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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till den här rapporten är de statliga målsättningarna om att förlänga arbetslivet och de personalförsörjningsproblem 
offentliga arbetsgivare upplever. Rapporten fokuserar på äldre anställda i Göteborgs stad, deras personliga bakgrund, upplevelser 
av arbete och pension. 

Syftet med enkätstudien är att beskriva äldre medarbetares uppfattningar om pension samt att undersöka vilka arbets- och verk-

samhetsrelaterade faktorer som påverkar deras pensionspreferenser  

Teoretisk utgångspunkt är kapabilitetsbegreppet som belyser människors och organisationers möjligheter att omvandla existerande 
resurser i syfte att nå uppsatta mål. I rapporten presenteras en teoretisk modell som kan användas som ett verktyg för att förstå 
samspelet mellan individuell och organisatorisk kapabilitet samt för att rikta insatser mot de grupper som är i störst behov.  

Metod: Urvalspopulationen var samtliga tillfälligt- eller tillsvidareanställda anställda i Göteborgs stad som i november 2021 var 55 
år fyllda eller äldre (N=10 849). Av de 10 849 personer som fick webenkäten valde 4234 (39 procent) att delta i undersökningen. 

Resultatet visade att pensionspreferensen skiljer sig relativt mycket åt mellan olika verksamheter. Generellt sett är dock önskan 
om att arbeta efter 65 år större bland män än hos kvinnor, bland högutbildade, de med god hälsa och inom vissa typer av verksam-
heter såsom gymnasieskola och vuxenutbildning och IFO. Inom förskola, funktionsstöd och äldreomsorg är andelen medarbetare 
som önskar gå i pension före 65 år särskilt hög. Anställdas motiv till tidig pension angavs i följande ordning: (1) önskan om mer 
fritid; (2) att hälsan kräver det; (3) att arbetet har blivit för krävande. Motiv till att förlänga arbetsliv var (1) att man vill höja sin 
pensionsinkomst; (2) att man tycker om sitt arbete och vill ägna sig åt det så länge man kan; (3) att den dagliga kontakten med 
arbetskamrater är viktig och att arbetet upplevs ge livet innehåll och mening.  

 

Rekommendationer till Göteborgs stad för att rekrytera och bibehålla äldre medarbetare 
Prata om pensionsnormer och möjligheter till flexibelt utträde: Trots statliga målsättningar om ett förlängt arbetsliv tycks fortfarande 65 år 
utgöra en betydelsefull referensålder och normerande för pension bland medarbetare i Göteborgs stad.  
 
Behåll och stärk möjligheter till generella anpassningar av arbete: Hälsa, arbetsförmåga och arbetsbelastning var betydelsefulla faktorer för 
medarbetares pensionspreferenser. Flexibilitet och möjligheter anpassa arbetet på olika sätt har betydelse för medarbetares för-
måga och vilja att fortsätta arbeta. 
 
Utred förutsättningar för individuella anpassningar och säkerställ likvärdighet i fördelningen av dessa: Individuella anpassningar i sitt arbete 
hade ett samband med medarbetares pensionspreferens, men tillgången till sådana individuella anpassningar tycks vara begrän-
sade och ojämnt fördelade inom Göteborgs stad.  
 
Kompetensutveckling och kompetensanvändning har betydelse: Tillgång till kompetensutvecklingsmöjligheter hade betydelse för anställdas 
önskemål om senare pension. 
 
Se över anställdas ekonomiska möjligheter och fortsatt löneutveckling i alla åldrar: Ekonomiska aspekter var viktiga skäl till förlängt arbetsliv, 
särskilt för vissa grupper i Göteborgs stad. 
 
Fortsätt arbetet med att stärka attraktivitet, värde och meningsfullhet: Att uppleva arbetet meningsfullt, på olika vis, var viktiga skäl till för-
längt arbetsliv. 
 

Ha en vaksamhet på krävande arbete och hälsans betydelse: Resultaten visar att personlig hälsa och arbetsbelastning är betydelsefulla för 

medarbetarnas pensionspreferenser. 
 
För samtal kring pension tidigt och öka medvetenheten om att möjligheterna till fortsatt arbetskraftsdeltagande: Öka medvetenheten inom organi-
sationen om att längre arbetslivsdeltagande är önskvärt inom Göteborgs stad. Nyttja offentlig kommunikation, utbildning, och 
HR insatser för att fånga upp medarbetare före de fattar beslut om att gå i pension eller förlorar viljan att fortsätta arbeta.  
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Abstract in English 
 

Background: The background to this report is the contemporary difficulties of recruiting and retaining staff in the public sector 

and the political objective of prolonging working lives. The report focuses on older employees in the municipality of Gothenburg, 

their background, experiences of work, and retirement intentions. 

 

Aim: The report aims to describe older employees' perceptions of retirement and examine which work-related factors influence 

these.  

 

Theory: The theoretical starting point is the concept of capability, which sheds light on individuals' and organizations' opportunities 

to transform existing resources in order to achieve specific goals. The report presents a model that can be used as a theoretical and 

practical tool to better understand the interplay between individual and organizational capability. Thus, it can also be used to identify 

the groups of employees that are in greatest need of directed interventions and facilitate the design of such measures.  

 

Data and Methods: All permanent and temporary employees who are 55 years or older in the City of Gothenburg between 

December 2021 and January 2022 were invited to participate in an online survey. Of the 10,849 employees who received the survey, 

4,234 (39 percent) responded. 

 

Results: In line with previous research, willingness to continue working after the age of 65 appears to be greater among men, 

among the highly educated, and among individuals reporting good health. When comparing the different areas of operations in the 

city of Gothenburg, there are relatively large variations in retirement preferences. In areas such as upper secondary-/adult education 

and individual/family care, close to half of the employees are open to continuing working after 65. In contrast, the proportion of 

workers who wish to retire before the age of 65 is exceptionally high in the preschool sector as well as in the elder- and disability 

care. Reasons for intentions to retire early were ranked in the following order: (1) a desire for more free time; (2) my health requires 

it; (3) the work has become too demanding (especially among women). The main reasons for wishing to extend one's working life 

were (1) opportunities to increase future pension incomes; (2) enjoying one's work and wanting to continue doing it for as long as 

possible; (3) the daily contact with co-workers is important and the perception that work gives life content and meaning. Overall, 

these results are consistent with those obtained from the survey in 2019. 

 

Recommendations to the city of Gothenburg to retain and recruit older workers: 

Talk about the pension norm and opportunities for flexible exits: Despite societal policies aimed at extending working lives, retiring at age 

65 still appears to be a strong reference point for many employees in Gothenburg. 

 

Retain and strengthen opportunities for general work adaptations: Personal health, work ability, and workload were important factors for 

employee’s retirement preferences. Flexibility and opportunities to accommodate work were important for employees' abilities and 

willingness to continue working.   

 

Investigate the conditions for individual work arrangements and ensure equal access: There was an association between Individual work arrange-

ments made individual agreements regarding different forms of work adaptations with their manager. However, the groups that 

had made such agreements were more open to continuing working. 

 

Skills development and the use of skills are important: Opportunities for skills development and sensible competence use were positively 

associated with intentions to retire later.  

 

Review employees' financial opportunities and wage development at all ages: Opportunities to increase future pension incomes could motivate 

extended working lives and even more so for certain groups of employees.  

 

Continue to strengthen attractiveness, value, and meaning of work: Perceiving one's work as meaningful was also considered important for 

intentions to continue working beyond 65.  

 

Be wary of demanding work and the importance of health: The results show that personal health and workload are important for employees' 

pension preferences. 

 

Start discussing retirement early and raise awareness concerning opportunities for prolonged working lives: Increase awareness that a prolonged 

working life is desirable within the organization. Approach employees before they have already decided to retire and perhaps lost 

the will to continue working by utilizing public communication, education, and HR strategies. 
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Inledning och syfte 
Rapporten presenterar resultat från en enkätundersökning som genomfördes bland anställda 55 år och äldre 

i Göteborgs stad och är en uppföljning på en tidigare undersökning som genomfördes 2019 (Seldén et al., 

2020)1. Syftet med enkätstudien är att beskriva äldre medarbetares uppfattningar om pension samt att un-

dersöka vilka arbets- och verksamhetsrelaterade faktorer som påverkar deras pensionspreferenser. Särskild 

uppmärksamhet riktas mot insatser som organisationen kan åtgärda i form av arbetsförhållanden, flexibili-

tet, arbetsanpassningar och arbetsvillkor.  

Studien genomfördes i samarbete med Göteborgs Stad inom ramen för programmet Attraktiv arbetsgivare 

(2019–2023). Syftet med programmet är att förena mål och strategier för att stärka stadens förutsättningar 

att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att utföra och utveckla sina verksamheter. En utmaning som 

staden delar med många andra kommunala organisationer i Sverige är rekryteringsbehov och brist på ar-

betskraft: 

 

”Göteborgs Stad står inför stora rekryteringsutmaningar och ska leverera tjänster till en ökande befolkning, driva 

stora utvecklingsprojekt inom stadsutvecklingsområdet och utveckla verksamheten. Staden ska också fortsätta att 

skapa ett Göteborg med mer jämlika livsvillkor. Demografin i Göteborg utvecklas så att andelen äldre och unga 

ökar i relation till andelen arbetsföra. Stadens ekonomi riskerar därför att hamna i obalans med större kostnader 

än intäkter då skatteintäkter från gruppen arbetsföra ska försörja en ökad andel barn, unga och äldre.”  

Tre mål är formulerade för programmet och denna rapport kan särskilt kopplas till mål 3: ”Vi attraherar, 

utvecklar och behåller medarbetare” och bör ses som ett komplement till den ordinarie uppföljningen av 

programmet som sker årligen (t ex via ordinarie medarbetarenkät och chefsenkät).  

Rapporten är framtagen av forskargruppen LEXLIV (Labor Market Exit and Living Conditions in Old 

Age) i samarbete med Göteborgs stad. LEXLIV är en del av det multidisciplinära forskningscentrumet 

AgeCap2 och som undersöker faktorer som påverkar äldres vilja och förmåga att arbeta, organisatoriska 

åtgärder för att behålla den äldre arbetskraften, samt välfärdskonsekvenser av ett förlängt arbetsliv. Centralt 

för forskargruppens arbete är begreppet kapabilitet som avser individers eller organisationers vilja och för-

måga att uppnå utvalda mål (Dellve et al., 2022). För individer kan det handla om att ha förmågan och viljan 

att fortsätta arbeta, medan det för organisationer kan handla om att ha de resurser som krävs för att kunna 

behålla äldre anställda. De senaste åren har en rad aspekter av kapabilitet undersökts av forskargruppen, 

både på olika nivåer (individ, arbetsplats, samhället) samt över tid. Några exempel på tematiska områden är 

arbetsdeltagande i befolkningen (Berglund et al., 2017;  Kadefors et al., 2017), utveckling av hälsa och välbefinnande 

(Dellve et al., 2016;  Jonsson et al., 2019), pensionering och meningsskapande processer (Bengtsson and Flisbäck, 

2017), organisatorisk kapabilitet och kompetensförsörjning (Wikström et al ) samt främjande förutsättningar och organi-

satoriska satsningar (Dellve and Eriksson, 2016;  Jonsson et al., 2021). Det övergripande syftet har varit att 

förstå hur tillgång till eller frånvaro av resurser på ett område kan påverka resurser och kapabilitet inom 

andra områden. Mer information om LEXLIV finns på vår hemsida3, i 2019 års rapport (Seldén et al., 2020) 

samt i två bokkapitel om kapabilitet ur dels ett systemperspektiv (Dellve et al., 2022) och dels ett organisa-

toriskt perspektiv (Wikström et al., 2022).  

 

  

 
1 Rapporten från 2019 ger en djupare inblick i tidigare forskning och teoretiskt perspektiv på pensioneringsprocessen.  
2 www.agecap.gu.se  
3 www.gu.se/forskning/lexliv-labour-market-exit-and-living-conditions-in-old-age  

http://www.agecap.gu.se/
http://www.gu.se/forskning/lexliv-labour-market-exit-and-living-conditions-in-old-age
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Bakgrund 
Bakgrunden till studien är tre pågående trender på svensk arbetsmarknad: en åldrande arbetskraft, stora 

pensionsavgångar och kompetensförsörjningsproblem i vissa sektorer. Alla dessa trender tar särskilt uttryck 

inom offentliga välfärdsorganisationer som dessutom upplever ökad efterfrågan på välfärdstjänster, delvis 

på grund av en åldrande befolkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har återkommande betonat 

vikten av att rekrytera och behålla äldre medarbetare eftersom de utgör en potentiell och betydelsefull ar-

betskraftsresurs (SALAR, 2018;  SALAR, 2020). Den här rapporten grundar sig på en enkätundersökning 

bland äldre medarbetare som är verksamma i Göteborgs stad. Göteborgs stad är den största offentliga 

arbetsgivaren i Sverige med 55 000 anställda. Inom Göteborgs stad utgör gruppen 55 år och äldre ungefär 

20 procent av hela personalstyrkan, det vill säga en betydande grupp som ofta har lång erfarenhet och 

kunskaper som är viktiga för verksamhetens funktion. 

Frågan om äldre medarbetares arbetsdeltagande i Göteborgs stad är också en del av en bredare politisk 

diskussion rörande behovet av ett förlängt arbetsliv mot bakgrund av att befolkningen blir allt äldre. För 

att säkerställa pensionssystemets finansiering har en rad politiska reformer sedan 1990 syftat till att stärka 

de ekonomiska motiven för arbete, minska möjligheten till förtidspension och höja åldersgränserna i pens-

ionssystemet (SOU, 2013;  SOU, 2020). En höjning av pensionsåldern är inte oproblematisk eftersom män-

niskors förmåga och vilja att arbeta påverkas av deras ackumulerade erfarenheter från både privat- och 

arbetsliv. Sent i arbetslivet upplever många, särskilt inom vissa yrkesgrupper, att deras arbetsförmåga för-

sämras och att motivation till att fortsätta arbeta saknas. Samtidigt upplever andra att arbetet är mer han-

terbart, ger mening och socialt sammanhang. Människors vägar till pension och längd i arbetslivet påverkas 

alltså inte bara av individers attityd eller förmåga, inte heller enbart statens begränsningar i pensionssyste-

mets utformning, utan också av de förhållanden som råder där människor arbetar. 

Under nedanstående rubriker kommer vi att presentera en kort sammanställning över pensionsprocessen, 

samt diskutera arbetsgivarens roll i ett längre arbetsliv. Därefter presenteras kapabilitetsmodellen som kan 

användas som ett teoretiskt och praktiskt verktyg för arbetsgivare att identifiera de verksamheter eller yr-

kesgrupper som är i behov av särskilda organisatoriska insatser. 

 

Pensionsprocessen 

Vad utmärker den äldre arbetskraften? Det är viktigt att poängtera att det finns en stor variation mellan 

äldre personer i arbetslivet vilket gör att kronologisk ålder inte längre en lika tydlig indikator för fysisk och 

psykisk kapacitet (Kanfer and Ackerman, 2004;  Truxillo et al., 2015). Men med åldrande följer ofta en 

generell nedgång av fysisk och psykisk förmåga som får konsekvenser på exempelvis synförmåga, hörsel, 

muskelstyrka, ben, kroppslig flexibilitet (Maertens et al., 2012) samt arbetsförmåga (Ilmarinen, 2006). Med 

stigande ålder förstärks också människors personlighetsdrag, vilket bidrar till en ökad heterogenitet avse-

ende behov och önskemål (Bal and Jansen, 2015;  Carstensen, 1995;  Kanfer and Ackerman, 2004;  Oostrom 

et al., 2016;  Rowe and Kahn, 1987). 

De politiska ambitionerna att mobilisera människor till ett längre arbetsliv har drivit på forskning om vilka 

faktorer som är betydelsefulla för människors vilja och förmåga att fortsätta arbeta. Idag är kunskapen om 

vad som påverkar pensionsbeslut omfattande och pekar på att samspelet mellan faktorer såsom personlig 

levnadssituation, förhållanden på arbetsplatsen samt socialförsäkrings- och pensionssystemets utformning 

(Browne et al., 2019;  Edge et al., 2017;  Fisher et al., 2016;  Hasselhorn and Apt, 2015;  Scharn et al., 2018). 

Tidigare forskning visar att pensionsmönster ser olika ut beroende på ett antal demografiska faktorer. Män 

tenderar att arbeta längre än kvinnor vilket i tidigare forskning förklaras av att den svenska arbetsmark-

nadens könssegregation, dvs. att kvinnor och män arbetar i olika branscher samt möter olika förväntningar 

rörande ansvar för hushålls-, omsorgs- och lönearbete (Ni Leime and Street, 2019). Pensionsmönster skiljer 
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sig också utifrån socioekonomisk position, arbetare tenderar att lämna arbetslivet och gå i pension tidigare 

än tjänstemän. På samma sätt  lämnar individer med högre utbildning senare än de med lägre utbildning 

(SOU, 2020). Likaså har faktorer såsom vård av anhörig (Kridahl and Silverstein, 2019) eller make/makas 

pensionering betydelse för pensionsutträdet (Litwin and Tur-Sinai, 2015). En av de viktigaste faktorerna är 

dock den egna hälsan. Det är välbelagt i tidigare forskning att dålig hälsa är en av de viktigaste faktorerna 

för tidigt arbetsmarknadsutträde (Jonsson et al., 2019;  Scharn et al., 2018;  Van Rijn et al., 2014).   

 

Arbetsgivares roll i ett längre arbetsliv 

Med en ökad andel äldre på arbetsmarknaden har arbetsgivarnas roll lyfts fram som central i såväl forskning 

som statliga utredningar eftersom arbetsgivare kan erbjuda arbetsförhållanden som bättre passar en åld-

rande arbetskraft (Hasselhorn and Apt, 2015;  SOU, 2020;  Truxillo et al., 2015). Utifrån den ökade hetero-

geniteten bland den äldre arbetskraften har forskare också lyft vikten av betydelsen av arbetsplatsspecifika  

och individuella anpassningar i arbetslivet (Bal et al., 2015). Tidigare forskning har exempelvis visat att tidig 

pensionering ofta orsakas av att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt anpassade eller matchade efter arbets-

tagaren kapacitet. Arbetsgivarens engagemang och faktiska åtgärder kan vara en avgörande pusselbit för 

äldre personers arbetsdeltagande, men också de normer och attityder som cirkulerar bland chefer och ar-

betskamrater har betydelse (Fisher et al., 2016). 

 

Ofta används den engelska termen age management för att beskriva olika former av insatser avseende arbets-

miljö och personalpolicys som arbetsgivare vidtar för att säkerställa goda, hållbara och utvecklande arbets-

förhållanden för äldre medarbetare. I svensk kontext används ofta ordet åldersmedvetet ledarskap vilket 

används som synonym härifrån i rapporten. Åldersmedvetet ledarskap vilar på två premisser, dels att äldre 

har särskilda behov, dels att arbetsgivare genom aktiva insatser kan möta dessa behov. Med utgångspunkt i 

idén om att äldre är en grupp med särskilda behov, vars önskemål och behov arbetsgivare kan tillgodoses 

med hjälp av (pro)aktiva insatser, kan arbetet anpassas genom exempelvis ökad flexibilitet eller förbättrade 

utvecklingsmöjligheter (Eppler-Hattab et al., 2019). Medan åldersmedvetet ledarskap lyfter arbetsgivarens 

delaktighet och ansvar i personalpolicys finns ett annat forskningsfält som undersöker betydelsen av indi-

viduella överenskommelser mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där arbetsuppgifterna aktivt anpassas 

efter den enskilda medarbetarens förmåga och preferenser (Rousseau et al., 2006). I förlängningen antas 

detta kunna främja äldre arbetstagares förmåga, såväl som vilja, att arbeta längre. Gemensamt för alla typer 

av anpassningar är att de villkoras av arbetsplatsens kontext, de aktuella arbetsuppgifternas natur samt vilka 

resurser och vilja arbetsgivaren har att exempelvis genomföra arbetsanpassningar för äldre arbetstagare. I 

sin tur betonar detta vikten av att studera samspelet mellan individuella och organisatoriska förutsättningar 

samt hur det påverkar arbetsmarknadsdeltagande bland den äldre arbetskraften. Med andra ord bör anställ-

das minskande arbetsförmåga eller ovilja att fortsätta arbeta inte enbart förstås utifrån ett individperspektiv, 

utan måste betraktas i sitt sammanhang och i relation till det arbete individen utför. Tidigare forskning har 

emellertid visat att arbetsgivare ofta intagit en passiv inställning till åldersmedvetet ledarskap (Conen et al., 

2012;  Fuertes et al., 2013;  Principi et al., 2020;  Vickerstaff et al., 2003), och att individuella anpassningar 

är begränsad i en svensk kontext (Jonsson et al., 2021). Sammantaget riskerar detta att särskilt drabba äldre 

arbetstagarna med låg motivation och/eller bristande arbetsförmåga. 

 

Kapabilitet som ett teoretiskt perspektiv 

För att öka förståelsen för samspelet mellan påverkansfaktorer på individ- respektive organisationsnivå 

används i denna rapport kapabilitet som övergripande teoretisk utgångspunkt (Sen, 2009). Kapabilitet bely-

ser människors och organisationers möjligheter att omvandla existerande resurser i syfte att nå uppsatta 

mål. För den enskilda arbetstagaren kan kapabilitet innebära förutsättningar att kunna arbeta utifrån hennes 
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hälsa och arbetssituation. På organisationsnivå avser begreppet arbetsgivares vilja och förmåga att anpassa 

arbetet på ett sådant sätt att äldre anställda väljer att fortsätta arbeta längre (Kadefors et al., 2020). 

Individuell kapabilitet: Tidigare forskning har vanligtvis delat upp människors pensionsbeslut utifrån de-

ras vilja och förmåga att fortsätta arbeta eller att lämna arbetsmarknaden. Utifrån dessa två förhållanden, 

vilja och förmåga, kan fyra olika typologier eller kategorier urskiljas i kontexten av ett längre arbetsliv. Ytter-

ligheterna finns bland de individer som både har låg förmåga och låg vilja (”låg kapabilitet”), respektive hög 

förmåga och hög vilja (”hög kapabilitet”). 

I denna rapport avser Organisatorisk kapabilitet arbetsgivarnas vilja och resurser att implementera ål-

dersmedvetet ledarskap (Kadefors et al., 2020). Det kan handla om organisationers förmåga att erbjuda 

arbetsanpassningar och individuella lösningar så att äldre personers kapabilitet stärks. Totalt identifierade 

Kadefors et al (2020) fyra typologier för organisationers kapabilitet utifrån deras resurser och preferenser 

att implementera åldersmedvetna personalpolicys: passiv, reaktiv, fastbunden och proaktiv. Utifrån de fyra typo-

logierna kan alltså en organisation klassificeras som passiv eller proaktiv, men också som reaktiv eller fast-

bunden. En reaktiv organisation sätter in åtgärder när det först behövs och en fastbunden organisation 

önskar prioritera åldersmedvetet ledarskap men saknar resurser att göra så. Organisatoriska resurser kan 

vara alltifrån linjechefers tid, personaltillgång eller kompetens inom organisationen. I denna rapport an-

vänds ytterligheterna i Kadefors et al. (2020) modell där fokus ligger på huruvida organisationer är passiva 

eller proaktiva i sin inställning till att implementera åldersmedvetna åtgärder för att bibehålla äldre medarbe-

tare.  

 

Samspelet mellan individuell och organisatorisk kapabilitet  

I denna del presenteras en teoretisk modell för individuell och organisatorisk kapabilitet (Figur 1). Kapabi-

litetsmodellen utgår från Jonsson (2021) och erbjuder ett praktiskt och teoretiskt verktyg att förstå samspe-

let mellan individuell och organisatorisk kapabilitet, samt möjligheten att identifiera särskilt utsatta och 

gynnsamma positioner på arbetsplatsen. Utifrån detta perspektiv har individer med nedsatt arbetsförmåga 

och liten vilja att fortsätta arbeta (låg kapabilitet) ett bättre utgångsläge i organisationer som är proaktiva än 

passiva vad gäller implementering av åldersmedvetet ledarskap. Med andra ord kan en arbetsgivare stötta 

individer med lägre kapabilitet genom åtgärder som stärker motivation och arbetsförmåga. Detta kan ex-

empelvis ske genom att arbetsgivaren erbjuder förmåner, flexibilitet, nya arbetsuppgifter eller vidtar åtgärder 

för att minska arbetsbelastningen. Kapabilitetsmodellen kan utgöra både en teoretisk tankefigur eller ett 

praktiskt verktyg för att som arbetsgivare identifiera de verksamheter eller yrkesgrupper som är i behov av 

proaktiva insatser. Genom att allokera insatser till dem med störst behov kan organisationens resurser op-

timeras och användas på bästa sätt.  
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Figur 1: Kapabilitetsmodellen: Samspelet mellan individuell och organisatorisk kapabilitet  
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Data och Metod 
Rapporten baseras på en webbaserad enkätundersökning som skickades ut till medarbetare i Göteborgs 

stad mellan november 2021 och januari 2022. Syftet var att undersöka hur personliga- och arbetsrelaterade 

faktorer påverkar pensionspreferenser bland anställd som är 55 år eller äldre i Göteborgs Stad. I denna 

rapport kommer medarbetarnas svar presenteras med hjälp av beskrivande statistik uppdelat per verksam-

het, åldersgrupp, utbildningsnivå och kön.  

 

Urval och studiepopulation 

Urvalspopulationen var samtliga tillfälligt- eller tillsvidareanställda anställda i Göteborgs stad som i novem-

ber 2021 var 55 år fyllda eller äldre (N=10 849). Av de 10 849 personer som fick enkäten valde 4234 (39 

procent) att svara. De ansvariga forskarna erhöll ett tiotal mejl om skälen till att inte delta i undersökningen 

uppgavs vara lågt intresse eller tidsbrist. Medelåldern bland deltagarna var 59,9 år, 3178 (77,4 procent) 

personer var kvinnor, 869 (21,2 procent) personer män och 60 personer (1,5 procent) hade en annan kön-

sidentitet eller ville inte uppge kön (Tabell 1). I studien ingick anställda från samtliga verksamhetsområden 

i Göteborgs stad. Dessa grupperades för att underlätta datahanteringen och analyserna i föreliggande rap-

port baseras på data från totalt sju verksamhetsgrupperingar (Tabell 1). Med hjälp av registerdata från 

Göteborgs stad kunde vi uppskatta svarsfrekvensen efter verksamhet samt ålder. Dessvärre kunde inte 

svarsfrekvens beräknas utifrån kön och utbildningsnivå eftersom registerinformation saknades. 

Tabell 1: Antal deltagare och svarsfrekvens per verksamhet 

 

 

 
Antal | M % Svarsfrekvens (%) 

Kön     

Kvinnor  3528 77.4 - 

Män  974 21.2 - 

Högsta utbildning     

Ej avslutad grundskola  14 0.3 - 

Grundskola  112 2.7 - 

Yrkesutbildning  604 14.8 - 

Gymnasium  428 10.5 - 

Eftergymnasial utbildning  449 11.0 - 

Högskoleutbildning/ej examen  326 8.0 - 

Högskole-/universitetsexamen  2161 52.8 - 

Ålder  59.9 3.5 - 

55–61  2886 68.2 39.8 

62–67  1295 31.5 37.8 

68–79  53 1.3 30.6 

Verksamhet     

Äldreomsorga  838 19.8 34.9 

Gymnasieskola och vuxenutbildningb  250 5.9 31.8 

Grundskola  758 19.4 32.9 

Förskola  521 12.3 31.3 

Övriga – gemensammad  649 13.8 56.9 

Teknisk, mark och miljöe  316 7.5 53.7 

IFO  331 7.8 53.0 

Funktionsstöd  571 13.5 42.5 

Totalt 

Deltog även 2019 

 4234 

2123 

100.0 

50.1 

39.0 

- 
 

a Inkl. Ordinärt boende, Särskilt boende äldre, Viss hälso- och sjukvård, Äldreomsorg övrigt 
b Inkl. Gymnasieskola, Gymnasial vuxenutbildning, Gymnasiesärskola, Särvuxenskola, Uppdragsutbildning, Vuxenutbildning 
c Inkl. Grundskola, Särskola 
d Inkl. Färdtjänst, Näringsliv, turism och konsument, Kultur, Fritid samt Kommungemensam-, Politisk- och Gemensam verksamhet 
e Inkl. Avfallshantering, Mark, skydd, boende och lokaler, Gator, vägar, parkering och trafik, Miljö- och hälsoskydd, Vatten och avlopp 
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Datainsamling och variabler  

Enkäten var öppen för att svara på mellan november 2021 och januari 2022. Före, och en gång under, 

genomförandet av enkätundersökningen informerade Göteborgs stad sina medarbetare via intranätet. Två 

påminnelser skickades ut via mail från forskarna. Enkäten innehöll ungefär 200 frågor totalt men antalet 

uppföljningsfrågor varierade beroende på hur deltagarna besvarat tidigare frågor.  

 

Utfallsvariabler 

Pensionspreferens: En av undersökningens centrala variabler är medarbetarnas önskemål om när de ska gå i 

pension. Denna fråga ställdes på följande sätt: I dag har man ju vissa möjligheter att själv välja när man vill bli 

pensionerad. Det kan vara både före och efter 65 år. Om du tänker på hur du har det idag, vid vilken ålder vill du då gå i 

pension (helt och hållet)? Frågor om pension avsåg även skäl till tidig/sen pension och planering av pension 

och form av nedtrappning ut ur arbetslivet. Attraktivt arbete:  Den andra utfallsvariabeln avsåg i vilken grad 

anställdas upplevde sitt arbete attraktivt (Åteg, 2006). Ett index för detta skapades av följande tre frågor: 

Min arbetsplats har stor betydelse för mig; Jag skulle rekommendera andra att söka anställning på min arbetsplats; Jag tycker 

om att prata om mitt arbete med andra. Indexet för attraktivt arbete används emellertid i begränsad omfattning 

i rapporten.  

 

Bakgrundsfrågor och förklarande variabler 

Bakgrundsfrågor var ålder, kön, civiltillstånd, födelseland, modersmål, familjetyp, utbildningsnivå. Enkä-

ten innehöll också frågor om hälsa, arbetsförmåga, sjukskrivning och fysisk aktivitet. Frågor om anställ-

ning och arbete avsåg exempelvis anställningstid, önskad omfattning, sysselsättningsgrad, position, perso-

nalansvar, arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden, såsom:  

 

- Fysiska-, kognitiva-, emotionella krav och tidspress. Överbelastning, återhämtning  

- Ledarskap, stöd, involvering, ansvarstagande, inflytande, arbetsplats/distansarbete 

- Tryggt, utvecklande, meningsfullt arbete 

- Organisatoriskt klimat och satsningar  

Dessa presenteras i tio index över arbetsrelaterade resurser och krav. Resurser består av sex index om infly-

tande, stöd i arbetet, möjlighet till återhämtning samt trygghet, tillit i arbetsgruppen, Kompetensanvändning/kompetensut-

veckling samt Nöjdhet med närmaste chef. Krav består av fyra index som handlar om Kognitiva krav och tidspress 

samt enskilda frågor rörande fysiska och emotionella krav. En stor del av dessa frågor härrör från Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire, ”COPSOQ” (Kristensen and Borg, 2003). I rapporten riktas särskild uppmärk-

samhet till flexibilitet och olika former av anpassning av arbetsförhållanden: (a) individuella anpassningar 

som förhandlas mellan medarbetare och chef avseende arbetstider, arbetsuppgifter och ansvarsområden, 

lön samt arbetets fysiska lokalisering (Rosen et al., 2013); (b) generella anpassningar vilket avser medarbe-

tares möjligheter att själva anpassa tid och plats för arbetet samt prestationsnivå vid sjukdom eller trötthet 

(Dellve et al., 2016;  Johansson et al., 2006). 

 

 

Analys 

I rapporten presenteras utvald statistik från datamaterialet uppdelat efter kön, utbildningsnivå och verk-

samhet. Utöver uppdelning på kön, utbildningsnivå och verksamhet så analyserades materialet med en mer 

yrkesspecifik uppdelning där rapporten studerar två kontaktyrken och två tekniska/underhållsyrken (se 
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AID koder i tabell). I resultatet presenteras multipla regressionsanalyser där sambandet mellan personliga 

och arbetsrelaterade variabler studeras i relation till utfallet pensionspreferens. I tabellerna presenteras p-

värden utifrån tre signifikansnivåer (*p < .05; **p < .01; ***p < .001). För att mäta intern konsistens i index 

(överstämmelse) mellan frågor som ingår i ett index inkluderas också Cronbach’s alpha (α), där koefficienter 

över 0.7 antas vara acceptabla (Cortina, 1993)4. 

 

Metodkommentarer 

Denna rapport grundar sig på en tvärsnittsstudie bland medarbetare i Göteborgs stad, deras bakgrund, 

upplevelser, och attityder till sitt arbete och pension. Totalt svarade 39 procent av urvalsgruppen på enkäten 

vilket är relativt högt men något lägre än tidigare enkäten 2019 då andelen svarade var 43 procent (Seldén 

et al., 2020). Svarsgraden varierade mellan verksamheterna, från 31,3 procent (Förskola) till 56,9 procent 

(övriga – genesamma verksamheter). Den beskrivande statistik som presenteras från medarbetarundersök-

ningen är stratifierade utifrån en rad grupper såsom kön, utbildningsnivå, verksamhet, hälsa och efter yr-

kesgrupp. Resultaten i rapporten kan ge en fingervisning om förhållanden som kan behöva djupare under-

sökning. 

 

 

Etiska aspekter 

Den här undersökningen har prövats av etikprövningsnämnden och bedöms att motsvara de etiska krav 

som ställts enligt gällande lagstiftning (Dnr: 2019–02934). Efter insamling har datamaterialet anonymiserats 

och alla resultat presenteras på ett sådant sätt att inga enskilda individer kan identifieras. Forskningsperso-

ners svar och resultat behandlas konfidentiellt och endast behöriga har tillgång till datamaterialet. 

  

 
4 Cronbach alpha: Inflytande (α=0.86), Stöd i arbetet (α=0.77), Möjlighet till återhämtning (α=0.86), Trygghet och 
tillit (α=0.94), Kompetensanvändning/kompetensutveckling (α=0.82), Nöjdhet med närmaste chef (α=0.96), Kogni-
tiva krav (α=0.82), Tidspress (α=0.85) 
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Resultat 
 

Pensionspreferenser  

Resultaten från undersökningen visar att 31 procent önskar gå i pension före 65 års ålder, 29 procent vid 

65 år och 39 procent efter 65 år. Dessa resultat skiljer sig relativt mycket åt mellan olika verksamheter inom 

Göteborgs stad. Exempelvis uppger nästan hälften (47%) av de anställda inom gymnasieskolan och IFO 

att de önskar fortsätta arbeta efter de fyller 65 år. Motsvarande siffra inom förskolan är 30 procent (Figur 

2a). Resultaten visar att män oftare än kvinnor önskar pensionera sig efter 65 års ålder. Omkring 50 procent 

av de män som besvarat enkäten kan tänka sig arbeta efter 65 medan motsvarande siffra för kvinnor är 37 

procent (Figur 2b). En potentiell förklaring som delvis förklarar skillnaderna mellan könen är att män och 

kvinnor arbetar i olika verksamheter som har olika arbetsvillkor och pensionsmönster. 

 

 

 
Figur 2a: Önskad pensionsålder efter verksamhet, procent 

 

 

           
             Kvinnor                   Män 

 
Figur 2b: Önskad pensionsålder efter kön, procent  
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Pensionspreferenser - bakgrundsfaktorer och hälsa 

Resultaten visar också att något fler medarbetare med yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning önskar 

pensionera sig före 65. På motsvarande sätt önskar de med högskole-/universitetsutbildning senarelägga 

sin pension (Figur 3).    

 

 
Figur 3: Önskad pensionsålder efter utbildningsnivå, procent 

 

 

Hälsa är en faktor som har stor betydelse för pensionspreferens. De som uppger att deras hälsa är dålig 

tenderar också att vilja gå i pension tidigare. På motsvarande sätt är god hälsa en viktig faktor för att önskan 

om fortsatt arbete efter 65 år (Figur 4). 

 
Figur 4: Önskad pensionsålder efter hälsostatus, procent 
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Det finns samtidigt skillnader i hälsostatus mellan medarbetare som har olika utbildningsbakgrund. De som 

har lägre utbildningsnivå uppger i högre utsträckning att de är osäkra eller inte kommer att kunna arbeta 

kvar om två år på grund av sin hälsa. Detta gäller särskilt de som har yrkesutbildning (27 %), grundskole-

utbildning (30%) eller ej har avslutat grundskola (61%) (Figur 5a). Utifrån verksamhet är det särskilt an-

ställda inom verksamheterna förskola (33%), äldreomsorg (28%) och grundskola (25%) som uppger att de 

är osäkra eller inte kommer att kunna arbeta kvar om två år på grund av sin hälsa (Figur 5b). 

 
Figur 5a: I vilken utsträckning medarbetarna arbetar kvar om två år utifrån nuvarande hälsa, efter utbildningsnivå, 

procent 

 

 
Figur 5b: I vilken utsträckning medarbetarna arbetar kvar om två år utifrån nuvarande hälsa, efter verksamhet, pro-

cent  
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Skäl till tidig pension  

Viktigaste skälet till tidig pension uppgavs vara önskan om mer fritid, därefter den personliga hälsan, att 

inte orka med arbetet och/eller att arbetet blivit alltför krävande. Även viljan att gå i pension samtidigt som 

sin partner upplevs som en viktig förklaring till önskemål om att lämna arbetsmarknaden tidigare. Generellt 

sett var skillnaderna mellan könen små rörande skäl till pension (se Figur 6). Inom verksamheterna Äldre-

omsorg, Gymnasieskola och vuxenutbildning, Grundskola och Förskola uppger fler att arbetet blivit för 

krävande och att de inte orkar arbeta längre (Tabell 2). Likaså har medarbetare med lägre utbildningsnivå 

uppger att sitt nuvarande arbete, har önskemål om att arbeta med något annat eller att det inte lönar sig att 

fortsätta arbeta (Tabell 3). 

 

 
Figur 6: Skäl till tidig pensionspreferens, medelvärde (1= helt oviktigt till 10 = mycket viktigt)  

 
 Tabell 2 – Skäl till tidig pensionspreferens efter verksamhet medelvärde (1= helt oviktigt till 10 = mycket viktigt) 

 

Funkt-
ionsstöd 

IFO 

 
Tekn./ 
mark & 
miljö 
 

Övriga 
gem. 

För- 
skola 

Grund-
skola 

Gymn./  
vuxutb. 

Äldre-
omsorg 

Skäl till tidig pensionspreferens…         

…Att det är den avtalsenliga pensionsål-
dern i mitt yrke 

5.7 4.9 4.7 4.8 5.5 5.4 5.2 5.5 

…Att min hälsa kräver det 6.9 6.0 6.0 6.1 7.2 6.9 6.3 7.3 

…Att du vill ha mer fritid 8.4 8.8 8.6 8.5 8.2 8.0 8.6 8.3 

…Att det inte lönar sig ekonomiskt att 
fortsätta arbeta längre än till 65 år 

5.0 3.7 3.9 4.2 5.0 4.6 4.7 5.0 

…Att jag inte orkar arbeta längre 6.5 5.8 5.7 5.9 7.2 6.6 5.9 7.0 

…Att dina arbetsuppgifter kommer att 
försvinna 

2.1 2.5 2.1 2.8 2.0 2.1 2.3 2.1 

…Att du upplever att dina kvalifikat-
ioner inte längre är efterfrågade i ar-
betslivet 

2.8 3.0 3.1 3.5 2.7 2.8 3.0 3.2 

…Att dina arbetskamrater förväntar sig 
att du ska sluta 

1.7 2.2 2.5 2.3 1.9 2.3 2.2 1.9 

…Att ditt arbete har blivit för krävande 5.1 4.6 4.7 4.8 6.6 6.4 5.6 6.2 

…Att du är missnöjd med det arbete du 
har nu 

3.9 3.7 4.3 4.3 3.9 3.7 4.8 3.9 
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Tabell 3 – Skäl till tidig pensionspreferens efter utbildningsbakgrund, medelvärde (1= helt oviktigt till 10 = mycket 

viktigt) 

 

 
Förlängt arbetsliv 

De skäl till senare pension som rankades högt av deltagarna var ekonomiska, dvs. möjlighet att höja sin 

framtida pensionsinkomst och/eller att inte kunna undvara den inkomst som arbetet gav. Därefter kom 

skäl relaterade till arbetets betydelse och meningsfullhet, att den dagliga kontakten med kollegor var viktig 

liksom att arbetsgivaren uppskattade arbetsinsatsen (Tabell 4). Det fanns vissa skillnader mellan kvinnor 

och män avseende de bakomliggande skälen till senare pensionspreferens. Kvinnors medelvärde är något 

högre än männen och likaså fanns skillnader mellan verksamheterna rörande skäl till senare pensionsprefe-

rens (Tabell 4). 

 

Tabell 4 – Verksamhetsmedelvärden för skäl till sen pensionspreferens (1= helt oviktigt till 10 = mycket viktigt) 

 

 
Grund-
skola eller 
lägre 

Yrkesut-
bildning 

Gymna-
sium  

Efter-
gymnasial 
utbildning 

Högskole-
utbild-
ning/ej ex-
amen 

Högskole-
/universi-
tetsexa-
men 

Skäl till tidig pensionspreferens…       

…Att det är den avtalsenliga pensionsåldern i 
mitt yrke 

6,6 5,6 5,5 6,2 4,8 4,9 

…Att min hälsa kräver det 7,5 7,1 7,1 7,2 6,6 6,4 

…Att du vill ha mer fritid 8,6 8,2 8,2 8,4 8,4 8,4 

…Att det inte lönar sig ekonomiskt att fortsätta 
arbeta längre än till 65 år 

6,5 4,6 5,1 5,4 4,8 4,3 

…Att jag inte orkar arbeta längre 6,7 7,1 6,7 6,8 6,4 6,2 

…Att dina arbetsuppgifter kommer att försvinna 3,2 2,2 2,8 2,3 2,6 2,0 

…Att du upplever att dina kvalifikationer inte 
längre är efterfrågade i arbetslivet 

3,2 3,1 3,3 3,4 3,1 2,9 

…Att dina arbetskamrater förväntar sig att du 
ska sluta 

2,6 2,1 2,3 1,8 1,9 1,9 

…Att ditt arbete har blivit för krävande 6,2 5,7 5,3 5,8 5,4 5,8 

…Att du är missnöjd med det arbete du har nu 4,1 3,9 4,0 4,4 3,7 3,9 

       

 
Funkt-
ions-
stöd 

IFO 

 
Tekn./ 
mark & 

miljö 
 

Öv-
riga 

gem. 

För- 
skola 

Grun
d-

skola 

Gym
n./ 

vux-
utb. 

ÄO 

  
Män 

 
Kvinnor 

Skäl till sen pensionspreferens             

…Inte kan undvara den in-
komst som arbetet ger 

7.6 7.1 6.4 7.0 7.2 7.0 7.5 7.2  6.9 7.2 

…vill höja din framtida pens-
ionsinkomst 

8.2 7.5 7.3 7.8 8.1 7.9 8.4 8.2  7.5 8.1 

…tycker om ditt arbete och vill 
ägna dig åt det så länge du 
kan 

7.0 6.7 7.2 7.0 7.2 7.2 6.8 7.3  4.9 3.5 

…dagliga kontakten med ar-
betskamrater är viktig för dig 

6.8 6.3 6.5 6.4 7.0 6.7 6.8 6.9  6.9 7.2 

…arbetet ger ditt liv innehåll 
och mening 

6.9 6.5 6.3 6.4 6.9 7.1 6.4 7.1  6.4 6.8 

…arbetsgivaren uppskattar din 
arbetsinsats 

6.2 5.8 6.4 6.2 6.3 6.3 5.7 6.4  6.5 6.9 
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Pensionspreferenser – arbetsförhållanden 

I Tabell 5 redovisas medelvärden för skattningar av resurser och krav i arbetet. Vad gäller medelvärden för 

resurser finns vissa skillnader i inflytande mellan verksamheter medan andra var mer likvärdiga, till exempel 

återhämtningsmöjligheter, stöd i arbetet samt trygghet och tillit i arbetsgruppen. Likaså var medelvärdena 

för tillfredsställelse med kompetensanvändning/kompetensutveckling relativ likvärdiga med undantag för 

gymnasieskolan som var något mer missnöjda. När det gäller arbetets krav skattades kognitiva och emot-

ionella krav högst medan de fysiska kraven skattades lägre. Det fanns större skillnader mellan verksamhet-

erna avseende krav i arbetet. Anställda inom förskolan och grundskolan skattade de fysiska, emotionella 

och kognitiva kraven i arbetet högre. Gymnasieskolans anställda upplevde också höga kognitiva och emot-

ionella krav samt tidspress. Förhållandevis höga fysiska och emotionella krav fanns även inom äldreomsor-

gen (Tabell 5). 

 

Tabell 5 – Verksamhetsmedelvärden (0 – 10) för arbetsrelaterade resurser och krav (index) 

 

I Tabell 6 redovisas multipel linjär regression i tre modeller med tillhörande regressionskoefficienter5. Mo-

dell 1 inkluderar samtliga arbetsrelaterade resurser och krav. Resultaten visar att Inflytande och möjlighet 

till återhämtning hade ett positivt samband med senare pension medan kognitiva, fysiska och emotionella 

krav har ett negativt samband. I Modell 2 undersöks fyra olika individuella anpassningar rörande (1) arbets-

uppgifter och ansvar, (2) schemaflexibilitet, (3) platsflexibilitet och (4) finansiella incitament. Resultaten 

visar att enbart individuella överenskommelser som rör arbetsuppgifter och ansvar har effekt på medarbe-

tarnas pensionspreferenser. I Modell 3 inkluderas samtliga arbetsresurser och arbetskrav, individuella an-

passningar och demografiska variabler. Resultat visar att inflytande, möjlighet till återhämtning och indivi-

duella anpassningar rörande arbetsuppgifter och ansvar fortfarande har betydelse för medarbetares pens-

ionspreferenser medan de tidigare signifikanta sambanden mellan kognitiva, fysiska och emotionella krav 

och pension försvinner. I stället visar det sig att tidspress är en faktor som har betydelse för medarbetarnas 

pensionspreferenser efter kontroll för andra variabler. Kvinnor tenderar önska ett senare pensionsdatum 

medan högre ålder och bättre hälsa har ett samband med senare pensionspreferenser. 

 
5 En regressionskoefficient, exempelvis kvinna i Modell 3, ”-0.043” tolkas som 0.043 år lägre (observera minustecken) önskad 

pensionsålder jämfört med referenskategorin män. 

 

Funktions-

stöd 
IFO 

 

Tekn./ 

mark & 

miljö 

 

Övriga 

gem. 

För- 

skola 

Grund-

skola 

Gymn./  

vuxutb. 
ÄO 

RESURSER         

Inflytande 4.9 5.7 5.9 5.6 4.8 4.9 5.2 4.8 

Stöd i arbetet  7.3 7.1 7.0 7.4 7.1 7.2 7.4 7.2 

Möjlighet till återhämtning 6.7 6.5 6.8 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 

Trygghet och tillit  6.9 6.8 7.0 6.8 7.1 7.1 7.0 6.9 

Kompetensanvändning/kompetens-

utveckling 
6.1 6.0 6.2 6.0 5.9 5.9 5.5 6.0 

Nöjdhet med närmaste chef 5.7 5.8 6.2 6.1 5.6 5.8 5.7 5.8 

KRAV          

Kognitiva krav  7.3 7.7 7.5 7.1 7.9 7.9 7.8 7.6 

Fysiska krav 3.7 1.6 2.1 1.5 5.3 3.6 2.0 4.9 

Emotionella krav 7.0 7.6 3.6 3.8 7.0 7.1 6.5 6.6 

Tidspress 3.4 3.6 4.1 4.0 4.2 4.6 4.3 3.8 

Samtliga variabler och index mäts på en skala från 0–10 där 0 indikerar låga krav/låg grad av resurser och 10 indikerar höga krav/hög 

grad av resurser.  
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Tabell 6: Multipel linjär regression, ostandardariserade regressionskoefficienter, beroende variabel 

pensionspreferenser 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Arbetsresurser    
Inflytande (0–10) 0.131***  0.067* 

Stöd i arbetet (0–10)  -0.020  -0.001 
Möjlighet till återhämtning (0–10) 0.207***  0.123*** 
Trygghet och tillit (0–10) -0.029  -0.043 
Kompetensanvändning/kompetensutveckling (0–10) 0.061*  0.029 
Nöjdhet med närmaste chef (0–10) 0.001  -0.006 

Arbetskrav    
Kognitiva krav (0–10) -0.073**  -0.036 
Fysiska krav (0–10) -0.077***  -0.040 
Emotionella krav (0–10) 0.040*  -0.001 
Tidspress (0–10) 0.037  0.055* 

Individuella anpassningar    
Arbetsuppgifter och ansvar (0–10)  0.053** 0.056** 
Schemaflexbilitet (0–10)  0.021 -0.015 
Platsflexibilitet (0–10)  0.045** 0.018 
Finansiella incitament (0–10)  0.031 0.023 

Verksamhet    
Äldreomsorg   ref 

Funktionsstöd   0.134 
IFO   0.284 
Teknisk. mark och miljö   -0.215 
Övriga – gemensamma   -0.157 
Förskola   -0.511** 
Grundskola   0.168 
Gymnasieskola o vuxenutb.   0.305 

Kön    
Man   ref 
Kvinna   -0.464*** 

Ålder   0.241*** 
Hälsa (Mycket dålig– Mycket god)   0.307*** 
Utbildning    

Grundskola eller lägre   0.143 
Yrkesutbildning   0.058 
Gymnasium   -0.138 

Eftergymnasial utbildning   0.227 
Högskoleutbildning/ej examen   0.055 
Högskole-/universitetsexamen   ref 
    

Intercept 9.63*** 10.72*** -4.88*** 

F 22.2 18.7 24.8 
R2 0.081 0.023 0.247 

*p <.05; **p <.01; ***p <.001 

 

 

Generella anpassningar, flexibilitet och individuella anpassningar 

Här beskrivs olika former av flexibilitet som anställda har i arbetet och hur dessakan relateras till anställdas 

pensionspreferenser. Det fanns skillnader mellan de olika verksamheterna avseende att själv kunna planera 

sitt arbete, ta längre raster och arbeta hemifrån (Figur 10a). Inom tekniska verksamhetsområden var ten-

derar anställda att exempelvis ha större inflytande över arbetsuppgifter, raster, och hemarbete. Inom IFO 

och i gruppen övriga – gemensamma verksamheter syns samma mönster. Att kunna ta hjälp av arbetskam-

rater var relativt lika i de olika verksamheterna. Likaså kunde inga större skillnader mellan könen observeras 

vad gäller generella anpassningar (resultat redovisas ej), däremot fanns stora skillnader mellan anställda med 

olika utbildningsnivå. Generellt sett har individer med lägre utbildningsnivå mindre möjligheter till generella 

anpassningar, detta gäller särskilt för möjligheten till längre raster och arbeta hemifrån (Figur 10b). Till sist 

fanns det också ett samband mellan anpassningsmöjligheter i arbetet och pensionspreferens, där de som 

har högre flexibilitet önskar också gå senare i pension (Figur 10c). 
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Figur 10a Generella anpassningar vad, hur och när man utför sitt arbete och arbetsuppgifter uppdelad efter 

verksamhet, medelvärden (1=aldrig till 4=Ofta) 

 

 
Figur 10b Generella anpassningar och önskad pensionsålder, medelvärden (1=aldrig till 4=Ofta) 
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Figur 10c Generella anpassningar och önskad pensionsålder, medelvärden (1=aldrig till 4=Ofta) 

 

Huruvida medarbetare har erhållit någon form av individuell överenskommelse om anpassning av sina arbetsför-

hållanden antas spela en allt större roll ju äldre en medarbetare blir. Detta eftersom personers behov, enligt 

tidigare forskning, blir alltmer heterogena över tid (Bal and Jansen, 2015). Upplevelsen av att organisationen 

eller arbetsgivaren generellt sett är öppen för att diskutera individuella lösningar uppfattas genomgående 

som relativt låg och inga stora skillnader fanns mellan män och kvinnor i de olika verksamheterna (Figur 

11a). Inom grundskola, förskola, IFO och funktionshinder anser dock män, i högre grad än kvinnor, att 

deras arbetsgivare är öppen för att diskutera arbetsvillkoren utifrån deras individuella behov och önskemål 

(Figur 11b). Generellt sett upplever män i högre utsträckning än kvinnor att de har erhållit individuella 

anpassningar i sitt arbete. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan könen är att tillgången till individuella 

anpassningar är större i verksamheter/yrken där män dominerar.  
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Figur 11a: Individuell anpassningar efter verksamhet och kön, medelvärden (1= stämmer inte alls till 7 = stämmer 

helt och hållet) 

 
Figur 11b: Individuell anpassningar efter verksamhet, medelvärden (1= stämmer inte alls till 7 = stämmer helt och 

hållet)  

 

Har då möjligheten att få individuella lösningar något samband med pensionspreferens? I materialet är det 

möjligt att se en svag tendens till detta. Det vill säga att de medarbetare som har en senare pensionspreferens 

i högre grad upplever att de kan få gehör från arbetsgivaren för sina individuella behov, detta gäller särskilt 



24 

 

bland männen (Figur 12). En möjlig förklaring kan vara att män i högre utsträckning arbetar i verksamheter 

där flexibilitet och förhandlingar är mer vanligt förekommande. 

 
Figur 12: Individuell anpassning efter kön och önskad pensionsålder, medelvärden (1= stämmer inte alls till 7 = 

stämmer helt och hållet) 

 

I enkäten ställdes också frågan om i vilken utsträckning olika anpassningar av arbetet skulle göra det intres-

sant att arbeta längre än till den önskade pensionsålder som angivits. Svaren indikerar att högre lön samt 

förbättrade möjligheter att anpassa arbetstempot och kunna kombinera deltidsarbete med deltidspension 

skulle kunna ha betydelse, medan anpassningar avseende nya arbetsuppgifter var mindre relevanta för både 

män och kvinnor (Figur 13a) samt verksamheter (Figur 13b).  

 

 
Figur 13a: Anpassning för att göra det intressant att arbeta längre efter kön, medelvärden (1= Helt oviktigt till 10 = 

mycket viktigt) 
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Figur 13b: Anpassning för att göra det intressant att arbeta längre utifrån verksamhet, medelvärden (1= stämmer 

inte alls till 7 = stämmer helt och hållet)  

 

Åldersmedvetet organisationsklimat 

Att önska gå i pension vid 65 år utgör fortfarande är en tydlig referensålder och norm, trots politiska sats-

ningar på ett förlängt arbetsliv. Nedan presenteras ett underlag för organisationens fortsatta arbete med 

åldersvänligt organisationsklimat samt för information till, och samtal med, anställda om flexibilitet och 

pensionspreferenser. Majoriteten av de svarande (cirka 70 %) upplevde att organisationen har ett ålders-

vänligt organisationsklimat, vilket här definieras som att äldre och yngre medarbetare bemöts med samma 

respekt och ägnas samma uppmärksamhet (Tabell 7). Skillnaderna mellan verksamheterna var mycket små 

i detta avseende (Figur 14). Organisationen tycks därmed generellt sett ha ett åldersvänligt organisations-

klimat, men trots det upplevde mellan 6 till 10 procent av medarbetarna att organisationen brister vad gäller 

att likvärdigt respektera och beakta äldre och yngre anställdas åsikter samt tillgodose deras behov. 

 

Tabell 7 – Åldersvänligt organisationsklimat (%) 

Jag arbetar i en organisation… 

Mycket/ 

ganska dåligt 

Stämmer var-

ken 

bra eller dåligt 

Ganska/ 

mycket bra 

Där chefer är lika uppmärksamma yngre och äldres anställdas behov 10.0 23.8 66.2 

Där yngre och äldre anställdas åsikter är lika viktiga 8.0 20.1 71.9 

Där yngre och äldre anställda är lika respekterade 6.4 20.0 71.6 
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Figur 14: Åldersklimat i organisationen, medelvärden (1= stämmer mycket dåligt till 7 = Stämmer mycket bra)   

 

Kan resultaten ge indikation om när samtal om pensionspreferenser generellt är önskvärt? I Göteborgs stad 

sker idag informationsmöten om pension vid 63 års ålder och de kan troligtvis läggas tidigare. Bland de 

svarande finns det dock en stor variation avseende när anställda börjar planera för sin pension. Det var 

många (drygt 40% bland samtliga svarande, 55–79 år) som inte alls hade börjat planera för när de skulle gå 

i pension). Bland de som var yngre än 60 år hade 61 procent inte börjat planera för när de skulle gå i pension. 

Motsvarande andel bland de som var 60 – 62 år var 32 procent och bland de som var 63 år och äldre 11 

procent. Eftersom det är en sådan stor variation bland anställda vad gäller pensionsplanering, krävs därmed 

både en öppenhet kring frågan och flexibilitet i relation till individens behov, möjligheter och önskemål.  

 

Fallstudie/urval av grupper 

I nedanstående fallstudie har vi valt att undersöka situationen för fyra yrkeskategorier; förskollärare, under-

sköterskor, ingenjörer med flera samt underhålls- och markarbetare (Tabell 8)6. Dessa fyra yrkesgrupper 

är utvalda i samråd med Göteborgs stad mot bakgrund av att de är särskilt svårrekryterade och personalbe-

hovet är stort. Kännetecknande för förskollärare och undersköterskeyrket är kvinnodominerade kontakt-

yrken medan ingenjörer med flera och markarbetare är mansdominerade, icke-kontaktyrken. Det finns 

också en utbildningsmässig skillnad. Förskollärare och de tekniska/underhållsyrkena har ofta en universi-

tetsutbildning medan undersköterskor samt underhålls- och markarbetare har en gymnasial utbildning eller 

lägre.     

 

  

 
6 Ingenjörer med flera inkluderar exempelvis Ingenjörer för mark, fastigheter, park/gator, drift VA, hälsoskyddsinspek-
tör och byggnadsinspektör. Underhålls- och markarbetare består av fastighetsskötare, anläggningsarbetare, och personal 
inom renhållning och park/trädgårdsarbete. 



27 

 

Tabell 8 

 

 

 
Antal %  

Yrkesgrupp     
Förskollärarea  234 28.5  
Undersköterskorb  396 48.2  
Ingenjörer m.fl.c  143 17.4  
Underhålls- och markarbetare  48 5.8  

  821 100  
a AID: 402010O 
b AID: 207008, 207009, 207010, 207011  
c AID: 501010, 151025, 501011, 502012, 502014, 502090, 502013, 502011, 501012, 501013 
d AID: 651012, 521018, 521012, 521011, 671010 

 

 

Pensionspreferenser och skäl till pensionering 

Ungefär 38 procent av underhålls- och markarbetarna och 50 procent av ingenjörerna önskar arbeta efter 

65 år. Motsvarande siffra är 32 procent för undersköterskor och 27 procent för förskollärare (Figur 15). 

Totalt beskriver 60 procent av underhålls- och markarbetarna att deras hälsa är medelmåttig. I kontrast till 

detta uppger en majoritet av ingenjörerna att de har god hälsa (59%) (Figur 16). Underhålls- och markar-

betarna är också den grupp som uppger hälsobesvär som skäl till tidig pensionering. Att arbetet blivit för 

belastande och/eller att hälsan försämrats är två av de vanligare skälen till tidigare pensionering inom samt-

liga yrkesgrupper (Tabell 9). Få uppger att önskan om tidigare pensionering grundas i att arbetet kommer 

att försvinna, att deras kvalifikationer inte är tillräckliga eller att arbetskamrater och arbetsgivare förväntar 

sig att de ska gå i pension. Bland underhålls- och markarbetare var emellertid dessa skäl något mer vanligt 

förekommande. 

 

 

 
Figur 15: Önskad pensionsålder efter yrkesgrupp, procent 
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Figur 16: God, medelmåttig och dålig hälsa efter yrkesgrupp 

 

 
Tabell 9 - Skäl till tidig pensionspreferens, medelvärden (1= helt oviktigt till 10 = mycket viktigt)  

 

 

Generella anpassningar, flexibilitet och individuella anpassningar 

Här beskrivs olika former av flexibilitet anställda har i arbetet och hur dessa kan kopplas till anställdas 

pensionspreferenser. För ingenjörer tycks erkännande från arbetsgivaren, högre lön, alternativa arbetsupp-

gifter, anpassat arbetstempo eller möjlighet till deltidsarbete och deltidspension vara minst betydelsefulla 

för att fortsätta arbeta (Figur 17a). Bland undersköterskor är högre lön och erkännande av särskild bety-

delse medan det för förskollärare är särskilt viktigt med möjlighet att anpassa arbetstempo och arbetskrav 

(Figur 17a). I Figur 17b visar resultatet att ingenjörer samt underhålls- och markarbetarna i högre utsträck-

ning slutit olika former av individuella anpassningar med sin arbetsgivare, exempelvis rörande individuella 

anpassningar av arbetsvillkor, flexibilitet och arbetsuppgifter. Förskollärargruppen redovisar genomgående 

lägst grad individuella anpassningar (Figur 17b). 

 

 Förskolelärare Underskö-
terskor 

Ingenjörer 
m.fl. 

Underhålls- 
och markar-
betare 

     

Skäl till tidig pensionspreferens…     

Att det är den avtalsenliga pensionsåldern i mitt yrke 5,4 6,0 4,2 6,3 

Att min hälsa kräver det 7,4 8,2 5,6 7,5 

Att det inte lönar sig ekonomiskt att fortsätta arbeta längre än 
till 65 år 

4,9 4,9 3,7 5,9 

Att du är missnöjd med det arbete du har nu 4,0 4,4 3,6 4,6 

Att ditt arbete har blivit för krävande 7,4 7,1 3,9 6,4 

Att din arbetsgivare förväntar sig att du ska sluta 2,1 2,1 1,9 2,9 

Att dina arbetskamrater förväntar sig att du ska sluta 2,0 2,1 1,8 3,0 

Att du upplever att dina kvalifikationer inte längre är efterfrå-
gade i arbetslivet 

3,0 3,8 2,8 3,4 

Att dina arbetsuppgifter kommer att försvinna 2,5 2,2 1,3 3,1 

Att jag inte orkar arbeta längre 7,4 7,5 5,4 6,2 
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Figur 17a: Anpassningar som kan göra det intressant att arbeta längre efter yrkesgrupp, medelvärden (1= helt oviktigt 

till 10 = mycket viktigt)  

 

 

 
Figur 17b: Individuella anpassningar i arbete efter yrkesgrupp, medelvärden (1= stämmer inte alls till 7 = stämmer 

helt och hållet) 
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Diskussion 
Resultaten från rapporten visade att individers arbetssituation och pensionspreferenser varierar mellan med-

arbetare i de olika verksamheterna. De huvudsakliga resultaten visade att högt inflytande, låg grad av tids-

press, möjlighet till återhämtning och individuella anpassningar rörande arbetsuppgifter och ansvar har be-

tydelse för medarbetares senare pensionspreferenser, oavsett verksamhet, kön, ålder, hälsa och utbildnings-

nivå. I linje med detta angav många krävande arbete som ett skäl till tidig pension. Önskemål om att arbeta 

efter 65 år är större bland män än kvinnor, bland högutbildade och bland dem med god hälsa. Ungefär 40 

procent av de anställda önskar arbeta längre än 65 år medan 30 procent vill lämna före 65 år. 65 år utgör 

fortfarande en stark pensionsnorm i Göteborgs stad men även samhället i övrigt (SOU, 2020). Anställdas 

motiv till tidig pension angavs i följande ordning: (1) önskan om mer fritid; (2) att hälsan kräver det; (3) att 

arbetet har blivit för krävande. Motiv till att förlänga arbetslivet var (1) att man vill höja sin pensionsinkomst; 

(2) att man tycker om sitt arbete och vill ägna sig åt det så länge man kan; (3) att den dagliga kontakten med 

arbetskamrater är viktig och att arbetet upplevs ge livet innehåll och mening. Dessa resultat överensstämmer 

med resultaten från 2019 (Seldén et al., 2020) och även resultat från Umeå Kommun (Larsson et al., 2022). 

Resultat från Umeå kommun visar exempelvis hälsan är betydelsefull faktor för tidigare pensionspreferenser 

men också att dessa samband kan förstärkas av höga kvantitativa och kvalitativa krav i sin arbetssituation 

(Larsson et al., 2022). Ekonomiska skäl som anledning till ett förlängt arbetsliv förekom i liknande grad 

2019 (Seldén et al., 2020) men i betydligt högre grad än tidigare kartläggningar i svensk kontext (Stattin, 

2006). De flesta upplever relativt gott stöd, god trygghet och goda återhämtningsmöjligheter. Generella och 

individuella anpassningar har viss betydelse för anställdas pensionspreferenser, men individuella anpass-

ningar förekommer i låg utsträckning och detta gäller särskilt i vissa verksamheter. Organisatoriska insatser 

som enligt deltagarna kan påverka önskad pensionsålder är att arbetsinsatsen värderas högre, möjlighet att 

kombinera deltidsarbete-deltidspension och en högre lön.  

 

Resultat per verksamhet  

Sammanfattningsvis är verksamheterna mer lika än olika, men det förekommer vissa skillnader vad gäller 

medarbetarnas upplevelser av krav och resurser i arbetet och pensionspreferenser. I verksamheter med 

många kontaktyrken, såsom Funktionsstöd, Äldreomsorg och Förskola önskar många att gå i pension tidigt, 

samtidigt som en rad arbetsrelaterade resurser såsom generella anpassningsmöjligheter och individuella an-

passningar var lägre. Nedan redovisas de resultat som sticker ut särskilt för respektive verksamhet.  

 

Tabell 9 – Utmärkande resultat i de olika verksamheterna 

 Pension Motiv till tidigare/sen pens-
ion 

Anpassningsmöjlig-
heter 

Arbetskrav/resurser 

Funktionsstöd Inom funktionsstöd 
var andelen som 
önskar gå i pension 
efter 65 år lägre.  

Fler uppger att arbetsuppgifter 
kommer att försvinna, kvalifi-
kationer inte efterfrågas eller 
att arbetskamrater förväntar att 
de skall pensioneras som skäl 
till tidig pension. Hälsa, arbets-
förmåga och att de inte lönar 
sig att fortsätta uppges vara 
skäl till tidig pension. 
 
Som skäl för senare pension 
uppger fler att de upplever ar-
betet som meningsfullt och att 
det de behöver arbetsinkoms-
ten eller önskar stärka pens-
ionen.  
 

Lägre tillgång till gene-
rella anpassningar 
såsom val av arbets-
uppgifter, möjlighet 
till längre raster eller 
arbeta hemma. Likaså 
uppger färre att de fått 
individuella anpass-
ningar av sin arbetsgi-
vare.  

 

Medarbetare inom funkt-
ionsstöd uppger i högre 
grad emotionella krav, 
lågt inflytande. Däremot 
har de uppger de lägre 
tidspress än andra verk-
samheter. 
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IFO En hög andel, nära 
50 procent av med-
arbetarna önskar ar-
beta efter 65 år 

IFO utmärker sig inte bland 
verksamheterna utifrån medel-
värdet rörande skäl till tidig el-
ler sen pension.  

Relativt goda möjlig-
heter till generella an-
passningar såsom att 
välja arbetsuppgifter, 
kunna ta längre raster 
och arbeta hemma.  
 

Högre emotionella och 
kognitiva krav men låga 
fysiska krav 

Äldreomsorg 62% vill pensioneras 
före eller vid 65 år. 

Ungefär 30% uppger sig vara 
osäkra på om de fortsatt kan 
arbeta om två år på grund av 
sin nuvarande hälsa.  
 
Bristande arbetsförmåga och 
hög arbetsbelastning vanliga 
skäl till tidigare pensionsprefe-
rens. Ekonomiska orsaker samt 
att arbetet upplevs vara me-
ningsfullt uppges som skäl till 
senare pension. 

Lägre grad av gene-
rella anpassningsmöj-
ligheter rörande ar-
betsuppgifter, raster 
arbete hemifrån. Lägre 
grad individuella an-
passningar 

 

Högre fysiska och emot-
ionella krav i arbetet. 
Lägre grad inflytande.  

Förskola Hög andel, 42% öns-
kar gå i pension före 
65 år. 

33% uppger att de är osäkra på 
om de fortsatt kan arbeta om 
två år baserat på sin hälsa. 
 
Hälsa, arbetsförmåga och ar-
betsbelastning uppges i högre 
grad vara skäl till tidig pension. 
Skäl till senare pension uppges 
vara ekonomiska samt att arbe-
tet upplevs meningsfullt.  

Lägre tillgång till gene-
rella och individuella 
anpassningar 

 

Lägre inflytande, men 
högre grad trygghet och 
tillit. Högre emotionella 
och fysiska krav i arbetet 

Grundskola Ungefär 60 procent 
vill gå vid 65 år eller 
tidigare. 

 

25% uppger sig vara osäkra på 
om de fortsatt kan arbeta om 
två år på grund av sin nuva-
rande hälsa. 
 
Dålig hälsa, hög arbetsbelast-
ning och bristande arbetsför-
måga vanliga skäl till tidigare 
pension. Inget utmärkande rö-
rande skäl till senare pension.  

Lägre tillgång till gene-
rella anpassningar 
men något fler indivi-
duella anpassningar el-
ler överenskommelser 
rörande arbetsuppgif-
ter, flexibilitet, och 
lön. 

 

Högre emotionella och 
kognitiva krav i arbetet. 
Inget utmärkande rö-
rande arbetsresurser 
bland medarbetare i 
grundskolan.  

Gymnasie-
skola 

47% uppger att de 
vill arbeta efter 65 år.  

Höga krav i arbetet och miss-
nöjdhet med arbetet uppges i 
högre grad vara skäl till tidig 
pension. Senare pension öns-
kas främst av ekonomiska skäl.  

Högre möjligheter till 
generella anpassningar 
i arbetet. 

Högre emotionella och 
kognitiva krav i arbetet 
men låga fysiska krav.  

Teknisk, 
mark och miljö 

61% vill gå vid 65 år 
eller tidigare  

84% uppger att de troligen 
kommer kunna fortsätta arbeta 
om två år på grund av sin nu-
varande hälsa. 
 
Inget utmärkande rörande skäl 
till tidig eller sen pensionspre-
ferens i relation till genomsnit-
tet. 

Högre förekomst av 
generella och indivi-
duella anpassningar i 
arbetet.  

Lägre fysiska och emot-
ionella krav. Högre grad 
inflytande.  

Övriga - ge-
mensamma 

68% vill gå vid 65 år 
eller senare. 

Inget utmärkande rörande skäl 
till tidig eller sen pension i re-
lation till genomsnittet 

Högre tillgång till ge-
nerella och individu-
ella anpassningar. 

Lägre fysiska och emot-
ionella krav.  

 
 

Resultat i ett urval av grupper  

Resultatet för de utvalda yrkesgrupperna (Förskollärare, undersköterskor, Underhålls och markarbetarna 

och Ingenjörer med flera) visar att det finns skillnader i när man önskar gå i pension, orsakerna bakom och 

tillgången till olika generella och individuella anpassningar. Generellt sett står ingenjörerna ut som en mer 

priviligierad yrkesgrupp med god hälsa, bra anpassningsmöjligheter och önskar arbeta längre. Exempelvis 

uppger 50 procent att de önskar arbeta efter 65 år och arbetsbelastning och kvalifikationer tycks vara minst 
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problem i relation till pension. Arbetsgivarinsatser på denna grupp har därmed troligen begränsad effekt. 

Yrkesgrupperna förskollärare, undersköterskor och underhålls och markarbetare har likheteter med 

varandra och har sämre hälsa, tidigare pensionspreferenser, och lägre tillgång till generella anpassningsmöj-

ligheter. Underhålls och markarbetarna har emellertid något högre tillgång till individuella anpassningar. 

Både förskollärarna och undersköterskorna uppger att hög arbetsbelastning och sviktande arbetsförmåga 

vara skäl till tidigare pensionspreferenser. Uppskattning och lön var särskilt viktigt för undersköterskorna 

för att arbeta längre. Bland Underhålls och markarbetarna uppger över procent att hälsan är medelmåttig 

eller dålig och sviktande arbetsförmåga, hög arbetsbelastning och dålig hälsa är mer vanliga skäl till tidigare 

pension.  

 

Rekommendationer: Stärk medarbetares kapabilitet med proaktiva strategier 

Enkätundersökningen som ligger till grund för rapporten har medarbetarna i fokus, deras uppfattningar om 

arbetssituation, attityder till pension, samt faktorer som kan hindra eller möjliggöra ett längre arbetsliv. Flera 

av den forskning som refereras i rapporten argumenterar för att det förlängda arbetslivet inte enbart kan 

reduceras till en individuell fråga. I stället har arbetsgivares engagemang, attityder och faktiska åtgärder 

avgörande betydelse för medarbetares möjligheter och förmåga att arbeta i högre åldrar. Kapabilitet, som 

avser individers eller organisationers vilja och förmåga att uppnå utvalda mål, och som presenteras i rap-

porten erbjuder ett teoretiskt och praktiskt verktyg att förstå samspelet mellan individuell och organisatorisk 

kapabilitet, men också för att identifiera särskilt svaga och starka positioner på arbetsplatsen så att insatser 

kan sättas in där de behövs mest. Med utgångspunkt i kapabilitetsmodellen (Figur 1 i inledning), och på 

basis av de resultat som redovisats i rapporten, blir det exempelvis tydligt att proaktiva insatser från arbets-

givarens sida som stärker medarbetares motivation och arbetsförmåga är särskilt viktiga i verksamheter 

såsom äldreomsorg och förskola där en stor andel uppger att de varken kan eller vill arbeta längre än till 65. 

Utifrån resultatet i enkätundersökningen och tidigare forskning kan vi också ge några generella reflektioner 

och förslag på hur arbetet med att bibehålla äldre medarbetare i Göteborgs stad kan tas vidare.  

 

1. Prata om pensionsnormer och möjligheter till flexibelt utträde  

Trots satsningar som syftar till att förbättra möjligheterna till ett förlängt arbetsliv utgör fortfarande 65-

årsgränsen en betydelsefull referensålder för många anställda i Göteborgs stad. 65 årsgränsen har fortfa-

rande stor betydelse för människors pensionspreferenser trots att det nuvarande pensionssystemet tillåter 

högre flexibilitet i när man kan gå i pension (SOU, 2020). Givet det nuvarande arbetskraftsbehovet i Sveri-

ges kommuner (se exempelvis, SALAR, 2018;  SALAR, 2020) som också avspeglas i Göteborgs stad, utgör 

den äldre arbetskraften en arbetskraftsresurs i det större kompetensförsörjnings- och rekryteringsarbetet. 

Inom Göteborgs stad utgör gruppen 55 år och äldre ungefär 20 procent av hela personalstyrkan, det vill 

säga en betydande grupp som ofta har lång erfarenhet och kunskaper som är viktiga för verksamheterna. 

Exempelvis visade resultaten att bättre möjligheter att kombinera deltidspension med deltidsarbete har be-

tydelse för anställdas vilja att arbeta längre. Utifrån detta resultat kan arbetsgivare arbeta för att öka flexibi-

liteten genom exempelvis erbjuda nedsatt arbetstid eller möjligheter att påverka arbetstider och på så vis 

motivera fortsatt arbetskraftsdeltagande bland de som önskar inflytande över hur och när arbetet utförs.  

 

2. Behåll och stärk möjligheter till generella anpassningar av arbete 

Av resultatet framgår att anpassningsmöjligheter i arbetet, så kallade generella anpassningar, är relativt goda, 

för många. Anställdas möjligheter till anpassningar av det dagliga arbetet har i denna studie visat samband 

med pensionspreferenser. I tidigare studier har också generella anpassningar visat samband med att fortsätta 

arbeta trots hälsoproblem (Dellve et al., 2016;  Jonsson et al., 2019). Vi rekommenderar därför att fortsatt 

stärka möjligheterna för alla anställdas att kunna anpassa arbetet och detta gäller särskilt de verksamheter 

och yrkesgrupper som uppger att exempelvis arbetsbelastning eller arbetsuppgifterna som skäl för tidig 
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pensionering. De former av anpassningar som haft stor betydelse i tidigare studier har att göra med anpass-

ning av arbetstakt och arbetsplats samt möjlighet att ta kortare pauser för att återhämta sig (Dellve et al., 

2016). I praktiken kan det innebära att anställda kan, vid tillfällen då det finns hälsomässiga behov: välja 

bland olika arbetsinsatser; utföra nödvändigt arbete och skjuta upp resten; arbeta långsammare än vanligt; 

ta en längre rast eller kortare arbetsdag; arbeta hemifrån. 

 

3. Utred förutsättningar för individuella anpassningar och säkerställ likvärdighet i fördel-

ningen av dessa 

Resultat visar att individuella anpassningar endast förekommer i begränsad utsträckning, detta gällde särskilt 

inom vissa verksamheter/yrkesgrupper. Den begränsade omfattningen av individuella överenskommelser 

om anpassningar liknar resultat från andra kommuner i Sverige såsom Umeå (Larsson et al., 2022). I arbetet 

med att motivera och skapa förutsättningar för äldre anställda har individuella anpassningar potentialen att 

förbättra matchningen mellan medarbetarens förmåga och motivation samt dennes arbetsuppgifter. Detta 

ställer samtidigt krav på att chefer har förutsättningar och mandat att göra individuella anpassningar. Re-

sultat från tidigare studier visar emellertid att de organisatoriska förutsättningar för att implementera insat-

ser för äldre medarbetare varierar och kräver att organisationens har resurser och tydliga målsättningar 

(Kadefors et al., 2020). För att exemplifiera, så indikerar resultatet från en studie med linjechefer inom 

Göteborgs stad att linjechefers höga arbetsbelastning, avsaknad av proaktiva formella strategier som hinder 

för att lyckas med att rekrytera och behålla äldre medarbetare (Jonsson et al., 2020). Eftersom individuella 

anpassningar tycks förekomma i begränsad utsträckning och är ojämlikt fördelat mellan verksamheterna så 

rekommenderar vi staden utreder frågan om individuella anpassningar och huruvida det kan vara ett kom-

plement till mer generella åtgärder för att förlänga medarbetares arbetsliv.   

 

4. Kompetensutveckling och kompetensanvändning har betydelse 

Rapportens resultat visar tillsammans med tidigare forskning av betydelsen av kompetensmatchning 

(Jonsson et al., 2021), det vill säga att individer erhåller arbetsuppgifter och ansvar som motsvarar den 

kompetens individen har. Tidigare forskning visar att arbetsgivare tenderar att fasa ut möjligheterna till 

kompetensutveckling för grupper i högre åldrar av ekonomiska skäl vilket inte bara försvagar äldres anställ-

ningsbarhet i konkurrens med andra grupper utan kan också påverka motivationen att fortsätta arbeta 

(Zaniboni et al., 2010). Studier från äldreomsorgen visar samband mellan organisatoriska satsningar på 

medarbetares kompetensutveckling (genom utbildningsinsatser, introduktion och mentorskap) och/eller 

kompetensanvändning (genom ökat inflytande och beslutsfattande över verksamhetsnära beslut) och en-

hetschefers arbete med mer komplex verksamhetsutveckling (Dellve and Williamsson, 2022). Vi rekom-

menderar därför att Göteborgs stad säkerställer att medarbetarna har arbeten där deras kompetens kommer 

till användning samt att möjligheten till kompetensutveckling och lärande fortsätter även sent i arbetslivet. 

 

5. Se över anställdas ekonomiska möjligheter och fortsatt löneutveckling i alla åldrar 

I denna kartläggning framkom ekonomiska skäl som anledning till ett förlängt arbetsliv i liknande grad som 

den kartläggning som gjordes 2019 (Seldén, et al 2019) men i betydligt högre grad än tidigare kartläggningar 

(Stattin, et. Al 2005). Resultaten visar att vissa grupper, såsom till exempel undersköterskor, uppger högre 

lön som skäl till att arbeta efter 65 år. Tidigare studier indikerar att inkomster från arbete eller längre arbets-

kraftsdeltagande kan vara särskilt viktiga för vissa yrkesgrupper som riskerar låg pension efter arbetslivets 

slut (Kadefors et al., 2017). Fortsatt löneutveckling i högre åldrar kan också vara en viktig signal på arbetets 

värde samt på uppskattning från arbetsgivarens sida och därmed motivera till fortsatt arbetskraftsdeltagande 

(se exempelvis undersköterskor i Figur 18a). Vi rekommenderar därför en översyn kring äldre anställdas, 

och särskilt vissa yrkesgruppers, fortsatta löneutveckling och andra förmåner så att de harmoniserar med 

statliga målen om ett förlängt arbetsliv. 

  

6. Fortsätt arbetet med att stärka attraktivitet, värde och meningsfullhet 
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Resultaten visar exempelvis att arbetets attraktivitet i formen av socialt stöd, trygghet och tillit samt ett gott 

ledarskap har betydelse för medarbetarnas pensionspreferenser (se Tabell 4). Flera tidigare studier visar att 

arbetstillfredsställelse är en viktig faktor för anställdas pensionsbeslut (Fisher et al., 2016). Likaså kan upp-

levelsen av meningsfullt arbete ha stor betydelse för förlängt arbetsliv (Bengtsson and Flisbäck, 2017). Vi 

rekommenderar att Göteborgs stad dels ger utrymme för individers meningsfulla pensionsprocess, dels 

fortsätter pågående organisatoriska ansträngningar rörande attraktivitet i arbetet (Wikström et al., 2022) och 

särskilt riktade insatser på de grupper där dessa faktorer har större betydelse, exempelvis för- och grund-

skolan samt inom äldreomsorgen. En annan aspekt som är viktigt att lyfta utifrån värde och meningsfullhet 

är frågan om likabehandling. Tidigare forskning har återkommande lyft arbetsgivares negativa attityder till 

äldre medarbetare som ett hinder för ett hållbart och längre arbetsliv (Harris et al., 2017;  SOU, 2013;  SOU, 

2020). Mot denna bakgrund är det därför viktigt att det finns en medvetenhet och vaksamhet kring rådande 

normer och attityder som kan påverka likvärdighet i exempelvis äldre medarbetares karriärs- och kompe-

tensutvecklingsmöjligheter inom Göteborgs stad. Även om en majoritet av medarbetarna upplevde ålders-

klimatet som bra svarade mellan 6 till 10 procent att organisationen är mycket eller ganska dåliga med att 

likvärdigt respektera, beakta åsikter samt tillgodose äldre och yngre anställdas behov. 

 

7. Ha en vaksamhet på krävande arbete och hälsans betydelse 

Resultaten visar att personlig hälsa och arbetsbelastning är betydelsefulla för medarbetarnas pensionsprefe-

renser. Flera medarbetare i Äldreomsorg, Gymnasieskola och vuxenutbildning, Grundskola och Förskola 

uppger att arbetet blivit för krävande och att det är anledningen till att de inte orkar arbeta längre.  Betydel-

sen av den personliga hälsan och arbetsbelastning är välbelagd i tidigare forskning kring pensionspreferenser 

och faktiskt utträde (Hasselhorn and Apt, 2015;  Jonsson et al., 2019). Utifrån resultatet rekommenderar vi 

att Göteborgs stad identifierar de verksamheter eller medarbetare som upplever arbetsbelastningen som 

särskilt besvärande. Därtill rekommenderas arbetsgivaren att arbeta proaktivt med insatser för att reducera 

arbetsbelastningen genom att öka bemanningen eller genomföra ergonomiska insatser såsom exempelvis 

ny teknik, utrustning eller arbetsrotation. 

 

8. För samtal kring pension tidigt och öka medvetenheten om att längre arbetsliv  

Bland de svarande var det många som inte alls hade börjat planera för när de skulle gå i pension (drygt 40% 

av samtliga svarande). Bland de som var yngre än 60 år hade 61 procent inte börjat planera för när de skulle 

gå i pension. Motsvarande andel bland de som var 60 – 62 år var 32 procent och bland de som var 63 år 

och äldre 11 procent. Tidigare forskning brukar dela upp pensionering i olika stadier där individer först 

börjar tänka på pension, därefter värderar deras nuvarande situation utifrån tidigare och framtida, för att 

därefter lämna arbetslivet till pension (Feldman and Beehr, 2011). Eftersom det är en sådan stor variation 

bland anställda avseende att mer eller mindre aktivt planerar för pensionsåldern eller inte planera alls, krävs 

både en öppenhet kring frågan och flexibilitet i relation till individuella önskemål om pension. Det handlar 

också och fånga upp medarbetare före viljan till att fortsätta arbeta påverka eller att beslut om pensionsda-

tum bestämts. På generellt plan rekommenderar vi att Göteborgs stad arbetar med att medvetandegöra 

frågan om ett längre arbetsliv bland HR och linjechefer samt signalerar till äldre medarbetare via interna 

kommunikationskanaler att fortsatt anställning är önskvärt. I det praktiska arbetet på golvet kräver det att 

linjecheferna ges förutsättningar att vara närvarande, håller sig uppdaterad om verksamheten och har tid att 

lyssna in behov och önskemål samt ha verktyg att tillgodose dessa (Jonsson et al., 2020). Det kan exempelvis 

handla om att organisationen kan möta upp medarbetares önskemål om speciella arbetstider eller arbets-

uppgifter genom ökad arbetsflexibilitet, anpassning eller omplacering där möjligt. 

 

Vidare läsning 

Den här rapporten ger en fingervisning om vilka grupper och områden som kan prioriteras utifrån kön, 

verksamhet och pekar på en rad verksamhetsspecifika utmaningar. Forskningslitteraturen på området ger 
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fler förslag på hur arbetet med äldre medarbetare kan utvecklas inom organisationer. I svenskt perspektiv 

kan rapporter från delegationen för senior arbetskraft (www.seniorarbetskraft.se) och erfarenheter från ut-

värderingar genomförda i exempelvis Helsingborgs stad (Löfqvist and Nilsson, 2019) och andra kommu-

nala verksamheter (Antonsson and Vigren, 2020) kan ge ytterligare inspiration och kunskapsunderlag för 

hur arbetet kan realiseras på arbetsplatser. Även rapportens referenslista ger förslag på fördjupad läsning. 

  

http://www.seniorarbetskraft.se/
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