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TILLVARATAGANDET AV KUNSKAP OCH ERFARENHETER 
HOS FRAMTIDA PENSIONÄRER 

 
Camilla Campelo 

 
Ålderspensionärerna kommer att öka kraftigt under de kommande 
åren. För arbetsgivare är det betydelsefullt att planera och vara 
medvetna om att kunskapen och erfarenheten som framtida 
pensionärer besitter kommer att försvinna om de inte tillvaratas, där 
ett tillvägagångssätt kan vara kunskapsöverföring. Undersökningens 
syfte var hur framtida pensionärer upplever tillvaratagandet av deras 
kunskap och erfarenheter och hur det påverkade deras 
framtidsinställning. Fem framtida pensionärer och en personalansvarig 
intervjuades. Datamaterialet analyserades genom induktiv tematisk 
analys. Resultatet visade att tillvaratagandet av kunskapen och 
erfarenheterna hos framtida pensionärerna bygger på intresse från 
arbetsgivaren och arbetsgivare/framtida pensionärer är överens om att 
kunskapsöverföring skall ske genom kombinationen av 
kommunikation och praktisk demonstration. Framtidsinställningen 
påverkades till viss del positivt/negativt av arbetsgivarens 
intresse/ointresse av tillvaratagandet, men framför allt påverkades 
framtidsinställningen av om pensioneringen varit ett eget taget beslut 
eller inte. Oro för avsaknaden av det sociala finns och det är bland 
annat den sociala faktorn, som gör att framtida pensionärer önskar 
fortsätta arbeta efter förtidspensioneringen eller den lagstadgade 
ålderspensioneringen. 
 

Det är en stor omställning för individen att bli pensionär enligt Athchley (1974, 
refererad i Pinquart et al., 2007), vilket kan påverka individens inställning både innan 
och efter pensioneringen. För att underlätta pensionärernas övergång från arbetslivet till 
pensioneringen, kan därför arbetsgivare hjälpa de framtida både för sin egen skull och 
för de framtida pensionärernas skull. Detta kan exempelvis göras genom så kallade 
pensioneringsprogram. Dessa program underlättar och hjälper individen att forma och 
behålla en positiv inställning till pensioneringen samt att programmen kan försöka ge 
realistiska förväntningar på framtiden (Broderick & Glazer, 1983). Ett annat alternativ 
eller komplement som arbetsgivare kan använda för att förbereda de framtida 
pensionärerna på framtiden, kan vara att erbjuda deltidsarbete under en period (Canaff, 
1997). Detta är ett sätt för att successivt slussa in individen till livet som pensionär från 
livet som arbetare, en brygga emellan dessa två.  
 
Den lagstadgade pensionsåldern i Sverige är idag 65 år, med möjlighet till fortsatt 
arbete tills dess att individen fyller 67 år (Försäkringskassan, 2007). Dagens 
pensionssystem består ekonomiskt av allmän pension, eventuell avtalspension och 
eventuellt privat sparande (Försäkringskassan, 2007). Den allmänna pensionen erhålles 
när pensionsåldern uppnås, där den genomsnittliga åldern vid uttag av ålderspension är 
64,8 år i Sverige (Försäkringskassan, 2007). Dock är den genomsnittliga pensionsåldern 
63,1 år och orsaken till det kan för en del personer vara avtalspension (tjänstepension). 
Avtalspension följer kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund, vilket innebär 
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att det är arbetsgivaren i sin helhet som delar ut denna del av pensionen till 
medarbetaren (Försäkringskassan, 2007). Vid situationer där övertalighet uppstår inom 
en organisation kan avtalspension vara ett alternativ istället för uppsägning, framför allt 
för personer som fyllt 60 år. Andra orsaker till den genomsnittliga pensionsåldern kan 
vara sjukersättning eller någon annan form av försörjning (Försäkringskassan, 2007). 
Antalet ålderspensionärer kommer att öka kraftigt runt år 2010, när de stora 
generationerna födda i mitten av 1940-talet fyller 65 år. Under 1940-talet föddes det 
drygt 1,2 miljoner barn i Sverige, att jämföra med cirka 0,9 miljoner barn under 1930-
talet och 0,9 miljoner barn under 1950-talet, vilket gör att år 2010 förväntas det finnas 
totalt cirka 1 720 000 stycken pensionärer (Statistiska Centralbyrån, 2007).  
 
Det är cirka 30 % i I-världen som fortsätter att arbeta efter den lagstadgade 
pensionsåldern, vilket enligt Nuttman-Shwartz (2007) framför allt beror på regeringens 
policy att stödja flexibel eller senarelagd pensionering. Anledningar till varför individer 
väljer att fortsätta arbeta efter den officiella pensioneringen kan vara för att kunna 
bibehålla sin levnadsstandard och/eller för att fylla det psykologiska och sociala 
tomrummet som kan upplevas efter pensioneringen (Hyde, Ferrie, Higgs, Mein & 
Nazroo, 2004, refererad i Nuttman-Shwartz, 2007). Fortsatt arbete efter den officiella 
pensioneringen kan innebära deltidsarbete inom likvärdig sysselsättning som tiden 
innan pensioneringen, deltidsarbete inom något nytt som personen inte direkt sysslat 
med tidigare i sin karriär eller slutligen att återgå till liknande heltidsarbete som innan 
pensioneringen (Whitbourne, 2001, refererad i Nuttman-Shwartz, 2007).   
 
Kunskapsöverföring 
För organisationer är det betydelsefullt att ha rätt personer, på rätt ställe och vid rätt 
tidpunkt, vilket ofta är Human Resource avdelningens (HR-avdelningens) 
ansvarsområde (Jackson & Schuler, 1990). Därav är det viktigt för HR-avdelningar att 
planera och förbereda organisationer för den kommande personalminskningen och vara 
medvetna om att den kunskap och erfarenhet som de framtida pensionärerna besitter 
kommer att försvinna ur organisationen om den inte tillvaratas. För att inte 
organisationen skall försämra sin position på markanden, är det därmed angeläget att 
tillvarata kunskap och erfarenheter. För att lyckas med detta kan kunskapsöverföring 
vara en dimension att arbeta med, enligt Argote och Ingram (2000). 
Kunskapsöverföring innebär att kunskap överförs ifrån en individ till en annan, med 
andra ord kunskapen tas tillvara för senare bruk (Nonaka, Toyama och Konno, 2000). 
Kunskapsöverföring kan genomföras på olika sätt, men den kan ändå vara svår att 
åstadkomma (Argote, 1999, refererad i Kane, Argote & Levine, 2005).  
 
Ledarna inom organisationer har stor betydelse för att kunskapsöverföringen skall ske 
och fungera, ledarna är med andra ord nyckelpersoner vid kunskapsöverföring och det 
är dem som stimulerar kommunikationen inom organisationer (Bruzelius & Skärvad, 
2000). Om det ligger i organisationens intresse att engagera individer att dela med sig 
av sin kompetens, är det enligt Alvesson (1989) ledningens uppgift att påverka 
individerna att frivilligt medverka till detta. 
 
Kunskap och kompetens 
Det finns många olika definitioner på vad kunskap är och Nonaka et al. (2000) påvisade 
att det finns en skillnad mellan information och kunskap. Information blir kunskap först 
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när den tolkas av individen, när information sätts i ett sammanhang samt blir förankrad i 
individens trosuppfattning och åtaganden. Kunskap, vilken är dynamisk, skapas i social 
interaktion mellan individer och organisationer och kan indelas i explicit (uttrycklig) 
och implicit (tyst) kunskap (Nonaka et al., 2000). Den explicita kunskapen är objektiv 
och formell och kan relativt enkelt överföras, kommuniceras, ifrån sändaren till 
mottagaren genom exempelvis data, manualer och intranät. Den implicita kunskapen 
däremot är subjektiv och svår att formalisera. Rutiner, procedurer, värderingar och 
känslor är exempel på implicit kunskap, vilka är betydligt svårare att kunskapsöverföra 
(Nonaka et al., 2000).  
 
Kompetens är ett begrepp som ofta används, men som sällan definieras i sitt 
sammanhang. Skillnaden mellan kunskap och kompetens belyser Keen (2004, refererad 
i Claesson & Höglander, 2007) genom att jämföra kompetens med en mänsklig hand. 
Kompetens precis som den mänskliga handen är unik, där kompetens består av följande 
fem delar att jämföra med handens fem fingrar; 1) färdigheter (förmåga), 2) kunskaper 
(fakta, sammanhang och metoder), 3) erfarenheter, 4) kontakter/nätverk, 5) värderingar.  
 
Pensioneringens faser och hur arbetsgivaren kan underlätta omställningen 
Att pensionera sig kan ses som en process med olika faser som individen genomgår. 
Enligt Atchley (1974, refererad i Pinquart & Schindler, 2007) består processen av fyra 
faser, vilka kan pågå olika länge och ske i annan ordning än enligt följande; 1) före 
pensioneringen, 2) efter pensioneringen, 3) reorientering, 4) stabilitet för individen 
(Figur 1). 
 

 
 
 
Figur 1. Pensioneringens fyra faser enligt Atchley (1974, refererad i Pinquart et al., 
2007) (egenproducerad). 
 
Fasen före pensioneringen, formar individens föreställningar inför den kommande 
pensioneringen, enligt Atchely (1974 refererad av Pinquart et al., 2007). Hur 
föreställningen utfaller, det vill säga positiv, negativ eller neutral, beror på en hel del 
faktorer som exempelvis hälsotillstånd, fritidssysselsättning innan pensioneringen, 
ekonomi och äktenskaplig status (ensamstående, sammanboende eller gift) 
(Schlossberg, 1995, refererad i Pinquart et al., 2007). Dessa faktorer kan jämföras med 
faktorerna som påverkar en person som väljer att avsluta en anställning frivilligt för att 
byta arbetsgivare. Där är det tre olika typer av faktorer som påverkar; ekonomiska 
villkor, arbetsrelaterade faktorer (arbetstrivseln med medarbetare, arbetsuppgifterna i 
sig och med arbetsgivaren) och slutligen individuella faktorer så som exempelvis 
hälsotillstånd, ålder och äktenskaplig status (Muchinsky & Morrow, 1980, refererade i 
Wright & Bonett).  
 
Enligt Atchley (1974, refererad i Pinquart et al., 2007) kan fasen efter pensioneringen 
antingen bestå av smekmånad eller vila/avkoppling. Smekmånad i detta sammanhang 
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innebär exempelvis semesterresor och uppstart av nya fritidsaktiviteter eller 
återupptagning av gamla fritidsaktiviteter. Vila/avkoppling däremot innebär en kort 
paus från arbetets förpliktelser, som möjlighet att sova på morgonen och ha möjlighet 
att ta dagen som den kommer (Atchley, 1974, refererad i Pinquart et al., 2007). 
Känslorna som personerna ifråga har under fasen efter pensioneringen är oftast därmed 
av positiv karaktär. Dessa kan dock ändra karaktär till en känsla av besvikelse och/eller 
att den subjektiva uppfattningen av välmående avtar. Detta kan ske när individen 
”vaknar upp” och inser hur det dagliga livet framöver kommer att se ut (Atchley, 1974, 
refererad i Pinquart et al., 2007).   
 
Vidare menar Atchley (1974, refererad i Pinquart et al., 2007) att fasen efter 
pensioneringen kan efterföljas av fasen reorientering, vilken för individen handlar om 
att skapa en realistisk syn på de sociala och ekonomiska möjligheterna som 
pensioneringen innefattar. Efter att ha anpassat sig till livet som pensionär med allt vad 
det innebär, skapas slutligen en stabilitet för individen.  
 
Syfte 
Syftet med denna undersökning var att få förståelse för tillvaratagandet av framtida 
pensionärers kunskap och erfarenheter och om det eventuella tillvaratagandet påverkar 
deras framtidsinställning. Jag tyckte att detta var ett intressant ämne i och med att mina 
föräldrar är 40-talister och det är en stor åldersgrupp, viken inom några år kommer att 
gå i pension. Dessutom tycker jag att kunskap i sig är intressant, i och med att jag själv 
har arbetat med kompetensutveckling i många år. 
 

Metod 
 
Deltagare 
Sammanlagt intervjuades fem framtida pensionärer i åldrarna 59 till 68 år, varav tre män 
i åldrarna 62 till 68 år och två kvinnor i åldrarna 59 till 61 år. De upplevde att de hade 
en god hälsa och fyra av dessa fem var gifta eller sammanboende. 
Utbildningsbakgrunderna och yrkesbakgrunderna varierade från nioårig folkskola till 
handelsgymnasiet eller dylikt. Även befattningarna och arbetsuppgifterna varierade och 
de hade olika grad av yrkesansvar.  
 
Två av de framtida pensionärerna pensionerade sig vid den lagstadgade pensionsåldern, 
men har sedan valt och haft möjligheten att fortsätta att arbeta. En av dessa startade ett 
eget företag under år 2007, där affärsidén var att hyra ut pensionärer till privatpersoner 
och företag. Vid intervjutillfället arbetade cirka 70 pensionärer som var projektanställda 
hos honom för kortare och längre uppdrag i hela Stockholmsområdet. Uppdragen var 
framför allt inom hantverk, men även inom matlagning, städning, ekonomi med mera. 
Hans anställda var män och kvinnor mellan 60 och 82 år med olika utbildnings- och 
yrkesbakgrunder.  
 
De övriga tre framtida pensionärerna hade själva valt att gå i pension tidigare än den 
lagstadgade pensionsåldern. De arbetade vid intervjutillfället för samma arbetsgivare, 
men på olika avdelningar och de hade arbetat inom organisationen mellan 19 och 31 år 
vid intervjutillfället. För att få en inblick i hur denna arbetsgivare såg på tillvaratagande 
av framtida pensionärernas kunskap och erfarenheter, intervjuades också en 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


     6 

personalansvarig som under en längre tid innehaft denna befattning. Följande 
information framkom vid denna intervju; 
 
Cirka 20 % inom organisationen kommer att gå i pension inom de närmaste fem åren 
och organisationen erbjöd för personer födda innan år 1955 också möjligheten att gå i 
pension vid 62 års ålder. Arbetet med att hitta ny arbetskraft som täcker upp för de 
framtida pensionärerna upplevdes dock som svårt och därför gjordes insatser för att 
behålla de framtida pensionärerna i organisationen längre. Under våren 2007 infördes 
därför 80, 90, 100, vilket var ett erbjudande om delpension, som innebar att de framtida 
pensionärerna får arbeta deltid (80 %), de får 90 % i lön och arbetsgivaren täckte upp 
med avtalspension till 100 %.    
 
Organisationen arbetade med att tillvarata kunskap och erfarenheter i och med att de 
framtida pensionärerna ofta sitter inne på specialistkunskap. Tillvaratagandet skedde 
genom kunskapsöverföring i form av att den framtida pensionären fick gå parallellt med 
någon eller några personer som skulle ta över arbetsuppgifterna.  
 
Arbetsgivaren strävade efter att ta hand om och hjälpa de framtida pensionärerna under, 
men även efter det att de har pensionerat sig. Det gjordes genom att erbjuda en 
pensionärsutbildning, vilken handlade om hur det var att vara pensionär, vad man som 
pensionär skall tänka på, hur försäkringskassan fungerar med mera. Arbetsgivaren 
utbildade därmed sina framtida pensionärer och slussade de sedan sakta vidare till 
pensionärsföreningen, vilken sedan får ta hand om pensionärerna. 
 
Urvalsförfarandet 
Kontakt togs med ett företag inom försäkringsbranschen, där populationen var personer 
som inom en snar framtid (ett år) skulle gå i pension. Utifrån populationen på detta 
företag tillfrågades totalt tre personer genom e-post från en person på 
personalavdelningen. Till en början återkom två personer och anmälde sitt intresse till 
att ställa upp på en intervju och ett par veckor senare, på grund av semester, återkom 
även den tredje personen. En intervju genomfördes även med en personalansvarig inom 
denna organisation och även i detta fall togs den första kontakten av personen på 
personalavdelningen. Utifrån resultatet på ovanstående intervjuer, togs kontakt med två 
framtida pensionärer till som valt att fortsätta att arbeta efter den lagstadgade 
pensionsåldern. En var grundaren för ett företag som hyr ut pensionärer och genom 
grundaren togs sedan kontakt via telefon med en projektanställd i företaget. 
 
Datainsamling 
Samtliga deltagare kontaktades via telefon och/eller e-post och intervjuer bokades upp 
med dessa. Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats i ett grupprum/konferensrum 
alternativt per telefon och de var halvstrukturerade djupintervjuer, där jag som stöd hade 
intervjuguider (Bilaga 1, 2, 3 och 4). De fyra intervjuerna som genomfördes på plats hos 
deltagarna pågick i cirka en timme vardera och de övriga två intervjuerna som 
genomfördes per telefon och pågick i cirka 20 minuter vardera. Samtliga intervjuer har 
följt de etiska rekommendationer som tillämpas vid Psykologiska Institutionen i 
Stockholm och samtliga har inspelats på kassettband, vilket intervjupersonerna 
informerades om och accepterade innan intervjuerna.   
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Analys 
Till grund för analysen av undersökningen har induktiv tematisk analys använts 
(Langemar, 2007). Efter de genomförda intervjuerna transkriberades och genomlästes 
intervjuerna. Därefter markerades meningar eller avsnitt, vilka kunde sorteras in under 
olika kategorier utifrån det som var relevant med hänsyn till undersökningens syfte. I 
antal framkom fem kategorier vilka var följande; 1) Kunskap och erfarenheter,  
2) Faktorer som påverkar beslutet att pensionera sig, 3) Intresse från arbetsgivare och de 
framtida pensionärerna att tillvarata kunskap och erfarenheter, 4) Upplevelsen av tiden 
fram till pensioneringen och framtidsinställningen, 5) Fortsatt arbete efter 
pensioneringen. Litteratursökningen har gjorts en aning innan genomförandet av 
intervjuerna, men framför allt efter de genomförda intervjuerna. 
 

Resultat och diskussion 
 
Utifrån analysen presenteras resultatet i de fem kategorier som framkommit. Under 
respektive kategori förs en direkt diskussion, för att därefter avsluta med en 
sammanfattning. 
 
1) Kunskap och erfarenheter 
Kunskap beskrevs av de framtida pensionärerna genom att berätta om sin arbetskarriär 
från första arbetsdagen fram till och med dagen för intervjun. En helhetsbild 
förmedlades över hur kunskap har erhållits med utgångspunkt från individernas 
grundutbildning. Bilden som förmedlades av vad kunskap är skedde genom ingående 
beskrivningar över hur arbetsinnehållet har sett ut under karriären, men även med vilka 
personer individerna arbetat med samt var individerna har varit lokaliserade 
organisatoriskt och geografiskt. I första hand beskrevs kunskapen i form av färdigheter 
men även branscherfarenhet, erfarenhet av organisationen de arbetat i och vikten av 
kontakter/nätverk. Detta uttrycktes ”Jag har väldigt stor erfarenhet från branschen, 
eftersom jag har varit där så väldigt länge”. Till viss del beskrevs också kunskap som är 
svår att redogöra för. ”Jag har väl den där tysta kunskapen som man inte kan peka på. 
Dels har jag sådan här jag vet hur man skall göra vissa saker, men sedan har jag 
kunskap i huvudet”. 
 

Diskussion gällande ”Kunskap och erfarenheter”. 
Utifrån den klara och tydliga beskrivning från deltagarna över vad de har för kunskap 
och färdigheter, belyser de att den explicita kunskapen är formell och relativt lätt att 
beskriva (Nonaka et al., 2000). Däremot upplevs att det också finns kunskap som är svår 
att beskriva och kommunicera, det vill säga den tysta, implicita, kunskapen (Nonaka et 
al., 2000). Det är den implicita kunskapen som en arbetsgivare framför allt ska försöka 
att tillvarata, för den finns inte registrerad på samma sätt som den explicita som ofta 
finns nerskriven i form av data, manualer med mera (Nonaka et al., 2000). Om inte den 
implicita kunskapen tillvaratas försvinner den lätt ur organisationen, när individerna 
pensionerar sig. Arbetsgivaren kan försöka att tillvarata den implicita kunskapen genom 
exempelvis någon form av kunskapsöverföring. När intervjupersonerna beskriver sin 
kunskap, beskriver de i själva verket deras kompetens. Med det menas att det inte bara 
handlar om deras kunskap och färdigheter, utan också om deras erfarenheter, 
kontakter/nätverk och subjektiva värderingar (Keen, 2004, refererad i Claesson et al., 
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2007).  Dessa kanske kan ses som en del av den implicita kunskapen i och med att dessa 
också är svåra att förmedla ifrån en medarbetare till en annan.  

 
2) Faktorer som påverkar beslutet att pensionera sig 
Inom organisationen där tre av de framtida pensionärerna idag är anställda, fanns det 
möjlighet att gå i avtalspension från det att individen fyller 62 år. Dessa har själva 
beslutat att gå i pension, där dock en av dem på grund av omorganisation fick ett 
konkret förslag/erbjudande om avtalspension vid en ålder yngre än 62 år. Detta 
förslag/erbjudande accepterades, men upplevelsen var att ”man hade ju egentligen inget 
val”. Två av intervjupersonerna har uppnått lagstadgade ålder för att gå i pension, men 
därefter valt och haft möjligheten att fortsätta arbeta.  
 
Anledningarna varierade till varför intervjupersonerna bestämde sig för att pensionera 
sig före den lagstadgade pensionsåldern. En anledning var den ekonomiska faktorn, där 
villkoren i denna organisation är 72 % av lönen till dess personen fyller 65 år. ”Det är 
väldigt förmånligt […] skulle jag jobba kvar skulle jag arbeta för 28 % på heltid.” 
Individens äktenskapliga status var också en faktor som påverkade beslutet. Det verkade 
skilja sig utifrån om individen var ensamstående eller gift/sammanboende, vilket 
intervjupersonerna uttryckte ”min partner har varit pensionär i ett år” och ” jag hade 
varit kvar längre om jag hade varit singel”. Den av intervjupersonerna som var 
ensamstående hade försökt att fortsätta att arbeta direkt efter uppnådd pensionsålder, 
men inte fått möjligheten av sin arbetsgivare till det.  
 
Ytterligare faktorer som påverkade var familjebilden (barn och barnbarn) och känslan 
av att ”kunna få bestämma över sitt eget liv” och ”ta dagen som den kommer”. Framtida 
planerade aktiviteter (fritidssysselsättning och eventuellt fortsatt deltidsarbete) efter 
pensioneringen kan även vara faktorer som påverkade beslutet att pensionera sig, vilket 
uttrycktes ”Vi köpte husbil här i våras, så vi skall ut och åka. Man är fri…”, ”Vi dansade 
squaredans i tio år och det är kanske något som vi får ta upp också” och ”sedan tänker 
jag inte lägga av helt att arbeta”. Yttre faktorer, omgivningsfaktorer, kan också påverka 
beslutet att pensionera sig, som exempelvis hur individens arbetssituation ser ut med 
mera. Detta uttrycktes enligt följande;  
 

Jag tycker att i och med att med tanke på det strul som är nu, så känns det skönt att 
få gå i pension. […] Nu tycker jag faktiskt inte att det är roligt längre, när inte 
systemen går bra. Det tycker jag är jätte jobbigt och frustrerande. 

 
Sedan hände det så att jag hade en kollega till mig som gick bort direkt efter 
pensionen och som hade jobbat fram till 67 år. Det påverkade mig och jag tänkte 
till. Jag vet inte hur länge jag lever. Därmed bestämde jag mig för att säga upp 
mig. […] Det är anledningen till att jag valt att gå i pension. Sedan tycker jag 
också att det är roligt att sluta, medan jag ännu tycker att det är roligt. 

 
Diskussion gällande ”Faktorer som påverkar beslutet att pensionera sig”. 

Ålderspensionering kan indelas i tre kategorier; 1) frivillig/ofrivillig 2) före/vid den 
lagstadgade pensionsåldern 3) delvis/fullständig pension (Beehr, 1986). Den första 
kategorin innebär att pensioneringen är frivillig eller ofrivillig kopplat till individens 
hälsa, där intervjupersonerna i denna undersökning pensionerade sig frivilligt i och med 
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att inte någon av deltagarna går i pension på grund av sjukdom. Annars är hälsan en av 
de faktorer som i stor utsträckning påverkar beslutet att pensionera sig (Beehr, 1986). 
Enligt Taylor och McFarlane Shore (1995) skall inte pensionering enbart ses som ett 
frivilligt beslut i och med att det kan finnas flera praktiska faktorer som kan göra att det 
upplevs tvunget att pensionera sig. Detta stämmer väl in på några av deltagarna som 
upplevde att det inte fanns något val, utan att de var tvungna att pensionera sig trots 
viljan att fortsätta att arbeta. 
 
Den andra kategorin är om individen går före eller vid den lagstadgade pensionsåldern 
och i den här undersökningen var det tre som valt att pensionera sig före den 
lagstadgade pensionsåldern och två som gick vid den lagstadgade pensionsålder, men 
som sedan valt att fortsätta att arbeta.  
 
Den sista kategorin handlar om att delvis fortsätta arbeta eller fullständigt sluta att 
arbeta. De som gick vid den lagstadgade pensionsålder har gjort valet att fortsätta att 
arbeta delvis eller fullständigt efter den lagstadgade pensionsåldern och de framtida 
pensionärerna som valt att pensionera sig före den lagstadgade pensionsåldern har valt 
att fullständigt sluta att arbeta vid intervjutillfället. Dock är inställningen att de gärna 
vill fortsätta arbeta på deras egna villkor efter deras pensionering.  
 
De framtida pensionärerna kan i dagsläget sägas tillhöra kategorin frivillig/ofrivillig i 
och med att samtliga deltagare frivilligt pensionerar sig, det vill säga det är inte fråga 
om någon pensionering på grund av sjukdom. De tillhör också kategorin före/vid 
lagstadgade pensionsålder i och med att några av de framtida pensionärerna går före 
eller vid den lagstadgad pensionsålder. De två som gått vid den lagstadgade 
pensionsålder och har sedan valt att fortsätta att arbeta och tillhör därmed också 
kategorin delvis/fullständig pension. Kanske kommer de framtida pensionärerna som 
valt att pensionera sig i förtid att också tillhöra kategorin delvis pension i och med att 
samtliga visade intresse för framtida arbete. Beehr (1986) poängterar att pensionärer kan 
tillhöra en men också flera av dessa kategorier, vilket deltagarna i undersökningen gör.  
 
De faktorer som intervjupersonerna framhåller som anledningar till att de bestämt sig 
för att pensionera sig före den lagstadgade pensionsåldern är; ekonomiska villkor, 
äktenskaplig status, familjebilden, känslan av att kunna ha möjligheten att bestämma 
över sitt liv, framtida planerade aktiviteter i form av fritidssysselsättning och fortsatt 
arbete samt omgivningsfaktorer som exempelvis den nuvarande arbetssituationen. 
Dessa faktorer stämmer väl överens med forskning gjord av Beehr (1986), som påvisar 
att det finns personliga och omgivningsfaktorer som antingen gör att individen stannar 
kvar i arbetslivet eller väljer att pensionera sig. De personliga faktorerna kan enligt 
Beehr (1986) vara bland annat hälsan och den ekonomiska faktorn och 
omgivningsfaktorerna kan vara arbetsrelaterade eller icke arbetsrelaterade. Exempel på 
en arbetsrelaterad faktor är upplevelsen av arbetssituationen och exempel på icke 
arbetsrelaterade faktorer är den äktenskapliga statusen, familjebilden och framtida 
fritidssysselsättningar.   
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3) Intresse från arbetsgivaren och de framtida pensionärerna att tillvarata deras 
kunskap och erfarenhet  
Uppfattningen var att ”det är chefens sak” och/eller i samråd med de framtida 
pensionärerna att planera för tillvaratagandet av deras kunskap och erfarenhet, det vill 
säga att försöka överföra kunskapen och erfarenheterna ifrån dessa till kvarvarande 
medarbetare. ”Nej, det är väl egentligen min chef och jag som tillsammans bestämde 
det. För de insåg ju liksom att när jag går ut härifrån, hur skall det gå?” 
 
Att enbart på eget initiativ ta upp ämnet om att tillvarata de framtida pensionärernas 
kunskap och erfarenhet med arbetsgivaren/chefen kan upplevas motigt. Det uttrycktes 
”Det är ingen som har sagt någonting om det […] När inte de… jag går ju inte och säger 
det själv”. En anledning till att arbetsgivaren inte tar upp ämnet kan enligt 
intervjupersonerna bero på den omorganisering som skall ske inom organisationen i 
försäkringsbranschen och att det inte är klart om eller hur tjänsterna skall se ut eller 
finnas kvar på likvärdigt sätt som i dagsläget, vilket uttrycks ”Men jag kan tänka mig att 
i och med att man inte vet exakt hur det kommer att bli med omorganiseringen... hur 
min tjänst kommer att se ut... Det kanske är därför som man inte tar hänsyn till min 
kunskap”. En annan anledning kan vara att arbetsgivaren helt enkelt inte har förståelse 
för vad de framtida pensionärerna har för kunskap och erfarenheter och vad som därmed 
kommer att försvinna ur organisationen den dag de pensionerar sig.  
 
När chefen/arbetsgivaren visade intresse för att tillvarata pensionärens kunskap och 
erfarenheter, kunde det göra att den framtida pensionärens egna initiativ ökade. En av 
deltagarna hade på eget initiativ förmedlat vidare information om vissa saker till 
personer som den hade ett nära samarbete med. Detta för att arbetet som har lagts ner 
inte skall gå om intet. 
 
De framtida pensionärerna ville gärna förmedla kunskapen och erfarenheterna vidare, 
kunskapsöverföra, till andra genom att låta den personen/personerna gå parallellt under 
en tid, för att muntligt men även ”praktiskt kunna visa hur det fungerar”. Att praktiskt 
överföra sin kunskap gjorde att det fanns möjlighet att också överföra den implicita 
kunskapen utöver den explicita kunskapen. ”Det hade varit önskvärt att jag hade fått gå 
parallellt med någon. Det är saker jag glömmer bort att jag gör och saker som jag ser 
som självklart, det är svårt att skriva ner allting”. Det poängterades också att ”Den 
dagen jag går härifrån, så finns ju inte min kunskap kvar längre”. 
 

Diskussion gällande ”Intresse från arbetsgivaren och de framtida pensionärerna 
att tillvarata deras kunskap och erfarenhet”. 

Något som framkommer tydligt är att medarbetarens chef/arbetsgivare verkar spela en 
stor roll, när det gäller att få till stånd ett tillvaratagande av individens kunskap och 
erfarenhet inför pensioneringen. Det bekräftas av Nonaka et al. (2000) som påstår att det 
är organisationens ledning och framför allt dess mellan chefer som ska förmedla 
visionen om att bibehålla kunskapen inom organisation, utveckla och förespråka att 
kunskapen och erfarenheten hos organisationens medarbetare skall tillvaratas. Även 
Bruzelius och Skärvad (2000) påpekar att det är cheferna som är nyckelpersonerna, för 
att medarbetaren ska kunna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till 
organisationen. Ett sätt att bibehålla kunskapen inom en organisation är genom 
kunskapsöverföring, det vill säga att kunskapen överförs, förmedlas, ifrån en individ till 
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en annan (Argote et al., 2000).  Förmedlingen, överföringen, kan ske genom 
kommunikation eller genom att någon praktiskt visar hur något fungerar. Det 
sistnämnda är bra när det är svårt att med ord kommunicera, beskriva, hur exempelvis 
en rutin fungerar (Argote et al., 2000). Intervjupersonerna själva förespråkar att få 
förmedla sin kompetens genom att både praktiskt visa och kommunicera till en person, 
som skall gå parallellt med dem under en tidsperiod. Kombinationen av kommunikation 
och att praktiskt visa är en förutsättning för att även förmedla den implicita kunskapen, 
vilken är svår att beskriva enligt Argote et al. (2000). I den här undersökningen 
framkommer att organisationen inom försäkringsbranschen, som tre av de framtida 
pensionärerna som intervjupersonerna arbetar på, står inför en omorganisering. Därav 
uppfattar deltagarna i undersökningen att omorganisationen påverkar arbetsgivarens 
intresse och möjlighet till genomförande av kunskapsöverföring. Abrahamsson och 
Andersen (2002) menar att organisationer under de senaste åren har förändrat sin 
fokusering till förändring, nyskapande och utveckling. I och med att omorganisering, 
förändring, är något som sker kontinuerligt i organisationer bör arbetsgivaren kunna 
arbeta med frågor gällande kunskapsöverföring ändå och inte bli hindrade av en 
omorganisering. Åtminstone ta upp frågan och diskutera och förklara hur det ligger till i 
varje enskilt fall. På tal om hinder finns det många andra faktorer som skulle kunna vara 
hinder för kunskapsöverföring så som motivation och vilja, typ av kunskap som skall 
överföras, medarbetarna som är inblandade, ledningen med flera (Argote et al., 2000). 
Min uppfattning är att samtliga intervjupersoner har viljan och motivationen att 
förmedla sin kunskap, både den explicita och den implicita och de är personer som sitter 
inne med mycket erfarenhet, vilket arbetsgivare borde vilja tillvarata innan de 
pensionerar sig.  
 
4) Tiden fram till pensioneringen och framtidsinställningen 
Trivseln på arbetsplatsen påverkades inte i stort av beslutet att pensionera sig och det 
uttrycktes ”Nej, jag trivs jätte bra och det har liksom inte på något sätt varit några 
konstigheter”. Individerna verkade trivas mycket bra med sin arbetsgivare i stort, det 
vill säga med arbetsplatsen, medarbetarna och arbetsuppgifter. Det som påverkade 
undersökningsdeltagarnas trivsel negativt tiden fram till pensioneringen, var en 
omorganisation på arbetsplatsen. Det uttrycktes ”nu tycker jag inte att det är lika roligt 
längre, när inte de nya datasystemen går bra och osäkerheten med omorganiseringen”. 
Den kommande omorganiseringen påverkade också känslan positivt av att rätt beslut 
var fattat gällande att pensionera sig tidigare än vid 65 års ålder. Engagemanget för sina 
arbetsuppgifter var detsamma som innan beslutet fattades att pensionera sig. När det 
gäller motivationen hade den i princip inte heller förändrats något med beslutet, dock 
hade motivationen sjunkit när det gäller det som komma skall, framtiden, så som 
exempelvis en kommande omorganisationen, nya system med mera. Detta uttrycktes 
”Inte riktigt till det som kommer längre fram till exempel den nya organisationen” och 
”Det är massor med nya grejer på gång, och dem kan ju jag liksom strunta i och med att 
dem inte berör mig”.  
 
Arbetsgivarens inställning till att tillvarata eller inte tillvarata de framtida 
pensionärernas kunskap och erfarenhet påverkade intervjupersonernas 
framtidsinställning till viss del. När arbetsgivaren visade engagemang att försöka 
tillvarata den framtida pensionärens kunskap och erfarenheter, påverkades 
framtidsinställningen positivt. Det uttrycktes ”Ja, det är ju naturligtvis härligt att de 
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känner så”. En mer negativ framtidsinställning, blev det när arbetsgivaren inte visade 
sitt engagemang att tillvarata kunskapen och erfarenheterna, vilket upplevdes som ”trist 
och tråkigt”.  
 
Undersökningsdeltagarna som frivilligt hade valt att pensionera sig före den lagstadgade 
pensionsåldern, hade en positiv framtidsinställning, vilket uttrycktes ”Jag ser fram emot 
min pensionering, det skall bli kul - nya utmaningar, trots att jag har trivts jätte bra” och 
”Jag ser verkligen fram emot pensioneringen”. Däremot var framtidsinställningen lite 
mer negativ om upplevelsen var att det inte var frivilligt som beslutet togs att 
pensionera sig. Det uttrycktes. ”Jodå, nu känns det bra faktiskt. Men det är ju ändå en 
väldigt stor omställning. […] Så att jag tror att det går bra. Jag hoppas det.” 
Framtidsinställningen till livet som pensionär, påverkades också negativt om önskan att 
fortsätta arbeta inte uppmärksammades eller tillvaratogs. ”Jag hade tänkt jobba två år 
till. […] Jag ansökte om det hos min arbetsgivare, men jag fick aldrig något svar.” 
Samtliga av de framtida pensionärerna upplevde att de hade en god hälsa. 
Intervjupersonerna som valt att pensionera sig före den lagstadgade pensionsåldern 
uttryckte en viss oro för att förlora den sociala biten, som arbetet innebar.  
 

Diskussion ”Tiden fram till pensioneringen och framtidsinställningen”. 
Något som verkar påverka upplevelsen av tiden fram till pensioneringen är 
organisationsförändringar. Det kan härledas till att organisationsförändringar påverkar 
de anställdas trygghet på arbetsplatsen, där trivseln är en faktor som exempelvis 
påverkas negativt och där även inlevelsen, engagemanget, till det nya är en faktor som 
försämras (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Locke (1976, referad i Näswall, 
Hellgren & Sverke, 2003) definierar arbetstrivsel som hur nöjd den anställde är med sin 
arbetssituation.  Både att trivseln har försämrats sista tiden och att motivationen 
försämrats en aning till det som kommer längre fram i tiden så som omorganisationen, 
förmedlas tydligt av intervjupersonerna.  
 
Intervjupersonerna uttrycker att det är trist och tråkigt att deras kunskap och erfarenhet 
inte tillvaratas av arbetsgivaren, Dock är min upplevelse att om individen på det stora 
hela är mycket nöjd med sin arbetsgivare, sina medarbetare och sina arbetsuppgifter, 
påverkas individen inte avsevärt mycket av detta. Vilket kan förstås i och med att en del 
deltagare uttrycker det själva, men också att de har arbetat en längre tid för samma 
arbetsgivare.   
 
Omständigheter, faktorer, som påverkar de framtida pensionärernas framtidsinställning 
kan enligt Schlossberg (1995, refererad i Pinquart et al., 2007) vara socioekonomisk 
status, äktenskaplig status, hälsa och fritidssysselsättning innan pensioneringen. Dessa 
faktorer kan leda till hur framtidsinställningen blir, det vill säga positiv, negativ eller 
neutral (Schlossberg, 1995, refererad i Pinquart et al., 2007). Upplevelsen är att deras 
inställning i stort är positiv till framtiden och vad pensioneringen har i sitt sköte. Dock 
upplevs också att om pensioneringen inte upplevdes frivillig, verkar 
framtidsinställningen mer neutral eller kanske till och med mer negativ. Det uttrycks 
bland annat med ”det löser sig nog”. Hur inställningen för pensioneringen sedan faktiskt 
blir beror på hur individerna fullföljer sina planer, hur hälsan bibehålls med mera 
(Antonovsky & Sagy, 1990, refererade i Pinquart et al., 2007). I fasen efter 
pensioneringen är det vanligt med en smekmånad, där den positiva inställningen 
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bibehålls i och med att allt är rosenskimrande, nytt, spännande och det känns som 
semester, påvisar Atchley (1974, refererad i Pinquart et al., 2007).  
 
En oro för att förlora den sociala biten vid pensioneringen uttrycks och det är inte en 
ovanlig känsla. Individerna träder efter pensioneringen ur rollen som ”arbetare” och 
inträder en ny roll som ”pensionär” och den sociala biten är förknippad med arbetsrollen 
(Atchley, 1974, refererad i Pinquart et al., 2007).   
 
5) Fortsatt arbete efter pensioneringen eller efter den lagstadgade pensionsåldern 
Två av deltagarna i denna undersökning har valt och fått möjligheten att fortsätta arbeta 
efter pensioneringen och de övriga framtida pensionärerna visade intresse att fortsätta 
att arbeta efter pensioneringen. Det fanns flera omständigheter, faktorer, som påverkade 
individerna att fortsätta arbeta efter pensioneringen. En tycktes vara den sociala faktorn, 
det vill säga att träffa folk, komma hemifrån och helt enkelt ha något att göra. ”Jag 
skulle ramla ihop och dö direkt om jag inte hade någonting att göra. Jag skulle känna 
mig totalt värdelös”. De framtida pensionärerna som själva valt att pensionera sig 
uttryckte också att de kommer att sakna ”den sociala biten” med att ha ett arbete, när de 
väl har pensionerat sig. En annan faktor tycktes vara den ekonomiska, det vill säga 
kanske att en låg ekonomisk pension och/eller önskan att dryga ut den ekonomiska 
kassan för att kunna bibehålla den nuvarande livsstilen. Att fortsätta arbeta kan också 
göra att individerna ifråga fysiskt och psykiskt mår bättre, vilket kan leda till ”mindre 
besök till doktorn”. De som fortsatt att arbeta har gjort det med liknande arbetsuppgifter 
som de hade innan deras officiella pensionering och de som valt att pensionera sig före 
den lagstadgade pensionsåldern, uttryckte att de skulle vilja fortsätta arbeta med ungefär 
likvärdigt arbete. De som valt och fått möjligheten att fortsätta arbeta efter den officiella 
pensioneringen, har gjort det efter en kortare tid som fullständig pensionär. Det 
uttrycktes enligt följande;  
 

Det är lite olika naturligtvis, men de flesta har varit hemma en kort period skulle 
jag vilja säga, några månader kanske. Sedan är det inte roligt. Sedan börjar man 
klättra på tapeterna alltså. […] Är man sedan gift och har en fru som är hemma, så 
vill inte hon ha kvar honom hemma. Det vet jag många som säger "vad skönt att 
han fick jobb här, så jag slipper se honom på dagarna". Gå där hemma och nöta på 
varandra, en väldig, kolossal omställning.  

 
Diskussion gällande ”Fortsatt arbete efter pensioneringen”. 

Enligt Atchley (1974, refererad i Pinquart et al., 2007) kan tiden efter pensioneringen 
bestå av en fas av smekmånad eller vila/avkoppling. Känslorna under denna fas är oftast 
av positiv karaktär. När fasen efter pensioneringen tar slut och övergår i 
reorienteringsfasen, kan dock känslornas karaktär ändras till en känsla av besvikelse 
och/eller att den subjektiva uppfattningen av välmående avtar (Atchley, 1974, refererad 
i Pinquart et al., 2007). Detta är kanske det som en del pensionärer upplever förr eller 
senare efter sin officiella pensionering och därmed väljer att försöka skaffa sig ett 
arbete. Ytterligare faktorer som intervjupersonerna själva beskriver som bidragande till 
varför de fortsätter att arbeta är den sociala och den ekonomiska faktorn, vilka är de 
faktorer som också Hyde et al. (2004, referade i Nuttman-Shwartz, 2007) funnit som de 
mest avgörande faktorerna till fortsatt yrkesarbetande. Intervjupersonerna har fortsatt 
med liknade arbetsuppgifter som de tidigare arbetade med innan pensioneringen på 
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deltid eller heltid, vilket är bland det vanligaste sättet att fortsätta arbeta på efter den 
officiella pensioneringen (Whitbourne, 2001, refererad i Nuttman-Shwartz, 2007). 

 
Sammanfattning 

 
Syftet i stort med denna undersökning var att få en förståelse för tillvaratagandet av 
framtida pensionärers kunskap och erfarenheter och om det eventuella tillvaratagandet 
påverkade deras framtidsinställning. 
 
Metoddiskussion 
Om jag hade varit en mer erfaren intervjuare hade jag kanske lyckats att få mer 
uttömmande svar ifrån samtliga deltagare. Jag upplevde själv en viss skillnad mellan 
intervjuerna, där jag anser att den sista blev bättre än den första. Detta i och med att jag 
kände mig lite säkrare i min roll som intervjuare och att jag hade erfarenhet ifrån 
tidigare intervjuer inom ämnet.   
 
Det insamlade materialet är heterogent på så sätt att det är män och kvinnor, framtida 
pensionärer som pensionerar sig före den lagstadgade pensionsåldern och de som valt 
fortsatt arbete efter den lagstadgade pensionsåldern, de arbetar för olika arbetsgivare 
eller på olika avdelningar, med olika befattningar, arbetsuppgifter och yrkesansvar. De 
som valt att pensionera sig före lagstadgad pensionsålder arbetar alla inom samma 
organisation och de framtida pensionärerna som har valt att fortsätta att arbeta efter den 
lagstadgade pensionsåldern arbetar också inom samma organisation. Önskvärt hade 
varit att ha deltagare ifrån flera organisationer för att kunna generalisera materialet i 
undersökningen till framtida pensionärer i stort. Däremot kan undersökningen vara 
generaliserbar i syfte att medvetandegöra organisationer om vikten av att tillvarata 
kunskap och erfarenheter och att individer gärna önskar förmedla sin kunskap och sina 
erfarenheter till andra. Dessutom finns det ett stort intresse hos framtida pensionärer att 
fortsätta att arbeta efter den officiella pensioneringen och på det sättet också bidra med 
sin kunskap och sina erfarenheter. 
 
Litteratursökningen gjorde jag delvis innan, men framförallt efter de genomförda 
intervjuerna. Anledningen till att jag gjorde litteratursökning även innan intervjuerna 
var för att få lite mer kött på benen inför skapandet av intervjuguiderna och inför de 
faktiska intervjuerna. Vad jag har kunnat se har det inte bedrivits någon direkt forskning 
inom området att tillvarata kunskap och erfarenheter hos framtida pensionärer, vilket 
gör att jag gärna skulle vilja fortsätta forskning inom detta område. 
 
Sammanfattning 
Jag vill betona tre fynd som jag har gjort med denna undersökning. Det första är att de 
framtida pensionärerna framförallt uttrycker att det i stort är arbetsgivaren/chefens 
uppgift att tillvarata deras kunskap och erfarenheter, vilket exempelvis kan göras genom 
kunskapsöverföring. Både arbetsgivare och de framtida pensionärerna önskar 
kunskapsöverföra genom en kombination av kommunikation och praktisk 
demonstration. När kunskapsöverföring utförs med hjälp av dessa två metoder är det 
lättare att lyckas med att tillvarata/överföra både den explicita och den implicita 
kunskapen.  
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Det andra är att oavsett om arbetsgivare visar intresse eller inte för att tillvarata de 
framtida pensionärernas kunskap och erfarenheter, framkommer att de i stort är positivt 
inställda till framtiden som pensionär ändå. Dock upplever jag att om valet att 
pensionera sig skett enbart på eget bevåg eller inte påverkar framtidsinställningen 
positivt eller negativt. 
 
Det tredje är att de framtida pensionärer upplever en viss oro för avsaknaden av den 
sociala biten och det gör att de som väljer att pensionera sig i förtid visar intresse för 
framtida arbete. Detta tycker jag är intressant för att det är just den sociala faktorn 
förutom den ekonomiska faktorn, som bidrar till att de framtida pensionärerna som valt 
att fortsätt arbeta efter den lagstadgade pensionsålder gör det. De framtida 
pensionärerna är medvetna om den kommande omställningen.  Det är en stor 
omställning för individen att gå ifrån arbetslivet till livet som pensionär, men de som är 
förberedda inför pensioneringen kan vara mer positivt inställda för framtiden och vad 
den har i sitt sköte (Glamser, 1981, refererad i Taylor & McFarlane Shore, 1995). Därav 
kan det vara bra att erbjuda en pensionärsutbildning, som den studerade organisationen i 
försäkringsbranschen gör, för att just underlätta denna omställning i livet. Vetskapen 
som den framtida pensionären erhåller ifrån utbildningen kan också leda till att 
individen känner sig mer säker och positiv till att pensionera sig och får kanske även 
mer realistiska förväntningar på framtiden (Taylor & McFarlane Shore, 1995; Broderick 
& Glazer, 1983). Deltidsarbete kan också vara ett sätt för att underlätta omställningen 
från arbetare till pensionär, enligt Canaff (1997). Intressant är också att enligt 
personalansvarige i organisationen i försäkringsbranschen, är det svårt att få tag på 
kompetent arbetskraft, som kan ersätta de framtida pensionärerna. Denna arbetsgivare 
har under de senaste åren genomfört två åtgärder för att få behålla medarbetarna längre i 
arbetslivet, förändringen av pensionsavtalet och möjlighet till deltidspensionering. 
Precis detta menar Beehr (1995) att arbetsgivare bör tänka på, det vill säga att inte 
erbjuda attraktiva avtalspensioner och de bör också uppmuntra medarbetarna till 
deltidspensionering.  
 
Avslutningsvis vill jag också säga att det vore spännande att prata med de framtida 
pensionärerna och höra hur deras syn på livet är idag och om de framtida pensionärerna 
som förtidspensionerade sig har börjat/fortsatt att arbeta. Har de möjligtvis uppnått steg 
fyra i pensioneringsmodellen, det vill säga stabilitet enligt Atchley (1974, refererad i 
Pinquart & Schindler, 2007)?  
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INTERVJUGUIDE – FRAMTIDA PENSIONÄRER 
 
Huvudfråga: Hur upplever du att din arbetsgivare tar tillvara på din kunskap/erfarenhet 
inför din pensionering? Påverkar det din framtidsinställning? 
 

• Kön  
• Ålder 
• Äktenskaplig status 
• Upplevt hälsotillstånd 
• Utbildning 
• Befattning 
• Hur länge har du arbetat på detta företag? 
• När i tid planerar du att gå i pension?  
• Hur känns det för dig inför din pensionering? (bra, mindre bra) 
• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter (ansvar/befogenheter/inflytande)?  

 
• Hur trivs du på din arbetsplats idag? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

 
• Inför din kommande pensionering, upplever du att du är motiverad på arbetet på 

samma sätt som innan pensionen närmade sig? På vilket sätt? 
• Hur förblir du motiverad? Vad är det som gör att du inte känner dig motiverad? 

 
• Om du skulle få beskriva din kunskap och dina erfarenheter – hur skulle du göra 

det? 
 

• Känner du en vilja att förmedla vidare din kunskap och dina erfarenheter inför 
din kommande pensionering? Om inte, varför? 

• Är det något du har funderat på? På vilket sätt skulle du vilja göra det i så fall? 
• Är det något speciellt du skulle vilja förmedla vidare av din kunskap och dina 

erfarenheter? 
 

• Har din arbetsgivare pratat med dig om att de skulle vilja ta vara på din kunskap 
och dina erfarenheter inför din pensionering?  

• Om – när och hur gjorde de det?  
• På vilket sätt skulle din arbetsgivare vilja förmedla vidare din kunskap och dina 

erfarenheter? Eller gör din arbetsgivare det idag? I så fall – på vilket sätt? 
• Är du nöjd med denna form? Eller skulle du vilja göra det på något annat sätt 

(istället eller som komplement)? 
• Om du förmedlar vidare din kunskap och dina erfarenheter - hur känns det för 

dig? 
• Hur upplever du att din kunskap/dina erfarenheter som du försöker förmedla, tas 

emot av din omgivning? Hur känns det för dig? 
 

• Slutligen, år det något du vill tillägga eller förtydliga rörande det som vi har 
pratat om? 

• Avslut – tack! 

Bilaga 1 
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INTERVJUGUIDE  
 

KOMPLETTERING TILL DEN FRAMTIDA PENSIONÄREN SOM STARTAT ETT 
EGET FÖRETAG SOM HYR UT PENSIONÄRER 

 
• Hur gammal är du? 

 
• Vad har du för utbildnings-/yrkesbakgrund? 

 
• När grundade du företaget? 

 
• Varför gjorde du det? Hur kom du på idén? 

 
• Vad motiverar dig? 

 
• Hur fungerar din verksamhet? 

o Inom vilka områden arbetar ni?  
o Var geografiskt arbetar ni? 
o Vilka kunder har ni? 

 
• Vilken ålder har de som arbetar för dig?  

 
• Hur många anställda har du?  

 
• På vilket sätt är de anställda hos dig? (Heltids-, deltids-, projektanställda eller 

dylikt) Hur mycket arbetar de i genomsnitt? 
 

• Vad har de för utbildnings-/yrkesbakgrunder? 
 

• Vad arbetar de med i dagsläget? 
 
• Varför tror du att de vill fortsätta arbeta efter deras officiella pensionering? 

 
• När i tid ungefär efter det att de pensionerade sig började de hos dig? 

 
• Vad tror du ett arbete betyder för dessa människor som är anställda hos dig? För 

dig? 
 

• Tror du företag/arbetsgivare önskar ha personal som är äldre än 65 år? Varför? 
Varför inte? 
 

• Hur tror du att arbetsmarkanden kommer att se ut framöver, med tanke på att det 
nu är många 40-talister som snart pensionerar sig? 
 

• Något du önskar tillägga? 
 

• Tack för din medverkan! 

Bilaga 2 
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INTERVJUGUIDE – PERSONALANSVARIG 
 

• Vad har du för befattning inom organisationen? 
 

• Hur länge har du haft denna befattning? 
 

• Hur gammal är du? 
 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 

• Arbetar ni med att försöka att tillvarata de framtida pensionärernas kunskap och 
erfarenheter? På vilket sätt? Varför inte? 

 
• Skulle ni kunna tillvarata kunskapen och erfarenheterna på något annat sätt? På 

vilket sätt? 
 

• Hur emottas det av de framtida pensionärerna att ni önskar/önskar inte tillvarata 
deras kunskap och erfarenheter? 

 
• Har du/ni någon uppfattning om hur många det är som inom snar framtid 

kommer att gå i pension?  
 

• Vilken genomsnittsålder brukar de ha som pensionerar sig? 
 

• Hur ser ert pensionsavtal ut? 
 

• Gör ni något för speciellt för de framtida pensionärerna? Om ja, vad? Varför? 
 

• Upplever ni att det är svårt att få tag på personal som skall efterträda de framtida 
pensionärerna? Varför? Varför inte? 

 
• Är det något ni önskar tillägga? 

 
• Tack för din medverkan! 

Bilaga 3 
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INTERVJUGUIDE  
 

KOMPLETTERING TILL DEN FRAMTIDA PENSIONÄR SOM UPPNÅTT 
LAGSTADGAD PENSIONSÅLDER OCH SOM VALT ATT FORTSÄTTA ARBETA

  
 

• Hur gammal är du? 
 

• Hur upplever du ditt hälsotillstånd? 
 
• Din äktenskapliga status? 

 
• När gick du i officiell pension? Varför? Hur gammal var du? 

 
• Vad har du för utbildnings-/yrkesbakgrund? 

 
• Hur kommer det sig att du började hos ”hyr en pensionär”? 

 
• När började du arbeta hos ”hyr en pensionär”? 

 
• Hur mycket arbetar du? 

 
• Med vad arbetar du? 

 
• Varför önskar du fortsätta att arbeta? 

 
• Om du inte skulle arbeta, hur skulle ditt liv se ut tror du? 

 
• Hur upplevde du omställningen ifrån att vara arbetare till att vara pensionär? 

 
• Hur trivs du som ”pensionär” idag? 

 
• Något du önskar tillägga? 

 
• Tack för din medverkan! 
 

 
 
 

Bilaga 4 
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