomisk situation. Om det däremot går att 

identifiera andra incitament till arbete efter pensionen skulle arbete, i större eller mindre 

utsträckning, kunna konstateras ske på frivillig grund.  

1.3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och identifiera incitament till fortsatt arbete efter 

pensionen. Studieobjektet utgörs av pensionärer som valt att fortsätta arbeta efter pensionen. 

Analys avresultatet förs i huvudsak med utgångspunkt i Marie Jahodas ( i Paul, Geithner & 

Moser, 2009) teori om arbetets latenta och manifesta funktioner. 

Syftet undersöks med utgångpunkt i följande teman; 

 Pension i förhållande till förlust av arbetets latenta funktioner 
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 Arbete efter pensionen i förhållande till arbetets latenta funktioner 

 Arbete efter pensionen i förhållande till den manifesta funktionen ”lön”  

. Utifrån dessa teman har följande frågeställningar utformats; 

 Hur upplever individer att gå i pension? 

 Hur påverkar arbete individers vardag? 

 Hur påverkar arbete individens sociala kontakter? 

 Vilka känslor ger arbete upphov till? 

 Vilka känslor ger frånvaro av arbete upphov till? 

 Vilka motiv uppges för fortsatt arbete efter pensionen? 

I syfte att möjliggöra en analys av huruvida individer upplever förlust av latenta funktioner i 

samband med pensionsavgång krävs att individer redogör för hur de upplevde sin 

pensionsavgång. Genom att undersöka hur individer uppfattar att arbete påverkar deras liv (i 

förhållande till vardag och sociala kontakter) och sinnesstämning möjliggörs en analys av 

huruvida individer upplever att arbete förser dem med latenta funktioner. I syfte att utreda hur 

arbete utgör källa till latenta funktioner krävs även analys av hur den upplevda tillgången på 

latenta effekter upplevs förändras i och med frånvaro av ett arbete. I syfte att identifiera den 

manifesta funktionens (lön) betydelse för fortsatt arbete efter pensionen krävs att motiv till 

fortsatt arbete utreds. Frågan syftar även till att möjliggöra identifiering av andra motiv till 

fortsatt arbete efter pensionen. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning som presenterar ämnet och redogör varför detta uppfattas 

som intressant. Avsnittet inbegriper även en statistisk orientering, en redogörelse för 

arbetsförmedlingar för pensionärer samt problemformulering och presentation av syfte och 

frågeställningar. Inledningen efterföljs av en fördjupad bakgrund som beskriver det svenska 

pensionssystemet förr och idag.. Därefter följer  ett teoretiskt avsnitt som redogör för Marie 

Jahodas teori om arbetets latenta och manifesta funktioner. Detta åtföljs av ytterligare ett 

teoretiskt avsnitt som redogör för tidigare forskning på området äldre individer/pensionärer 

som arbetar. Denna del avslutas med ett avsnitt som förklarar tidigare forsknings relevans i 

termer av Jahodas teori. I efterföljande avsnitt beskrivs och motiveras det metodologiska 

tillvägagångssätt som nyttjats i denna uppsats. Avsnittet inbegriper redogörelser för insamling 

av empiriskt material, urval och kodningsarbete. Även reliabilitet och validitet redogörs och 

argumenteras för i denna del. Metoddelen åtföljs av en sektion som behandlar vilka etiska 

överväganden som gjorts i samband  med de intervjuer som genomförts. I påföljande 

resultatavsnitt presenteras det empiriska materialet, vilket även analyseras utifrån tidigare 

presenterade teoretiska perspektiv. Resultatet efterföljs av ett sammanfattande avsnitt. I direkt 

anslutning till detta presenteras ett diskussionsavsnitt vilket inbegriper ett mer djupgående 

resonemang som förs utifrån det tidigare analyserade resultatet. I detta avsnitt återfinns även 

författarens egna reflektioner och slutsatser. Diskussionen avslutas med en avslutande 

diskussion, vilken innefattar en sammanfattning avde slutsatser författaren drar, egna 

reflektioner samt förslag på framtida forskning inom området.  
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2 Det svenska pensionssystemet 

2.1 Pensionssystemet förr 

År 1913 införde Sverige ett allmänt pensionssystem som täckte hela befolkningen och som 

bestod av två huvudsakliga delar; en avgiftsbaserad, fondbaserad del och en prövningsdel. 

Prövningsdelen var i huvudsak utformad för de som saknde eller uppbar väldigt låg pension 

från den avgiftsbaserade, fondbaserade delen. Förtidspensionering utgjorde en del av systemet 

och pensionsåldern var satt till 67 år. Pensionssystemet genomgick många förändringar men 

1948 skedde en större förändring som innebar att Sverige införde folkpension (SCB, 2014).  

 

Folkpensionen innebar lika utbetalning till alla, med undantag för äkta makar som var 

pensionerade och levde tillsammans, vilka fick något lägre pension än ensamstående 

pensionärer. Pensionen var generellt sett mycket låg men kompletterades bland vissa grupper 

genom avtalbestämda pensionssystem. Eftersom detta kompletterande bidrag inte gällde alla 

pensionärer tillsattes efter en tid en offentlig utredning om tilläggspensioner. Allmän 

tilläggspension (ATP) infördes 1960. För att kunna tillgodoräkna sig en full ATP krävdes att 

pensionären tjänat över en viss summa i 30 år och pensionen bestämdes utifrån de 15 år då 

personen uppburit högst inkomst.  Om personen arbetat färre än 30 år gjordes en proportionell 

reduktion. Pensionsåldern var fortfarande 67 år (SCB, 2014). 

 

På 70-talet infördes mer generösa bestämmelser och det infördes bostadtillägg och tillägg för 

pensionärer med låg pension. Pensionsåldern sänktes till 65 år. Det blev även möjligt att få 

förtidspension som grundades på en kombination av medicinska och arbetsmarknadsskäl. 

Från 1972 godkändes förtidspensionering som grundades på enbart arbetsmarknadsskälom 

pensionären blivit utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen. Personer mellan 60 och 65 år 

hade också möjlighet till en förmånlig delpension (SCB, 2014). 

 

Under 80-talet drabbades den svenska ekonomin av minskad tillväxt och befolkningen 

åldrades i högre takt än vad som tidigare prognostiserats. Detta ledde till en oro för stundande 

pensionskostnader. Ett helt nytt avgiftsbaserat pensionssystem föreslogs och olika 

neddragningar genomfördes på befintliga system och tidigare förmånliga bestämmelser 

avseende förtidspension och delpension togs bort. Ett nytt tudelat pensionssystem infördes 

under 1994-1998, vilket bestod av en inkomstpension och en premiepension. Systemet var 

avgiftsbaserat och inkomstpensionen fonderades inte. Detta innebar att ökade utbetalningar 

krävde proportionerligt ökade inbetalningar. Minskade inbetalningarna minskade även 

pensionerna. AP-fonder infördes för att minska svängningarna i utbetalade pensioner och 

utgjorde på så vis en balanserings-mekanism (SCB, 2014). För de pensionärer som saknade 

eller hade mycket låga inkomster skapades en garantipension som betalas ut fr.o.m. personen 

fyllt 65 år (SCB, 2014). 

2.2 Pensionssystemet idag 

Dagens pensionssystem kan något förenklat delas in i tre huvudsakliga delar; allmän pension, 

tjänstepension och privat sparande. Den allmänna pensionen administreras av 
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pensionmyndigheten, kommer från staten och tillfaller alla som arbetat eller bott i Sverige 

(Pensionsmyndigheten, 2017c). Det allmänna systemet kan förklaras vara indelad i 

inkomstpension och premiepension och utgörs således av samma system som infördes under 

1994-1998 (vilket beskrivits ovan). Även tilläggspension och garantipension kan ingå i den 

allmänna pensionen. För personer som är födda mellan 1938-1953 gäller en kombination av 

det nya och det gamla (ATP) systemet. För de som är födda innan 1937 gäller det gamla ATP-

systemet i full utsträckning (SCB, 2014).  

Pensionsgrundande inkomst utgörs av de inkomster som är skattepliktiga (upp till 7,5 

prisbasbelopp) och av den pensionsgrundande inkomsten avsätts årligen 18,5 procent till 

allmän pension. Den allmänna pensionen dras av den pensionsgrundande inkomsten innan 

den beskattas. Pensionen beskattas istället då den betalas ut (Pensionsmyndigheten, 2016a). 

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Allmän pension kan tidigast tas ut när 

arbetstagaren fyllt 61 men det återfinns ingen övre åldergräns som reglerar hur länge 

individen får vänta med att ta ut pension (SCB,2014). Individen kan själv välja att ta ut 25, 50, 

75 eller 100 procent av pensionen. (Pensionsmyndigheten, 2017c). 

Tjänstepensionen kommer från arbetsgivaren och i Sverige finns fyra stora 

tjänstepensionsavtal (Pensionsmyndigheten, 2017e). Arbetsgivarens kollektivavtal reglerar 

vilket av avtalen individen hör till, förutsatt att det återfinns ett kollektivavtal. Arbetsgivaren 

kan även hantera tjänstepensionen på annat vis. Medan den allmänna pensionen har ett 

intjänandetak på 41 359 kronor per månad tjänas tjänstepensionen in på hela individens lön. 

Tjänstepensionen ökar således i takt med högre inkomst (Pensionsmyndigheten, 2017). 

Tjänstepensionen betalas i de flesta fall ut per automatik då individen fyller 65 år, men kan 

även behöva ansökas om för att ersättning ska betalas ut (Pensionsmyndigheten, 2017a) 

Det privata sparandet är frivilligt och kan ske på olika sätt. Sedan början på 2016 är det 

privata pensionssparandet inte längre avdragsgillt vilket innebär att de individer som uppbär 

tjänstepension inte får göra avdrag i deklarationen för ett privat pensionssparande eller privata 

pensionsförsäkringar. Pensionsmyndigheten uppmuntrar till privat pensionssparande och 

rekommenderar amortering på bostadslån, sparanda i kapitalförsäkring eller 

investeringssparkonto som alternativa lösningar till ett privat pensionssparande 

(Pensionsmyndigheten, 2016b)  

Allmän pension betalas ut så länge individen lever medan utbetalning av tjänstepension och 

privat sparande ofta betalas ut under en begränsad tid (Pensionsmyndigheten, 2017a). Den 

allmänna pensionen kan tas ut tidigast vid 61 års ålder och individer har laglig rätt att arbeta 

tills de fyller 67 år (Pensionsmyndigheten, 2017a). 2013 tillsattes en pensionsåldersutredning 

som föreslagit att lägsta gränsen för uttag av pension ska höjas från 61 till 63 år (DN, 2015). 

Vidare föreslås gränsen för rätten till anställning höjas från 67 till 69 år. Förslaget motiveras 

av socialförsäkringsminister Strandhäll i huvudsak med hänvisning till höjd medellivslängd 

bland Sveriges befolkning och ett pensionssystem som i den bemärkelsen kan betraktas 

föråldrat (Strandhäll i TV4 Nyhetsmorgon, 2015).  
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Allmän pension beskattas i enlighet med normal skattetabell som gäller för den kommun 

individen är bosatt inom. Följande pensioner är skattepliktiga (Pensionsmyndigheten, 2017b); 

 Inkomstpension 

 Premiepension 

 Tilläggspension 

 Garantipension 

 Omställningspension och förlängd omställningspension 

 Särskild efterlevandepension 

 Änkepension 

 Garantipension 

Förutsatt att en individ som tar ut pension även uppbär lön från annat arbete räknas pensionen 

som sidoinkomst (Pensionsmyndigheten, 2017b). Då dras skatt på pensionen med 30 procent. 

Om individen endast uppbär pension dras skatt i enlighet med den skattetabell som gället för 

detta (Pensionsmyndigheten, 2017b). Regeringen har infört jobbskatteavdrag för de som 

arbetar och därför blir skatten på pension högre än för de som arbetar. Detta refereras ibland 

till som ”pensionärsskatten” men utgör i själva verket ingen egentlig större skattesats på 

pensionen än den som tas ut på arbete. Det finns således ingen särskild pensionärsskatt i 

Sverige, även om det kan uppfattas så av de som uppbär pension (Pensionsmyndigheten, 

2013). Om individen fortsätter arbeta istället för att ta ut pension blir skatten per automatik 

lägre eftersom individen då tillgodoräknar sig jobbskatteavdrag. Sålunda blir skatten lägre om 

individen förvärvsarbetar än om individen uppbär pension för samma summa 

(Pensionsmyndigheten, 2017b). 

Efter 65 års ålder betalar personer som fortsätter arbeta lägre skatt än en yngre arbetstagare 

(Pensionsmyndigheten, 2013). Det år individen fyller 66 år beskattas arbetsinkomster som 

inte överstiger 196 000 kronor per år endast med åtta procent (Pensionsmyndigheten, 2017d). 

Detta är en direkt konsekvens av att personer som arbetar får (det år de fyller 66) 

tillgodoräkna sig ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag. Jobbskatteavdrag är 

ett avdrag som görs direkt på skatten i form av en lägre skattesats. Grundavdrag baseras på 

aktuellt prisbasbelopp och som stiger i förhållande till intjänad inkomst (Skatteverket, 2017a).  

Avdraget görs på intjänad inkomst innan skatten dras.  Grundavdraget är sedan Januari 2009 

höjt för personer över 65 och innebär en särskild skattelättnad för personer med lägre inkomst 

(Skatteverket, 2017a).  

Från det år arbetstagaren fyller 66 sjunker arbetsgivaravgiften med ca 20 procentenheter och 

arbetsgivaren slutar i de flesta fall även att betala tjänstepension för den anställde 

(Pensionsmyndigheten, 2013). Således blir det billigare för arbetsgivaren att tillhandahålla 

arbete för någon som fyller 66 än för personer upp till 65 års ålder.  
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3 Teoretiska perspektiv 

3.1 En sociologisk undersökning inleds i Marienthal 

Marienthal, en liten by  i Österrike, drabbades 1929 av en stor arbetslöshetskris då det 

österrikiska banksystemet föll samman, vilket påverkade företag som var beroende av deras 

krediter. Samhället Marienthal växte i huvudsak fram under 1800-talets senare del och 

skapades ursprungligen kring ett linspinneri som sysselsatte i princip hela byns befolkning. 

Linspinneriet hörde till de företag som drogs med i banksystemets fall och den relativt 

plötsliga och omfattande arbetslöheneten drabbade samhället hårt. Arbetslöshetskrisen var, till 

skillnad från tidigare, inte övergående och situationen förvärrades snabbt för byns invånare. 

Krisen skulle komma att prägla samhället under flera år framöver (Jahoda, Lazarsfeld & 

Zeisel, 2014). 

Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld och Hans Zeisel (2014) påbörjade i slutet av 1931 en studie 

där det arbetslösa samhället Marienthal utgjorde studieobjekt. I studien formulerar forskarna 

en tes om att arbetslöshet resulterar i följande sociopsykologiska konsekvenser; individer (1) 

sänker sina krav, (2) blir mindre aktiva, (3) får en skev tidsuppfattning och (4) genomgår 

attitydsförändringar vilka sedemera leder till apatiska tillstånd (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 

2014). 

3.2 En förändrad tidsuppfattning i Marienthal 

Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (2014) redogör för hur individers tidsuppfattning markant 

förändras som ett resultat av arbetslöshet. Tillvaron blir oreglerad och innehållslös och 

individer upplever problem med att företa sig någonting. I studien konstateras även stora 

skillnader mellan kvinnor och mäns tidsuppfattning, där den senare kategorin förefaller lida 

av en betydligt mer snedvriden tidsuppfattning än den förra. Kvinnor tenderar att omvandla 

hushållssysslor till arbete och uppvisar inte en förlorad tidsuppfattning i samma utsträckning 

som männen. Kvinnorna förklaras av forskarna inte ha blivit arbetslösa i egentlig mening utan 

har bara förlorat sin inkomst. Ur intervjuer framgår emellertid att kvinnorna, precis som 

männen, uttrycker an stark önskan om att få återgå till arbete – inte bara av ekonomiska skäl. 

Främst framhålls skäl som grundas i psykisk och fysisk stimulering (Jahoda, Lazarsfeld & 

Zeisel, 2014).   

Sammanfattningsvis konstateras att arbetslösa individer uppvisar tydliga tecken på en 

primitiv, odifferentierad tidsuppfattning som går att härleda till en alltmer händelselös och 

kravlös tillvaro (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014). 

”En typisk konsekvens av att allting i invånarnas liv successivt reduceras är att de 

får en förvrängd uppfattning om tiden, som därmed förlorar sin organiserande 

funktion. Det enda som fortfarande tycks vara någorlunda intakt är de mänskliga 

relationerna.” (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014:127) 
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3.3 En sammanfattning av resultaten 

Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (2014) drar slutsatsen att arbetslösa individer finner en sorts 

stabilitet i tillvaron efter en tid. Den upptäckta korrelationen mellan inkomst och 

sinnesstämning tilldelas stor vikt. Ju sämre ekonomi individer har desto mindre stabilitet i 

tillvaron uttrycker de. Vidare konstateras även ett samband mellan hälsa och ekonomi, där en 

sämre ekonomi föranleder en sämre hälsa (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014). 

De arbetslösa konstateras även successivt förlora sin tidigare yrkes- och arbetsidentitet, till 

förmån för en ny form av identitet; den arbetslösa. Individer kommer att betrakta arbetslöshet 

som en form av yrke, i synnerhet medelålders män eftersom de, i och med kriget, redan 

upplevt hur det är att slitas upp ur sin yrkestilvaro. De äldre, som konstateras ha ett långt 

arbetsliv bakom sig, förklaras emellertid inte vara lika påverkade av detta. Det är således i 

huvudsak medelålders individer, i åldrarna 21-50 år, som tillslut kommer att utgöra en egen 

klass, nämligen ”den arbetslösa klassen” (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014).   

3.4 Arbetets manifesta och latenta funktioner 

Jahoda ( i Paul, Geithner & Moser, 2009) menar att människor som uppbär arbete drar nytta 

av manifesta och latenta funktioner, vilka utgör väntade och oväntade effekter av arbete. 

Arbetets manifesta funktioner består av primära, uppenbara och förväntade effekter som 

arbete och produktion resulterar i. Latenta funktioner utgörs istället av oväntade, ej uppenbara 

bi-effekter av arbete. Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) identifierar fem aspekter av 

sysselsättning som arbetslösa individer vanligtvis saknar;  

 (1) strukturering av tid 

 (2) kollektiva syften 

 (3) social kontakt  

 (4) status 

 (5) aktivitet 

Dessa benämns sammantaget ”arbetets latenta funktioner” och förklaras latenta i den mening 

att de, i motsats till lön och produktion (vilka utgör exempel på manifesta funktioner), utgör 

icke avsedda och/eller förutsedda bieffekter av arbete (Paul & Batinic, 2010). Dessa fem 

latenta funktioner förklaras av Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) korrespondera med 

fundamentala, mänskliga behov, vilka är djupt rotade i individer. Att individer har tillgång till 

arbetets latenta funktioner ska således förstås som ett ”psykologiskt behov” i moderna 

samhällen (Paul, Geithner & Moser, 2009).  

Arbetslöshet innebär ett berövande av individens källa till arbetets latenta och manifesta 

funktioner vilket resulterar i känslor av ångest (Paul, Geithner & Moser, 2009). Arbete 

förklaras av Jahoda utgöra den enda källa som i fullgod utsträckning kan tillgodose individen 

med dessa latenta funktioner och även människor som inte räknas till kategorin ”arbetslösa”, 

och som är undantagna arbetsmarknaden (t.ex. pensionärer eller hemmafruar), bör uppleva en 

avsaknad av arbetets latenta funktioner (Paul, Geithner & Moser, 2009; Paul & Batinic, 

2010).   
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Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) förklarar att det är möjligt för individer att finna goda 

substitut, förutom arbete, som kan tillhandahålla latenta funktioner. Religiösa, politiska eller 

bildande sammanslutningar kan exempelvis tillhandahålla en del av dessa funktioner, men 

endast i begränsad utsträckning och med en intensitet som ofta inte kan jämföras med de 

latenta funktioner regelrätt arbete ger upphov till (Paul & Batinic, 2010). Jahoda (i Paul & 

Batinic, 2010) menar vidare att även arbeten som är att betrakta som sämre (t.ex. arbeten med 

dåliga arbetsvillkor och arbetstider) bör betraktas som psykologiskt främjande och konstaterar 

att det, i förhållande till arbetets latenta funktioner, är bättre att uppbära ett sådant arbete än 

att inte uppbära ett arbete alls (Paul & Batinic, 2010). 

Strukturering av tid 

Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) menar att individers tidsuppfattning i det moderna samhället 

korrellerar med och formas av sociala institutioner, så som skola och arbete. Detta ger upphov 

till ett beroende där vuxna människor efterfrågar tydliga tidsstrukturer och möjligheten att, 

inom tidsstrukturen, planera in aktiviteter. En avsaknad av dessa tidsstrukturer antas påverka 

individers välmående negativt (Paul & Batinic, 2010). 

Kollektiva syften och social kontakt 

Kollektiva syften ska förstås i relation till individens känsla av att vara behövd och hör även 

ihop med aspekten ”social kontakt” (Paul & Batinic, 2010). Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) 

menar att individer måste känna sig behövda och uppleva sig själva i en kontext där det 

kollektivas syfte överskrider individens syfte. Om individen förlorar känslan av att vara 

behövd infinner sig en känsla av förlorat mål vilken sedemera resulterar i ångest (Paul & 

Batinic, 2010).  

Känslan av kollektiva syften, tillika känslan av att vara behövd, är nära sammankopplat med 

social kontakt (Paul & Batinic, 2010). Förutom den sociala kontakt som sker inom familjen 

behöver individer även återfinna sig själv i sociala kontexter utanför familjens gränser. Den 

sociala interaktion som förs utanför familjens ramar innebär sociala relationer med individer 

som besitter svagheter, levandssätt och åsikter som skiljer sig från de inom familjens. Dessa 

relationer bidrar till ett större inflöde av information och större möjligheter till rationell 

bedömning av andra människor som  skiljer sig från familjens medlemmar. Således kan 

familjen som socialt kontaktnät inte ersätta de relationer individer skapar och upprätthåller 

utanför familjens ramar. På detta vis menar Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) att en av arbetets 

latenta funktioner utgörs av en ”vidgad social horisont”, d.v.s. ett bredare och mer varierat 

socialt kontaktnät, vilken om den förloras kan leda till en försämrad mental hälsa hos 

individen (Paul & Batinic, 2010). 

Status och aktivitet 

Vidare menar Jahoda ( i Paul & Batinic, 2010) att en individs sociala status är av avgörande 

betydelse för skapande och upprätthållande av individens identitet. Detta eftersom individer 

tenderar att värdera och betrakta sig själva utifrån hur andra ser dem. Eftersom att arbetslösa 

individer tenderar att betrakta sig själva som ”status-lösa” utgör frånvaron av arbetets latenta 

funktion ”social status” ett problem i deras identitetsskapande (Paul & Batinic, 2010). Jahodas 

( i Paul & Batinic, 2010) femte aspekt av arbetets latenta funktioner utörs av aktivitet och har 

stor betydelse för individers mentala hälsa. Aktivitet är att föredra framför passitivitet även 
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om aktiviteten utgörs av extern påtryckning som exempelvis behovet av att arbeta för att tjäna 

ihop till sitt leverne (Paul & Batinic, 2010).  

Centrala begrepp 

Sammanfattningsvis kommer de latenta funktionera strukturering av tid, kollektiva syften, 

social kontakt, status och aktivitet samt den manifesta funktionen  lön utgöra centrala begrepp 

i denna uppsats.  
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4 Tidigare forskning 

Jahodas teori om arbetets latenta funktioner refereras ibland till som en ”latent deprivations-

modell”, vilken åsyftar arbetslösa individer som lider skada då de förlorat sitt arbete och 

därigenom förlorar de positiva, psykologiska bieffekter arbetet förstås tillhandahålla 

individen, tillika arbetets latenta funktioner (Paul, Geithner & Moser, 2009). Paul, Geithner 

och Moser (2009) menar att den latenta deprivationsmodellen implicit innebär en 

medlingsmodell genom att den sammanför psykiskt välmående och arbete genom arbetets 

latenta funktioner. Medlingseffekter utgörs av latenta funktioner vilka tillhandahålls genom 

arbete och har sekundära, positiva effekter på psykiskt välmående.  

Forskning som presenterats på området ”arbetets latenta funktioner” uppvisar i många 

fall resultat som stärker och bekräftar antagandet om att anställda har bättre tillgång till 

latenta funktioner än arbetslösa personer, särskilt avseende strukturering av tid och 

aktivitet (Paul & Batinic, 2010). Studierna uppvisar emellertid inte ett lika starkt stöd 

för resterande latenta funktioner (social kontakt, status och kollektivt syfte) (Paul & 

Batinic, 2010). Vidare konstateras ett samband mellan latenta funktioner och mental 

hälsa och den latenta deprivationsmodellen har uppburit stöd i empiriska studier som 

konstaterat att tillgång på latenta funktioner är relaterat till välmående (Paul & Batinic, 

2010; Paul, Geithner & Moser, 2009).  

Många studier som genomförts på området har begränsat Jahodas teori genom att deras 

urval endast innefattat personer som inbegrips i arbetsmarknaden. Detta innebär att 

grupper som kan förklaras vara undantagna arbetsmarknaden (PUA), t.ex. pensionärer 

och studenter exkluderats (Paul & Batinic, 2010; Paul, Geithner & Moser, 2009). Denna 

restriktion förklaras olämplig eftersom Jahoda likställer latenta funktioner vid 

elementära, grundläggande mänskliga behov vilka inte kan antas vara fundamentala 

endast för den del av befolkningen som utgör en del av arbetsmarknaden ( Paul, 

Geithner & Moser, 2009). 

Paul och Batinic (2010) menar att arbetslösa personer ofta kan uppvisa särskilda 

karaktärsdrag som inte nödvändigtvis delas av andra grupper av individer som inte 

arbetar. Karaktärsdragen utgörs exempelvis av upplevd stigmatisering och osäkerhet 

inför framtiden, vilket förklaras kunna påverka hur individer uppfattar strukturering av 

tid, känsla av status och kollektivt syfte (Paul & Batinic, 2010). 

4.1 Arbetets latenta funktioner och personer som är undantagna arbetsmarknaden 

Paul och Batinic (2010) har genomfört en kvantitativ undersökning i Tyskland där 

populationen vidgats till att även innefatta PUA. Urvalsramen innefattar 998 individer 

och är att betrakta som representativ för landet befolkning. Deras undersökning syftar 

till att (Paul & Batinic, 2010); 

 (1) undersöka huruvida individer som uppbär anställning har bättre tillgång till 

latenta funktioner i förhållande till de som är undantagna arbetsmarknaden 
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 (2) undersöka huruvida det existerar signifikanta och meningsfulla korrellationer 

mellan psykisk hälsa och Jahodas manifesta och latenta funktioner inom ett 

representativt urval av den tyska befolkningen 

 (3) identifiera demografiska korrelationer mellan Jahodas manifesta och latenta 

funktioner inom befolkningen.  

Studiens resultat förklaras stärka Jahodas teori på två vis (Paul & Batinic, 2010); 

 För det första upplever individer som uppbär anställning generellt större tillgång 

till fyra av fem latenta funktioner (strukturering av tid, kollektivt syfte, social 

kontakt och aktivitet) i förhållande till personer som inte uppbär anställning 

(detta innefattar även PUA, t.ex. pensionärer). Detta stärker Jahodas uppfattning 

om att arbete uteslutande utgör den bästa källan till latenta funktioner i moderna 

samhällen.  

 För det andra uppvisar samtliga latenta funktioner ett signifikant förhållande till 

ångest, vilket befäster Jahodas uppfattning om att latenta funktioner är 

sammankopplade med mental hälsa (Paul & Batinic, 2010).  

Demografiska skillnader konstateras (d.v.s. skillnader som går att härleda till 

populationens sammansättning och variation i denna) avseende tillgången på latenta 

funktioner (Paul & Batinic, 2010). Tillgången på latenta funktioner är positivt relaterad 

till utbildningsnivå och inkomst och är sålunda högre i högre sociala klasser där inkomst 

och utbildningsnivå är högre.  Ålder är negativt relaterad till de latenta funktionerna; 

strukturering av tid, aktivitet, kollektivt syfte och social kontakt (Paul & Batinic, 2010). 

Paul och Batinic (2010) belyser emellertid att delar av resultatet pekar i motsatt riktning 

och inte stödjer Jahodas teori. PUA uppvisar inte någon mindre tillgång till status i 

förhållande till de som uppbär arbete. Detta underminderar Jahodas antagande om att 

arbete uteslutande utgör det bästa källan till upplevelsen av status i moderna samhällen. 

Vidare konstateras status kunna tillgodogöras genom andra källor som t.ex. hemarbete. 

Detta indikerar att arbetslösa personers känslor av låg eller förlorad status inte 

nödvändigtvis utgör ett resultat av brist på arbete, utan kan istället tolkas som ett 

karaktärsdrag i den situation arbetslösheten för med sig. Arbetslöshet betraktas ofta som 

någonting negativt i dagens samhälle, vilket innebär att arbetslösa tenderar att 

stigmatiseras av övriga samhället (Paul & Batinic, 2010). Det är möjligt att denna 

stigmatisering ger upphov till känslor av låg status vilket i sin tur innebär att det är den 

arbetslösa situationen som ger upphov till detta och inte det faktum att de inte uppbär ett 

arbete (Paul & Batinic, 2010). 

Paul och Batinic (2010) menar att det faktum att det inte går att konstatera en tydligt 

skillnad avseende mental hälsa mellan personer som uppbär arbete och PUA utgör 

ytterligare en aspekt som underminerar Jahodas modell. Trots att PUA upplever brister 

avseende de latenta funktionerna; strukturering av tid, social kontakt, kollektivt syfte 

och aktivitet (vilka samtliga uppvisar signifikanta förhållanden till mental hälsa) 

resulterar inte detta i att PUA uppvisar en sämre mental hälsa än personer som arbetar 

(Paul & Batinic, 2010). 
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Sammanfattningsvis konstaterar författarna (Paul & Batinic, 2010) att studien på flera 

områden stärker Jahodas teori om arbetet som den mest effektiva källan för latenta 

effekter. De latenta funktionerna förekom i högre utsträckning bland personer som 

uppbar anställning än de som inte gjorde det, även i förhållande till PUA (Paul & 

Batinic, 2010). 

Paul, Geithner och Moser (2009) genomförde en undersökning i Tyskland i syfte att 

testa Jahodas latenta deprivations-modell och i likhet med Paul och Batinic (2010) 

innefattade populationen även PUA. Författarna formulerade fyra hypoteser (Paul, 

Geithner & Moser, 2009);  

 (1) deprivation, i förhållande till arbetets latenta funktioner, associeras med 

reducerad mental hälsa bland anställda, arbetslösa och PUA 

 (2) arbetslösa och PUA karaktäriseras av ökad latent deprivation och ökad 

ångest i förhållande till anställda  

 (3) latent deprivation medför negativa mentala hälsoeffekter för arbetslösa och 

PUA 

 (4) latent deprivation förblir en signifikant indikator för mental hälsa även när 

effekten av den manifesta deprivationen kontrollerats 

Ur Paul, Geithner och Mosers (2009) resultat går att utläsa att PUA upplever ett 

samband mellan latent deprivation och depression. Därigenom bekräftas hypotes (1) om 

att berövande av arbetets latenta funktioner associeras med försämrad mental hälsa, 

även bland PUA.  

Anställda uppvisade i undersökningen särskilt låga nivåer av latent deprivation samt få 

symptom på depression.  Arbetslösa uppvisade särskilt höga nivåer av latent 

deprivation. PUA uppvisade nivåer som låg mellan de som uppbar arbete och 

arbetslösa. Sålunda associeras arbete med reducerad latent deprivation och reducerad 

ångest i förhållande till arbetslöshet och PUA-status. Därigenom befästs även hypotes 

(2) (Paul, Geithner & Moser, 2009). 

Vidare bekräftas även hyptes (3) eftersom undersökningen visar att latent deprivation 

förmedlar negativa mentala hälsoeffekter som uppstår i samband med arbetslöshet och 

att tillhöra PUA. Slutligen konstateras även att arbetets latenta funktioner föregår 

arbetets manifesta funktioner avseende en individs välmående och detta stärker även 

hypotes (4) (Paul, Geithner & Moser, 2009). 

Paul, Geithner och Moser (2009) konstaterar att resultatet stärker Jahodas teori om att 

arbetets latenta funktioner är viktiga för människors psykiska välmående. Resultatet 

uppvisar ett starkt samband mellan deprivation av latenta funktioner och depression, 

även för människor som uppbär PUA-status. Anställda konstateras ha betydligt större 

tillgång till latenta funktioner är både PUA och arbetslösa, vilket stärker Jahodas tes om 

att arbete utgör en särskilt god källa för latenta funktioner. Resultatet förklaras stärka 

Jahodas modell för latent deprivation även när PUA förs in i urvalsramen (Paul, 

Geithner & Moser, 2009). 
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Paul, Geithner och Moser (2009) för en diskussion kring huruvida arbete utgör en 

uteslutande källa till latenta funktioner. Utifrån deras resultat konstateras att PUA 

upplever en mindre tillgång till latenta funktioner än de som arbetar, men att PUA har 

större tillgång till dessa funktioner än arbetslösa. Detta indikerar att det finns andra 

källor som fungerar väl för att tillgodose behovet av latenta funktioner. Med andra ord 

kan således arbetet ersättas med ett substitut, åtminstone till en viss grad (Paul, Geithner 

& Moser, 2009). 

4.2 Arbete efter pensionen och välmående 

Motiv för att arbeta förbi pensionsåldern är många och inkluderar skäl som; social 

kontakt, aktivitet, nöje, arbetsrelaterad identitet och ekonomiskt tillskott (Lux & 

Scherger, 2017). Ekonomiska skäl kan anges som ett incitament till fortsatt arbete inte 

enbart för att individer upplever pensionen som låg, utan även i syfte att lyckas 

upprätthålla en särskild livsstil som individen valt. Många av ovan angivna incitament 

till fortsatt arbete antyder en önskan om att successivt minska ner på arbetet för att 

undvika ett abrupt slut på arbetslivet (Lux & Scherger, 2017).  

Aktivitet förklaras ofta utgöra en positiv faktor avseende välmående men Lux och 

Scherger (2017) menar att det förefaller väl naivt att anta att alla aktiviteter, under alla 

omständigheter och i alla olika livsstadier skulle innebära positiva effekter. För 

individer som uppnått pensionsålder är det inte lika självklart att frånvaro av ett arbete 

har samma negativ inverkan som arbetslöshet har på personer i lägre åldrar (Lux & 

Scherger, 2017). Västerländska länder har ett institutionaliserat pensionssystem med ett 

regelverk där hög ålder och utträdande ur arbetsmarknaden korrellerar. Detta 

institutionella ramverk medför att arbetslöshet med anledning av hög ålder ofta 

förefaller mer accepterat och respekterat än arbetslöshet i lägre åldrar. En arbetsslöshet 

som går att härleda till en hög ålder är, till skillnad från arbetslöshet i lägre åldrar, 

moraliskt legitimerande och betraktas ofta som en ”förtjänad ledighet” efter ett långt 

yrkesliv (Lux & Scherger, 2017). 

Forskning visar att en majoritet av pensionärer ofta har en neutral eller positiv 

inställning till pensionen, detta gäller i synnerhet individer som tidigare varit arbetslösa 

eller som har uppburit ett arbete där individen vantrivts. Detta innebär emellertid inte att 

ett återupptagande av arbete efter pensionen alltid innebär en minskad 

livstillfredsställelse (Lux & Scherger, 2017). Både volontärarbete och förvärvsarbete 

förklaras ha positiva effekter på individens välmående även efter pensionsåldern, 

förutsatt att det den anställde uppfattar att det råder balans mellan ansträngning och 

belöning (Lux & Scherger, 2017). Arbete efter pensionen förutsätter en balans mellan 

insats och belöning i syfte att uppnå goda effekter på individens välmående. Förutsatt att 

det råder balans mellan dessa kan belöningen, i form av t.ex. pengar eller socialt 

erkännande, utgöra incitament till fortsatt arbete (Lux & Scherger, 2017). 

Även graden av upplevd kontroll påverkar huruvida arbete resulterar i goda 

hälsoeffekter (Lux & Scherger, 2017). Känslan och möjligheten av att själv kunna styra 

arbetets omfattning och omständigheterna under vilka arbetet sker inger en känsla av 
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kontroll, vilken i sin tur ger upphov till känslor av välbefinnande. Lux och Scherger 

(2017) menar att arbete efter pensionsålder kan utgöra exempel på när en individ 

realiserat en önskan om att successivt minska sysselsättningsgraden. I ett sådant fall 

innebär sysselsättningsgraden att individen upplever kontroll, vilket resulterar i ett 

välbefinnande. Pensionssystemet förändrar, och ökar ofta, handlingsutrymmet för arbete 

efter pensionen i och med den finansiella bas som tillhandahålls individen, och minskar 

individens ”ekonomiska behov” av att arbeta. Detta resulterar i känslor av större 

kontroll och kan ge upphov till att individer relaterar arbete till någonting mer positivt 

efter pensionsåldern (Lux & Scherger, 2017). 

Att förlora sitt arbete i samband med pensionen kan innebära en förlust av den arbetsroll 

med vilken individen ditintills identifierat sig (Lux & Scherger, 2017). Yrkesidentitet 

och socialt erkännande  utgör viktiga incitament till fortsatt arbete efter pensionen och 

kan ibland kompensera eller eliminera en upplevd förlust av arbetsroll. Således kan 

fortsatt arbete efter pensionsålder medföra goda effekter på individens välmående 

eftersom det innebär ett återställande av socialt erkännande och upplevd yrkesidentitet 

(Lux & Scherger, 2017). En bibehållen yrkesidentitet, socialt erkännande, balans mellan 

insats och belöning, aktivitet och kontroll kan således förklaras spela en avgörande roll 

för huruvida arbete efter pensionsålder medför ett ökad välmående för individen. 

Med utgångspunkt i Jahodas teori förefaller ovan nämnda faktorer stämma väl överens 

med en del av Jahodas latenta funktioner.  Socialt erkännande kan betraktas tillhöra 

Jahodas latenta funktion ”kollektiva syften”, och delvis funktionen ”social kontakt”. 

Yrkesidentitet förefaller kunna förstås som en del av ”status” och aktivitet har en direkt 

motsvarighet i Jahodas teori. Belöning kan vara av skiftande karaktär och behöver inte 

nödvändigtvis utgöras av pengar (Lux & Scherger, 2017).  Belöning kan ske i form av  

pengar eller produkter och utgör då en manifest funktion enligt Jahodas teori. Belöning 

kan emellertid även ske i form av t.ex. socialt kapital och skulle då kunna förklaras 

tillhöra de latenta funktionerna. Kontroll har emellertid ingen självklar motsvarighet 

bland Jahodas latenta eller manifesta funktioner. 

4.3 En undersökning om arbetets effekter på livstillfredsställelse 

Lux och Scherger (2017) har undersökt arbetets effekter på livstillfredsställelse bland 

individer i åldrarna 65-75 år. De personer som undersöks tillhör olika yrkesklasser i Tyskland 

och England och har gemensamt att de slutat arbeta i samband med att de gått i pension för att 

sedan återuppta någon form av arbete. Deras definition av arbetande pensionärer exkluderar 

de individer som fortsätter arbeta i direkt anslutning till pensionen, extra-arbeten som fortsatt 

utan uppehåll vis sidan om pensionen samt de som fortsatt med sitt ordinarie arbete förbi 

pensionsåldern (Lux & Scherger, 2017). 

Sammanfattningsvis konstaterar Lux och Scherger (2017) att pensionärer som 

återupptar arbete i åldrarna 65-75 generellt upplever positiva effekter på välmående. 

Detta gäller för låg-klass-arbeten såväl som hög-klass-arbeten. I England, till skillnad 

från Tyskland, kan arbetets positiva effekter på livstillfredsställelse delvis härledas till 

ekonomiska motiv (Lux & Scherger, 2017). I termer av Jahodas teori om arbetets 
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latenta respektiva manifesta funktioner kan detta tolkas som att tyska respondenter 

upplever ett välmående som kan härledas till arbetets latenta funktioner medan 

respondenter från England uppvisar positiva effekter som i första hand går att härleda 

till arbetets huvudakliga manifesta funktion, lön. 

Vidare redogör Lux och Scherger (2017) för två förklaringar till varför ett 

återupptagande av arbete efter pensionen ger upphov till positiva hälsoeffekter. För det 

första förefaller återupptagandet av arbete vara nära sammanlänkat med en förändrad 

inställning till arbete. Pensionärer upplever arbetet som en mer frivillig och fördelaktig 

aktivitet än tidigare och uppfattar inte längre att det utgör en del av en huvudsaklig 

karriär och ekonomisk nödvändighet (vilket det tidigare gjort). Finansiell flexibilitet kan 

betraktas som bidragande till denna förändrade inställning till arbete (Lux & Scherger, 

2017). 

För det andra menar Lux och Scherger (2017) att det är möjligt att de pensionärer som 

väljer att återuppta arbete efter pensionen också är de som alltid tyckt om att arbeta i 

allmänhet och sitt tidigare arbete i synnerhet. Det är troligt att de pensionärer som 

förväntar sig att en återgång till arbete skulle medföra negativ inverkan på deras 

livstillfredsställelse väljer att inte återuppta arbete. Slutligen konstateras även att olika 

nationers institutionella arrangemang kring pensionssystem och ekonomisk 

pensionsersättning inte är bestämmande för hur arbetets positiva effekter upplevs efter 

pensionsåldern (Lux & Scherger, 2017). 

4.4 Faktorer som utgör incitament till fortsatt arbete för äldre 

Det finns relativt lite forskning som avser att identifiera orsaker till varför äldre medarbetare 

väljer att stanna kvar inom en organisation (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). Tidigare 

studier har i huvudsak fokuserat på att identifiera faktorer som bidrar till ökat bibehållande av 

personal i allmänhet, men forskning som söker identifiera vilka faktorer som är av särskilt 

vikt avseende att bibehålla äldre personal inom organisationen återfinns i mycket liten 

utsträckning (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009).  

Armstrong-Stassen och Ursel (2009) har genomfört en studie som syftar till att studera vilka 

faktorer som kan associeras med äldre människors intention att stanna kvar inom 

organisationen där de för närvarande arbetar. Insamling av empiriskt material har skett genom 

två studier. I studie (1) utgörs respondenter av 239 arbetare inom industrisektor och i studie 

(2) utgörs respondenter av 421 sjuksköterskor inom vårdsektor.  Samtliga respondenter har 

gemensamt att de är 50 år eller äldre och genomsnittsåldern i undersökningarna var 54,89 

respektive 54,74 år (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). 

Armstrong-Stassen och Ursel (2009) menar att medarbetare som upplever att deras 

arbetsgivare investerar i stödjande aktiviteter för sina anställda känner en skyldighet att 

gengälda organisationen. Detta kan uttryckas genom att anställda väljer att stanna inom 

organisationen en längre tid. När organisationer väljer att engagera sig i HR-praktiker som 

syftar till att öka stödet för sina anställda signalerar detta att organisationen försöker skapa 

och bibehålla en god relation till sina anställda (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). Vidare 
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finns även forskning som visar att äldre medarbetare tenderar att särskilt prioritera arbeten 

med möjlighet till flexibla arbetsförutsättningar. Äldre medarbetare riskerar att uppleva 

stagnation avseende arbetsuppgifter och möjlighet till hierarkiskt avancemang i högre 

utsträckning än yngre medarbetare. Hierarkisk och arbetsuppgiftsrelaterad stagnation fungerar 

som ett incitament till att äldre medarbetare väljer att lämna organisationer (Armstrong-

Stassen & Ursel, 2009).  

Resultatet av Armstrong-Stassen och Ursels (2009) studie förväntades uppvisa att tränande 

och utvecklande aktiviteter som särskilt riktade sig till äldre medarbetare, möjlighet till 

flexibelt arbete och upplevd stagnation (avseende arbetets innehåll och möjlighet till 

hierarkiskt avancemang inom organisationen) har särskild inverkan avseende hur (och i vilken 

utsträckning) äldre medarbetare upplever organisatoriskt stöd. Armstrong-Stassen och Ursels 

(2009) modell förutsäger att äldre medarbetare torde vara mer benägna att stanna inom 

organisationen förutsatt att de upplever ett högt organisatoriskt stöd och karriär-relaterad 

tillfredsställelse.  

Möjlighet till flexibla arbetsförhållanden kunde inte konstateras ha någon direkt koppling till 

upplevelsen av organisatoriskt stöd (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). Detta förklaras kunna 

härledas till att flexibla arbetsförhållanden erbjuds samtliga anställda och riktar sig inte enbart 

till äldre i syfte att bibehålla dem inom organisationen. Armstrong-Stassen & Ursel (2009) 

drar slutsatsen att HR-praktiker som särskilt riktar sig till äldre medarbetare i större 

utsträckning upplevs som en form av ökat organisatoriskt stöd (bland äldre medarbetare) än 

de praktiker som riktar sig till samtliga medarbetare.  

Vidare förklaras hierarkisk stagnation inte inverka nämnvärt på huruvida äldre medarbetare 

upplevde kärriär-relaterad tillfredsställelse (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). 

Arbetsrelaterad stagnation konstateras däremot ha en betydande inverkan avseende huruvida 

äldre medarbetare upplever karrärsmässig tillfredsställelse. Det förefaller viktigt att äldre 

medarbetare upplever sina arbetsuppgifter som intressanta och meningsfulla (Armstrong-

Stassen & Ursel, 2009). Således konstateras HR-praktiker och intressanta och meningsfulla 

arbetsuppgifter korrellera positivt med äldre medarbetares upplevelse av organisatoriskt stöd 

och karriär-relaterad tillfredsställelse. I termer av Jahoda skulle denna önskan om 

betydelsefulla och intressanta arbetsuppgifter kunna tolkas som att individer upplever 

uppfyllnad av den latenta funktionen ”kollektiva syften” (att undvika arbetsrelaterad 

stagnation). Meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter kan antas innebära att individen 

upplever att det arbete som utförs har ett syfte som sträcker sig förbi individens egna. Således 

upplever individer att hon/han befinner sig i ett störra sammanhang och utgör en del av en 

större kontext.  

I båda studierna konstateras att respondenter som är verksamma inom organisationer som 

aktivt engagerar sig i HR-praktiker som särskilt riktar sig till äldre medarbetare upplever ett 

ökat organisatoriskt stöd. De respondenter som upplevde att organisationen värdesatte deras 

bidrag till organisationen och deras välmående uppgav en högre nivå av tillfredsställelse och 

intenderade i högre utsträckning att stanna inom organisationen än respondenter som inte 

upplevde organisatoriskt stöd (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). Därigenom konstateras att 

upplevt organisatoriskt stöd och hög nivå av tillfredsställelse korrellerar positivt med äldres 
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intention att stanna inom organisationen. Även här möjliggörs kopplingar till Jahodas teori om 

arbetets latenta funktioner. Äldre upplever organisatoriskt stöd då organisationen uppfattas 

värdesätta deras välmående och bidrag till organisationen. Detta kan tolkas som en form av 

bekräftelse där den äldre upplever att organisationen bekräftar honom/henne, vilket i termer 

av Jahoda skulle kunna översättas till arbetets latenta funktion ”kollektiva syften”. 

Armstrong-Stassen och Ursel (2009) konstaterar en skillnad mellan respondenter som 

studerades i studie (1) respektive studie (2) avseende intentionen att stanna inom 

organisationen och upplevt organisatoriskt stöd.  I studie (2), där respondenterna utgjordes av 

sjuksköterskor, rapporterades lägre nivåer av båda dessa variabler. Detta förklaras kunna 

härledas til det faktum att sjuksköterskor arbetar inom ett yrke som är mycket stressfullt och 

innebär påfrestande arbetsförhållanden (Armstrong-Stassen & Ursel, 2009). 

4.5 Tidigare forskning i termer av Jahoda 

Paul och Batinic (2010) och Paul, Geithner och Moser (2009) har båda inkluderat PUA  

i sin urvalsram då de testat Jahodas teori om latenta funktioner. I båda undersökningarna 

konstateras resultatet stärka Jahodas antagande om att arbete innebär en större tillgång 

på latenta funktioner, även  i förhållande till PUA (Paul & Batinic, 2010; Paul, Geithner 

& Moser, 2009).  Vidare konstateras i båda undersökningarna att frånvaro av latenta 

funktioner korrellerar positivt med ångest. Paul och Batinic (2010) finner att ålder är 

negativt relaterad till de latenta funktionerna; strukturering av tid, aktivitet, kollektivt 

syfte och social kontakt (Paul & Batinic, 2010). Eftersom studieobjekten i denna 

uppsats utgör av individer som är 65 år eller äldre uppfattas denna slutsats vara av 

särskilt intresse.  

Paul, Geithner och Moser (2009) konstaterar att PUA inte upplever latent deprivation i 

samma utsträckning som arbetslösa men i högre utsträckning än anställda. Vidare 

fastslås att latent deprivation har medierande, negativa effekt på mental hälsa. Således 

upplever PUA och arbetslösa försämrade hälsoeffekter i frånvaron av arbetets latenta 

effekter (Paul, Geithner & Moser, 2009). 

Lux och Scherger (2017) konstaterar att pensionärer som återupptar arbete i åldrarna 65-75 

generellt upplever positiva effekter på välmående. Denna slutsats kan uppfattas stärka Paul 

och Batinics (2010) och Paul, Geithner och Mosers (2009) slutsatser om att frånvaro av 

latenta funktioner korrellerar positivt med ångest. Lux och Scherger (2017) identifierar 

emellertid faktorer som är avgörande för huruvida arbete efter pensionen faktiskt kommer 

bidra till positiva effekter på välmåendet; en bibehållen yrkesidentitet, socialt erkännande, 

balans mellan insats och belöning, aktivitet och kontroll. Med undantag för kontroll går dessa 

faktorer med relativ enkelthet att ”översätta”( i termer av Jahoda) till de latenta funktionerna; 

kollektiva syften, social kontakt, status, aktivitet. Därigenom kan Lux och Schergers (2017) 

resultat antas stärka Jahodas teori om att arbete bidrar till att förse individen med latenta 

funktioner, vilka enligt sedemera bidrar till positiva hälsoeffekter. Att kontroll inte uppfattas 

ha en självklar motsvarighet bland Jahodas latenta eller manifesta funktioner uppfattas särskilt 

intressant i denna uppsats.  
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Armstrong-Stassen och Ursel (2009) konstaterar att äldre medarbetares upplevelse av 

organisatoriskt stöd och karriär-relaterad tillfredsställelse (i förhållande till arbetsuppgifternas 

innehåll) är avgörande faktorer avseende äldres intention att stanna inom en särskild 

organisation. Även Armstrong-Stassen och Ursels (2009) undersökning kan sammankopplas 

med och uppfattas stärka Jahodas teori om latenta funktioner. Huruvida äldre anställda 

upplever organisatoriskt stöd, tillika i vilken utsträckning de kan antas intendera att stanna 

inom organisationen, förefaller korrellera med arbetsuppgifternas innehåll och huruvida 

organisationen upplevs värdesätta deras bidrag till (och välmående inom) organisationen. I 

termer av arbetets latenta funktioner kan dessa faktorer uppfattas utgöra en del av den latenta 

funktionen ”kollektiva syften” där äldre medarbetare upplever tillfredsställelse då arbete 

tillhandahåller funktionen. Detta uppfattas vara särskilt intressant i sammanhanget eftersom 

denna uppsats syftar till att undersöka varför individer väljer att fortsätta arbeta förbi 

pensionen. 
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5 Metod 

5.1 En uppsats i enlighet med kvalitativ metod 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning utifrån en distinktion mellan 

standardisering och icke-standardisering har på senare tid kommit att bli oskarp (Alvesson 

och Sköldberg, 2007). Kvantitativ forskning går inte att särskilja från kvalitativ metod genom 

att identifiera metoder som kategorisering, typifiering och kvantifiering och kvalitativ 

forskning går inte längre att enkelt särskilja från kvantitativ genom att hävda subjektivitet, 

icke-kategorisering och icke-typifiering. Detta går att härleda till mångfalden av definitioner 

som gjorts i syfte att skilja de två forskningstraditionerna åt. Även om öppen, mångtydig 

empiri är ett huvudsakligt kriterium för kvalitativ metod betonas exempelvis ofta även vikten 

av kategorisering, vilket ofta betraktas som typiskt för kvantitativ metod (Alvesson och 

Sköldberg, 2007).  

Detta är en kvalitativ uppsats som ämnar förklara och identifiera incitament till fortsatt arbete 

efter pensionen. I syfte att förklara detta krävs  ett empiriskt material som grundas på 

subjektiva upplevelser och där detaljerade, personliga beskrivningar får utrymme. Kvalitativa 

studier har ofta en subjektiv prägel och utgår i stor utsträckning från studieobjektens 

perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2007). Intersubjektivitet, förståelse, upptäckt, 

teorigenerering och validitet utgör huvudargument för valet av kvalitativ metod (Starrin m.fl., 

2011). Eftersom studien är av förklarande karaktär som ämnar resultera i en djupare förståelse 

för ett fenomen kan den konstateras tillhöra den kvalitativa forskningstraditionen (Esaiasson 

m.fl., 2012). 

Bland förklarande studier återfinns tre typer av studier; teoriprövande, teorikonsumerande och 

teoriutvecklande (Esaiasson m.fl., 2012). Teorikonsumerande studie kännetecknas av att de 

utgår från ett särskilt fall vilket ämnas förklaras med hjälp av existerande teorier och 

förklaringsfaktorer på området (Esaiasson m.fl., 2012). Denna uppsats kan uppfattas bära drag 

av en teorikonsumerande studie eftersom Jahodas teori om arbetets latenta och manifesta 

funktioner konsumerats och nyttjats som ett underlättande instrument i analys av det 

empiriska materialet. Teoriutvecklande studier fokuserar på den empiriska analysen, vilken 

förmodas kunna utgöra grund för nya förklaringar på det aktuella fenomenet (Esaiasson m.fl., 

2012). Denna uppsats kan även förklaras ha teoriutvecklande inslag eftersom resultatet 

förväntas uppvisa subjektiva uppfattningar avseende incitament till fortsatt arbete, vilka 

möjligen inte omfattas av den befintliga teorin. Detta kan föranleda att den befintliga teorin 

justeras och förfinas i syfte att passa det aktuella fenomenet.   

5.2 En uppsats med en abduktiv ansats 

Induktion innebär att de slutsatser som dras i en studie är baserade på empirisk fakta (Thurén, 

2007). Alvesson och Sköldberg (2007) menar att induktiva ansatser kan beskrivas som att de 

grundas på empiri och identifierar ett samband utifrån ett antal undersökta enheter, vilket 

sedan presenteras som generellt giltigt. Detta till skillnad från deduktiva ansatser som istället 
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kan förklaras utgå från teori, vilken tolkas som en sanning och förstås förklara det aktuella fall 

forskaren studerat (Alvesson & Sköldberg, 2007).   

Alvesson och Sköldberg (2007) förespråkar abduktiv ansats framför deduktiv och induktiv 

eftersom de senare tenderar att ”sätta tvångströja” på aktuell forskning (Alvesson & 

Sköldberg, 2007:42). Abduktion kan förklaras som en kombination av deduktion och 

induktion och innefattar både empiriskt baserade slutsatser och befintliga teoretiska 

förklaringar. En abduktiv ansats är fördelaktig i studier som syftar till att nå en djupare 

förståelse för ett fenomen eftersom den inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2007), 

och kan därför motiveras i aktuell studie. Detta till skillnad från induktion, som söker att 

formulera en ny teori utifrån undersökta fallen, och deduktion, som snarare använder empiri i 

syfte att fastslå en teori som undersökningen utgår ifrån (Alvesson & Sköldberg, 2007). 

Genom en abduktiv ansats sker en alternering mellan induktiv och deduktiv ansats och teori 

och empiri tolkas och omtolkas successivt och kontinuerligt i förhållande till varandra under 

processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2007).  

I denna uppsats grundas slutsatser på empiriskt material, vilket kan förstås som att uppsatsen 

har en induktiv ansats. De slutsatser som dras kopplas emellertid till existerande teori i form 

av Jahodas (2014) teori om arbetets latenta och manifesta funktioner, vilket kan tolkas som att 

uppsatsen bär drag av deduktion. Teorin om arbetets latenta och manifesta funktioner justeras 

och förfinas genom att anpassas till den område som undersöks, arbetande pensionärer. Det 

aktuella uppsatsen innebär således en kombination av induktion och deuktion och förklaras i 

sammanhanget ha en abduktiv ansats. 

Jahoda ( i Paul, Geithner & Moser, 2009) har, genom att undersöka arbetslöshet, konstaterat 

att arbete innebär positiva latenta och manifesta funktioner. Tidigare studier har nyttjat 

Jahodas teori då de undersökt hur arbete påverkat välmående (Paul & Batinic, 2010; Paul, 

Geithner & Moser, 2009). I den aktuella uppsatsen används teorin om arbetets latenta 

funktioner istället utifrån ett antagande om att dessa funktioner inte bara följer som en positiv 

konsekvens av arbete och har inverkan på individers välmående, utan även att denna positiva 

inverkan på individers välmående skulle fungera som ett incitament till pensionärers fortsatta 

arbete. Genom att teorin appliceras på en särskild grupp (arbetande pensionärer) och fokuserar 

denna grupp i förhållande till andra grupper av arbetslösa vidgas det empiriska 

användningsområdet. Den teori som redogörs för i uppsatsen har i huvudsak nyttjats vid 

kodning och senare tolkning av det empiriska materialet. Teorin har således inte använts 

mekaniskt utan bör istället betraktas som en inspirationskälla som använts i syfte att 

underlätta för författaren att upptäcka mönster och regelbundenheter i det empiriska 

materialet. Detta är ett kännetecken för en abduktiv ansats och genom detta arbete möjliggörs 

en djupare förståelse för det undersökta fenomenet (Alvesson & Sköldberg, 2007).  

5.3 Insamling av empiri 

Metod för insamling 

Enkäter och intervjuer används ofta i forskningssammanhang för att samla in empiriskt 
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material till undersökningar som syftar till att undersöka åsikter, tyckanden och uppfattningar 

hos en population (Ejvegård, 2009). Enkäter innebär en fördel dels eftersom de lättare 

distribueras till ett större antal respondenter, dels eftersom den resulterar i redan skriftliga svar 

vilka således inte kräver transkribering (Ejvegård, 2009). Enkäter är således inte lika 

tidskrävande som intervjuer. Metoden innebär emellertid även klara begränsningar, bl.a. 

eftersom den utesluter möjligheten till ickestrukturerade frågor och förtydliganden (Ejvegård, 

2009) och ofta resulterar i relativt ”ytlig” data (Esaiasson m.fl., 2012). 

En uppsats som ämnar nå en djupare förståelse kring ett fenomen främjas av en insamling av 

empiriskt material som grundas på djupintervjuer (Esaiasson m.fl., 2012). Intervjuer 

möjliggör en blandning av strukturerade och ickestrukturerade frågor (Ejvegård, 2009) och 

medan enkäter ofta syftar till att observera hur frekvent olika svar förekommer i en 

undersökning syftar djupintervjuer istället till att kartlägga människors uppfattningar 

(Esaiasson m.fl., 2012). Detta innebär (1) möjliggörande av följdfrågor kring ämnen som 

intervjuaren uppfattar som särskilt intressanta för studiens syfte och (2) att djupintervjun utgör 

en främjande struktur för att ett djupare empiriskt material ur vilket man senare kan läsa hur 

människor tänker kring relativt komplicerade ämnen (Esaiasson m.fl., 2012). Denna studie 

syftar till att nå en djupare förståelse för och förklara varför individer väljer att fortsätta arbeta 

efter pensionen. Att välja enkäter som metod för empiri-insmaling hade kunnat motiveras 

genom att det kan resultera i ett mer omfattande empiriskt material eftersom antalet 

respondenter lätt kan styras till omfatta många analysenheter. I uppsatsen har emellertid 

intervjuer valts som insamlingsmetod baserat på de fördelar som redogjorts för ovan.  

Även om intervju i huvudsak valts baserat på dess fördelar avseende möjlighet till 

ostrukturerade frågor och djupare, utvecklande svar krävdes att intervjuerna resulterade i ett 

material som var strukturerat såtillvida att de sedan skulle kunna utgöra grund för bearbetning 

och jämförelse. Därför upprättades en intervjuguide (bil. 1) vilken intervjuerna utgick ifrån. 

Intervjuguidens frågor formulerades i huvudsak utifrån (1) ämnen som intervjuaren, i 

förhållande till Jahodas teori om arbetets latenta effekter, uppfattade som intressanta och 

relevanta för det som skulle undersökas samt (2) de teman och forskningsfrågor som 

presenterats ovan (avsnitt 1.3.1). Detta säkerställde att intervjupersonerna i huvudsak fick 

besvara samma frågor och möjliggjorde därmed komparation i det senare analysarbetet. De 

intervjuer som genomförts kan således betraktas som strukturerade och/eller kvalitativa och är 

fördelaktiga då målet är att få information om kvalitativa aspekter (Jacobsen, 1993).  

Urval 

Att generalisera forskningsresultat kan betraktas som en tvåstegs-problematik som utgörs av 

(1) fastställande av undersökningens population samt (2) fastställande av analysenheter 

(Esaiasson m.fl., 2012). Population avser den grupp undersökningen vill uttala sig om och 

avser inte samtliga enheter som ingår i den faktiska populationen. Således bör populationen 

betraktas som en principiell definition som preciserar vilka enheter som är tänkta att ingå i 

populationen (Esaiassion m.fl., 2012). I det här fallet utgörs populationen av personer över 65 

år som fortfarande arbetar, vilket bör förstås som ett mycket stort antal enheter. Ett totalurval, 



 

25 

 

där samtliga enheter i populationen ingår, har därför aldrig varit aktuellt och har heller inte 

betraktats som genomförbart.  

Slumpmässiga urval förordas ofta framför icke-slumpmässiga eftersom de tenderar att 

generera en bättre miniatyrkopia av populationen än icke slumpmässiga (Esaiasson m.fl., 

2012). Därigenom förklaras de slumpmässiga urvalens resultat ibland vara mer representativt 

för populationen. Detta förklaras vara särskilt fördelaktigt vid beskrivande och kvantitativa 

frågeställningar (Esaiasson m.fl., 2012). I syfte att genomföra ett slumpmässigt urval krävs att 

en urvalsram upprättas, vilket kräver någon form av förteckning över samtliga analysenheter, 

d.v.s. den totala populationen (Esaiasson m.fl., 2012). Detta är inte en omöjlighet men har i 

sammanhanget betraktats som svårt och för tidskrävande. Vidare hade ett slumpmässigt urval 

inneburit att de analysenheter som valdes hade kunnat befinna sig var som helst i Sverige. Ett 

sådant urval skulle inneburit en tidsåtgång som skulle överstiga den tidsram arbetet är 

begränsat till. Situationer som innebär särskilda svårigheter med upprättande av en urvalsram 

förklaras av Esaiasson m.fl. (2012) utgöra god grund för att motivera ett icke slumpmässigt 

urval.  Ovan angivna svårigheter med att upprätta en urvalsram över populationen utgör, 

sammantaget med en frånvaro av intention att generalisera till en vidare population i statistisk 

mening, grund till varför ett slumpmässigt urval ej genomförts i denna studie.  

I denna uppsats har ett icke slumpmässigt delurval (Esaiasson m.fl., 2012) genomförts, vilket 

omfattar nio intervjupersoner. Delurvalet har dels skett i enlighet med metoden snöbollsurval, 

dels i enlighet med självselektionsurval (Esaiasson m.fl., 2012). Vid snöbollsurval kontaktas 

tänkbara intervjupersoner utifrån författarens sociala kontaktnät, vilka sedermera bidrar till 

upptäckten av nya analysenheter. Fyra intervjupersoner har valts ut genom snöbollsurval. 

Självselektionsurval innebär att analysenheterna själva som avgör vilka intervjupersoner som 

medverkar (Esaiasson m.fl., 2012). I det aktuella fallet har självselektionsurvalet skett genom 

att författaren  kontaktat  ett bemannings- och tjänsteföretag, vars arbetsstyrka utgörs av 

individer som fyllt 55 år och som vill fortsätta arbeta efter pensionen. Via en chef  i denna 

organisation förmedlades ett mail (skrivet av författaren till denna uppsats, se bil. 2) som 

skickades ut till medlemmar i organisationen. De personer som mottog detta mail kunde 

därefter själva välja om de ville kontakta författaren och medverka i denna uppsats, förutsatt 

att de uppfyllde kravet på att ha uppnått 65 års ålder. Ålderskravet hade ursprungligen sin 

grund i att författaren till denna uppsats uppfattade 65 år som den ”normala” pensionsåldern i 

Sverige och att många tjänstepensioner betalas ut per automatik till individer fr.o.m. att de 

fyllt 65 år (Pensionsmyndigheten, 2017a). I takt med att arbetet med denna uppsats fortlöpte 

konstaterades emellertid att denna åldersgräns hade kunnat sänkas till 61 år eftersom det utgör 

den lägre åldersgränsen för att få ta ut allmän pension i Sverige (Pensionsmyndigheten, 

2017a). De första fem personerna som anmälde sitt intresse valdes ut för intervju. Således 

utgörs det empiriska materialet av nio intervjuer. 

Med undantag för en intervju har samtliga intervjuer inneburit ett fysiskt möte mellan 

intervjuperson och författaren till denna uppsats. Med anledning av att en intervjuperson var 

bosatt långt utanför den ort där författaren uppehöll vid tiden för uppsatsen har en intervju 

genomförts via mail. Detta innebär begränsningar avseende möjlighet till direka följdfrågor 



 

26 

 

och riskerar att resultera i mer begränsad och ytlig data eftersom intervjupersonens svar inte 

utgörs av en del i en djupintervju. Författaren övervägde därför att inte använda materialet 

som denna intervju resulterat i. Det empiriska materialet uppfattades emellertid vara av stort 

intresse eftersom det bidrar med ytterligare en subjektiv uppfattning om arbete efter 

pensionen. Detta är ett faktum även om materialet riskerade att inte utgöra ett lika detaljrikt 

material som övriga intervjuer. Därför valdes efter övervägande att inbegripa även denna 

intervju i det empiriska underlaget.  

Övriga intervjuer har genomförts enskilt i respektive respondents bostad, med undantag för en 

intervju som hölls på en offentlig plats, men i avskildhet. Samtliga intervjuer har genomförts 

inom en tidsram av två veckor och varje intervju har spelats in med en mobiltelefon. 

Ljudfilerna har efter varje intervju överförts till en dator i syfte att underlätta efterföljande 

transkribering, vilken har skett relativt omgående efter respektive intervjutillfälle. Efter 

genomförd transkribering har ljudfilerna raderats från båda lagringsenheterna.  

5.4 Kodning av empiriskt material 

Jacobsen (1993) skriver att redigering av kvalitativ empiri är en kreativ process där författaren 

formar sitt råmaterial till en mer sammanhängande och åtstramad struktur. Detta kräver att 

författaren väljer ut, förstärker, klargör och stryker delar av det kvalitativa materialet. Detta 

görs i syfte att förtydliga textens budskap och mening (Jacobsen, 1993). Människor talar inte 

som de skriver och att ordagrant återge empiriskt material i form av intervjuer innebär många 

gånger ett mycket svårläst material (Jacobsen, 1993). Jacobsen (1993) menar att tonfall, 

tempo, rytm och pauser är inslag som lyfter ett talspråk men som inte fyller sin funktion i 

skrift. Detta innebär att en transkriberad intervju alltid, i större eller mindre utsträckning, 

kommer utgöra en översättning av vad som sagts under intervjun. När en intervju utgör 

föremål för redigering färdigställer ofta författaren sådant som intervjupersonen inte har sagt, 

men som denne skulle ha sagt förutsatt att han talat i skriftspråk och hela tiden hållit sig till 

ämnet (Jacobsen, 1993). Detta förklarar varför transkribering av genomförda intervjuer varit 

nödvändigt och under vilka premisser transkriberingarna genomförts. Detta ska emellertid inte 

tolkas som att det empiriska materialet (i form av det resultat som presenteras) redigerats till 

sådan grad att det övertolkats och att resultatet som presenteras innehåller synsätt som det 

saknas underlag för.   

Esaiasson m.fl. (2012) föreslår att kodning av kvalitativ kan inledas med att upprätta 

fallbeskrivningar, d.v.s. sammanfattningar av respektive intervjupersons svar. Detta möjliggör 

en senare tolkning av materialet, vilken kan ske på latent eller manifest nivå (Esaiasson m.fl., 

2012). Manifesta tolkningar handlar om att koncentrera, kategorisera och sammanfatta det 

transkriberade materialet. Latenta tolkningar handlar om att läsa ”mellan raderna” och blir 

därför mer eller midre spekulativa (Esaiasson m.fl., 2012:271). Kodningsarbetet inleddes med 

att varje respondent tilldelades en bokstav (K symboliserade kvinna och M symboliserade 

man) och ett nummer vilket följde den ordning i vilken de olika transkriberingarna låg vid 

kodningtillfället. Således benämndes de fem männen M1, M2, M3, M4 och M5 medan 

kvinnorna refererades till som K1,K2, K3 och K4 (intervjupersonerna tilldelades efter 
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kodningsarbetet fiktiva namn i syfte att underlätta för läsaren). Därefter lästes det 

transkriberade materialet igenom och intervjupersonernas svar sammanfattades, d.v.s.  i 

enlighet med manifest tolkning (Esaiasson m.fl., 2012), och kategoriserades under respektive 

fråga. De sammanfattade  svaren lästes sedan igenom noggrant i syfte att upptäcka 

regelbundenheter och mönster i intervjupersonernas svar. Identifierade upprepningar, 

regelbundenheter, likheter och synonyma begrepp kategoriserades under sammanfattande 

begrepp och uttryck. Dessa uttryck och begrepp redogjordes för tolkades och sorterades 

därefter i termer av, och i enlighet med, aktuell teori. Denna tolkning och redogörelse 

återfinns i efterföljande resultat-avsnitt.  

Genom att koda ett transkriberat material underlättas arbetet med att identifiera mönster som 

ger det empiriska material mening (Starrin m.fl., 2011). Starrin m.fl. (2011) förklarar att 

kodning bryter ner data och möjliggör en koncentrerad, abstrakt bild av det fenomen som 

undersöks. Kodningen genererar i två huvudsakliga typer av koder; substantiva och teoretiska 

(Starrin m.fl., 2011). Substantiva koder refererar till den process där empirisk data 

begreppsliggörs, vilket beskrivits ovan då identifierade upprepningar, regelbundenheter, 

likheter och synonyma begrepp kategoriserats under sammanfattande begrepp och uttryck. 

Denna typ av kodning exemplifieras i denna uppsats då identifierade upprepningar, 

regelbundenheter, likheter och synonyma begrepp kategoriserats under sammanfattande 

begrepp och uttryck. Teoretiska koder uppstår då substantiva koder sammanlänkas till olika 

hypoteser för att senare kunna integreras till en teori (Starrin m.fl., 2011). 

Substantiv kodning inleds ofta med öppen kodning och ”processen kan liknas vid det 

inledande skedet när man lägger pussel” (Starrin m.fl., 2011:42). Detta motsvaras i denna 

uppsats av det arbete som föranlett kategoriseringen av empiri under sammanfattande begrepp 

och uttryck. I samband med att författaren börjat identifiera huvudvariabeln upphör den öppna 

kodningen till förmån för en mer selektiv kodning (Starrin m.fl., 2011). I samband med att 

författaren började sortera och tolka sammanfattande begrepp och uttryck  i termer av Jahodas 

teori om arbetets latenta funktioner (Paul, Geithner & Moser, 2009) tillämpades en alltmer 

selektiv kodning.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att säkerställa att den empiriska undersökningen stämmer överens med 

den problemformulering som presenteras på teoretisk nivå och kan förklaras som (1) en 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, (2) frånvaro av 

systematiska fel och (3) ett säkerställande om att det som mäts faktiskt är det som påstås 

mätas (Esaiasson m.fl., 2012). Detta kan inordnas under två typer av validitet; 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet (Esaiasson m.fl., 2012). Begreppsvaliditet avser (1) 

överensstämmelse mellan operationell indikator och teoretisk definition och (2) frånvaro av 

systematiska fel. Resultatvaliditet åsyftar att (3) det som mäts också är det som påstås mätas 

(Esaiasson m.fl., 2012).  
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Begreppsvaliditet handlar således om att det instrument som använts för att mäta det aktuella 

fenomenet innebär en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda 

empiriska indikatorerna (Esaiasson m.fl., 2012). Översatt till termer av denna uppsats kan 

detta läsas som att intervjuguiden som använts i syfte att ”mäta” varför pensionärer jobbar ska 

”mäta” anledningar till pensionärers fortsatta arbete med hjälp av teorin om arbetets latenta 

funktioner. Förutsatt att intervjuguiden innebär en överensstämmelse mellan dessa två 

undviks systematiska fel i mätningen och därmed stärks begreppsvaliditeten (Esaiasson m.fl., 

2012). 

I den aktuella uppsatsen har incitament till arbete efter pension operationaliserats till att mätas 

utifrån hur individer uppfattar arbete. Anledningar till arbete undersöks således utifrån ett 

antagande om att arbetets positiva bieffekter motiverar individer att fortsätta arbeta efter 

pensionen. Upplevda incitament till fortsatt arbete efter pensionen analyseras i huvudsak 

utifrån de latenta funktioner Jahoda ( i Paul, Geithner & Moser, 2009)  redogör för. 

Operationaliseringen av arbetets latenta och manifesta funktioner utgör således en redan 

existerande operationalisering som lånats till denna uppsats. I denna bemärkelse kan 

tillvägagångssättet förklaras innebära ett kumulativt arbete, vilket förklaras fördelaktigt  

eftersom den operationalisering som används i denna uppsats tidigare använts i andra 

sammanhang (Esaiasson m.fl., 2012). I klara ordalag innebär operationaliseringen delvis en 

kopiering av en redan existerande operationalisering, vilket av Esaiasson m.fl. (2012) 

förklaras vara ett sätt att stärka begreppsvaliditeten genom resonemangsvaliditet (Esaiasson 

m.fl., 2012). Operationaliseringen har således lånats och är redan existerande men appliceras i 

den aktuella uppsatsen på ett särskilt fenomen; arbetande pensionärer.  

Mätinstrumentet utgörs av en intervjuguide vars upprättande har tre huvudsakliga syften;  

 (1) att säkerställa att intervjuerna resulterade i ett material som var strukturerat så 

tillvida att det sedan skulle kunna utgöra grund för bearbetning och jämförelse 

 (2) att säkerställa att intervjupersonerna i huvudsak fick besvara samma frågor 

 (3) att säkerställa att de frågor som ställdes var relevanta i förhållande till de teoretiska 

begrepp och ämnen som inbegrips i Jahodas teori om arbetets latenta effekter.  

Genom intervjuguiden har således begreppsvaliditeten stärkts eftersom delar av dess syften 

säkerställer en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska 

indikatorerna.  

I syfte att säkerställa resultatvaliditet krävs att (1) begreppsvaliditeten är god och (2) 

reliabiliteten är hög (Esaiasson m.fl., 2012). Reliabilitet anger användbarheten och 

tillförlitligheten hos ett mätinstrument (Ejvegård, 2009). Ett mätinstrument som benämns 

reliabelt är också att betrakta som stabilt eftersom en hög reliabilitet innebär en frånvaro av 

osystematiska och slumpmässiga fel (Esaiasson m.fl., 2012). Slarvig kodning av empiriskt 

material eller ofullständiga anteckningar vid insamling av empiriskt material utgör exempel 

på förfaranden som drastiskt sänker graden av reliabilitet. Förutom att mätinstrumentet 

(intervjuguiden) utformats i enlighet med relevanta teman och med begripliga frågor krävs 
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alltså att intervjuförfarandet genomförs med noggrannhet. I den aktuella uppsatsen har varje 

intervju spelats in för att sedan transkriberas. Transkriberingen utgör genomgående en exakt 

återspegling av vad som sagts under intervjutillfället. Den efterföljande kodningen av 

materialet har skett i enlighet med vetenskaplig metod som exempelvis Esaiasson m.fl. (2012) 

och Jakobsen (1993) redogör för. Detta tillvägagångssätt har utgjort ett medvetet val i syfte att 

stärka reliabiliteten i denna studie. 

God begreppsvaliditet och hög reliabilitet resulterar således i en god resultatvaliditet, vilket 

handlar om att det som mäts är det som påstås mätas (Esaiasson m.fl., 2012). I denna uppsats 

hävdas god begreppsvaliditet genom (1) att den teoretiska definitionen (Jahodas teori om 

arbetets latenta effekter) utgör en del av operationaliseringen och (2) att intervjuguiden 

upprättats utifrån den teoretiska definitionen. Vidare är denna operationalisering redan testad i 

tidigare studier (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014; Paul & Batinic, 20120; Paul, Geithner & 

Moser, 2009) vilket ytterligare stärker begreppsvaliditeten. Reliabiliteten förklaras stärkt 

genom (1) att intervjuförfarandet genomförs med noggrannhet, (2) transkriberingen utgör 

genomgående en exakt återspegling av vad som sagts under intervjutillfället och (3) kodning 

av materialet har skett i enlighet med litteratur på området vetenskaplig metod (Esaiasson 

m.fl., 2012; Jakobsen, 1993).  

Inom vetenskapen åtskiljs intern från extern validitet (Esaiasson m.fl., 2012). Intern validitet 

refererar till att de slutsatser som dras utifrån ett empiriskt material är välgrundade, tillika 

giltiga (Esaiasson m.fl., 2012). En god resultatvaliditet innebär att undersökningen har en god 

intern validitet, d.v.s. att slutsatserna kan anses välgrundade (Esaiasson m.fl., 2012). Hur 

validitet och reliabilitet stärkts i denna studie redogörs för i föregående stycke.  

Extern validitet avser möjligheterna att generalisera resultatet till en vidare population än den 

undersökta, alternativt till andra kontexter än den som undersökts (Esaiasson m.fl., 2012). 

Denna studie har för avsikt att skapa en djupare förståelse för fenomenet varför pensionärer 

väljer att fortsätta arbete efter pensionen och resultaten bör inte förstås med intention att 

generalisera till en vidare population i statistisk mening.  

5.6 Kritisk analys av validitet och reliabilitet 

Katrine Fangen (2005) utgår i huvudsak från metoden deltagande observation då hon redogör 

för begreppen validitet och reliabilitet. Det återfinns emellertid flera slutsatser som kan göras 

gällande även vid andra typer av insamlingsmetoder, däribland kvalitativa intervjuer. 

Reliabilitet och validitet utgör begrepp som ursprungligen myntats i en kvantitativ kontext 

och är därför tänkt att kvalitetssäkra forskning som syftar till kartläggning av ett fenomens 

utbredning och/eller omfattning. I den kvalitativa forskningen fokuseras emellertid ofta sakers 

innehåll och betydelse, vilket egentligen kräver andra instrument för beömning (Fangen, 

2005). 

Att hävda validitet, d.v.s. att det som mäts också är det studien avser mätas, kan uppfattas 

relativt lätt att säkerställa vid en kvantitativ studie som avser kartlägga medellängden bland en 
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grupp individer. I en studie som avser kartlägga medellängden bland individer kan ett 

måttband utgöra ett mätinstrument som är att betrakta som valid.Föratt kunna hävda 

reliabilitet krävs att måttbandet ärr tillförlitligt och användsbart. Ett måttband som är 

missvisande eller konstruerat av ett gummiliknande material skulle således inte kunna 

användas. Vid en kvalitativ studie som söker djupare kunskap kring ett fenomens innehåll och 

betydelse kan det förefalla mer komplicerat att hävda validitet och reliabilitet eftersom 

begreppen är myntade i en kvantitativ kontext. Intern validitet som syftar till huruvida 

resultaten utör en kartläggning av ett särskilt fenomen (Fangen, 2005) kan vara svårt tt hävda i 

en studie som inte avser att kartlägga. En extern validitet som syftar till att hävda resultatets 

generaliserbarhet (Fangen, 2005) kan vara svårt att hävda i en kvalitativ studie som inte ämnar 

att generalisera i statistisk mening. Reliabilitet som avser möjligheterna till upprepning och 

reproducering av resultatet (Fangen, 2005) kan ara svårt att hävda i en studie där kodning 

aldrig kan vara helt fri från subjektiva bedömningar.  

Detta konstaterande är inte avsett att underminera det som ovan hävdats styrka denna uppsats 

validitet och reliabilitet, men bör tas i beaktande. Även om begreppen inte ursprungligen varit 

avsedda för kvalitativ metod utgör de väl vedertagna instrument i syfte att kvalitetssäkra även 

kvalitativa studier (Fangen, 2005; Ejvegård,  2009; Esaiasson m.fl., 2012) och det är viktigt 

att kvalitetssäkra kvalitativt material, även om det syftar till att undersöka sakers innehåll och 

betydelse snarare än att kartlägga ett fenomens utbredning och/eller omfattning.  

5.7 Etik 

Denna uppsats följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare om samtliga aspekter av 

undersökningen som kan förmodas påverka deltagaren villighet att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagare ska alltid informeras om att deras deltagande är frivilligt 

samt att de är fria att, närhelst de själva önskar, avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Inför varje intervjutillfälle har intervjupersoner informerats om uppsatsens syfte. 

Eftersom urvalet skett genom snöbollsurval samt själv-selektionsurval kan kriterier avseende 

frivillighet anses uppfyllt. Samtliga intervjupersoner har varit fria att närsomhelst avbryta 

intervjuförfarandet.  

Samtyckeskravet avser deltagares rätt till samtycke och innebär att deltagare själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare åsyftas även 

deltagares rätt att när som helst rätt att avbryta sin medverkan utan att detta innebär negativa 

följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Det får inte föreligga något sorts 

beroendeförhållande mellan forskaren och intervjupersonerna. Förutsatt att deltagare är 14 år 

eller yngre, eller om studien är av särskild etisk känslig karaktär, krävs samtycke av 

förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie utgörs intervjupersoner av 

individer i åldersintervallet 65-72 år och undersökningen är inte att betrakta vara av särskilt 

känslig karaktär. Ingen av intervjupersonerna har förmyndare eller är att anse vara oförmögen 
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att tillgodogöra sig information. Det föreligger inget beroendeförhållande mellan författaren 

och intervjupersoner. 

Konfidentialitetskravet avser att säkerställa medverkande största möjliga konfidentialitet och 

uttrycks av Vetenskapsrådet genom följande regel (Vetenskapsrådet, 2002:12); 

”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.”  

Eftersom aktuell studie inte inbegriper särskilt känsliga uppgifter om intervjupersoner 

eller någon annan individ har avtal om tystnadsplikt har inte upprättats. Intervjupersoner 

är emellertid muntligt garanterad konfidentialitet. 

 

Kravet inbegriper även att förvaring av handlingar och personuppgifter innebär att  inga 

obehöriga personer kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuer har 

har spelats in med en mobiltelefon. Ljudfilerna har efter varje intervju överförts till en 

dator. Efter genomförd transkribering har ljudfilerna raderats från båda 

lagringsenheterna. Det transkriberade materialet har kodats och sedan förstörts. Allt 

empiriskt material har förvarats i författarens bostad. 

 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:14). Eftersom allt empiriskt material förstörts 

samt att intervjupersoner garanterats konfidentialitet är detta krav att anse uppfyllt. 

Samtliga intervjupersoner har informerats om att forskningsresultaten, i form av en uppsats, 

kommer publiceras på LTU:s hemsida efter godkännande av examinator. De intervjupersoner 

som haft kontakt med författaren via mail har utlovats en kopia av uppsatsen sänt till dem via 

mail.   
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6 Resultat/Analys  

Nedan presenteras resultatet från genomförda intervjuer. Resultatet presenteras utifrån de 

rubriker under vilka intervjufrågorna sorterats (se bil. 1).  

6.1 Bakgrund 

Det empiriska materialet utgörs av nio intervjuer med fem män och fyra kvinnor. Kvinnorna 

är i åldrarna 67-68 år och männen är i åldrarna 65-72 år. Samtliga respondenter lever i 

tvåsamhet och alla utom en har biologiska barn och barnbarn. Fyra av respondenterna har 

barnbarnsbarn. Sju respondenter uppger att de valt att ta ut samtliga delar av pensionen. Två 

har valt att inte ta ut sitt privata sparande än. 

Anna (K1) 

Anna är utbildad inom rehabilitering och har arbetat med rehabilitering på kommunal nivå i 

över 20 år. Hon har tidigare varit verksam inom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. Anna 

är 67 år gammal och gick i pension vid 64 års ålder. Idag är Anna verksam som ledsagare och 

arbetar ca 25 procent. 

Trude (K2) 

Trude är utbildad inom administration och pedagogik och har läst en del kurser vid 

universitet. Hon har tidigare arbetat inom administrativt arbete och sjukvård och arbetar idag 

ca 20 procent inom ideel verksamhet. Trude är idag 68 år gammal och gick i pension vid 65 

års ålder. Trude är även inskriven på Veterankraft men uppbär vid tiden för intervjun inget 

arbete från dem. 

Gerd (K3) 

Gerd  har gått åttaårig folkskoleutbildning och har i huvudsak utbildat sig ”på jobbet” i form 

av olika interna utbildningar. Hon har tidigare arbetat inom administrativt arbete och 

försäljning och arbetar idag ca 40-60 procent inom ideella föreningaroch försäljning. Gerd 

gick i pension vid 65 års ålder i samband med att ha drabbats av utmattningssyndrom. Hon är 

idag 68 år gammal. Gerd är även inskriven på Veterankraft men uppbär vid tiden för intervjun 

inget arbete från dem. 

Maria(K4) 

Maria är utbildad inom juridik och har tidigare arbetat med administrativt arbete. Hon är idag 

verksam som registrator med en sysselsättningsgrad på ca 50 procent. Maria är idag 67 år 

gammal och gick i pension vid 62 års ålder. 

Sture (M1) 

Sture är utbildad socionom och journalist och har tidigare arbetat inom industri, administrativt 

arbete, kriminalvård, statlig utredning och journalistik. Sture drog ner på 

sysselsättningsgraden successivt och gick i pension vid 65 års ålder. Han är idag 66 år 

gammal och driver ett eget företag sedan flera år tillbaka. Idag är Sture verksam inom det 

egna företaget och Veterankraft och sysselsättningsgraden uppskattas till ca 20 procent. 
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Bertil (M2) 

Bertil har genomgått nioårig folkskoleutbildning och har tidigare arbetat med fabriks- och 

vaktmästeriarbete. Bertil är idag 72 år gammal och gick i pension vid 62 års ålder då han blev 

uppsagd av arbetsgivaren p.g.a. ekonomiska skäl. Han arbetar idag på en fritidsanläggning 

och uppbär en sysselsättningsgrad på ca 80 procent. 

Johan (M3) 

Johan är 68 år gammal och är utbildad inom juridik. Han är sedan många år tillbaka verksam 

som lärare och har tidigare arbetat som jurist och chef. Johan är även egen företagare. Idag 

arbetar Johan ca 35 procent och är verksam som lärare och inom det egna företaget. Johan har 

börjat ta ut pensionsersättning vid 68 års ålder och har valt att successivt minska sin 

sysselsättningsgrad. 

Alfred (M4) 

Alfred är 65 år gammal, är utbildad inom folkskola och har tidigare arbetat på fabrik. Han är 

idag inte sysselsatt men är inskriven på två olika arbetsförmedlingar för pensionärer. Alfred 

gick i pension vid 61 års ålder p.g.a. arbetsbrist och fick i samband med detta 

avgångsvederlag. 

Bengt (M5) 

Bengt är 72 år gammal och har gått nioårig folkskola. Han har tidigare arbetat som chaufför 

och  inom försäljning och administrativt arbete. Bengt har även varit egen företagare och drev 

då en firma inom bilutyrning. Idag är han verksam som chaufför och arbetar extra vid behov. 

Bengt gick i pension vid 64 års ålder.  

Sex intervjupersoner uppger att de i samband med pensionen någon gång varit arbetslös 

pensionär. Tre av intervjupersonerna upplevde denna tid som någonting positivt och menade 

att de inte upplevde några problem med att att hitta på någonting att göra. Övriga menar att de 

hade svårt att aktivera sig och att man saknade den sociala kontakt arbetet innebar. En 

intervjuperson beskrev även denna tid som ”tomt och innehållslöst”. Både ”social kontakt” 

och ”aktivitet” utgör två av de latenta funktioner Jahoda redogör för i sin teori om arbetets 

latenta effekter (Paul & Batinic, 2010), vilka i sammanhanget kan förstås saknas av de 

intervjupersoner som befunnit sig i en situation då de inte uppbär ett arbete. Den person som 

uttrycke denna tid som tom och innehållslös kan förmodas upplevt förlust av arbetets funktion 

”kollektivt syfte”.  

I figuren nedan återges de motiv som intervjupersoner uttrycker som  huvudsakliga incitament 

till fortsatt arbete efter pensionen. 
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På frågan om varför intervjupersonerna valt att fortsätta arbeta uppger åtta intervjupersoner 

flera motiv för fortsatt arbete. Tabellen ovan har sammanställts baserat på det kodade 

resultatet och ur den går att utläsa att ”social kontakt”, ”ekonomi”, ”aktivitet” och ”nöjesfyllt” 

utgör de motiv som uttrycktes mest frekvent bland intervjupersonerna. Detta skulle i termer 

av Jahoda kunna tolkas som att de latenta funktionerna ”social kontakt” och ”aktivitet” utgör 

viktiga incitament för fortsatt arbete.  

”Det är stimulerande för hjärnan. Det är kul att träffa folk. Ja, vara ute i svängen 

lite grann [...] Ska jag bara sitta här på dagarna? Jag är lite dålig på att hitta på 

saker [...] Och sen en annan sak! Pengar, pengar. Det är ett bra tillskott det här.” 

– Bengt 

[...] Så det är ekonomiska och sociala skäl. Och ja, en annan bit som har varit en 

drivkraft för mig i alla jobb är ju att få lära sig nya saker, vilket man ju också får. 

Uppdrag som man gör kanske man inte besitter 100 procent kunskap kring, men 

då får man ta reda på det och läsa på och testa. Det är stimulerande.”  

– Sture 

”Den sociala kontakten och för att fylla på pensionen [...] Men för min egen del 

gör jag det mest för att det är roligt. Helt enkelt för att det är roligt! [...] Arbete 

är stimulerande för mig. Det jag har jobbat med kan jag ju. Jag vill lära mig nya 

saker.”  

– Gerd 

Som framgår ur citaten ovan uppger respondenter ofta flera incitament till fortsatt arbete. 

Bengts svar kan tolkas som att de innefattar motiven; stimulans, social kontakt, aktivitet och 

ekonomi. Sture är tydlig då han svarar ”ekonomiska och sociala skäl” men tillägger även att 

han tycker om att lära sig nya saker.  Gerds svar förefaller likna Stures avseende faktorerna 

”social kontakt”, ”ekonomi” och ”lära sig nya saker” men innefattar även faktorn ”nöjesfyllt”.  
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När intervjupersoner uppger att arbetet upplevs som stimulerande förefaller 

intervjupersonerna ofta referera till mental stimulans. I kontexten uppfattas intervjupersoner 

uppleva tillfredsställelse i samband med den stimulans arbetet medför. Eftersom arbete som 

aktivitet förklaras medföra goda effekter på mental hälsa (Paul & Batinic, 2010) skulle 

incitamentet ”stimulans” också kunna tolkas som ett uttryck för den latenta funktionen 

”aktivitet”. Funktionen skulle enligt denna motivering även kunna förstås inbegripa motiven 

”intressant” och ”lära sig nya saker”. 

”Omväxlande miljö” skulle kunna förstås som en del av den latenta effekten ”social kontakt” 

eftersom intervjupersonen bl.a. beskriver ”omväxlande miljö” i termer av de nya sociala 

möten den omväxlande miljön innebär. ”Känna sig duktig” kan tolkas som ett uttryck för den 

latenta funktionen ”status” och känslan kan vara viktigt för individen i förhållande till 

individens identitet och hur han uppfattar sig själv. Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) menar, i 

förhållande till den latenta funktionen ”status”, att individer tenderar att värdera sig själva 

utifrån hur omgivningen ser dem. Det vore rimligt att anta att individen som själv uppfattar 

sig som duktig antar att även omgivningen delar dennes uppfattning.  

Två intervjupersoner uttrycker att arbete får dem att känna sig behövda.  

”[...] Det är trevligt att känna sig behövd också, av utomstående eller vad man 

ska säga.” 

- Trude 

”[...] Jag känner mig uppskattad och behövd då jag jobbar. Det tycker jag. Och 

det ska jag ju tycka. Att jag behövs. Jag hoppas ju det också [...]” 

- Bertil 

I citaten ovan uttrycks att arbete medför en känsla av att vara behövd och att detta uppfattas 

som någonting positivt. Implicit uttrycker intervjupersoner genom dessa citat att känslan av 

att vara behövd fråntas dem i och med frånvaro av ett arbete. Känslan av att vara behövd  kan, 

i termer av latenta funktioner, tolkas som ett uttryck för den latenta funktionen ”kollektiva 

syften”. Denna funktion tillgodoser det mänskliga behovet av att uppleva sig själv i en kontext 

vars syfte överskrider individens egna (Paul & Batinic, 2010).  Tillfredsställs inte detta behov 

infinner sig känslor av förlust av mål vilket sedermera resulterar i känslor av ångest (Paul & 

Batinic, 2010). Det förefaller tydligt att arbete inger känslor av att vara behövd vilket i 

sammanhanget bör tolkas som att arbete tillhandahåller den latenta funktionen ”kollektiva 

syften”. 

Det ekonomiska tillskott ett arbete innebär (lön) refereras av Jahoda till som en manifest 

funktion av arbete (Paul & Batinic, 2010) och kan i sammanhanget konstateras utgöra ett 

incitament till arbete som väger lika tungt som incitamenten ”aktivitet” och ”nöjesfyllt”. 

Således identifieras uttryck för alla latenta effekter, med undantag för ”strukturering av tid”. 

”Aktivitet” och ”social kontakt” kan bland intervjupersoner konstateras utgöra huvudsakligt 

incitament till fortsatt arbete efter pensionen.  
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Ovan redogörs för hur de olika motiven som uppgetts av intervjupersoner kan tolkas i termer 

av latenta och manifesta funktioner. Tabellen nedan har konverterats i enlighet med detta 

resonemang i syfte att tydliggöra fördelingen mellan latenta och manifesta funktioner. 

Tabellen återger antalet gånger en funktion uttryckts av någon av intervjupersonerna. Samma 

funktion kan således ha uttryckts flera gånger av samma intervjupersoner, men i olika termer. 

 

På frågan om hur länge intervjupersonerna avser arbeta lyfts hälsa och rådande regelverk upp 

som huvudsakliga orsaker till varför de skulle sluta arbeta. Ingen av respondenterna förefaller 

uppvisa någon intention att sluta arbeta inom en överskådlig framtid. 

Då intervjupersonerna ombeds ta ställning i frågan om höjd pensionsgräns uttrycker samtliga 

en uppfattning om att pensionssystemet borde ta hänsyn till individuella skillnader och 

förutsättningar bland individer. Fysiskt betungande och slitsamt arbete uppfattas berättiga 

individen till att få gå i pension tidigare än de som uppbär arbeten som inte är att betrakta som 

fysiskt påfrestande. Intervjupersoner uttrycker även åsikter om att pensionssystemet borde 

inbegripa frivillighet där individen själv bestämmer när de vill gå i pension.  

”[...] Den som känner att den behöver gå i pension ska få göra det. Och den som 

känner att han vill jobba längre ska få göra det. Det ska inte finnas någon lag 

som säger att du måste. Man ska känna vad man själv vill.” 

- Bengt 

Sammantaget kan detta tolkas som ett uttryck för en önskan om att själv få bestämma över sitt 

eget liv. Lux och Scherger (2017) redogör för hur upplevd kontroll kan antas påverka 

huruvida arbete resulterar i goda hälsoeffekter och menar att  känslan av att själv kunna styra 

arbetets omfattning och omständigheterna under vilka arbetet sker inger en känsla av kontroll. 

Huruvida individer upplever en önskan om fortsatt arbete efter pensionen skulle kunna 

härledas till graden av upplevd kontroll, och i sammanhanget borde detta, förutom att kopplas 

till kontroll över arbetssituationen, även kunna kopplas till kontroll över situationen då 

individen ska gå i pension.   
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Om individer tvingas att gå i pension tidigare än önskat kan arbete efter pensionen utgöra ett 

sätt förindividen att återfå kontrollen över sin egen livssituation. Detta torde även fungera på 

omvänt vis; om individer tvingas till arbete längre än de önskar kan en vilja om att avsluta 

arbete i förtid utgöra ett uttryck för att återfå kontoll över sin livssituation.  

6.2 Pension i förhållande till förlust av arbetets funktioner 

”Att gå i pension” associeras av intervjupersonerna med frihet, att sluta arbeta, ledig tid 

och lugn. Att intervjupersoner associerar pension med att sluta arbeta är intressant 

eftersom alla utom en intervjuperson uppbär arbete idag. Pensionärer beskrivs som 

individer som uppbär pensionsersättning. Flera av intervjupersonerna upplever att det 

kändes bra att gå i pension.  

”Ja, eftersom jag nu har gjort det successivt så har det inte inneburit några som 

helst psykiska belastningar eller sådär [...] Det har känts väldigt bra!”  

– Johan 

”Bara bra. Gud. Fast ändå trivdes jag så bra med jobbet. [...] Och du vet, jag 

visste ju redan vad som väntade. Jag hade ju fått smak på det här frihetstänket.”  

– Anna 

Både Johan och Anna förefaller ha upplevt sin pensionsavgång som någonting positivt. Johan 

framhåller det faktum att han minskat arbetets omfattning successivt och menar att detta 

förhindrat eventuella psykiska belastningar. Implicit uttrycker Johan att pensionsavgången 

hade kunnat innebär psykisk belastning och fått negativa konsekvenser för honom om han inte 

valt att trappa ner successivt. Anna uttrycker att hon associerade pensionen med en tillvaro 

som uppfattades som bättre än den tillvaro arbete innebar för henne. Således kan både Anna 

och Johan förstås ha ”förberett” sig på att gå i pension och den tillvaro pensionen antogs 

skulle komma att innebära för dem. 

Bland intervjupersonernas svar återfinns emellertid uppfattningar om att pensionen 

associerades med känslor av obehag. En av dessa blev uppsagd p.g.a. ekonomiska skäl.  

”Ja, jag var tvungen för att föreningen jag jobbade åt inte hade några pengar. Så 

de var tvungna att säga upp mig. Jag stämplade ett år och sen tog jag ut 

pensionen. Jag sökte inga jobb. Jag hade bestämt mig för att passa på att sluta.” 

– Bertil 

Till skillnad från Anna och Johan  hade Bertil inte planerat att gå i pension och 

pensionsavgången kom som något av en överraskning för honom. Detta resultat kan 

möjligen indikera att graden av upplevd kontroll kan utgöra en mildrande faktor 

avseende hur pensionsavgång upplevs av individer. Alla tre intervjupersoner har, efter 

att ha gått i pension, valt att återuppta arbete vilket indikerar att känslan vid tiden för 

pensionsavgång knappast kan likställas med graden av upplevt deprivation av latenta 

funktioner. Detta eftersom att även individer som upplevde pensionavgången som 

någonting positivt valt att fortsätta arbeta efter pensionen.   
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På frågan om det upplevde någonting aom skrämmande i och med att gåi pension 

återfinns tudelade uppfattningar. Å ena sidan återfinns uppfattningar om att de inte 

fanns någonting med”att gå i pension” som uppfattades som skrämmande. Å andra 

sidan  upplevdes rädslor kring försämrad ekonomi, brist på aktivitet och minskat socialt 

nätverk. Detta kan tolkas som att hälften av intervjupersonerna uppfattar arbete som en 

källa till de latenta funktionerna ”aktivitet” och ”socialt nätverk” samt till den manifesta 

funktionen ”lön”. Vidare kan resultatet även tolkas som att intervjupersoner inte 

upplever arbete som en uteslutande källa till latenta funktioner. Detta kan emellertid 

även tolkas som ett uttryck för att de inte förutspår deprivation av dessa funktioner som 

en direkt konsekvens av att gå i pension. 

På frågan om hur intervjupersoner visualiserat deras liv som pensionär uttryckte två 

intervjupersoner oro över ekonomi.  

”Jag tänkte mycket på framtiden och så. Jag tänkte att vi är ju två stycken så vi 

borde klara det här. Om jag eller min fru blev ensam skulle det ju bli andra 

förutsättningar.”  

– Bengt 

Bengt besvarar frågan endast i termer av och i förhållande till ekonomiska faktorer och 

en upplevd försämrad ekonomisk situation. Detta indikerar att pensioneringens 

konsekvenser i form av manifesta funktionen ”lön” värderas högre än de latenta 

funktionerna. Tre intervjupersoner uppgav att de inte funderat särskilt mycket över hur 

deras liv skulle se ut eller vad de skulle göra. Fyra uttryckte att de föreställt sig ett liv 

som innefattade olika typer av aktiviteter.  

”Jag ville engagera mig i någonting samhällsnyttigt. Hålla på med lite kultur och 

så.”  

– Sture 

Sture uttrycker en önskan om att utgöra en del i och bidra till samhällsnyttan, vilken kan 

förstås i termer av att dels uppleva sig själv som ”nyttig”, dels att upplevas som ”nyttig” 

av omgivningen. I likhet med det tidigare resonemanget då motivet till arbete ”att känna 

sig duktig” tolkades som ett uttryck för den latenta funktionen ”status” kan även denna 

önskan om att känna sig ”nyttig” inrymmas under samma funktion. I det tidigare 

resonemanget redogjordes för hur Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) menar att individer 

tenderar att värdera sig själva utifrån hur omgivningen ser dem. Som tidigare nämnts 

vore det rimligt att anta att individen som själv uppfattar sig som duktig antar att även 

omgivningen delar dennes uppfattning. Ur Stures citat går att utläsa att han, vid förlust 

av sitt arbete i samband med pensionsavgången, hade bestämt sig för att ersätta sin källa 

till funktionen ”status” (hans tidigare arbete) med en annan källa (förmodligen ett nytt 

arbete).  

Det faktum att fyra intervjupersoner uttryckt att de skulle fylla sin vardag med andra 

aktiviteter i frånvaro av ett arbete kan tolkas som att intervjupersoner inte uppfattar 

arbete som en uteslutande källa till den latenta funktionen ”aktivitet”. Implicit innebär 

detta att funktionen förefaller kunna ersättas med en annan typ av källa till aktivitet. 
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Sex intervjupersoner upplevde glädje och tillfredsställelse i samband med att de gick i 

pension medan tre upplevde känslor av tomhet, depression och ledsamhet. Dessa 

negativa känslor uttrycks huvudsakligen genom en rädsla att inte ha någonting att göra, 

förlorad social gemenskap och att inte känna sig behövd.  

”Jag blev nästan deprimerad alltså! Det var ingen som ringde mig eller frågade 

mig någonting. Det var väldigt jobbigt.  

– Bengt 

”Då var det jobbigt. Jag var inte beredd på att gå i pension. Det fanns säkert en 

känsla av att det skulle vara skönt, men efter att jag varit ledig en kort tid tyckte 

jag det var jobbigt. ”  

– Bertil 

”Mitt arbete tar snart slut och den dagen kommer jag sakna arbetet och inte minst 

kamratgemenskapen. En stor tomhet.”  

– Maria 

Bengt uttrycker känslor av att inte känna sig behövd då han besvarar frågan om hur det 

kändes att gå i pension. Bengt hade tidigare haft arbeten som inneburit mycket 

kundkontakt och förefaller ha upplevt pensionsavgången som att han förlorade sin 

känsla av att vara behövd. Han verkar inte ha varit beredd på att uppleva att 

pensionsavgången skulle innebära känslor av att inte längre vara behövd. Bertil 

uttrycker att hans negativa känslor hörde ihop med det faktum att han inte varit beredd 

på att gå i pension. Maria framhåller sociala kontakter och en känsla av gemenskap som 

huvudsakliga anledningar till att hon associerar pensionsavgång med negativa känslor. 

Hon är visserligen förberedd på att arbetet kommer ta slut, men förefaller inte uppleva 

någon grad av kontroll över detta. Hade hon fått bestämma hade hon fortsatt att arbeta. 

Således kan Bengt, Bertil och Maria konstateras ha upplevt bristande kontroll i samband 

med pensionsavgången. En större grad av upplevd kontroll hade, i enlighet med tidigare 

resonemang, möjligen kunnat bidra till att lindra de negativa känslor som upplevdes i 

samband med pensionsavgången.  

Översatt till termer av latenta funktioner går detta att tolka som att de känslor som 

upplevdes i samband med pensionen hade sin upprinnelse i latent deprivation av 

funktionerna ”aktivitet”, ”social kontakt” och ”kollektivt syfte”. Arbete förefaller utgöra 

en särskilt viktig källa till dessa funktioner eftersom intervjupersoner associerar 

frånvaro av arbete med förlust av dessa funktioner. Därför kan arbete uppfattas utgöra 

en särskild viktig källa till detta för de intervjupersoner som upplevde dessa känslor. 

De intervjupersoner som upplevde glädje och tillfredsställelse i samband med att de 

gick i pension uttryckte sig istället i mycket positiva termer. 

”Vi firade! Jag och min jobbarkompis gjorde en riktig krogrunda och drack oss 

fulla på vin. Vi grät och sa att det var så roligt. Vi pratade om hur härligt det 

hade varit och sådär. Jag var inte ledsen! Inte alls!” 

 – Anna 
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”Jag blev då inte deprimerad. Jag tar ju för mig att göra, så det är inga 

problem.”  

– Trude 

Anna förefaller ha upplevt pensionsavgången som någonting särskilt nöjesfyllt och 

firade tillsammans med en kollega. Hon förefaller associera sitt dåvarande arbete med 

positiva känslor men verkar även uppfatta pensionen som en form av avslut på en era. 

Anna har även uppgett att hon var väl föreberedd på att gå i pension och att hon ”hade 

fått smak på frihetstänket”. Trude förefaller visserligen uppfatta arbete som en källa till 

funktionen ”aktivitet” men inte som en uteslutande källa. Hon förefaller associera 

känslor av depression med aktivitet då hon beskriver hur hon inte blivit deprimerad 

eftersom hon ändå ”tar för sig att göra”. Hade Trude uppfattat arbete som uteslutande 

källa till aktivitet hade hon förmodligen upplevt deprivation av funktionen ”aktivitet”i 

samband med att hon gick i pension. Trude hade också, i likhet med Anna, förberett sig 

på att gå i pension. Således förefaller både Anna och Trude upplevt relativt stor kontroll 

i samband med deras pensionsavgång, vilket skulle kunna utgöra en mildrande faktor 

avseende negativa känslor i samband med detta. 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna inte upplevde latent deprivation vid tillfället 

då de gick i pension. Intervjupersonerna har emellertid uppgett att arbete förser dem 

med flera latenta funktioner och angivit dessa som huvudsakliga anledningar till att de 

fortsatt arbeta efter pensionen. Resultatet kan å ena sidan tolkas som att även dessa 

personer upplevt latent deprivation men i ett senare skede än de som upplevde negativa 

känslor på en gång. Å andra sidan skulle dessa intervjupersoner kunna uppfatta att 

arbete visserligen tillhandahåller latenta funktioner, men att det inte utgör en uteslutande 

källa till dessa. 

6.3 Arbetets betydelse för tidsstruktur och aktivitet 

För de flesta intervjupersoner förefaller arbete tillföra aktivitet och struktur till 

vardagen. Detta kan i termer av latenta effekter översättas till att deras arbete 

tillhandahåller de latenta funktionerna ”aktivitet” och ”strukturering av tid”. 

”Arbetet hjälper mig att komma upp på morgnarna. Jag har inte så mycket 

rutiner annars. Jag jobbar ju till lunch och när jag kommer hem har jag inte så 

mycket att göra. På tisdagar åker vi och handlar. De har ju fem procent rabatt för 

pensionärer då. Annars går jag ut och promenerar.”  

– Bertil 

Bertil beskriver i citatet ovan hur arbete bidrar till rutin i hans vardag. När han kommer 

hem från arbetet upplever han att han inte har så mycket att göra. Att handla förefaller 

utgöra en del av att strukturera sin vardag och delar av citatet kan även tolkas som att 

den manifesta funktionen ”lön” utgör ett incitament till fortsatt arbete. Tisdagar har 

kommit att utgöra den dag då Bertil åker och handlar eftersom affären har fem procents 

rabatt för pensionärer då. 
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Två intervjupersoner upplever att de ibland arbetar i så stor utsträckning att de nästan 

inte hinner vara lediga.  

”Alltså, jag jobbar så otroligt mycket när jag jobbar, så det är bara att åka hem 

och sova emellanåt i princip.”  

– Anna 

Huruvida arbete utgör en strukturerande faktor för Anna är svårt att konstatera utifrån 

ovan citat. Anna uppfattar att arbetet tar upp så mycket tid då hon arbetar att hon knappt 

hinner vara ledig, vilket skulle kunna uppfattas som negativt. Anna uttrycker sig 

emellertid i enbart positiva termer så hon talar om sitt arbete och varför hon arbetar. Lux 

och Scherger (2017) menar att pensionssystemet förändrar premisserna för arbete i och 

med att den förser individen med en finansiell bas vilket minskar individens 

ekonomiska behov av att arbeta. Vidare konstateras, som tidigare nämnts, graden av 

upplevd kontroll (känslan av att själv kunna styra arbetets omfattning och de premisser 

under vilka arbetet sker) påverka individens välbefinnande (Lux & Scherger, 2017). 

Anna har, liksom alla övriga intervjupersoner, valt att arbeta och kan antas uppleva 

arbete på ett annorlunda sätt än tidigare eftersom hon inte längre är tvingad till arbete 

för sitt eget uppehälle. Eftersom Anna tidigare uppgett att hon i huvudsak arbetar för att 

kunna resa är det möjligt att hon upplever en hög grad av kontroll då hon befinner sig på 

arbetet och arbetar för ett mål som i sig bidrar till ökad livstillfredsställelse och som, till 

skillnad från tidigare, inte utgörs av uppehälle. Arbete förser henne visserligen med 

latentafunktioner men bidrar även till en tillfredsställelse eftersom arbetet i sig 

möjliggör Annas mål; att resa. 

Två respondenter upplever att deras arbete påverkar deras vardag i mycket liten eller 

ingen utsträckning.  

Intervjupersoner förefaller emellertid inte uppleva problem med att strukturera sin 

vardag i en eventuell frånvaro av ett arbete. På frågan om hur respondenternas vardag 

skulle påverkas om de inte arbetade uppger sju respondenter att de skulle engagera sig i 

andra aktiviteter och se till att fylla det tomrum arbetet skulle ge upphov till. Detta 

tolkas som att intervjupersoner å ena sidan upplever arbete som en källa till de latenta 

funktionerna ”aktivitet” och ”strukturering av tid” men, å andra sidan, inte upplever 

arbetet som en uteslutande källa till dessa funktioner.  

”Jag skulle engagera mig i andra aktiviteter. Arbetet påverkar inte alls mina 

rutiner. Jag unnar mig sovmorgnar, det är ju nu man kan njuta av dem! Men jag 

organiserar min vardag även de dagar jag inte arbetar. Jag har ju verktygen för 

att organisera, även utan arbete.”  

– Sture 

Sture förefaller inte uppfatta några problem med att strukturerasin vardag i frånvaro av 

ett arbete. Han upplever att han besitter andra ”verktyg” för att organisera sin vardag 

och att arbete på intet sätt utgör en uteslutande källa till struktur och organisering.  
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Tre intervjupersoner uppger att de skulle drabbas av känslor av ångest, depression och 

tristess om de skulle sluta arbeta. 

”Jag skulle vara mer i min husvagn. Men jag skulle nog inte sova mer. Jag har 

alltid varit morgonpigg.  Alltså, jag är ju jäkligt duktig på det jag gör här. Jag 

skulle nog bli deprimerad om jag slutade jobba.”  

– Bertil  

”Ja, men då skulle jag nog ta mig i kragen och engagera mig. Kanske i en 

pensionärsförening eller i en politisk förening. Ja, någon sorts förening iallafall. 

Men jag skulle uppleva tristess. Men när det tråkiga kommer in i bilden kanske 

man hittar på någonting.”  

– Bengt  

Ur Bertils svar går att utläsa en känsla av att känna sig uppskattad och vara behövd. Han 

känner sig duktig på det han gör och uttrycker att han skulle bli deprimerad om han 

slutade arbeta. Vidare förefaller Bertil försöka komma på andra saker att göra i 

frånvaron av sitt arbete, t.ex. att vara mer i husvagnen eller sova. Citatet tolkas som att 

Bertil i huvudsak skulle uppleva förlust av funktionerna ”kollektiva syften” och 

”aktivitet” förutsatt att han slutade arbeta. Även Bengt förefaller uppleva deprivation av 

den latenta funktionen ”aktivitet”. Bengts svar kan emellertid tolkas som att han skulle 

uppsöka alternativa källor till funktionen. Bertil förefaller uppleva större svårigheter 

med detta. 

6.4 Social kontakt 

Intervjupersoner uppfattar att arbete utgör en källa till sociala kontakter vilka de inte 

skulle ha tillgodogjort sig i samma utsträckning om de inte arbetade. En intervjuperson 

uppger emellertid att arbetet inte påverkar dennes sociala nätverk i någon särskild 

utsträckning. 

”Inte speciellt mycket. [...] Å andra sidan har vi inte tid att ha så mycket kontakt 

heller. Men kommer på jobbet och så sprider vi ut oss. Säger hej, tar en kopp 

kaffe och sedan kör vi iväg. Branschen är så hektisk.” 

– Bengt 

Bengt arbetar som chaufför och beskriver att arbetet inte innebär särskilt mycket social 

kontakt med arbetskollegor eftersom alla chaufförer arbetar ensamma. I vilken 

utsträckning intervjupersoner upplever att de skulle förlora sociala kontakter om de inte 

arbetade varierar emellertid. Tre intervjupersoner uppger att deras sociala kontaktnät 

skulle påverkas i mycket liten utsträckning om det slutade arbeta. Intervjupersonerna 

hänvisar då till att de skulle träffa sina kontakter i andra sammanhang och att de arbetar 

i mycket liten utsträckning. Fyra intervjupersoner uppger att deras sociala kontaktnät 

skulle påverkas i markant utsträckning förutsatt att de skulle sluta arbeta. 

”[...] du vet det där hålet som skapas när du rör runt i ett glas vatten? Det är ett 

hål så länge du rör runt med fingret, men när du slutar sluter sig ytan. Lite så 
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känner jag kring mitt arbete och de sociala kontakter det medför. Min kollega sa 

förra gången jag var här; ”Jag funderade på hur mycket man saknade dig när du 

är borta, och det är ungefär i den utsträckning du är här.”. Och det är ju ganska 

enkelt och ärligt uttryckt.”  

– Johan 

Johan associerar arbete med sociala kontakter och konstaterar implicit att de sociala 

kontakter som arbete medför försvinner i och med frånvaron av ett arbete. Metaforen 

med ett glas med vatten kan emellertid även användas på fler områden än arbete och 

huruvida”arbetets glas med vatten” går att ersätta med ”ett annat områdes glas med 

vatten” framgås inte ur citatet.  

En av intervjupersonerna uppgav emellertid att de sociala kontakter hon skulle förlora 

med lätthet skulle ersättas av privat kamratskap.  

”[...] Arbetet bidrar ju med sociala kontakter som jag skulle förlora om jag inte 

arbetade. Men det gör ingenting för jag har så mycket kompisar! Haha. Jag har 

varit noga med att vårda mina kontakter.” 

- Anna 

För Anna förefaller det tydligt att arbete å ena sidan bidrar med kontakter som hon 

förlorar om hon inte arbetar. Å andra sidan förefaller Anna inte uppfatta att arbete utgör 

en uteslutande, bästa källa till den latenta funktionen ”social kontakt”.  I hennes fall 

förefaller ”arbetets glas med vatten” med lätthet kunna ersättas av ”det privata områdets 

glas med vatten”. Två intervjupersoner uppgav att deras sociala kontaktnät inte skulle 

förändras alls om de slutade arbeta.  

Detta resultat kan tolkas som att intervjupersoner upplever att arbetet utgör en källa till 

sociala kontakter men att endast fyra skulle uppfatta en markant minskning förutsatt att 

de slutade arbeta. För tre av dessa fyra förefaller arbete utgöra en mycket god källa till 

den latenta funktionen ”social kontakt”. Fem intervjupersoner uppfattar att deras 

kontaktnät endast i liten eller ingen utsträckning skulle förändras om de slutade arbeta. 

Detta tyder på att dessa personer inte upplever arbete som en uteslutande och mest 

fördelaktig källa till den latenta funktionen ”social kontakt”. 

6.5 Kollektiva syften 

Intervjupersoner värderar generellt arbetet högt i förhållande till sociala kontakter. 

Aktivitet, bekräftelse, ny kunskap och identitet lyfts fram av några av 

intervjupersonerna då de beskriver vad arbetet betyder för dem. Flera intervjupersoner 

uppger att arbete bidrar med en känsla av att vara behövd.  

”Det betyder mycket. Att få känna sig behövd och få ”vara med i svängen”, och 

jag kan ju umgås med vilka åldrar som helst[...]Jag är inte 68 år i huvudet, det är 

jag inte.” 

 – Gerd 
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”Jag känner mig behövd. Och sen vill jag också vara ”ute i verkligheten.”  

– Bengt 

Gerd förklarar att arbete får henne att känna sig behövd och känna att hon ”är med i 

svängen”. Hon säger att hon inte känner sig som 68 år och uttrycker implicit att hon 

känner sig yngre än vad hon är. Citatet kan tolkas som att Gerd uppfattar personer som 

fyllt 68 ( i de flesta fall pensionärer) som en del som exkluderas från att ”få vara med i 

svängen” och att arbete möjliggör att hon undantas denna exkludering. Vidare förefaller 

arbete utgöra en källa till att Gerd känner sig yngre än vad hon är. Hade Gerd inte 

arbetat hade hon (enligt författarens tolkning av citatet) inte ”varit med i svängen” och 

kanske känt sig som 68 år – även i huvudet. Bengt uttrycker sig i liknande termer då han 

uppger att arbete medför en känsla av att vara behövd och att det möjliggör att ”få vara 

ute i verkligheten”. Detta citat kan tolkas på liknande sätt och Bengt kan antas uppfatta 

att pensionärer utesluts ur ”verkligheten” och att arbete möjliggör ett återinträde i 

”verkligheten”. 

En av de latenta funktioner Jahoda förklarar att arbete tillhandahåller individer är 

”kollektiva syften” vilken hör ihop med funktionen ”social kontakt” genom att sociala 

relationer utanför familjen bidrar till sammanhang och en känsla av att individen utgör 

en del av någonting större (Paul & Batinic, 2010). ”Någonting större” skulle i 

sammanhanget kunna exemplifieras genom  Gerd och Bengts uttryck där de menar att 

arbete möjliggör ett återinträde i ”svängen” och ”verkligheten”. Genom att uppleva sig 

själv som en del av någonting större fyller individen ett syfte som är större än individens 

egna. Individens känsla av att vara behövd och att fylla ett syfte motverkar känslor av 

förlorat mål och ångest (Paul & Batinic, 2010). Bland intervjupersonernas svar går med 

lätthet att urskilja hur arbete associeras med sociala kontakter och känslor av att vara 

behövd. Det förefaller tydligt att individer uppfattar arbete som en källa till de latenta 

funktionerna ”kollektiva syften” och ”social kontakt”. 

Arbete uppfattas av intervjupersoner som stärkande för individen på olika sätt. 

Förbättrad självkänsla och ökat självförtroende kan utgöra sammanfattande begrepp och 

reflekterar i sammanhanget uppfattningar om att arbete inger känslor av uppskattning, 

att känna sig behövd, att bidra till samhället och att känna sig nyttig. 

”Det är utvecklande. Det stärker ju mig. När jag jobbar med sådant jag inte gjort 

tidigare upptäcker jag ju att: ”Jag kan ju!”” 

 – Gerd 

”Det stärker självbilden tror jag. Självkänslan och självförtroendet. Man känner 

att man fortfarande är ”med i leken” på något sätt. [...]När jag inte arbetat på ett 

tag blir jag deppig. Och så blir det tråkigt.”  

– Anna 

Både Anna och Gerd uttrycker att arbete stärker dem som individer. Gerd upplever att 

arbetet skänker henne bekräftelse då hon upptäcker att hon klarar av att utföra sådant 

hon inte gjort tidigare. I citatet ovan uppger Anna att hon blir deppig då hon inte arbetar 

och uttrycker att arbete möjliggör för henne att få vara ”med i leken”. I likhet med 
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tidigare citat återfinns uttryck för hur arbete uppfattas bidra med en känsla av att vara en 

del av någonting större, i det aktuella citatet exemplifieras detta av att ”vara med i 

leken”. Vidare konstateras arbete utgöra en stärkande källa för indvidens självkänsla 

och självbild. Paul och Batinic (2010) har konstaterat att frånvaro av latenta funktioner 

korrellerar positivt med känslor av ångest. Citatet ovan kan tolkas som att Anna 

upplever att hennes arbete utgör en källa till latenta funktioner och att den depression 

hon upplever då hon inte arbetar utgör ett resultat av förlorade latenta funktioner. 

Flera intervjupersoner använder sig av uttryck som; ”vara med i svängen”, ”vara ute i 

verkligheten” och ”vara med i leken” då de beskriver arbetets betydelse och hur arbetet 

uppfattas påverka intervjupersonernas uppfattning om dem själva. Dessa uttryck kan 

förstås som en önskan av att vara en del i ett större sammanhang där sammanhanget 

exemplifieras av dessa uttryck. I den aktuella kontexten upplevs alltså den stora ”leken”, 

”verkligheten” och ”svängen” som de större sammanhang man önskar vara en del i. 

Intervjupersoner förefaller uppfatta att arbete förhindrar exkludering från dessa större 

sammanhang och möjliggör för individer att uppleva sig själva i en större kontext. 

Pensionen verkar utgöra en sorts skiljelinje mellan den stora ”verkligheten”, ”leken” 

och ”svängen” och arbete förefaller utgöra ett sorts medel som möjliggör transferering 

mellan ”pensions-verkligheten”, ”pensions-leken” och ”pensions-svängen” och deras 

stora motsvarigheter.  I termer av Jahoda och latenta funktioner kan en önskan om att få 

vara del i den stora ”verkligheten”, ”leken” och ”svängen” utgöra ett uttryck för en 

önskan om att uppfylla den latenta funktionen ”kollektiva syften”. Det förefaller klart 

att arbete uppfattas utgöra en källa till denna funktion. 

En av intervjupersonerna uttrycker en önskan om att få arbeta med någonting som bättre 

tillvaratar dennes kompetens. 

”Jag önskar att jag hade ett arbete som bättre passar min kompetens. Jag klarar 

ju av att städa och har inga problem med det. Men det vore roligt med ett arbete 

som ”stimulerar intellektet lite mer” eller vad man ska säga...”  

– Sture 

Sture uttrycker en avsaknad av mental stimulans och balans mellan arbetsuppgifter och 

Stures kompetens. Sture är utbildad socionom och journalist och driver dessutom ett 

eget företag. Hans kompetens sträcker sig långt förbi arbeten som innebär att städa. Han 

förringar inte arbetsuppgifterna i sig men uttrycker en önskan om ett arbete som tillför 

mer stimuli för den kompetens han besitter.  

Detta skulle kunna tolkas som att Stures arbete inte tillhandahåller de latenta 

funktionerna ”status” och ”kollektiva syften”. Status förklaras vara av stor vikt för 

upprätthållande av individens identitet och individer som inte arbetar förklaras ofta 

uppleva en känsla av att de blivit ”status-lösa” (Paul & Batinic, 2010). Sture är inte 

arbetslös, men upplever att hans kompetens inte tas tillvara i det arbete han för tillfället 

uppbär. Det är möjligt att Sture uppleber att arbetet undergräver hans självkänsla då den 

inte lyckas tillhandahålla funktionen ”status” och att Sture därför upplever en avsaknad 

av status trots att han uppbär arbete. Kollektiva syften handlar, som tidigare nämnts, om 
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att individen upplever sig själv i ett större sammanhang (Paul & Batinic, 2010) och kan i 

sammanhanget översättas till att de arbetsuppgifter Sture utför ska upplevas ha ett syfte 

som överskrider Stures egna. Det är möjligt att en understimuli, i relation till Stures 

kompetens och tidigare arbeten, medför svårigheter för Sture att uppleva sig själv som 

en del av ett större sammanhang. 

I sammanhanget skulle det även kunna sammankopplas med Armstrong-Stassen och 

Ursels (2009) redogörelse för hur organisatoriskt stöd och karriär-relaterad 

tillfredsställelse bidrar till äldres ökade intention att fortsätta arbeta inom en 

organisation. Karriär-relaterad tillfredsställelse handlar i sammanhanget om att Sture 

inte upplever sig vara helt tillfreds med arbetet och de arbetsuppgifter han utför 

eftersom hans kompetens inte tillvaratas. Vidare kanStures upplevda brist på 

kunskapsmässig stimuli bidra till en känsla av att organisationen inte tillvaratar hand 

kompetens och därigenom inte heller värderar honom som medarbetare. Detta torde 

indikera att Stures intention att stanna på den aktuella arbetsplatsen är relativt låg. 

Slutligen skulle citatet ovan även kunna härledas till Lux och Schergers (2017) 

undersökning där de identifierar faktorer som är avgörande för huruvida arbete efter 

pensionen faktiskt kommer bidra till positiva effekter på välmåendet. Bland andra 

faktorer nämns socialt erkännande och balans mellan insats och belöning (Lux & 

Scherger, 2017).  När intervjupersonen uttrycker en önskan om ett mer utmanande 

arbete som bättre passar dennes kompetens kan det tolkas dels som en obalans mellan 

insats och belöning, dels som en frånvaro av socialt erkännande.  

På frågan om intervjupersoner identifierar sig med sitt arbete är svaren mångfacetterade. Två 

av intervjupersonerna uppger att de inte identifierar sig med sitt arbete. Några av 

intervjupersonerna beskriver identifiering med sitt arbete i termer av hur omgivningen 

uppfattar dem och huruvida den uppfattningen sammankopplas med deras tidigare yrkestitel. 

”Ja, alltså, i min omgivning säger de till mig att jag har god hand med barn. Det 

är väl för att jag erfarenhet av barn och barnbarn. Jag har väl kanske aldrig 

slutat vara pedagog [...]” 

 – Trude 

”Ja, det kanske jag gör. Jag är ju chaufför.”  

– Bengt  

Både Bengt och Trude förefaller besvara frågan med viss tveksamhet och deras svar 

utgör en typ av rationell avvägning rörande huruvida omgivningen uppfattar deras 

identitet i förhållande till deras yrkestitel. 

En av intervjupersonerna uttrycker att hon är en del av arbetet snarare än att yrkestiteln 

är en del av henne. 

”[...] Jag har alltid varit mycket engagerad i mitt jobb, men jag har aldrig känt 

att det står och faller med jobbet heller. Idag identifierar jag mig med mitt arbete 

så till vida att jag trivs jättebra med det. [...]Men min arbetstitel är inte så mycket 
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en del av mig. Det är snarare jag som är en del av mitt arbete.”  

– Anna 

Anna förefaller inte uppleva att hennes arbete utgör en särskild stor del av hennes 

identitet. Hon uppfattar sig utgöra en del av arbetet snarare än att arbetstiteln utgör en 

del av hennes identitet, vilket kan förstås som att arbete utgör en källa till 

tillfredsställelse på hennes egna villkor. Hade arbete utgjort en del av Annas identitet 

hade hon förmodligen upplevt att den delen gick förlorad då hon slutade arbeta i 

samband med latent deprivation.  

En annan intervjuperson uttrycker sig i liknande termer; 

”[...] Så jag identifierar mig inte som lärare, utan som någon som tillhandahåller 

ett forum, en sal eller liknande där studenter kan lära sig.” 

 – Johan 

Jahoda (i Paul & Batinic, 2010) menar att individer ofta tenderar att värdera och 

betrakta sig själva utifrån hur andra ser dem. Därför kommer individens sociala status 

att vara av avgörande betydelse för individens skapande och upprätthållande av sin 

identitet. I förhållande till arbetslösa förefaller arbete i sig självt vara statusbringande 

och anställda upplever att arbetet bidrar med den latenta funktionen status genom det 

faktum att de uppbär anställning (Paul & Batinic, 2010).  

I denna uppsats har intervjupersoner tidigare uppgett att arbete inger känslor av 

uppskattning, att känna sig behövd, att bidra till samhället och att känna sig nyttig. Detta 

kan utgöra exempel på när intervjupersoner värderar sig själva utifrån hur de uppfattar 

att omgivningen bedömer dem i förhållande till ”icke arbetande pensionärer”. De 

intervjupersoner som beskriver identifiering med sitt arbete i termer av hur andra 

uppfattar dem (se bl.a. citaten Trude och Bengt) kan uppfattas inneha ett arbete som 

tillhandahåller den latenta funktionen ”status”. Detta eftersom de då kan uppfattas 

värdera och betrakta sig själva utifrån hur andra ser dem. 

6.6 Status 

Intervjupersoner föreställer sig att omgivningen ser på pensionärer på olika sätt 

beroende på vem som tillfrågas. Yngre individer förutspås uppfatta att arbetande 

pensionärer utgör ett hinder för deras tillgång på arbetstillfällen medan arbetsgivare 

antas uppfatta pensionärer som en god resurs. En del förutsätts tycka synd om 

pensionärer p.g.a. deras försämrade ekonomiska situation och en del antas vara 

avundsjuka på pensionärers utökade tid för fritid.  

”Det kan nog variera rätt mycket faktiskt. En del kan väl tycka att ”Jaha, okej, du 

har de gjort sitt och nu sitter de där och matar duvor”. Lite vanvördigt sådär... 

Men sedan finns det säkert andra som ser mer längtansfullt på pensionärer och 

tänker: ”Å, vad bra de har det. Nu kan de göra precis vad de vill.” 

 – Sture 
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Sture tror att en del av omgivningen kan ha en något nedlåtande uppfattning gentemot 

pensionärer. Ur Stures citat går implicit att utläsa att en del av omgivningen i någon 

utsträckning kan antas se ner på pensionärer som samhällsgrupp då de uppfattar att 

pensionärer ”har gjort sitt”. Denna tolkning förstärks då Sture tillägger att den 

uppfattningen har en vanvördig prägel. Samtidigt uttrycker Sture, i likhet med de flesta 

intervjupersoner, att omgivningens syn på pensionärer förmodligen skiljer sig beroende 

på vemsom tillfrågas. Ur citatet går att utläsa att en del av omgivningen antas betrakta 

pensionärer med en form av avund. 

”Ja, det var ju någon politiker som talade om det här ”köttberget”, och det är väl 

många som tycker så. Att vi tär på samhället och att vi bär upp bidrag. Vissa ser 

väl kritiskt på oss, men jag ler och tänker; ”ja, välkommen den dag du kommer hit 

– om du lever så länge.”.  En del tycker nog lite synd om pensionärer. Och sedan 

finns det nog de som är lite avundsjuka på att vi får vara lediga.”  

– Gerd 

Även i Gerds svar förefaller det tydligt att omgivningens antas besitta varierande 

uppfattningar om pensionärer. Ur citatet går att utläsa att Gerd tror att en del av 

omgivningen betraktar pensionärer som tärande på samhälleliga resurser,. En annan del 

antas betrakta pensionärer med avund  och en del av omgivningen antas tycka synd om 

pensionärer.  

Hälften av intervjupersonerna förefaller emellertid ägnat relativt lite tanke att fundera 

över hur de som samhällsgrupp uppfattas av omgivningen.   

”Ja, ni säger väl ”pensionärsjävlar” om oss när vi inte hör! Haha. Nej, men inte 

tror jag ni tycker någonting särskilt om oss.”  

– Bertil 

Bertil skojar om att omgivningen refererar till pensionärer i form av glåpord då ingen 

hör men förefaller inte tro att omgivningen tycker någonting särskilt om pensionärer.  

De flesta av intervjupersonerna upplever inte att pensionärer har någon särskild position 

i samhället eller att arbete skulle påverka en eventuell sådan position. Två 

intervjupersoner uttrycker emellertid att det faktum att de uppbär ett arbete bidrar till att 

omgivningen ser dem på ett annat sätt. 

”Alltså, pensionärer har ingen position. För när man blir pensionär sjunker i 

andras ögon ens intelligenskvot från dryga skonumret till 20. [...] För det är ju en 

annan sak när de frågar; ”Jaha, vad gör du då?” och jag svarar; ”Ja, jag jobbar 

som lärare vid ett universitet” jämfört med om jag svarar; ” Ja, jag matar änder 

vid dammen”. Det är ju olika svar och jag tror men blir uppfattad på olika sätt.” 

 – Johan 

Johan uttrycker å ena sidan att pensionärer inte har någon position i samhället. Å andra 

sidan menar Johan att individers position sjunker i samband med att de går i pension i 

samband med att omgivningen uppfattar deras intelligenskvot som lägre än tidigare. 

Även om Johan säger detta med en viss sarkasm är detta intressant eftersom Johan 
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implicit konstaterar att pensionärer faktiskt har en position i samhället och att den, av 

omgivningen, uppfattas som lägre än den position de hade innan de blev pensionärer. Ur 

citatet ovan går att tolka som att arbete utgör källa till den latenta funktionen ”status” 

och att Johan förefaller uppfatta att omgivningen ser på honom på olika sätt beroende på 

om han är arbetande pensionär eller inte uppbär ett arbete. På frågan om hur 

intervjupersoner tror att omgivningen uppfattar pensionärer som arbetar i förhållande till 

icke arbetande pensionärer svarar samma person; 

”[...]Kanske uppfattas de som lite näriga. Men jag tror att det beror på vem man 

frågar. För om man exempelvis ser till en kvinna som varit hemma mycket och 

inte blivit kompenserad ekonomiskt från mannens bankkonto kanske omgivningen 

tycker att hon kan få arbeta i några år till för att skrapa ihop till en liten pension 

iallafall. Men om det istället rör sig om en person som haft väldigt bra lön och 

klamrar sig fast vid universitetet kanske folk tänker ”varför ska den där vara en 

propp i systemet och suga åt sig mer pengar?”  

– Johan  

Johan förefaller anta att omgivningen betraktar arbetande pensionärer olika beroende på 

deras ekonomiska situation efter pensionen. Ur citatet går att utläsa att Johan tror att 

omgivningen möjligen kan uppfatta pensionärer som har en god ekonomisk situation 

som ”proppar i systemet” och/eller ”näriga” om de fortsätter arbeta efter pensionen. 

Johans två citat tolkas sammantaget som att (1) arbete utgör källa till den latenta 

funktionen ”status” eftersom arbete förefaller bidra till att omgivningen uppfattar en 

arbetande pensionär på ett annat sätt än en icke arbetande, men även att (2) pensionärers 

ekonomiska situation påverkar omgivningens uppfattning om en pensionär som arbetar.  

Fyra intervjupersoner tror att omgivningen anser att arbetande pensionärer tar 

arbetstillfällen från unga. Tre intervjupersoner tror att arbetande pensionärer betraktas 

som en tillgång i arbetslivet. Generellt tolkas intervjupersonernas svar som att man 

ägnat mycket liten tanke åt att fundera över hur omgivningen uppfattar arbetande 

pensionärer och pensionärer som samhällsgrupp i förhållande till pensionärer som inte 

arbetar och andra grupper i samhället. 

”Svår fråga, alltså jag kan ju inte veta vad andra tycker.” 

 – Sture 

”Jag tror inte det är någon skillnad. Det är ju klart att jag drar in med skatt när 

jag jobbar... Jag tycker själv att jag är duktig som jobbar. Men vad alla andra 

tycker, det vet jag inte.”  

– Bertil 

”Gud, det vet jag inte. Det är ju ett ganska modernt tänkande nuförtiden. Det här 

börjat bli så vanligt, att man gör saker när man är pensionär.”  

– Anna 

Sammanfattningsvis förefaller intervjupersonerna ägnat relativt lite tanke att fundera 

över hur de som samhällsgrupp uppfattas av omgivningen men upplever ändå att arbete 
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bidrar till att omgivningen uppfattar pensionärer på ett annat sätt än om de inte uppbär 

arbete.  Hur omgivningen uppfattar arbetande pensionärer förefaller vara avhängigt 

pensionärers ekonomiska situation, d.v.s. huruvida omgivningen anser att pensionärerna 

”behöver arbeta”. Vidare förefaller intervjupersoner anta att omgivningens 

uppfattningar om arbetande pensionärer påverkas av det faktum att en del uppfattar att 

pensionärernas arbete sker på bekostnad av ungas arbetstillfällen. Sammantaget innebär 

detta svårigheter med att konstatera huruvida pensionärer antar att omgivningen alltid 

uppfattar arbetande pensionärer som ”bättre” eller ”sämre” än icke arbetande 

pensionärer. Resultatet tillåter emellertid ett konstaterande om att pensionärer inte antas 

uppfattas som en homogen grupp. 

De flesta av intervjupersonerna upplever inte att pensionärer har någon särskild position 

i samhället eller att arbete skulle påverka en eventuell sådan position. Ur Johans citat 

konstateras emellertid att omgivningen antas uppfatta att pensionärer har en lägre 

position än de hade innan de gick i pension. Intervjupersonerna uppfattas också ha ägnat 

relativt liten tanke åt att fundera över hur omgivningen uppfattar arbetande pensionärer i 

förhållande till pensionärer som inte arbetar. Intervjupersoner har tidigare avsnitt 

konstaterats uppfatta arbetet som en källa till den latenta funktionen ”status” och sådana 

tolkningar möjliggörs även i detta avsnitt, även om resultatet inte tillåter att slutsatser 

dras med lätthet. 

6.7 Ekonomiska motiv 

Pensionsersättningen upplevs generellt som dålig. Endast en respondent upplever sig 

vara nöjd med sin pensionsersättning. Pensionärers ekonomiska situation överlag 

beskrivs sammanfattningsvis i termerna; dålig, för hög skatt och orättvis.  

”Jaa, den här skatten borde de ju sänka. Och den borde inte vara samma som för 

yrkesarbetande. De borde sänka skatten litegrann, med några hundralappar 

iallafall.”  

– Trude 

”Alltså, pengamässigt så skulle vi ha lägre skatter på pensionen tycker jag. För vi 

betalar skatt två gånger. Först betalar vi på lönen till pensionen och sedan 

betalar vi skatt på pensionsersättningen. Det är dubbelbeskattning.”  

– Bertil 

”Ja, i och med att jag har privat är det ju skapligt iallafall. Men annars, det där 

att man betalar mer i skatt än de som jobbar... Då hade den varit dålig.”  

– Alfred 

Trude, Bertil och Alfred har gemensamt att de betonar att skattesatsen är för hög. 

Citaten ovan kan tolkas som att intervjupersoner egentligen inte upplever 

pensionsersättningen som låg, utan att de snarare upplever att skattesatsen är för hög. 

Baserat på detta, och förutsatt att denna uppfattning är vida spridd bland pensionärer, 

kan den manifesta funktionen ”lön” förstås utgöra ett relativt starkt incitament för 

pensionärers fortsatta arbete efter pensionen.  
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6.8 Sammanfattning resultat 

Nedan presenterasen sammanfattning av resultatet från genomförda intervjuer. 

Sammanfattningen följer ovan struktur och presenteras således utifrån de rubriker under 

vilka intervjufrågorna sorterats (se bil. 1).  

6.8.1 Bakgrund 

I uppsatsen har nio intervjuer genomförts. Intervjupersonerna är i åldrarna 65-72 år och det 

råder en relativt jämn könsfördelning (fem män och fyra kvinnor). Med undantag för en 

intervjuperson är samtliga sysselsatta och sysselsättningsgraden varierar mellan ca 20-80 

procent.  

Intervjupersoner konstateras ha upplevt deprivation av de latenta funktionerna ”social 

kontakt”, ”aktivitet” och ”kollektivt syfte” då de beskriver sin tid som arbetslös pensionär. De 

motiv intervjupersoner uppgav som skäl till fortsatt arbete efter pensionen kan tolkas som 

uttryck för samtliga latenta funktioner, med undantag för ”strukturering av tid”. ”Aktivitet” 

och ”social kontakt” konstateras, efter att motiven konverterats till termer av latenta 

funktioner, utgöra huvudsakliga incitament till fortsatt arbete efter pensionen. 

Resultatet indikerar att arbete inger känslor av att vara behövd vilket i sammanhanget tolkas 

som att arbete tillhandahåller den latenta funktionen ”kollektiva syften”. 

På frågan om hur länge intervjupersonerna avser arbeta lyfts hälsa och rådande regelverk upp 

som huvudsakliga orsaker till varför de skulle sluta arbeta. Ingen av respondenterna förefaller 

uppvisa någon intention att sluta arbeta inom en överskådlig framtid. Då intervjupersonerna 

ombeds ta ställning i frågan om höjd pensionsgräns uttrycker samtliga en uppfattning om att 

pensionssystemet borde inbegripa frivillighet och ta hänsyn till individuella skillnader och 

förutsättningar bland individer. Detta tolkas som ett uttryck för en önskan om att själv få 

bestämma över sitt eget liv och uppleva kontroll över situationen då individen ska gå i 

pension. Om individer tvingas att gå i pension tidigare än önskat kan arbete efter pensionen 

utgöra ett sätt förindividen att återfå kontrollen över sin egen livssituation. Detta torde även 

fungera på omvänt vis; om individer tvingas till arbete längre än de önskar kan en vilja om att 

avsluta arbete i förtid utgöra ett uttryck för att återfå kontoll över sin livssituation.  

6.8.2 Pension i förhållande till förlust av arbetets latenta funktioner 

De flesta av intervjupersonerna associerar ”att gå i pension” med frihet, att sluta arbeta, 

ledig tid och lugn. Intervjupersonerna upplever generellt att det kändes bra att gå i 

pension. Två intervjupersoner uppger att pensionen associerades med känslor av 

obehag. Detta associeras med graden av upplevd kontroll vid tillfället då 

intervjupersoner gick i pension. Graden av upplevd kontroll föreslås utgöra en 

mildrande faktor avseende hur pensionsavgång upplevs av individer.  

Å ena sidan förefaller intervjupersoner uppfatta arbete som en källa till de latenta 

funktionerna ”aktivitet” och ”socialt nätverk” samt den manifesta funktionen ”lön”. Å 

andra sidan tolks intervjupersonernas svar som att de inte upplever arbete som en 

uteslutande källa till latenta funktioner, alternativt att de inte förutspår latent deprivation 

som en direkt konsekvens av att gå i pension. 
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Arbetets manifesta funktion ”lön” uppfattas ibland värderas högre än de latenta i 

samband med pensionsavgång. Detta eftersom intervjupersoner uttrycker oro kring en 

försämrad ekonmisk situation i samband med pensionen. Intervjupersoners svar tolkas 

även som att de inte uppfattar arbete som en uteslutande källa till den latenta funktionen 

”aktivitet” och att arbete kan ersättas med andra källor till aktivitet. Även den latenta 

funktionen ”status” konstateras förknippas med arbete, som förstås utgöra källa till 

denna funktion.  

Tre intervjupersoner antas ha upplevt  latent deprivation av funktionerna ”aktivitet”, 

”social kontakt” och ”kollektivt syfte” i samband med att de gått i pension. För dessa 

personer uppfattas arbete utgöra en särskild viktig källa till dessa funktioner. 

Intervjupersoner konstateras ha upplevt bristande kontroll i samband med 

pensionsavgången och en större grad av upplevd kontroll föreslås möjligen ha kunnat 

lindra de negativa känslor som upplevts i samband med pensionsavgång. 

De sex intervjupersoner som upplevde glädje och tillfredsställelse i samband med att de 

gick i pension uppfattas inte ha upplevt latent deprivation vid tillfället då de gick i 

pension. Vidare konstateras intervjupersoner ha upplevt en hög grad av kontroll i 

samband med pensionsavgången. Detta föreslås ha utgjort en mildrande faktor avseende 

negativa känslor i samband med detta.  

Intervjupersonernas har emellertid tidigare uppgett att deras arbete förser dem med flera 

latenta funktioner och angivit dessa som huvudsakliga anledningar till att de fortsatt 

arbeta efter pensionen. Därför antas att även dessa personer antingen (1) upplevt latent 

deprivation som en konsekvens av att de gått i pension, men i ett senare skede än övriga 

eller (2) visserligen uppfattar att arbete tillhandahåller latenta funktioner, men att det 

inte utgör en uteslutande källa till dessa. 

6.8.3 Arbetets betydelse för tidsstruktur och aktivitet 

För de flesta intervjupersoner förefaller deras arbete tillföra aktivitet och struktur till 

vardagen, vilket tolkas som att deras arbete tillhandahåller de latenta funktionerna 

”aktivitet” och ”strukturering av tid”. Två intervjupersoner upplever att de arbetar i 

sådan utsträckning att de knappt hinner vara lediga. Detta kopplas till graden av upplevd 

kontroll, vilket föreslås spela en viktig roll i sammanhanget. Att arbete i denna 

utsträckning inte upplevs som jobbigt eller tungt kan var kopplat till att individen 

upplever en hög grad av kontroll avseende de premisser under vilka arbetet utförs samt 

över det personliga mål som arbete utförs i syfte att uppfylla. Detta konstateras innebära 

en tillfredsställelse i sig.  

Intervjupersoner förefaller emellertid inte uppleva problem med att strukturera sin 

vardag i en eventuell frånvaro av ett arbete. Detta tolkas som att intervjupersoner å ena 

sidan upplever arbete som en källa till de latenta funktionerna ”aktivitet” och 

”strukturering av tid” men, å andra sidan, inte upplever arbetet som en uteslutande källa 

till dessa funktioner.  

Tre intervjupersoner uppger att de skulle drabbas av känslor av ångest, depression och 

tristess om de skulle sluta arbeta.Detta föreslås kunna härledas till deprivation av 
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funktionerna ”aktivitet” och ”kollektiva syften”. Huruvida dessa funktioner uppfattas 

kunna ersättas av andra källor är svårt att konstatera utifrån intervjupersonernas svar. 

6.8.4 Social kontakt 

Arbete konstateras bidra med sociala kontakter som intervjupersoner inte skulle ha 

tillgodogjort sig förutsatt att de inte arbetade. I vilken utsträckning frånvaro av ett arbete 

skulle påverka ntervjupersonernas sociala kontakter varierar emellertid.  

Fyra intervjupersoner skulle uppfatta en markant minskning av sociala kontakter i frånvaro av 

ett arbete. För tre av dessa fyra förefaller arbete utgöra en mycket god källa till den latenta 

funktionen ”social kontakt”. Fem intervjupersoner uppfattar att deras kontaktnät endast i liten 

eller ingen utsträckning skulle förändras om de slutade arbeta. Detta tyder på att dessa 

personer inte upplever arbete som en uteslutande och mest fördelaktig källa till den latenta 

funktionen ”social kontakt”. 

6.8.5 Kollektiva syften 

Bland intervjupersonernas svar går med lätthet att urskilja hur arbete associeras med 

sociala kontakter och känslor av att vara behövd. Det förefaller tydligt att individer 

uppfattar arbete som en källa till de latenta funktionerna ”kollektiva syften” och ”social 

kontakt”.  

Intervjupersoner relaterar arbete till förbättrad självkänsla och ökat självförtroende och 

uttrycker uppfattningar om att arbete inger känslor av uppskattning, att känna sig 

behövd, att bidra till samhället och att känna sig nyttig. Detta utgör tydliga uttryck för 

den latenta funktionen ”kollektivt syfte” där individen upplever att arbete innebär att 

individen återfinner sig själv i ett större sammanhang där syftet överskrider individens 

egna. Depression i samband med att inte arbeta under en tid föreslås utgöra ett resultat 

av förlorade latenta funktioner. 

Uttrycken; ”vara med i svängen”, ”vara ute i verkligheten” och ”vara med i leken” 

förstås som en önskan av att vara en del i ett större sammanhang och intervjupersoner 

förefaller uppfatta att arbete förhindrar exkludering från detta. Dessa uttryck tolkas som 

en del av den latenta funktionen ”kollektiva syften” och att intervjupersoner upplever att 

arbete utgör en källa till denna funktion. 

En önskan om att få arbeta med någonting som bättre tillvaratar individens kompetens 

tolkas som ett exempel på när arbetet inte tillhandahåller de latenta funktionerna 

”status” och ”kollektiva syften”. Det föreslås möjligt att arbetet upplevs undergräva 

individens självkänsla då den inte lyckas tillhandahålla funktionen ”status” och att 

individen därför upplever ”status-löshet” trots att denne uppbär arbete. Vidare föreslås 

att personen saknar en känsla av att utgöra del av ett större sammanhang och vara 

behövd. Därigenom uppstår ångest i frånvaron av den latenta effekten ”kollektiva 

syften”. 

En önskan om ett mer utmanande arbete som bättre passar individens kompetens kan 

även tolkas som en obalans mellan insats och belöning samt bristande socialt 

erkännande i enlighet med hur Lux och Scherger (2017) redogör för hur balansen 
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påverkar i vilken utsträckning arbete efter pensionen kommer bidra till positiva effekter 

på välmående.  

Det går inte att konstatera att intervjupersoner tydligt identifierar sig med sitt arbete eller 

yrkestitel. Intervjupersoner uppfattas emellertid uppfatta arbete som en källa till den latenta 

funktionen ” status”eftersom de tenderar att beskriva identifiering med sina arbeten i termer 

av hur andra uppfattar dem. Detta kan utgöra exempel på när intervjupersoner värderar sig 

själva utifrån hur andra ser dem, vilket i sin tur kan tolkas som ett uttryck för den latenta 

funktionen ”status”. 

6.8.6 Status 

Omgivningen förutsätts uppfatta pensionärer på olika sätt beroende på vem som 

tillfrågas. Bland intervjupersonernas svar identifieras spekulationer om att (1) 

pensionärers arbete sker på bekostnad av ungas arbetstillfällen (2) pensionärer betraktas 

som en tillgång och/eller resurs, (3) pensionärer betraktas som tärande på samhället och 

dess resurser, (4) delar av omgivningen tycker synd om pensionärer, (5) delar av 

omgivningen är avundsjuka på pensionärers utökade tid för fritid samt (6) delar av 

omgivningen ser ner på pensionärer. 

De flesta av intervjupersonerna upplever inte att pensionärer har någon särskild position 

i samhället. En intervjuperson uttrycker emellertid implicit att pensionärer faktiskt har 

en position i samhället och att den, av omgivningen, uppfattas som lägre än den position 

de hade innan de blev pensionärer. Det går att urskilja uppfattningar om att 

omgivningen förtsätts uppfatta pensionärer på olika sätt beroende på de uppbär ett 

arbete eller inte. Därigenom konstateras arbete utgöra en källa till funktionen ”status”. 

Hur omgivningen uppfattar arbetande pensionärer förefaller (1) vara avhängigt 

pensionärers ekonomiska situation samt (2) huruvida pensionärernas arbete uppfattas 

ske på bekostnad av ungas arbetstillfällen. Därför dras ingen slutsats kring huruvida 

pensionärer tror att omgivningen uppfattar arbetande pensionärer som ”bättre” eller 

”sämre” än icke arbetande pensionärer. Resultatet tillåter emellertid ett konstaterande 

om att pensionärer inte antas uppfattas som en homogen grupp. 

Generellt tolkas intervjupersonernas svar emellertid som att man ägnat relativt liten 

tanke åt att fundera över hur omgivningen uppfattar arbetande pensionärer och 

pensionärer som samhällsgrupp i förhållande till icke arbetande pensionärer och andra 

grupper i samhället.  

6.8.7 Ekonomiska motiv 

Pensionsersättningen upplevs generellt som dålig. Endast en respondent upplever sig 

vara nöjd med sin pensionsersättning. Pensionärers ekonomiska situation överlag 

beskrivs sammanfattningsvis i termerna; dålig, för hög skatt och orättvis. 

Intervjupersonernas svar tolkas emellertid som att de egentligen inte upplever 

pensionsersättningen som låg, utan att de snarare upplever att skattesatsen är för hög.  
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Baserat på detta, och förutsatt att denna uppfattning är vidspridd bland pensionärer, kan 

den manifesta funktionen ”lön” förstås utgöra ett relativt starkt incitament för 

pensionärers fortsatta arbete efter pensionen.  
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7 Diskussion och fördjupad analys 

Syftet med denna uppsats har varit att skapa en djupare förståelse avseende varför 

pensionärer väljer att fortsätta arbeta efter pensionen. Arbetet med att besvara syftet har förts 

utifrån tre teman; (1) Pension i förhållande till förlust av arbetets latenta funktioner, (2) 

Arbete efter pensionen i förhållande till arbetets latenta funktioner och (3) Arbete efter 

pensionen i förhållande till den manifesta funktionen ”lön”.  

Med utgångspunkt i dessa teman formulerades sex frågeställningar; (1) Hur upplever 

individer att gå i pension?, (2) Hur påverkar arbete individers vardag?, (3) Hur påverkar 

arbete individens sociala kontakter?, (4) Vilka känslor ger arbete upphov till?, (5) Vilka 

känslor ger frånvaro av arbete upphov till? samt (6) Vilka motiv uppges för fortsatt arbete 

efter pensionen? 

Frågeställningarna har nyttjats som ett verktyg i syfte att besvara syftet, vilket har undersökts 

med utgångspunkt i ovan återgivna teman. Diskussionen som förs nedan följer en struktur i 

enlighet med de teman som återges ovan .  

7.1 Pension i förhållande till förlust av arbetets latenta funktioner 

Baserat på det resultat som presenterats i tidigare avsnitt konstateras att individer riskerar att 

uppleva latent deprivation i samband med pensionsavgången. Eftersom denna uppsats inte 

söker att generalisera resultaten i statistisk bemärkelse utan snarare syftar till att bidra till 

forskningen på området med en redogörelse för olika, subjektiva synsätt på pension i 

förhållande till arbete spelar antalet som uppvisar en särskild åsikt, uppfattning eller känsla 

mindre roll i sammanhanget.  

Baserat på de känslor intervjupersoner uttrycker att de upplevt i samband med 

pensionsavgång konstateras att förlust av arbete även innebär upplevd förlust av de latenta 

funktionerna ”social kontakt” och ”aktivitet” och ”kollektiva syften”. Detta tolkas som att de 

upplevt latent deprivation i samband med att de gått i pension. Eftersom intervjupersoner 

konstateras sakna dessa funktioner i samband med pensionen skulle funktionerna även kunna 

uppfattas utgöra incitament till individers fortsatta arbete. Vidare uttrycker intervjupersoner 

att de upplevt känslor av depression då de gått i pension eller befunnit sig i situationer efter 

pensionsavgången då de inte uppburit arbete. Detta stärker- till skillnad från Paul och Batinics 

(2010) undersökning -  Jahodas teori genom att PUA i samband med latent deprivation kan 

uppfattas uppleva försämrad mental hälsa och innebär vidare att arbete kan innebära positiva 

effekter på individers mentala hälsa. Detta borde i en vidare kontext kunna innebära att arbete 

leder till sjunkande ohälsotal bland pensionärer på lång sikt. Detta kräver emellertid även att 

en klar majoritet bland pensionärer uppvisar en vilja att fortsätta arbeta efter pensionen. 

Det faktum att intervjupersoner associerar pension med att sluta arbeta har tidigare i uppsatsen 

konstaterats intressant eftersom samtliga intervjupersoner tagit initiativ till att engagera sig i 

någon form av arbete även efter pensionen. Vad betyder detta? Pensionärer associerar pension 

med förlust av ett arbete vilket innebär att ”förlust av arbete” borde kunnas förklaras utgöra en 

del av deras definition av pensionärer som samhällsgrupp. Samtliga intervjupersoner utgörs 
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av pensionärer, som fortfarande arbetar. En möjlig förklaring till denna 

missöverensstämmelse kan vara en allmänt vedertagen generalisering av pensionärer, vilken 

kan uppfattas som föråldrad i ett samhälle där pensionärer som arbetar blir allt vanligare.  

Arbetsförmedlingar för pensionärer utgör ett relativt nytt fenomen (Företaget ”Hyr en 

pensionär” betraktas som pionjär i branschen då det startades 2007) (SPF Seniorerna, 2011) 

och antalet pensionärer som väljer att arbeta ökar (Lux & Scherger, 2017). Således kan 

arbetande pensionärer förklaras utgöra ett relativt nytt fenomen och som växer i omfattning. I 

och med att intervjupersonerna uppbär arbete blir de ett undantag från delar av deras egen 

definition av pensionärer (vilken i större eller mindre utsträckning även kan antas utgöra en 

definition som är allmänt vedertagen i samhället). Det faktum att pensionärer som arbetar 

förefaller uppfattas utgöra ett undantag från samhällsgruppen pensionärer kan i 

sammanhanget tilldelas viss betydelse i förhållande till den politiska debatten på området höjd 

pensionsålder. Detta kan nämligen uppfattas som en indikation på att det allmänt vedertagna 

begreppet ”pensionärer” kräver en omdefinition i syfte att fungera som en adekvat 

referenspunkt för både pensionärerna själva och dess omgivning.  

En omdefinition av begreppet skulle innebära en hel del arbete eftersom begreppet pensionär 

förutom att det innebär en social definition av en samhällsgrupp, även innebär ett begrepp 

som är nära sammanlänkat till regelverk och det svenska pensionssystemet. Det svenska 

pensionssystemet baseras på, och är konstruerat i enlighet med, en uppfattning om att 

individer vid en viss ålder slutar arbeta, vilket även betraktas som någonting naturligt. 

Pensionen utgör ett naturligt avslut på ett arbetsliv. Att successivt minska 

sysselsättningsgraden utgör ett välkänt medel i syfte att långsamt påbörja pensionsavgång, 

vilket kan översättas till ”att långsamt sluta arbeta”. Fram till relativt nyligen har alternativa 

former av pension, vilka skulle inbegripa olika former av fortsatt arbete, sannolikt inte 

uppfattats som någonting naturligt. En pensionär som fortsätter arbeta utgör därmed inte en 

pensionär i enlighet med den hitintills allmänt vedertagna definitionen av begreppet och att 

arbeta efter pensionen betraktas därför som någonting ”onaturligt”. 

En allmänt vedertagen definition av ett begrepp eller fenomen kan ha långtgående effekter på 

hur individer uppfattar detsamma. Rökning associerades exempelvis inte med försämrad hälsa 

förrän innan myndigheter vidtog aktiva åtgärder mot rökning. Ditintills hade rökning mer eller 

mindre uppfattats som någonting häftigt och positivt. Att den allmänna definitionen av 

pensionärer uppfattas referera till individer som står utanför arbetsmarknaden kan utgöra ett 

problem som resulterar i upproriska motstånd mot förslag som uppfattas syfta till att tvinga 

pensionärer att arbeta. Reformer som sker under tvång kan antas skapa ett missnöje bland 

individer som upplever att de drabbas negativt av förslaget och förlorar rättigheten att själva 

bestämma över sina liv. Att anta att missnöjet grundas i att individer upplever förslaget som 

motstridigt eftersom de begrepp med vilka de definierar sig själva inte stämmer överens med 

den åtgärd styrande organ nu tvingar dem till. Att söka omdefiniera begreppet (och därigenom 

åstadkomma en förändrad diskurs) pensionärer och införa fortsatt arbete som ett naturligt 

inslag skulle möjligen innebära att individer inte upplever arbete efter pensionen som 
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någonting onaturligt. Huruvida detta är genomförbart och hur denna omdefinition i realiteten 

skulle gå till lämnas dock till experter att utreda. 

Lux och Scherger (2017) identifierar faktorer som betraktas som avgörande för huruvida 

arbete efter pensionen faktiskt kommer bidra till positiva effekter på individers välmående. 

Bland dessa omnämns kontroll, vilken av författaren inte uppfattas ha en självklar 

motsvarighet bland Jahodas latenta eller manifesta funktioner. Lux och Scherger (2017) 

menar att arbete efter pensionsåldern kan utgöra exempel på när en individ realiserat en 

önskan om att återfå kontroll genom att successivt minska sysselsättningsgraden. I ett sådant 

fall innebär den successivt minskande sysselsättningsgraden att individen upplever kontroll, 

vilket resulterar i ett välbefinnande.  

I uppsatsen konstateras att intervjupersoner som valt att successivt minska sin 

sysselsättningsgrad i syfte att förbereda sig inför att gå i pension upplever en ökad grad av 

kontroll i samband med pensionsavgången. De personer som upplevt hög grad av kontroll i 

samband med pensionsavgången uttrycker mindre negativa känslor i samband med detta än 

personer som konstateras ha upplevt bristande kontroll i samband med pensionsavgången. 

Upplevd kontroll föreslås i sammanhanget kunna verka lindrande avseende de negativa 

känslor som kan upplevas i samband med pensionsavgången. Detta skulle kunna föreslås 

innebära en reducerad effekt av upplevd latent deprivation i samband med pensionsavgång, 

men kan knappast förklaras mildra den faktiska deprivation som sker. Detta stärks av att 

samtliga intervjupersoner – även de som upplevt kontroll i samband med pensionsavgången – 

valt att fortsätta arbete efter pensionen. I denna uppsats antas detta val utgöra ett resultat av att 

de upplever att arbete utgör en källa till latenta funktioner.  

Kontroll konstaterades i det teoretiska avsnittet inte ha någon klar motsvarighet i Jahodas teori 

om latenta funktioner, vilket förmodligen kan förklaras genom hänvisning till det faktum att 

det välbefinnande graden av upplevd kontroll inger inte utgör bi-effekter av arbete, vilket t.ex. 

social kontakt eller aktivitet gör. Graden av upplevd kontroll utgör snarare en omgivande 

struktur inom vilken arbete (och pensionsavgång) sker. I denna uppsats konstateras emellertid 

graden av upplevd kontroll spela en avgörande roll för hur pensionsavgång och latent 

deprivation upplevs av individer. I sammanhang där pensionärer undersöks i förhållande till 

arbete och dess latenta funktioner kan faktorn ”graden av upplevd kontroll” möjligen utgöra 

en behjälpligt instrument vid undersökningen, även om den inte inryms under rubriken 

”arbetets latenta funktioner”. 

7.2 Arbete efter pensionen i förhållande till arbetets latenta funktioner 

I detta avsnitt redogörs arbete efter pension i förhållande till arbetets latenta funktione. 

Avsnittet är indelat i tre sektioner. Under rubrik 7.2.1 förs diskussionen om arbete efter 

pensionen främst i förhållande till de latenta funktionerna ”strukturering av tid”, ”aktivitet” 

och ”social kontakt”. I efterföljande avsnitt (7.2.2) diskuteras resultatet i förhållande till den 

latenta funktionen ”kollektiva syften”. I det sista avsnittet (7.2.3) förs diskussionen i 

förhållande till den latenta funktionen ”status”. 
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7.2.1 Arbetets inverkan på tidsstruktur, aktivitet och sociala kontakter 

Bland intervjupersonerns svar återfinns skilda uppfattningar rörande arbetetsinverkan på 

tidsstruktur och aktivitet. Å ena sidan återfinns uppfattningar om att arbete utgör en 

källa till funktionerna ”aktivitet” och ”strukturering av tid” men att det även finns andra 

källor genom vilka intervjupersoner kan tillgodose sig dessa funktioner. Å andra sidan 

uppger tre intervjupersoner känslor av ångest och depression i samband med förlust av 

arbete och kan, i termer av arbetets latenta funktioner, konstateras lida då de berövas 

funktioner som arbete tillhandahåller dem.  

Avseende arbetets inverkan på sociala kontakter tolkas intervjupersonernas svar som att 

de å ena sidan uppfattar att arbete tillhandahåller funktionen ”sociala kontakter” och att 

en del uppfattar att deras arbete utgör en mycket god källa till den latenta funktionen 

”social kontakt” och att de skulle förlora många kontakter om de slutade arbeta. En del 

av intervjupersonerna uppfattar, å andra sidan, att arbete visserligen utgör en källa till 

sociala kontakter men att den inte utegör en uteslutande (och kanske även inte en bästa) 

källa till funktionen ”social kontakt”. 

Det konstateras således en variation bland intervjupersonernas svar, vilka ibland står i 

direkt motsats till varandra. Att variationer avseende befintligt kontaktnät, social 

förmåga och initiativförmåga förmodligen återfinns bland intervjupersoner skulle 

emellertid kunna förklara att dessa variationer uppstår. För en individ vars sociala 

kontaktnät och initiativförmåga (av individen) upplevs som begränsad torde arbete 

utgöra en mycket viktig källa till exempelvis funktionen ”sociala kontakter”. Även 

avseende ”tidsstruktur” och ”aktivitet” torde detta kunna göras gällande. För samtliga av 

dessa funktioner återfinns variationer bland intervjupersoners svar och i en del fall 

återfinns direkt motsatta uppfattningar.  

Att arbetets funktion som förmedlare av dessa latenta funktioner skulle vara avhängigt 

subjektiva, individuella skillnader bland individer är emellertid någonting som inte 

framgår ur den litteratur som lästs inför denna uppsats på området. Detta konstaterande 

förefaller emellertid viktigt i sammanhanget eftersom det kan antas påverka individers 

vilja att fortsätta arbeta efter pensionen. Således utgör detta ett område som samhället 

kanske borde ta hänsyn till vid diskussioner som rör en eventuell höjning av 

pensionsåldern i Sverige. Eftersom ekonomiska motiv inte konstateras utgöra ett 

incitament som är avgörande för huruvida pensionärer väljer att arbeta eller ej borde 

styrande organ lägga resurser på de andra områden som kan antas väga tungt i samband 

med en pensionärs beslut att fortsätta arbeta efter pensionen. 

Graden av upplevd kontroll förstås tidigare i uppsatsen som en faktor som väger relativt 

tungt i förhållande till hur individer upplever pensionsavgång. Då intervjupersoner 

redogör för hur de uppfattar förslaget om höjd pensionålder förefaller intervjupersoner 

vara rörande överens om att pensionssystemet borde inbegripa element av frivillighet i 

större utstäckning än vad det gör idag. Detta tolkas här som att individer önskar mer 

upplevd kontroll över pensionen och pensionsavgången, vilket i sin tur antas kunna 

motivera individer att fortsätta arbeta längre.  
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Även om staten besitter instrument som innebär att individer kan bli tvingade till fortsatt 

arbete efter pensionen torde fortsatt arbete som baseras på frivillighet innebär ett mer 

hälsosamt arbetsklimat och ett arbete som präglas av med effektivitet än om individer 

upplever sig tvingade till fortsatt arbete. En sådan tvång skulle vidare kunna få rent 

motsatt effekt. Med tanke på den diskurs som är aktuell inom fälten arbetsmarknad, 

arbetsförhållanden och psykosocial arbetsmiljö torde det, med relativ enkelhet, 

återfinnas undersökningar som visar att höga grader av arbetsrelateras press, stress och 

tvång påverkar individers motivation och mentala hälsa negativt. Detta kan vidare antas 

ta sig uttryck i en ökad andel sjukskrivningar och ökade ohälsotal. Ett förslag om höjd 

pensionsålder som syftar till att kompensera det faktum att pensionssystemet 

överbelastas i och med att individer lever längre skulle således kunna resultera i en 

smärre katastrof där pensionsutgifterna visserligen sjunker, men där sänkningen sker på 

bekostnad av andra sociala utgifter. En höjd pensionsgräns skulle i detta skede inte 

nödvändigtvis innebära en markant förbättring avseende den statliga ekonomin.   

Att angripa problematiken genom att ta hänsyn till incitament till fortsatt arbete efter 

pensionen och individers grad av upplevd kontroll i samband med pensionsavgång och 

arbetssituation skulle möjligen kunna utgöra en behjälplig metod i samband med 

diskussioner kring höjd pensionsålder. Detta föreslås egentligen inte som en alternativ 

lösning utan diskuteras i syfte att belysa ytterligare aspekter som möjligen bör tas 

hänsyn till i syfte att främja utsikterna för en eventuell reform av pensionssystemet. 

7.2.2 Arbetets inverkan på bekräftelse 

Arbete konstateras utgöra källa till den latenta funktionen ”kollektiva syften”. Det 

latenta funktionen ”kollektiva syften” är, genom känslan av att vara behövd, nära 

sammanlänkad till funktionen ”social kontakt”. En förutsättning för att individen ska 

uppleva en känsla av att vara behövd krävs att han/hon befinner sig i ett sammanhang 

där syftet är på kollektiv nivå snarare än individuell. För detta krävs att individen 

engageras i social kontakt utanför familjens gränser eftersom det bidrar till att skapa ett 

större och vidare referensramar hos individen (Paul & Batinic, 2010). Detta skapar ett 

större perspektiv och möjliggör för individen att reflektera över sig själv och sin egen 

roll i det sammanhang där han/hon befinner sig.  

Arbete associeras med känslor av att vara behövd och flera intervjupersoner använder 

sig av uttryck som; ”vara med i svängen”, ”vara ute i verkligheten” och ”vara med i 

leken” då de beskriver arbetets betydelse och hur arbetet uppfattas påverka 

intervjupersonernas uppfattning om dem själva. Dessa uttryck kan förstås som en 

önskan av att vara en del av ett större sammanhang och ett uttryck för att arbete 

förhindrar att exkludering från detta större sammanhang. Intervjupersoner talar om 

arbete i termer av att det möjliggör för individer att överbrygga skiljelinjen mellan 

”pensionärsvärlden” och den stora ”svängen, verkligenheter eller leken”. Därigenom 

konstateras även implicit att intervjupersonerna skiljer mellan pensionärer som inte 

arbetar och pensionärer som arbetar. Arbete förefaller i sammanhanget utgöra en 

svårersättlig källa till dessa funktioner. 
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Detta resultat indikerar att pensionärer uppvisar en vilja att fortsätta arbeta efter 

pensionen. I diskursen rörande pensionssystemet och höjd pensionsålder kan det lätt 

hända att pensionärer avbildas och uppfattas som ovilligt inställda till arbete och höjd 

pensionsålder. Ur resultatet i denna uppsats konstateras emellertid inga negativa 

inställningar till förslaget som avser höjd pensionsålder. Intervjupersoner uttrycker 

kritik, men det riktar sig snarare mot det faktum att de upplever de nya reglerna som 

tvångsmedel vilka undergräver individernas känsla av frivillighet och rätten att 

bestämma över sin egen situation. Det faktum att arbete konstateras utgöra en form av 

medel som möjliggör transferering mellan ”att inte längre vara med i leken” och ”att 

fortsätta vara med i leken” tolkas som ett uttryck för att arbete tillhandahåller den 

latenta funktionen ”kollektiva syften”. Detta utgör ett konstaterande aom kan förstås 

vara av särskild vikt i samband med ett behov av att reformera det nuvarande 

pensionssystemet. Det faktum att individer upplever arbete som en möjlighet snarare än 

ett nödvändigt ont är i sammanhanget särskilt intressant och borde tas hänsyn till vid 

eventuella diskussioner som avser höjd pensionsålder. Om diskussionen utgår från ett 

antagande om att pensionärer faktiskt vill arbeta, och att det dessutom motiverar detta 

genom incitament som i enbart utgörs av ekonomiska, torde det tillföra upplevda 

positiva inslag till diskursen. Bra vore om de som innehar ledande positioner inom 

denna diskurs fokuserade på de incitament som uttrycks av pensionärer som motiv till 

fortsatt arbete efter pensionen, och därigenom använder ”morot” istället för ”piska”. Att 

särskilja vinnare från förlorare genom att stryka mothårs förefaller särskilt omotiverat 

när strykningar medhårs resulterar i upplevda vinnare på båda sidor. 

Intervjupersonernas svar uppfattas inte utgöra tillräcklig grund för att konstatera en 

tydlig identifiering med arbete eller yrkestitel, vilket i sammanhanget uppfattas som 

förvånande. Detta skulle möjligen kunna förklaras genom att arbete utgör en källa till 

”kollektiva syften” och ”status” på bekostnad av identifiering med yrkestitel och arbete. 

Förutsatt att individen upplever att funktionerna ”kollektiva syften” och ”status” 

uppfylls är det möjligt att individens identitet upplevs som tydlig även om den inte 

definieras i förhållande till yrkestitel eller arbetet i sig. Detta borde i sammanhanget 

uppfattas som någonting positivt eftersom det tyder på styrka hos individer, vilken är 

förankrad i dem själva och inte i yrke eller yrkestitel. Det är emellertid möjligt att denna 

styrka har sin upprinnelse i ett yrke eller en yrkestitel. 

Intervjupersoner kan uppfattas uppleva det som viktigare att de känner sig som en del av 

ett kollektiv snarare än att kollektivet är en del av dem. Detta kan förefalla förvånande 

men tolkas i sammanhanget som någonting enbart positivt. Detta innebär å ena sidan att 

individer inte upplever sig som vilsna utan sitt arbete men, å andra sidan, att individer 

ändå uttrycker och upplever en stark önskan om att få vara del i en gemenskap genom 

arbete. Detta uppfattas som positivt i förhållande till yrkesidentitet eftersom individer 

förefaller uppfatta yrkesidentitet som en subjektiv identitet som förknippas med arbete 

snarare än att individen ”hämtar” sin identitet ur sitt yrke eller yrkestitel. 
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7.2.3 Arbetets inverkan på status 

Generellt förefaller intervjupersonerna ägnat liten tanke åt att fundera över hur 

omgivningen uppfattar arbetande pensionärer och pensionärer som samhällsgrupp i 

förhållande till pensionärer som inte arbetar och andra grupper i samhället. 

Intervjupersoner konstateras emellertid ha dragit en skiljelinje mellan arbetande 

pensionärer och icke arbetande pensionärer. Pensionärer betraktas således inte som en 

homogen grupp – varken av omgivningen eller pensionärerna själva.  

Paul & Batinic (2010) och Paul, Geithner och Moser (2009) testar huvudsakligen 

Jahodas teori om arbetets latenta effekter i förhållande till individen och inte kollektivet. 

Att objektet i undersökningen i Marienthal förklaras utgöras av ”den arbetslösa byn, inte 

den arbetslösa individen” (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2014:50) indikerar att syftet 

varit att undersöka arbetslöshet i förhållande till ett kollektiv snarare än individ. Detta 

behöver emellertid inte innebära att enheterna som ingår i undersökningen uppfattar sig 

själva som en del i ”ett arbetslöst kollektiv”. Att intervjupersoner förefaller ägnat 

relativt liten tanke till att fundera över omgivningens uppfattning om dem i förhållande 

till att de utgör en del av samhällsgruppen ”pensionärer” skulle kunna vara ett resultat 

av att de inte primärt uppfattar sig själva som en del av denna grupp. 

Det förefaller nästan som att pensionärer, genom sitt arbete, själva undandragit sig och 

exkluderat sig själva från den ”traditionella” gruppen ”icke arbetande pensionärer”. 

Detta vore troligt även utifrån det faktum att arbetande pensionärer tycks utgöra en mer 

heterogen grupp än pensionärer. Då intervjupersoner besvarar frågan om hur de tror att 

pensionärer uppfattas i förhållande till övriga samhället upplevs den som mycket svår 

att besvara. När de sedan ombeds besvara frågan om hur arbetande pensionärer upplevs 

i förhållande till icke arbetande pensionärer framkommer att arbete utgör en sorts 

skiljelinje och att uppfattningarna antas förändras beroende på om pensionären har ett 

arbete eller ej. Med utgångspunkt i detta förefaller det föga förvånande att 

intervjupersonr upplever svårigheter med att besvara den föregående frågan. Detta kan 

uppfattas bero på att intervjupersonerna helt enkelt inte uppfattar sig själva utgöra en del 

av den ”vanliga” icke arbetande gruppen pensionärer och att arbete utgör ett medel för 

transferering mellan de olika grupperna.  

Anmärkningsvärt är även följande; att få vara del i den gemenskapen ”pensionärer” 

upplevs inte som en kollektiv gemenskap på samma sätt som arbete. ”Att vara 

pensionär” upplevs inte som någonting särskilt eller eftersträvansvärt. Tillhör individen 

dessutom gruppen ”pensionärer utan arbete” upplevs det än sämre. Att intervjupersoner 

beskriver arbete som en skiljelinje mellan att uppfattas som ”en mindre intelligent 

pensionär som sitter vid dammen och matar fåglar” eller ”en pensionär med likvärdigt 

intellekt och som arbetar” är intressant och mycket talande för hur arbete är relaterat till 

individens identitet och känslan av att vara del i en större gemenskap. Arbete innebär en 

gemenskap som upplevs som bättre än ”pensionärsgemenskapen”, dels av omgivningen, 

dels av individen själv. 
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7.3 Arbete efter pensionen i förhållande till den manifesta funktionen ”lön” 

Den manifesta funktionen ”lön” konstateras utgöra ett relativt starkt incitament för 

pensionärers fortsatta arbete efter pensionen. Intervjupersoner förefaller uppleva 

beskattningen som särskilt hög och ofördelaktig. 

En del av intervjupersonerna uttrycker ett missnöje över att de uppfattar att pensionen blir 

dubbelbeskattad. De uppfattar att skatt dras dels då pensionen dras från individens 

arbetsinkomst, dels då pensionen betalas ut. Detta utgör ett missförstånd och stämmer inte. 

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen beskattas först då den tas ut av 

pensionärstagaren och inte då den ursprungligen dras från lön eller pensionsgrundad inkomst. 

Innan årsskiftet 2015/2016 ändrades reglerna för privat pensionssparande och avdragsrätten 

för privata pensionssparanden togs bort (Pensionsmyndigheten, 2016b). Detta innebär i 

praktiken att pensionärers privata sparande idag beskattas kontinuerligt, men det går inte att 

urskilja en dubbel beskattning i ordets bemärkelse. Det är emellertid möjligt att 

intervjupersoner upplever att deras privata pensionssparande beskattas dubbelt eftersom 

pengarna som placeras i ett privat ensionssparande ofta kan antas komma ur förtjänst från 

arbete, vilken beskattats enligt aktuell skattetabell och sedan beskattas ytterligare då de 

placeras i exempelvis ett investeringssparkonto. De nya reglerna innebär är emellertid relativt 

nya och infördes, som tidigare nämnts, inte förän i början av 2016. Fram till årsskiftet 

2015/2016 har det således varit möjligt att uppbära ett privat pensionssparande för vilket 

individen kunde få skattereduktion. Detta innebär att de personer som intervjuats i denna 

studie, förutsatt att de har ett privat pensionssparande, inte borde drabbas av reglerna i en 

särskilt negativ bemärkelse. Deras sparande var ju i princip ”färdigt” i samband med att de 

nya reglerna infördes. 

Vidare urskiljs en uppfattning bland intervjupersoner om att pensionärer förklaras lida av en 

särskilt ofördelaktig beskattning. Pensionärer beskattas i enlighet med rådande, kommunal 

skattetabell och tvingas inte skatta högre än någon annan. Den huvudsakliga problematiken 

kan istället antas utgöras av att pensionen från början uppfattas som låg och att skatten 

uppfattas som hög i förhållande till detta. Därför kan skatten upplevas som särskilt hög. En 

ytterligare faktor som kan förstås vara av betydelse i sammanhanget är det jobbskatteavdrag 

som de som arbetar – till skillnad från icke arbetande pensionärer -  får tillgodoräkna sig. Om 

en pensionär fortsätter arbeta istället för att ta ut pension blir skatten lägre eftersom individen 

då får tillgodoräkna sig jobbskatteavdraget. Därför blir skatten lägre om individen 

förvärvsarbetar än om individen uppbär pension för samma summa (Pensionsmyndigheten, 

2017b). Det är möjligt att detta upplevs som att pensionärer blir särkilt beskattade. 

I uppsatsens inledande skede utgjorde en huvudsaklig anledning till intresse för fenomenet 

”arbete efter pensionen” av att författaren trodde sig veta varför pensionärer väljer att fortsätta 

arbeta. Incitamenten till fortsatt arbete efter pensionen antogs då utgöras av brist på aktivitet, 

svårigheter med att strukturera sin tid och vardag samt ekonomisk situation. Under fältarbetets 

gång förändrades emellertid författarens bild av varför pensionärer väljer att arbeta efter 

pensionen.  Ekonomiskt tillskott och aktivitet uttrycks visserligen ofta som incitament till 
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fortsatt arbete men intervjupersoner uppger även andra skäl, vilka ofta väger lika tungt eller 

tyngre än ekonomiska incitament.  I resultatet återfinns följande figurer; 

 

Tabellen ovan  tolkades och konverterades i termer av latenta och manifesta funktioner och 

såg då ut enligt nedan. 

 

I den första tabellen förefaller ekonomiska faktorer värderas lika högt som motiven 

”aktivitet”, ”nöjesfyllt” och ”social kontakt”, vilket hade styrkt författarens inledande 

antagande om att ekonomiska faktorer skulle värderas högst i relation till fortsat arbete efter 

pensionen. I den konverterade tabellen förefaller emellertid funktionerna ”aktivitet” och 

”social kontakt” väga avsevärt tyngre än den manifesta funktionen ”lön”. Detta resultat 

undergräver författarens antagande om att brist på aktivitet, svårigheter med att strukturera tid 

och vardag samt ekonomisk situation utgjorde huvudsakliga incitament till fortsatt arbete efter 

pensionen.  
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Även om incitamentet ”lön” förekommer upprepade gånger bland intervjupersonernas svar 

förefaller inte detta utgöra ett huvudsakligt och/eller uteslutande incitament till fortsatt arbete 

efter pensionen. Att pensionen beskattas som om den vore arbetsinkomst utgör ett 

irritationsmoment och kan upplevas särskilt orättvist i förhållande till individen som uppbär 

pension. En pensionär har, till skillnad från yngre generationer, ett långt liv bakom sig. Då 

individen återfinner sig själv i som pensionerad utgör både tid och pengar sinande resurser. 

Arbete förefaller kunna avhjälpa en sinande ekonomi men kan även uppfattas som ett 

instrument i syfte att förgylla en sinande tid. Huruvida arbete verkar som en ”förgyllande 

faktor” i sammanhanget förefaller emellertid vara avhängigt under vilka omständigheter 

arbete utförs samt i vilken utsträckning arbete tillhandahåller de latenta funktioner som utgör 

incitament till denna aktivitet. Detta kan vara viktigt att ta i beaktande då politiska reformer 

och förslag riskerar påverka huruvida pensionärer fortsättningsvis kommer uppleva arbete 

som en ”förgyllande faktor” avseende tid och liv.  

7.4 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan således uttryck för samtliga latenta funktioner identifieras bland 

intervjupersoners svar. Arbete uppfattas emellertid inte utgöra en uteslutande källa till 

funktionerna ”aktivitet”, ”strukturering av tid” och ”sociala kontakter”. För funktionerna 

”status” och ”kollektiva syften” konstateras arbete utgöra en svårersättlig källa. Den manifesta 

funktionen ”lön” förklaras utgöra ett starkt motiv till arbete, men förefaller inte väga tyngre än 

de latenta funktionerna.  

I ovan metod-avsnitt redogörs för hur incitament till fortsatt arbete efter pensionen i huvudsak 

undersökts utifrån ett antagande om arbete innebär positiva bieffekter, vilka motiverar 

individer att fortsätta arbeta efter pensionen. Operationaliseringen är delvis lånad och teorin 

om arbetets latenta och manifesta funktioner utgör en redan befintlig och tidigare testad 

operationalisering. Den analys som utgör grund för ovan diskussion har i huvudsak förts 

utifrån ovan nämnda teori och de slutsatser som dras är nära sammankopplade med hur Marie 

Jahoda (i Paul, Geithner & Moser, 2009) redogör för de olika relevanta begreppen. Detta 

stärker studiens validitet genom att analys och diskussion i huvudsak navigerats av teori som 

aktivt styrt analysen av fortsatt arbete efter pensionen i relevant riktning, d.v.s. mot tolkningar 

där arbetets bieffekter fokuseras i förhållande till upplevda incitament till fortsatt arbete efter 

pensionen. Detta ska emellertid inte förstås som att analys av materialet begränsats till att 

endast innefatta analys som anses relevant i förhållande till det teoretiska perspektiv som 

använts. 

Syftet med denna uppsats har varit att skapa en djupare förståelse kring individers incitament 

till fortsatt arbete efter pensionen. Diskussion och analys har som ovan nämnts förts och utgått 

ifrån ett teoretiskt perspektiv som fokuserar arbetets positiva bieffekter,vilken ursprungligen 

formulerats utifrån och testats i sammanhang där arbete analyserats utifrån hur individer 

upplever arbete i förhållande till arbetslöshet. Det faktum att arbete i tidigare studier 

konstaterats resultera i effekter som förklaras ha en positiv inverkan på individers mentala 

hälsa talar för att de latenta funktioner som identifierats bland intervjupersoners svar även kan 

tolkas som incitament till fortsatt arbete efter pensionen. I den aktuella studien har teorin 
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applicerats på en kontext som endast inbegriper en samhällsgrupp som i normala fall betraktas 

stå utanför arbetsmarknaden, d.v.s. pensionärer, och resultatet har i huvudsak fokuserat på att 

identifiera de positiva bieffekter pensionärer upplever att arbete ger upphov till. Således har 

teorin inte tagits ur sin ursprungliga kontext utan används fortfarande i förhållande till arbete, 

men särskiljer sig från tidigare studier genom att den fokuserar en samhällsgrupp som normalt 

betraktas stå utanför arbetsmarknaden, men som i den aktuella studien utgör en del av 

densamma.  

I sammanhanget har även hänsyn tagits till ekonomiska motiv syfte att utreda i vilken 

utsträckning, och huruvida, arbetets eventuella positiva bieffekter kan betraktas utgöra 

likvärdiga, alternativt tyngre vägande, incitament till fortsatt arbete efter pensionen. Det 

faktum att ekonomiska motiv inte förefaller utgöra ett huvudakligt och/eller uteslutande motiv 

till arbete samt att latenta funktioner av arbete identifierats i relativt stor utsträckning talar för 

att individer upplever arbetets latenta funktioner som incitament till fortsatt arbete efter 

pensionen.  

Graden av upplevd kontroll har i denna uppsats identifierats som en intressant faktor och 

tilldelats betydelse i samband med pensionsavgång och upplevelsen av latent deprivation. 

Upplevd kontroll har förklarats utgöra en typ av omgivande struktur inom vilken arbete och 

pensionsavgång sker. I sammanhang där pensionärer undersöks i förhållande till arbete och 

dess latenta funktioner kan ”graden av upplevd kontroll” vara intressant att föra in som en 

faktor vid ytterligare studier.  

Förutom att detta material konstaterats kunna vara av politiskt intresse borde det faktum att 

pensionärer finner glädje och tillfredsställelse i arbete i förhållande till latenta funktioner och 

graden av upplevd kontroll, även kunna vara av intresse för arbetsgivare som avser attrahera 

pensionerad arbetskraft. Att aktivt arbeta i förhållande till dessa faktorer i samband med 

anställningar och arbetsuppgifter torde innebära en främjande struktur i syfte att attrahera och 

behålla pensionärer i arbetskraften. Detta bidrar, förutom ökad sysselsättning, till positiva 

samhällsekonomiska aspekter i form av ökade skatteintäkter och förbättrad hälsa inom 

samhällsgruppen ”pensionärer”. Att ytterligare forskning krävs innan ämnet kan betraktas 

färdiganalyserat förefaller klart då Paul och Batinic (2010) och Paul, Geithner och Moser 

(2009) redogör för tidigare forskning i förhållande till arbetets latenta funktioner. Av särskilt 

intresse vore att forskning, liksom denna uppsats, isolerar sitt subjekt till att endast innefatta 

pensionärer som väljer att fortsätta arbeta efter pensionen. 

De slutsatser som dras i denna uppsats baseras på det empiriska material som samlats in i 

form av nio intervjuer. Uppsatsens interna validitet har argumenterats för i tidigare validitet- 

och reliabilitets-avsnitt. Extern validitet avser, som tidigare nämnts, möjligheterna att 

generalisera resultatet till en vidare population än den undersökta, alternativt till andra 

kontexter än den som undersökts (Esaiasson m.fl., 2012). Det resultat som presenteras i 

aktuell studie är avsett att generaliseras i mer abstrakta termer, vilket i klartext innebär 

generaliseringar avseende möjliga tolkningar av världen eller tankekategorier. Denna uppsats 

gör inte anspråk på att på ett uttömmande vis kartlägga de orsaker som ligger till grund till 
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varför individer väljer att fortsätta arbeta efter pensionen. Det resultat som presenteras 

uppfattas emellertid kunna utgöra ett viktigt bidrag till samhällsdebatten och 

forskningsområden som rör fortsatt arbete efter pensionen. De diskussioner som förs baseras 

visserligen på ett material som (1) utgör subjektiva uppfattningar om vad arbete innebär för 

individen och anledningar till fortsatt arbete efter pensionen och (2) är relativt litet. Detta 

innebär emellertid endast begränsningar avseende generalisering i statistisk mening. Det är 

givetvis möjligt att de uppfattningar som skildras i denna studie inte delas av en majoritet av 

andra pensionärer runt om i landet, men detta betyder inte att de inte delas av någon. Det 

faktum att detta material presenterats möjliggör ett konstaterande om att dessa uppfattningar 

existerar och att några besitter dem. Huruvida dessa går att generalisera till en vidare 

population är inte intressant i sammanhanget. Denna studie har bidragit med unikt, empiriskt 

material och bidrar därför till forskningen med empiriskt välgrundad kunskap.  

Ett kvalitativt material är lika viktigt som ett kvantitativt, även om det syftar till att undersöka 

sakers innehåll och betydelse snarare än att kartlägga ett fenomens utbredning och/eller 

omfattning. Subjektiva uppfattningar, innehåll och betydelser behövs som en förklarande 

grund och ett komplement till kvantitativa analyser. Hur skulle vi annars förstå dem? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur ser din familjesituation ut? (Barn? Barnbarn? Make/maka/sambo?) 

3. Hur stor del av din pension tar du ut idag? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vad har du arbetat med tidigare? 

6. Vad arbetar du med idag? 

7. Arbetar du idag med det arbete du hade du gick i pension? 

8. När gick du i pension? 

9. Har du mellan pensionen och ditt nuvarande arbete varit ”arbetslös pensionär”? 

10. Om ja, hur kändes det? 

11. Varför har du valt att arbeta? 

12. Hur länge avser du att arbeta? 

13. Idag har man laglig rätt att arbeta till 67 och laglig rätt att gå i pension vid 61. Det 

finns politiska förslag som innebär att dessa gränser ska höjas, vad tycker du om det? 

Pension i förhållande till förlust av arbetets latenta funktioner 

14. Vad betyder ”att gå i pension” för dig? Vilka är pensionärer? 

15. Hur kände du inför att gå i pension? 

16. Var det någonting som skrämde dig med att gå i pension? 

17. Hur visualiserade du dig ditt liv som pensionär? 

18. Hur kändes det då du slutade arbeta? 

Arbetets betydelse för tidsstruktur och aktivitet 

19. På vilket sätt påverkar ditt arbete din vardag som pensionär? 

20. Hur skulle din vardag se ut om du INTE arbetade? 

Social kontakt 

21. Hur påverkar arbetet ditt sociala nätverk? 

22. Hur föreställer du dig att ditt sociala nätverk skulle förändras om du slutade arbeta? 

Kollektiva syften 

23. Vad betyder ditt arbete för dig?  

24. Hur påverkar ditt arbete din uppfattnig av dig själv?  

25. Identifierar du dig med ditt arbete? Om ja, på vilket sätt? 

Status 

26. Hur tror du att andra i samhället skulle beskriva pensionärer som samhällsgrupp? 

27. På vilket sätt påverkar arbetet din position i samhället? 

28. Hur tror du att andra i samhället uppfattar arbetande pensionärer som samhällsgrupp  

(i förhållande till icke arbetande pensionärer)? 



 

 

 

Ekonomiska motiv 

29. Hur upplever du din pensionsersättning? 

30. Hur skulle du beskriva pensionärers ekonomiska situation idag? 



 

 

 

Bilaga 2  

Kopia på det mail som skickades ut via bemannings- och tjänsteföretaget. 

Jag heter Erika Balogh och studerar utredning med inriktning mot sociologi vid LTU.  

Jag ska skriva en D-uppsats nu till våren och letar efter personer att intervjua. 

Ämnet för uppsatsen är att nå en djupare förståelse kring varför individer över 65 väljer att 

fortsätta arbeta trots att de uppnått pensionsålder. 

För detta arbete behöver jag genomföra ett antal intervjuer och därför undrar jag om du skulle 

vara villig att ställa upp på en intervju. 

Intervjuerna kommer ta ca 1-1,5 h och kan genomföras varhelst ni önskar. 

Jag intervjuar mer än gärna flera samtidigt (max 4),  intervjun kommer då (förmodligen) att 

bli något längre (ca 2-2,5 h). 

Intervjuerna kommer hållas under de två kommande veckorna. 

Om du kan tänka dig att ställa upp på intervju är du välkommen att sms:a eller ringa mig på 

07*-** ** ***, eller skicka ett mail till ----------@hotmail.com 

Tack för er uppmärksamhet! 

Mvh Erika 
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