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Sammanfattning 
 
En kvalitativ undersökning har gjorts på ett bemanningsföretag som riktat in sig på att anställa 
pensionärer. Sex pensionärer har intervjuats om sin syn på fortsatt anställning efter ett långt 
yrkesverksamt liv. Resultatet har analyserats med stöd av analytisk induktion. Följande områ-
den har behandlats: hälsofrämjande perspektiv på arbete, behovs- och motivationsfaktorer, 
grupperingar och kontroll, erfarenhet och lärande, arbete och fritid samt slutligen strategier 
som tilltalar äldre arbetskraft. 
  
Syftet var att kartlägga huruvida bemanningsföretaget tog tillvara den erfarenhet och yrkes-
kompetens som pensionärerna tillgodogjort sig i sitt yrkesverksamma liv. Vi ville också un-
dersöka på vilka sätt en anställning bidrog till en ökad livskvalitet.  
 
Resultatet visade att få anställda utförde arbeten med koppling till sitt tidigare yrkesliv. Flerta-
let arbeten liknade hushållsnära tjänster. Att vara behövd, utföra ett meningsfullt arbete, social 
kontakt och uppskattning var viktigt. Få pensionärer påtalade att de var anställda av ekono-
misk anledning. Tid för återhämtning och egna aktiviteter fördes fram som viktiga delar i pen-
sionärernas liv. Ingen pensionär kunde tänka sig att arbeta i egen regi utan trivdes som an-
ställd, trots en sämre ersättning. 
 
Nyckelord: äldre arbetskraft, kompetens, yrkeserfarenhet, flexibilitet, pensionär  
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Abstract 
 
A qualitative survey has been carried out in a manning company whose business concept was 
to employ pensioners. Six pensioners have been interviewed regarding their views on resumed 
employment. The results of these interviews have been analysed supported by analytic induc-
tion. Areas investigated cover: promotion of better health through work, motivation factors, 
groupings and control, experience and learning, work and spare time and finally strategies that 
appeal to an older workforce. 
 
The purpose of the survey was to investigate whether the manning company utilizes pension-
ers’ experience and work skills from their former working life. We also wanted to examine if 
and whether continued employment contributed to an increased quality of life. 
 
The result showed that few employees were employed in positions that had any connection 
with their former working lives. The majority of tasks given were similar to ordinary house-
work. To be needed, to perform purposeful work, to have social contacts and be appreciated 
were important. Few pensioners commented that the reason for their continued employment 
was financial. Time for recreation and own activities were expressed as important in the pen-
sioners’ way of life. None of the pensioners wished to own their own business, they were sat-
isfied with being employed despite a lower remuneration. 
 
Keywords: older workforce, working capital, work experience, flexibility, pensioner 
 
 
 



Förord 
 
Denna C-uppsats är skriven som en del av vår examen i Arbetsvetenskap på Högskolan i 
Halmstad. Det har varit en lärorik utmaning att knyta ihop uppsatsens alla delar och vi kan 
konstatera att vi under arbetets gång erhållit ny kunskap om ämnet arbetande pensionärer. 
 
Vi vill som författare till denna uppsats rikta ett stort tack till Veteranpoolen i Halmstad. Ert 
samarbete och er goda vilja har hjälpt oss att göra vår uppsats möjlig att skriva. Till alla med-
verkande pensionärer vill vi sända en tacksam tanke. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare Thomas Knoll som med entusiasm och hjälpsamhet gett oss goda råd under ar-
betsprocessen.  
 
Med hopp om intressant läsning. 
 
 
 
Maria Stenström och Patricia Wall 
 
Halmstad 2010-05-25 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Genom att ta del av den offentliga debatt som råder har författarna uppmärksammats på att de 
demografiska förhållandena i samhället står inför stora förändringar vilket i sin tur bidrar till 
att framtidens arbetsliv med all sannolikhet kommer att se annorlunda ut. Diskussionen i sam-
hället tar upp problematiken kring den växande skaran av 40-talister samt det faktum att vi i 
dag lever allt längre och samtidigt håller oss friska. Det leder till att många av dagens äldre 
inte känner sig färdiga med sitt yrkesverksamma liv trots uppnådd pensionsålder. 
 
En ny undersökning som Pensionsmyndigheten nyligen skrivit visar att vi arbetar allt längre 
upp i ålder. I dag lämnar den genomsnittlige svensken arbetet först vid 63,2 års ålder, vilket är 
den högsta åldern på 30 år. På 1990-talet slutade den genomsnittlige svensken att arbeta vid 
62 års ålder. Rapportens talesman menar att det inte är uteslutet att åldern för utträde från ar-
betsmarknaden fortsätter att öka under kommande år. (Pensionsmyndigheten) 
 
En relativt ny företeelse i samhället som författarna har iakttaget är etableringen av beman-
ningsföretag som riktar in sig på äldre arbetskraft. Företagen säger sig vilja möjliggöra för 
erfarna personer med stor kompetens att arbeta längre och vill därigenom bidra till en bättre 
fungerande arbetsmarknad. Bemanningsföretag som dessa betonar sin kostnadseffektivitet och 
saluför seniorerna som ambitiösa och yrkesskickliga med mångårig erfarenhet från ett långt 
yrkesliv.  
 
Det bemanningsföretagen talar tystare om är hur fördelaktigt det är för ett företag att anställa 
en person som gått i pension. Istället för att betala sociala avgifter om cirka trettio procent på 
utbetalad lön och förmåner behöver de endast betala tio procent i ålderspensionsavgift. Detta 
gäller från 65 års ålder fram till det att personen fyller 72 år. Efter 72 års ålder betalas inga 
avgifter alls till skattemyndigheten. (Skatteverket) Författarna ser dessutom att pensionären är 
flexibel då denne redan har sin pension och alltså inte behöver lägga energi på att finna ett 
nytt arbete för att försörja sig. I ett bemanningsföretag blir detta extra tydligt eftersom pensio-
nären endast kallas in då någon efterfrågar vissa tjänster, trots att pensionären är anställd i 
företaget. 
 
Författarna noterar att ett företag, som erbjuder till exempel hemstädning under två timmar 
varje vecka, kräver en summa av kunden om 390 kronor per timma samt 137 kronor i fram-
körningsavgift vid varje tillfälle om kunden tecknar ett årsabonnemang, annars är tjänsten 
betydligt dyrare (Hemfrid). 
 
Det råder en relativt livlig debatt kring att höja pensionsåldern. Nya åsikter som gör sig gäl-
lande föranleder oss att spekulera kring samhällets ändrade syn på äldre som arbetskraft. I 
denna framtidsvision ryms även det faktum att det näst intill är omöjligt för arbetslösa äldre 
att få ett nytt arbete. Enligt arbetsförmedlingens prognos för 2010 till 2011 kommer arbetslös-
heten för dem som är 55-64 år att öka från en idag redan hög nivå. De äldre har oftast en låg 
utbildningsgrad, och just de lågutbildade är de mest utsatta (Arbetsförmedlingen). Författarna 
ser att det blir viktigt att beakta hur olika arbetsmarknadsfrågor påverkar både den enskilde 
och arbetsmarknaden i stort. Framtidens behov av kompetent arbetskraft kan leda till ökade 
sociala klyftor och sätta fokus på klassperspektivet då vissa har en ekonomi som tillåter en 
tidig pensionsavgång medan andra tvingas arbeta längre för att klara sin försörjning. 
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Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt och författarna kan skönja vissa tendenser av 
betydelse för framtidens arbetsmarknad. En återkommande farhåga, är att de äldre kommer att 
göra anspråk på arbeten som de yngre behöver för att komma in på arbetsmarknaden. De de-
mografiska förhållandena i hela västvärlden präglas idag av en åldrande befolkning med allt 
färre yngre som deltar i arbetslivet.  I Sverige kommer inte yngre arbetskraft att saknas de 
närmaste åren då flertalet invandrare är yngre, däremot kommer inte invandringen att klara av 
att kompensera för framtida behov av arbetskraft då ett stort antal äldre går i pension inom 
några få år (Arbetsförmedlingen). Allt färre ska försörja allt fler i framtiden och i detta ligger 
en svår utmaning. 
 
Även utomlands råder en socialpolitisk familjedebatt om hur den växande skaran åldringar 
inverkar på samhällets välfärd. Flera länder är medvetna om att det kommer att råda en demo-
grafisk snedfördelning i framtiden. I vissa länder anser sig beslutsfattarna ta ett ansvar genom 
att skattepolitiskt gynna vissa grupper i samhället. I Tyskland handlar den så kallade single-
debatten och debatten om befolkningens åldrande bland annat om att en ”egoistisk” reproduk-
tionsobenägenhet (sjunkande födelsetal) hos yngre, framförallt högutbildade kvinnor, skapar 
befolkningspolitiska problem i framtiden. De kvinnorna som inte bidrar till familjebildning 
anses då inte ha rätt till pension, sjukvård med mera i samma utsträckning som de kvinnor 
som ”gjort rätt för sig” genom att producera ett tillräckligt stort antal avkommor. Genom skat-
te- och bidragspolitiska åtgärder gynnas flerbarnsfamiljer, varigenom regeringen hoppas kun-
na minska befolkningspyramidens överbelastning av äldre. (Die Single-Generation) 
 
Författarna noterar vidare att företag och organisationer idag har krav på sig att vara flexibla 
och anpassa sitt utbud efter omvärldens önskemål. Samtidigt måste tillgångar och utveck-
lingsbehov som finns i organisationer kontinuerligt ses över. Idag ser flera organisationer på 
de anställdas erfarenhet och kompetens som en tillgång och en stark konkurrensfaktor. Förfat-
tarna tycker sig förstå att det behövs förslag på nya lösningar som lockar de äldre till att bidra 
på arbetsmarknaden. Samhället kan göra stora vinster genom att försöka överföra erfarenhet 
och kunskap mellan äldre och yngre samt mellan arbetstagare med olika kompetens och ut-
bildning. När praktik och teori kan mötas skapas möjlighet till ett ökat lärande och verksam-
hetsutveckling. Flera arbetsgivare har dock insett värdet av att behålla, alternativt återanställa 
äldre, då de med sin kompetens och erfarenhet tillför organisationen ett stort värde. Äldre 
anställda har ofta värdefulla yrkeskontakter och ett gediget nätverk. Författarna tror att en stor 
fråga i framtiden kommer att vara hur företagen och staten skall kunna verka för att motivera 
äldre att arbeta längre än till 65 års ålder. En höjning av pensionsåldern är självklart en väg att 
gå men denna tar inte hänsyn till de individer som faktiskt är utslitna i kroppen vid den åldern. 
Ett annat sätt, som vi ser i dag, är att inkomster som inte kommer direkt från arbete beskattas 
högre än inkomster från just arbete. Här höjs röster som påpekar att pension är ”uppskjuten 
lön” vilket förmodligen är ett argument som kommer att användas även i framtiden när skatt 
på eget pensionssparande ska betalas. 
 
En annan aspekt är att dagens befolkning lever allt mer spridd i samhället och i världen. Fa-
miljer bildas och ombildas ibland flera gånger innan tiden för pension infinner sig. Detta kan 
innebära att många människor kan komma att leva under ensamma förhållanden och på långt 
avstånd från familj och släkt. Vid ett flertal flyttningstillfällen under ett yrkesverksamt liv är 
det heller inte säkert att många nära vänner finns kvar. Ett liv i ensamhet kan för vissa vara 
det som väntar den som ska gå i pension. Författarna ser att den sociala samvaro som ett arbe-
te kan skapa skulle kunna vara ett alternativ till social isolering. 
 



3 

1.2 Syfte och problemställning  
Författarna anser att inledningen sätter fokus på ett relevant och aktuellt ämne. Syftet med vår 
undersökning är att finna skäl till varför äldre människor som har gått i ålderspension väljer 
att fortsätta att arbeta. Författarna ska belysa vad som kan motivera pensionärer att arbeta 
längre samt hur de äldre ser på sitt arbete inom ett bemanningsföretag som riktar in sig på att 
anställa äldre arbetskraft. Vårt arbete har riktat in sig på att förstå vilka sorts arbeten pensio-
närer är beredda att ta och om de anser sig villiga till att kompetensutveckla sig för att kunna 
lösa nya arbetsuppgifter. Fokus har också legat på om, och i vilken utsträckning, deras yrkes-
kompetens tillvaratas. Syftet har lett oss fram till följande frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer motiverar äldre till att återgå i arbete efter att de gått i pension? 
• Hur tillvaratas pensionärernas kompetens när de arbetar inom ett bemanningsföretag? 
• Vilka kompetenser premieras av ett bemanningsföretag som anställer pensionärer? 
• Vilken är pensionärens behållning av att arbeta? 

1.3 Disposition 
Fortsättningsvis kommer vår uppsats att redogöra för tidigare forskning, teorier samt begrepp 
som använts för att förstå och förklara våra frågeställningar. Uppsatsen ger en redogörelse för 
våra metodologiska ställningstaganden och vi visar hur vi har gått tillväga när undersökningen 
genomförts. Författarna redogör sedan för urval, datainsamling, analysmetod och avslutar 
avsnittet med en metoddiskussion. Vi tar upp etiska ställningstaganden samt uppsatsens värde 
i förhållande till dess validitet. Därefter redovisar vi våra resultat temamässigt. Uppsatsen ger  
en beskrivning av Veteranpoolen ur olika perspektiv. Författarna strävar efter att endast be-
skriva det empiriska material som är av intresse för att belysa våra forskningsfrågor och vår 
avsikt är att läsaren ska kunna dra egna slutsatser av innehållet. I analysen, som sedan följer, 
kommer vi att låta teori och empiri mötas samt argumentera för hur vi besvarar våra fråge-
ställningar. Vi avslutar analysen med att formulera några slutsatser inom vårt ämne. Diskus-
sionen sammanfattar och diskuterar arbetet som helhet. En reflektion kring kommande forsk-
ningsbehov finns i uppsatsens avslutande delar. Litteraturförteckningen samt den bilaga som 
vi anser vara av intresse för läsaren finns på slutet. Vi vill poängtera att vi avser att ha ett kri-
tiskt och granskande förhållningssätt till uppsatsen som helhet. 
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2 Tidigare forskning 
Det är inte enkelt att finna tidigare forskning som knyter an till våra frågeställningar och vårt 
ämnesområde. Vi anser att det har att göra med att ämnet arbetande pensionärer är ett relativt 
nytt samhällsfenomen. I kapitlet redogörs här för två, för vårt ämnesområde relevanta, veten-
skapliga undersökningar. En undersökning utförd i Storbritannien belyser arbetsförhållanden 
och strategier som tilltalar äldre att fortsätta att vara tillgängliga och berikande på arbetsmark-
naden, en annan visar på ett försök från ett företag i Kanada att lägga upp strategier för att 
behålla de äldres kompetens. Vi hänvisar sist kortfattat till ytterligare en undersökning i Ame-
rika från 1975. Författarna finner dock inte någon forskning som fördjupar sig i hur företag 
ska kunna få människor som redan gått i pension, trots att de är arbetsföra, att återgå i arbete.  
Författarna anser att forskning som bedrivs i andra delar av världen inom detta område kan 
vara vägledande och intresseväckande för ett land som Sverige trots att arbetsförhållanden 
och regelverk kan differentiera. 
 
 

2.1 Strategier som kan attrahera äldre arbetskraft inom brittisk 
sjukvård 
Vården i Storbritannien har problem med att behålla sjuksköterskor i arbetet tills de uppnår 
pensionsålder. Forskare kan i en undersökning som gjorts bland arbetsledare och chefer påvi-
sa att det finns ett flertal skäl till varför sjuksköterskorna väljer att sluta och till att de inte 
önskar att anställas igen. Dessutom framarbetar forskarna förslag på faktorer som skulle kun-
na göra det mer attraktivt att arbeta högre upp i ålder. Som exempel kan nämnas att ett samar-
bete mellan olika vårdgivare som möjliggör utveckling inom flera vårdområden och beman-
ningsplanering mellan organisationerna som skulle kunna få de äldre att arbeta längre. (Leese, 
Storey & Cheater, 2009) 
 
Policys som möjliggör en större flexibilitet bland de anställda genom att tillåta en större rör-
lighet mellan olika tjänster med likvärdiga löneavtal skulle kunna vara gynnsamma. Vidare är 
rättvisa ingångslöner, karriärmöjlighet och kontinuerlig kompetensutveckling faktorer som 
skulle kunna skapa en kontinuitet bland personalen inom vården. Flexibilitet vad det gäller 
arbetstider och möjlighet att byta till mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter för äldre anses 
positivt. Mixade arbetsgrupper vad gäller ålder och kompetens skulle enligt undersökningen 
möjliggöra kompetensöverföring bland vårdpersonalen. (Leese m.fl., 2009) 

2.2 Strategier för att behålla kompetens i företagen vid generations-
växling 
En undersökning, utförd i Kanada år 2009, syftar till att undersöka hur organisationer kan 
skapa mer flexibla arbetsförhållanden för att attrahera och behålla äldre arbetskraft. Underök-
ningen för fram att det ligger i organisationers intresse att även äldre trivs och kan utvecklas 
på sin arbetsplats. Experter förutspår en ökning av äldre arbetskraft som vill fortsätta att arbe-
ta även efter att de gått i pension. Flera undersökningar visar också att människor tilltalas av 
mer flexibla arbetsförhållanden ju äldre vi blir. Samhället behöver förbereda sig inför den 
kommande demografiska förändringen och utveckla nya flexibla lösningar som motsvarar de 
äldre anställdas behov. (Koc-Menerd, 2009) 
 
Undersökningen kommer fram till att det kommer att råda brist på kompetens bland annat 
inom områden som hälsovård, tekniska arbetsområden, serviceyrken och vissa växande indu-
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strier. Att anställa äldre arbetskraft kan delvis vara en lösning på de kommande kompetens-
problem vi står inför. Både i Nordamerika och i Europa ökar antalet anställda som är äldre än 
55 år. Antingen senarelägger de sin pensionsålder eller så arbetar de även sedan de gått i pen-
sion. Många företag anställer gärna äldre arbetskraft då de tillför ett värde med sin mångåriga 
erfarenhet, sitt tekniskt kunnande, sitt rika nätverk och professionella kontakter. Att prioritera 
äldre kan komma att ta sig olika uttryck inom en organisation. Motivationsfaktorer blir viktiga 
att se över då lönen i sig inte skapar tillräcklig attraktionskraft. Även möjligheten till återan-
ställning av pensionerad arbetskraft bör beaktas. Strategier för att överföra kunskap mellan 
äldre och yngre bör tas fram och företag gör även klokt i att rekrytera äldre som söker nya 
utmaningar och vill få utlopp för sitt samhällsengagemang. (Koc-Menerd, 2009) 
 
Undersökningen tar fasta på olika strategier för att behålla, återanställa och rekrytera värde- 
fulla äldre. En strategi tar fasta på vikten av att skapa förhållanden som kan relateras till äldres 
behov av motion och förebyggande hälsa. Forskaren betonar stark värdet av arbetsplatsens 
möjlighet att skapa flexibla förhållanden. Flexibiliteten kan till exempel genomsyra arbets-
scheman, arbetstid, arbetsplats och ansvarsfördelning. Organisationer som erbjuder en portfo-
lio av flexibla lösningar innebär naturligtvis olika konsekvenser för respektive individ. (Koc-
Menerd, 2009) 
 
Flertalet äldre vill komma ifrån regelbunden arbetstid och utföra en del av arbetet utanför ar-
betsplatsen. Att ha en viss valfrihet kring sin arbetssituation, och att samtidigt delvis kunna 
ägna sig åt andra valfria aktiviteter, lockar de äldre till fortsatt arbete. (Koc-Menerd, 2009) 
 
En annan strategi går ut på att låta de äldre successivt trappa ner i arbetstid eller att byta till en 
tjänst som innebär färre ansvarsområden. Det kan också innebära en ”time out” i upp till två 
år eller en gradvis nedtrappning av ansvar och arbetstid. Målet är att skapa förhållanden som 
motsvarar både företagets mål och de äldre anställdas krav och förväntningar. Företag är of-
tast väl medvetna om att inhyrda konsulters kunskap är betydligt mer kostsam än den befintli-
ga kunskap som finns inom företaget. Studier visar att anställda som gynnades av flexibla 
förhållanden också är mer effektiva och högpresterande. Ledningens inställning var också en 
nyckelfaktor till de anställdas engagemang. En viktig frågeställning är hur organisationen når 
ut till de pensionärer som kan tänka sig fortsätta arbeta. Artikeln föreslår flera tänkbara alter-
nativ till exempelinformation via internet, broschyrer, telefonrådgivning och pensionärsplane-
ringskurser. (Koc-Menerd, 2009) 
 
I dag försöker flera företag att behålla kontakten med de anställda som gått i pension för att på 
så vis skapa en pool av äldre som inte ställer sig främmande till att att arbeta efter pensionsål-
dern. Att skapa projektbaserade arbetstillfällen samt olika typer av korttids- och säsongsan-
ställningar motiverar äldre till arbete enligt denna undersökning. De äldre kan då återanställas 
eller anställas på konsultbasis. Forskaren hänvisar till ytterligare en undersökning som säger 
att de äldre faktiskt kan arbeta upp till tusen timmar per år och fortfarande få ut sin fulla pen-
sion. (Koc-Menerd, 2009) 

2.3 Flytande pensionsålder med efterföljande deltidsarbete 
Hochschild (1997) hänvisar till ett företag som 1975 genomdrev ett förslag vilket innebar att 
de anställda kan gå i pension mellan 50-65 års ålder för att sedan arbeta fyrtio procent av sin 
tidigare arbetstid. Ledningen uppmärksammade detta som en lyckad strategi då de kunde dra 
nytta av de anställdas expertis och de anställda kunde finna en balans mellan arbete och tid för 
återhämtande aktiviteter. (Hochschild, 1997) 
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3 Teori 
En teori är en modell av verkligheten som har sin egen förklaring till orsaker och samman-
hang. Varje teori pekar på olika centrala förhållanden och konsekvenser i sätt att tänka och 
handla. För forskaren kan teorin indikera var tonvikten ska läggas, vilka samband som ska 
undersökas och vilka frågor som ska belysas. Valet av teorier har sålunda betydelse i forsk-
ningsprocessens alla steg och får naturligtvis konsekvenser för vår uppsats.  

3.1 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Det finns flera faktorer som påverkar de anställdas hälsa och produktivitet. Den psykosociala 
arbetsmiljön är viktig för att den anställde ska må bra och arbeta effektivare. Flera av de fak-
torer som anses främja detta går att förändra eller påverka i gynnsam riktning. 
 
I vårt arbete ställer vi både yttre och inre krav på oss som individer. Det ställs yttre krav på att 
vi ska prestera och hålla oss till vissa tidsgränser samtidigt som vi själva ställer inre krav på 
att vi ska koncentrera oss samt vara uppmärksamma på arbetsuppgiften. I dag vet vi genom 
forskning och erfarenhet att allt för höga psykologiska krav har en negativ effekt på vår hälsa. 
 
Krav-, kontroll- och stödmodellen tar upp kontroll över både själva arbetet och kontroll över 
användandet av de kunskaper och erfarenheter individen har då denne utför arbetet. Modellen 
visar hur krav, kontroll och stöd samverkar. Kontroll i arbetet syftar på handlingsutrymme i 
planering av arbetets utförande, tillräckliga kunskaper och färdigheter så att individen känner 
att denne har möjlighet att lära sig nya saker samt att monotona och repetitiva arbetsuppgifter 
kan undvikas. Problemlösning och kreativitet är hälsofrämjande inslag i arbetet. Hög kontroll 
i arbetet har i olika forskningssammanhang visat sig ha positiv effekt på bland annat anställ-
das avsikt att fortsätta sin anställning, välmående, trivsel på arbetet, motivation, engagemang 
och arbetsprestation. Socialt stöd upplever vi från personer i vår omgivning, det kan vara stöd 
från både ledning och kollegor på arbetet. Modellen kommer fram till att socialt stöd gör att vi 
klarar av arbetet på ett betydligt bättre sätt. Att ha ett aktivt arbete med prestationskrav behö-
ver inte påverka den anställde negativt om ett socialt stöd finns. Teorin skiljer ibland på emo-
tionellt stöd som innebär att någon lyssnar på dig samt dina arbetsproblem och instrumentellt 
stöd som krävs för att få hjälp med vissa arbetsuppgifter. (Karasek, 1979 respektive Karasek 
& Theorell, 1990) 
 
Antonovsky (2005) framhåller en teori inom medicinsk sociologi som uppmärksammar vilka 
faktorer som gör att vi håller oss friska trots att vi utsätts för svårigheter och påfrestningar. 
Han menar att detta salutogena perspektiv, framhållandet av vad som håller oss friska trots att 
vi utsätts för så många påfrestningar, bör prägla vår syn på hälsa och välmående. Författaren 
står bakom en modell som kallas KASAM. K står för känsla, A står för av och SAM står för 
sammanhang. Tillsammans står det för känsla av sammanhang. (Antonovsky, 2005) 
 
Modellen KASAM består av tre komponenter som samspelar. Den första är begriplighet och 
handlar om huruvida individen tolkar mottagen information som tydlig, förnuftsmässig och 
enkel att förstå. Det poängteras att informationen inte behöver vara önskvärd eller positiv för 
att upplevas som begriplig. Hanterbarhet syftar på om individen upplever sig ha tillräckliga 
resurser och kunskaper för att hantera de krav och förväntningar som ställs. Hög grad av han-
terbarhet gör att individen känner hon kan hantera och påverka en ovan situation utan att kän-
na sig stressad. Den sista komponenten, meningsfullhet, innebär att det är viktigt att individen 
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känner att livet, med dess alla situationer, har en mening och att konstruktivt tänkande gör att 
vi ser på svårigheter mer som utmaningar och berikande än som hinder i livet. (Tamm, 2002) 

3.2 Behov och motivation 
Motivation kan vara en inre och yttre drivkraft. Motivation hör samman med lärande och på 
vilka sätt vi kan påverka individens motivation att förändra inlärda och invanda handlingar 
dvs. rutiner. Ellström skriver om yttre och inre motivation som drivkraften bakom våra hand-
lingar. Yttre motivation skapas genom att leva upp till krav från andra, belöningar, högre lön 
eller genom att undvika att misslyckas. Detta står i motsats till inre motivation som härleds ur 
sådana handlingar som har ett värde i sig, oavsett vad handlandet leder till. Inre motivation 
kan skapas i sådant arbete som upplevs intressant och meningsfullt. Forskning om motivation 
lägger bland annat vikten vid arbetsvillkor och arbetsinnehåll. Kopplat till lärandet finns en 
risk i att arbete som styrs av yttre motivation kan främja ett okritiskt och rutinmässigt hand-
lande då individen anpassar sig efter yttre faktorer. Oftast finns det inslag av båda typerna av 
motivation till vårt handlande. (Ellström, 1996) 
 
Några gynnsamma motivationsfaktorer, vilka har forskningsmässigt stöd, är att den anställde 
få utföra arbetet från början till slut med ett synligt resultat, att arbetet skapar ett värde eller 
påverkar andra människor, att den anställde kan påverka hur arbetet ska utföras (handlingsut-
rymme) samt om någon form av återkoppling ges till den som utför arbetet. Att sedan kunna 
använda sig av sin erfarenhet och kompetens skapar en meningsfullhet i arbetet. Sättet att or-
ganisera arbetet och olika arbetsformer spelar roll i sammanhanget. Hur individen upplever 
faktorer som lön, trygghet och relationer till ledning och kollegor är individuellt. Självförtro-
ende och tilltron till den egna förmågan kan kopplas till den kultur med normer och värde-
ringar som råder på en arbetsplats. (Ellström, 1996) 
 
Motivation definieras ofta genom olika begrepp varav ett är behov. Med behov menas här 
någon form av tillstånd hos en individ som är omedvetet, men som kan upplevas som en brist 
eller något denne strävar efter. Tillståndet kan vara både fysiskt och psykiskt betingat. (Ell-
ström, 1996) 
 
Maslow har utvecklat en teori som står som modell för en människas behov (se figur 1). Be-
hoven rangordnas där de som är längst ner på skalan måste uppfyllas innan individen kan 
komma vidare till nästa nivå. Fysiologiska behov, längst ner på skalan innebär i första hand 
att individen har mat för dagen och någonstans att bo där denne kan känna sig säker. Den 
andra nivån står för trygghetsbehov. Individen vill inte känna sig rädd, hotad eller orättvist 
behandlad. Är dessa behov tillfredsställda kan individen börja tänka på framtiden. Den tredje 
nivån inriktar sig på att individen vill ha meningsfulla relationer till andra för att uppfylla sina 
sociala behov och bli accepterad av andra. Den fjärde nivån innebär att individen vill få upp-
skattning och erkännande av andra människor som hon har relationer till. I den femte nivån 
vill individen självförverkliga sina egna talanger och bli så bra inom dessa som individen har 
förutsättning att bli. Detta är ett steg som individen aldrig anser sig uppnå. (Landy & Conte, 
2007) 
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Figur 1: Maslows behovshierarki 
 
Maslows teori har visat sig vara svår att bevisa med hjälp av empiriska studier, då en männi-
ska tillfredställer sina behov i fler sammanhang än arbetslivet. Andra viktiga delar i männi-
skans liv kan vara familjeliv och fritidsliv. (Mabon, 1980) 
 
Hertzberg (1993) undersökte under 1950-talet vad i arbetet som motiverar individen och ska-
par tillfredsställelse. Undersökning riktade in sig på vad individen behöver för att må bra på 
arbetsplatsen samt vad som motiverar en människa i arbetet. Hertzberg delar upp sitt resultat i 
två grupper av faktorer som påverkar individens behov. Dessa benämns som hygienfaktorer 
och motivationsfaktorer (se figur 2). Faktorerna är oberoende av varandra och de påverkar 
beteendet på olika sätt. Missnöje uppstår i relation till omgivningen medan tillfredsställelse 
oftast kan härledas till typ av arbetsuppgifter. Effektiviteten ökar då motivationsfaktorerna 
stärks, det vill säga om möjligheter att utvecklas finns och om individen känner ansvar och 
kan påverka sitt arbete. Däremot ökar inte hygienfaktorerna trivseln i arbetet utan håller en-
dast missnöjet borta, högre lön ökar alltså inte trivseln på arbetet. (Hertzberg, Mausner & 
Bloch Snyderman, 1993) 
 
Mabon (1980) påpekar att Hertzbergs teorier varit föremål för kritik i arbetspsykologiska tid-
skrifter. Andra forskare menar att studier gjordes på väl kvalificerade tjänstemän. Dessa har 
oftast ett arbete med tillfredställande löner, hög status och goda arbetsförhållanden. Forskaren 
menar att det inte längre är intressant att diskutera motivation i arbetslivet utan att det är mer 
intressant att diskutera motivation i samhället och vilka omständigheter som gör att olika 
människor har så olika uppfattningar och förväntningar på vad arbetslivet har att erbjuda. 
(Mabon, 1980) 
 
 

Fysiologiskt behov 

Trygghetsbehov 

Samhörighetsbehov 

Behov av upp-
skattning 

Behov av själv-
förverkligande 
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- Relationer på arbetsplatsen - Uppskattning 
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- Företagspolicies  
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Figur 2: Hertzbergs tvåfaktorsteori 
 

3.3 Grupperingar och kontroll 
Reich (1994) delar in arbeten i tre former varav den enklaste är rutinmässiga produktions-
tjänster. Det är arbeten som till sin karaktär är repetitiva, standardiserade och enformiga. De 
omfattar både individer i produktionen samt deras kontrollerande chefer eller arbetsledare. 
Därefter kommer persontjänster, vars arbetsform också är rutinmässig men med högre grad av 
egenkontroll. Persontjänster skiljer sig från produktionstjänster då det alltid finns en annan 
människa som är mottagare av tjänsten. Symbolanalytiska tjänster är den tredje arbetsformen, 
detta är arbeten som går ut på att se och avhjälpa brister för att koordinera verksamheten till 
ett önskat resultat. Dessa tjänster framställs i former som symboliserar lösningar, vilka kan 
säljas över hela världen. En stor del av arbetet innebär att utbyta erfarenheter, förmedla kun-
skaper eller redovisa resultat. (Reich, 1994, s. 155ff) 
 
Berger (2001) menar att människan lever i olika grupperingar som hon känner lojalitet med. 
Bland dessa nämns arbetsliv, nära vänner och familj. Gruppmedlemmar kontrollerar varandra 
inom gruppen genom att använda förlöjligande, förtal samt i extremfall utfrysning. I alla soci-
ala grupperingar finns det åsikter och handlingar som blir normaliserande med följd att de 
som avviker från normen utsätts för påtryckningar. Gruppens målsättning är att försöka få den 
som avviker att återgå till det ”normala”. (Berger, 2001, s. 69ff) 
 
Uttryck för att beskriva människor kan vara status och prestige. I vardagen uttrycks ofta ett 
statustänkande och ett användande av statussymboler kan ses. Inom socialpsykologin betyder 
status den ställning en människa har i en grupp eller organisation. Ställningen kan vara av 
ledande eller underordnad karaktär beroende på vilka arbetsuppgifter individen har som an-
ställd. Att ha hög status innebär att individen har en hög ställning med stora befogenheter i ett 
företag. Status inkluderar även det anseende en viss roll medför, ibland oberoende av perso-
nens duglighet. Prestige kan innebära att individen lyckas och uppskattas i sin roll på arbetet. 
En skicklig anställd kan ha hög prestige trots låg status samtidigt som en anställd med en hög 
befattning kan ha låg prestige. (Mabon, 1980) 
 
En del av samhällets kontroll ligger i uppdelningen i sociala skikt. Dessa skikt kan vara 
klasstillhörighet, kast eller ras. Klass är den skiktning där den sociala rörligheten är störst. 
Skitningen en individ tillhör gör denne över- eller underordnad. Den sociala skiktningen ger 
en individ makt, privilegier och prestige samtidigt som kvaliteten och kvantiteten på livsmöj-
ligheterna begränsas. (Berger, 2001, s. 75ff)  
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Män och kvinnor kan aldrig ha en likvärdig nivå inom något system, då kvinnans kön gör att 
hon ingår i en separat struktur skiljt från mannen Detta innebär att även om en kvinna skulle 
ha samma arbete, lön och status som en man, kommer hon ändå alltid att vara underordnad 
mannen på grund av sitt kön. Eftersom de sociala skikten har som funktion att över- och un-
derordna människor blir även här kvinnans kön ett socialt skikt. (Ritzer, 2008, s. 460). 
 
”Krav- och kontrollmodellen” är ett välkänt begrepp när det gäller ohälsa i arbetslivet. Indivi-
dens upplevelse av kontroll av hur och när arbetsuppgifter ska genomföras ställs mot kraven 
på arbetets genomförande. Stressen i arbetet ökar om kraven är stora och kontrollen är liten, 
likaså om kraven är små oavsett om individen har stor kontroll eller inte då en individ kan bli 
understimulerad av att ha för enkla arbetsuppgifter. Den emotion som skapar stress tros vara 
skam då individen får låg status om den inte kan styra sitt arbete vid låg kontroll. (Dahlgren & 
Starrin, 2004, s. 156) 
 
Scheff säger att undertryckande av känslor som uppkommer i arbetslivet till exempel vrede, 
skräck, skuld och kärlek kan leda till en känsla av skam om de trycks undan.  Det kan senare i 
livet leda till stress och i förlängning sjukdom. (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 166) 
 
Hochschilds teorier om serviceyrken med anknytning till emotionellt arbete, känsloregler och 
socialt arbete påverkar också emotioner som kan leda till ohälsa hos den arbetande individen. 
Bokens författare menar att individens verkliga känslor ska undantryckas för att bemöta och 
tillfredsställa kundens önskemål. Även om inte Hochschild tar upp begreppet skam så pekar 
hon ändå på hur ett socialt utbyte av respekt och visad hänsyn och erkänd status sker. (Dahl-
gren & Starrin, 2004, s. 44) 

3.4 Erfarenhet och lärande 
Arbete och lärande hör ihop enligt författaren Per-Erik Ellström (1996). I dag ställs högre 
krav på organisationers flexibilitet och serviceutbud. För att överleva måste individen anpassa 
sig till omvärldens krav och ständigt förnya sin kompetens. Utmaningen ligger i att skapa för-
nyelse, stödja och tillvarata medarbetarnas kompetens. Att ständigt nyanställa kan bli kost-
samt. Begreppet ”En lärande organisation” har funnits sedan början av 1990-talet inom fram-
tidsvisionerna för hur arbetslivet bör utvecklas. Forskning visar att endast en liten del av vad 
som lärs in under en formell utbildning kan överföras och användas i praktiken. Därför blir 
det viktigt att skapa organisationer med förutsättning för handlande, kunskapsutnyttjande och 
lärande mellan de anställda. Det behövs tillräcklig kunskap, handlingsutrymme, motivation 
och självförtroende i en god arbetsorganisation. Att känna delaktighet och inflytande över sitt 
arbete är viktigt för att skapa engagemang hos de anställda. (Ellström, 1996) 
 
Anställda i en organisation har ofta tillskansat sig en stor erfarenhet och kompetens. Arbets-
uppgifterna bör utformas så att de anställda är med och utformar mål samt reflekterar över 
resultat och tillvägagångssätt. Att känna kontroll i sitt arbete är viktigt. Olika arbetsuppgifter 
ställer olika krav på de anställdas förmågor och det ligger en utmaning i att balansera uppgif-
tens svårighetsgrad mot individens förmågor. En alltför komplex arbetsuppgift kan orsaka 
stress och sämre prestation. Arbetsuppgifter med för låg svårighetsgrad kan kännas enformig 
och sänker engagemanget hos den anställde. Lärande främjas av reflektion och utbyte av erfa-
renheter. Anställda har mycket kunskap som kan samverka med en gedigen erfarenhet. Att 
praktiskt skapa utrymme för att anställda ska kunna delge varandra kunskap och erfarenhet 
ökar sannolikheten för att skapa en lärande organisation. Det ligger en utmaning i att föra ett 
växelspel mellan teoretisk kunskap och praktiskt handlande i olika situationer. Ledningen har 
en betydande roll vad gäller att skapa en utvecklingsfrämjande arbetsplats. Ledarens föreställ-
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ningar och värderingar styr i hög grad, likaså den omvärld som vi faktiskt lever i. En ledning 
ska både stötta, ställa krav samt bidra till utveckling. Konkurrens- och maktförhållanden samt 
arbetsmarknadens tillgång och efterfrågan styr i hög grad valet av strategi i en arbetsorganisa-
tion. (Ellström, 1996) 

3.5 Arbete kontra fritid 
På senare år har alltså motivationsforskningen kommit att innefatta inte endast arbetet utan 
även fritiden. Mabon (1980) menar att arbetsförkortningar och längre semester innebär mer 
fritid för de anställda. Upplevelsen av arbetet har visat sig påverka hur anställda väljer att till-
bringa sin fritid. Förståelsen av människan i arbetslivet måste alltså delvis grundas på förhål-
landen utanför arbetsplatsen. Traditionella livsstilar och värderingar ifrågasätts i högre grad i 
dag. Den protestantiska etiken om hårt arbete börjar släppa sitt grepp om anställda i flera län-
der. I dag är det inte självklart att människor vill viga sitt liv åt företaget vilket tidigare ofta 
förekommit. Människor som inte befinner sig i karriären kan uttrycka att arbetet är relativt 
meningslöst och för att få behållning av livet så måste andra värden tillföras i form av ett ak-
tivt och meningsfullt fritidsliv. (Mabon, 1980) 
 
Författaren Mabon (1980) menar att flertalet människor i dag har mer fritid än tidigare och 
många har även det bättre ställt ekonomiskt. Dessutom har bestämmelserna för förtids- och 
deltidspensionering varit förmånliga under de senaste 20 åren. Människor i olika åldrar funde-
rar över sin arbetssituation och vad dessa vill få ut av livet. Ett inslag i utvecklingstendenserna 
är att människor går igenom olika faser i sitt vuxna liv vilket påverkar vår relation både på 
och utanför arbetet. (Mabon, 1980) 
 
En krisålder är den som infinner sig vid 60 års ålder. Då de fysiska krafterna börjar avta och 
individen kan anses som passé i arbetslivet av yngre årgångar. De snabba förändringsvillkoren 
inom arbetslivet kan få äldre att känna sig osäkra, trots en gedigen yrkesbakgrund. Individen 
upplever att denne inte har så många år kvar i yrkeslivet, åtminstone inte karriärmässigt. Des-
sa tankar kan påverka arbetsinsatsen hos en anställd. I en avhandling som skrivits av Roland 
Björkberg finns arbetslivet indelat efter olika åldrar. Följande stereotypa antaganden finns om 
personer vid 55-60 år, de blir besvikna vid en omorganisering, de följer ett inrutat mönster, de 
orkar inte och de ser för första gången sin död som inte alltför avlägsen. (Mabon, 1980) 
 
Hochschild (1997) anser att ju mer vi arbetar desto mer upplever vi vår situation på hemma-
plan som stressande. Ju mer ansträngande vi upplever vår hemmamiljö desto mer flyr vi in i 
arbetet. Det finns minimalt med tid för återhämtning och umgänge med barn och familj. Tid 
för arbete och tid för familjen ställs mot varandra. Utmaningen ligger i att uppnå en balans 
mellan den tid vi spenderar på arbetet och den som vi tillbringar tillsammans med familjen. 
Arbetslivet och familjelivet har genomgått enorma förändringar medan våra tankar och värde-
ringar kring desamma inte förändrats i lika stor utsträckning. Arbetslivet förändras ständigt 
och det blir viktigt att hitta strategier för att uppnå en hälsosam balans. (Hochschild, 1997) 
 
Avlönat arbete premieras och det sociala, empatiska arbetet värderas lägre. Varje familjemed-
lem vill lägga upp sin arbetsvecka efter sina tider och aktiviteter. Författaren menar att frågan 
om hur balans uppnås mellan tiden på arbetet och hemma kommer att följa oss över lång tid 
framöver. Arbete och fritid sammanflätas och vi ser trender som syftar till att underlätta för 
den anställde att få tid för både arbete och familj. Vi har aldrig lagt så många timmar på avlö-
nat arbete som i dag. Företag tävlar om att attrahera och behålla kompetent, högutbildad per-
sonal med olika medel. Författaren menar att många företag försöker att skapa en lustfylld 
familjär stämning på arbetsplatsen. Ideala arbetsplatser som tillhandahåller all tänkbar service 
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skapas om den anställde erbjuder sin tid på arbetet som motprestation. Den nya trenden inne-
bär att kommuner ”outsoursar” många omsorgsområden. Ett företags framgång betalas ofta av 
dem som har minst att säga till om – barnen, de sjuka och de äldre. Hochschild (1997) har 
studerat familjevänlig policys på en stor amerikansk arbetsplats. Företaget hade ett problem 
med att professionella kvinnliga anställda slutade och att de därmed förlorade värdefull kom-
petens och erfarenhet. (Hochschild, 1997) 
 
Mabon (1980) påstår att vår inställning till arbete och fritid har förändrats. De sociala skydds-
näten gör att vi tackar nej till mindre attraktiva arbeten till förmån för nya livsstilar där vår 
fritid spelar en allt viktigare roll vilket till viss del motsäger Hochschild. (Mabon, 1980) 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras författarna och valet av metod. Därefter beskrivs författarnas veten-
skapliga förhållningssätt och forskningsansats samt undersökningens tillvägagångssätt. Kapit-
let avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Författarna 
En av författarna har erfarenhet inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, personalekonomi 
och lönesättning efter att under de senaste åren ha arbetat som personalhandläggare. Synen på 
anställda och de kostnader det innebär för arbetsgivaren är präglad av att vara medveten om 
hur små förändringar i lön eller personalstyrka kan skapa stora kostnader för till exempel ar-
betsgivaravgifter och ökade lokalhyror för kontorsutrymmen och arbetsutrustning (även kallat 
overhead-kostnad). Författaren är insatt i löneutvecklingen under de senaste fem åren och vet 
vad pensionen inom olika yrkesgrupper har för värde i dag. 
 
Författaren är själv uppväxt i ett arbetarklasshem där båda föräldrarna började arbeta i de tidi-
ga tonåren. Denne är väl insatt i hur en äldre måste planera boende, renoveringar och amorte-
ringar på ett hus för att kunna bo kvar efter pension.  
 
Under en kort period arbetade författaren inom hemtjänsten och kan minnas hur förnedrande 
det kändes att städa andra människors hem. Att bli behandlad som mindre värd och dessutom 
bemöta vårdtagaren på ett trevligt sätt skapade frustration och ilska. Författarens liv, yrke och 
bakgrund ger författaren en viss kunskap inom det undersökta området. Dessutom finns före-
ställningar och säkert också fördomar angående undersökningens område som författaren inte 
kan förhålla sig helt objektiv till. 
 
Den andra författaren har sin yrkesverksamma bakgrund inom pedagogiskt arbete i grundsko-
lan. Att vara delaktig i en lärande organisation innebär erfarenhet och kunskap inom ett flertal 
områden. Författarens fleråriga yrkesbakgrund har påverkat synen på till exempel kompetens-
utveckling och lärande i arbetslivet. 
 
Tidigare kopplingar till äldre i samhället har bidragit till författarens förkunskaper och före-
ställningar om hur det kan vara att bli gammal och beroende av andras ödmjuka inställning. 
Författaren kan dra sig till minnes alla de tillfällen då denna arbetat inom åldringsvården och 
blev medveten om hur utsatt man som äldre kan vara. Att se sin kropp förändras och sitt intel-
lekt tyna bort kan vara förnedrande och förvirrande. Författaren såg att det kan vara svårt för 
många äldre att anpassa sig till en ny fas i livet med mer fritid, avsaknad av arbetskamrater 
och en ofta försämrad inkomst. Det blir viktigt att ha ett socialt nätverk och intressen att ägna 
sig åt för att inte känna sig ensam och överflödig i samhället vid pensionering. Att dessutom 
vara ensamstående pensionär är säkert ensamt ur social och ekonomisk synvinkel. 

4.2 Avgränsningar 
Med tanke på det den offentliga debatten som nämns i inledningen angående bland annat pen-
sionsålder så skulle uppsatsen bli allt för omfattande om författarna skulle undersöka allt från 
nationalekonomi till demografifrågor. Därför är författarnas ambition att avgränsa arbetet till 
att omfatta områden som berör orsaker till pensionärernas vilja att arbeta samt till hur deras 
kompetens tillvaratas. 
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Då författarnas studie är av kvalitativ art finns det ingen vilja att uppnå generaliserbara resul-
tat. Författarna är medvetna om att de tolkningar som görs utifrån empirin åstadkoms med 
stöd av författarnas kunskaper, föreställningar och eventuella fördomar. Därför är författarna 
också medvetna om att andra forskare skulle kunna göra helt andra tolkningar utifrån den in-
samlade empirin. Författarna gör således inte anspråk på att deras resultat skulle vara den ab-
soluta sanningen för alla arbetande pensionärer. 

4.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskarens problemformulering styr valet av metod. Den kvalitativa metoden har fått kritik 
för att den anses vara subjektiv då urval av data kan vara godtyckligt och svårt att upprepa 
samt för att analysen är svår att genomföra då det inte alltid är enkelt att förstå vad som egent-
ligen är undersökt. Forskaren måste vara medveten om att varje beslut vilar på ett subjektivt 
och etiskt- moraliskt underlag. Detta kan dock tolkas som godtycklighet och ge upphov till 
diskussion om resultatets giltighet. (Watt Boolsen, 2007) 
 
Författarna har valt att använda en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod 
då ett komplext och subtilt fenomen skulle utforskas. Detta för att kunna få en insikt om re-
spondenternas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kring det ämne som vi valt att 
undersöka. Vid valet av metod fann författarna stöd i Denscombe (2009) som menar att värdet 
av att komma i kontakt med ett antal nyckelpersoner på fältet som kan ge privilegierad infor-
mation är stort. Vidare menar Denscombe att ett försiktigt och hänsynsfullt tillvägagångssätt 
kan uppmuntra en diskussion av personliga och känsliga frågor på ett mer öppet sätt vilket 
kan öppna upp för ett informationsrikt möte. (Denscombe, 2009) 
 
Enligt Watt Boolsen (2007) har valet av metod betydelse för det sätt omvärlden betraktas och 
reflekteras över. Här är inlevelseförmåga, förnuft och social kompetens viktigt för att få större 
insikt om orsaker och samband. 
 
De vetenskapsteoretiska förhållningssätt som är de mest kända inom samhällsvetenskaplig 
forskning är positivism och hermeneutik. De står för två vitt skilda synsätt på hur kunskap 
bildas. Denna uppsats har haft en hermeneutisk ansats då tolkningen blir viktig för förståelsen. 
Forskaren ska försöka sätta sig in i den kontext som intervjupersonerna befinner sig i utan 
förutfattade meningar. Objektet för en hermeneutisk undersökning är individens livsvärld. 
Ofta är denna inte något som direkt kan observeras utan det krävs att forskaren tolkar det som 
denne observerar. Vi måste dels förklara hur vi kommer fram till vår förståelse genom vår 
tolkning, dels visa hur tolkningen kan rättfärdigas. (Hartman, 2004) 
 

4.4 Urval 
Vid val av bemanningsföretag fann författarna ett flertal företag som inriktade sig på att hyra 
ut pensionärer. Kontakt togs med några av de företag som fanns representerade i Halmstad. 
Det företag vi sedan valde att fördjupa oss i hade sitt kontor i Halmstad och över hundra an-
ställda pensionärer i företaget. Detta medförde att vi såg en möjlighet att kunna få tillgång till 
ett tillräckligt stort antal respondenter som skulle kunna bidra till att besvara våra frågeställ-
ningar. 
 
Vid valet av ett lämpligt urval finns det en risk att det inte går att tillgodose alla behov av en 
aktuell, relevant, fullständig och exakt urvalsram. Vid samhällsvetenskaplig forskning kom-
mer svarsfrekvensen alltid att variera beroende av respondenternas egenskaper, val av metod 
och vilken typ av frågor som ställs, detta är vi medvetna om. I en kvalitativ undersökning lig-
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ger det en svårighet i att bedöma huruvida de människor som valts ut kan anses som represen-
tativa eller typiska. (Descombe, 2009) 
 
Urval genom bekvämlighetsurval innebär att personer som anses passa för studien väljs ut. 
Om dessa dessutom blir tillgängliga via ”gate-keepers” eller nyckelpersoner finns risken att 
de som sedan intervjuas är de som ”gate-keepern” anser kunna ge bra och intressant underlag 
för intervjun. (Trost, 2005) 
 
För att samla in fakta om företagets verksamhet gjorde författarna först en informantintervju 
med den anställde platschefen samt med en av de pensionärer som varit anställd längst i före-
taget. Därefter skrev författarna ett brev i vilket vi gav information om vårt pågående arbete. 
Brevledes ombads de anställda att söka kontakt med oss om de kunde tänka sig att delta i vår 
undersökning. Platschefen skickade ut vårt brev via ett mail till alla anställda pensionärer. 
Brevet fanns även tillgängligt i pappersform på Veteranpoolens kontor. Två anställda ringde 
därefter personligen till författarna medan övriga intresserade pensionärer meddelade plats-
chefen om att de önskade delta i vår undersökning. Platschefen försåg författarna med namn 
och telefonnummer till ett femtontal pensionärer som var positiva till att medverka. Vid sex 
tillfällen djupintervjuades sedan de medverkande pensionärerna. 
 
Vid den fjärde och femte intervjun menade vi oss kunna se en viss tendens av upprepning i 
respondenternas svar. Det föranledde oss att se en viss mättnad i resonemanget kring vårt äm-
nesområde. Vi ansåg att de sex inplanerade intervjuerna var tillräckligt uttömmande. Listan 
med namn behölls i syfte att ha tillgång till ytterligare information vid behov. 

4.5 Insamling av empiriskt material 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en intervjuguide som tar upp de om-
råden som är intressanta för studien. Intervjuaren kan anpassa intervjun till varje respondent 
så att denne får utveckla sina svar inom ramen för frågeställningen. Semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer rör sig fram och tillbaka på en glidande skala. Genom att använda 
personliga intervjuer som innebär ett möte mellan forskaren och respondenten blir det enkelt 
att hitta tider och se varifrån information samt data härstammar. Det är viktigt att platsen för 
intervjun är tyst, ostörd och avskiljd samt att intervjuaren och respondenten placerar sig så att 
intervjun inte upplevs som en konfrontation. Vid kontakt med informanten bör även förväntad 
tidsåtgång för intervjun meddelas. (Descombe, 2008) 
 
När författarna kontaktade de tilltänkta respondenterna, meddelades tid, plats och förväntad 
tidsåtgång. Intervjuerna genomfördes i ett av Halmstads stadsbiblioteks avgränsade rum. Vi 
spelade in intervjuerna efter medgivande. Den ene författaren intervjuade medan den andre 
antecknade. Efter intervjun diskuterades anteckningar och intervjun för att få med olika in-
tryck som författarna fått under intervjun. 
 
Vid första och sista intervjun fungerade inte bandspelaren. Detta innebär att det i första hand 
är minnesanteckningar och författarnas efterföljande diskussion runt respondenternas svar på 
frågorna som ligger som grund de delarna av datainsamlingen. 
 

4.6 Etik 
Vi har haft för avsikt att följa de forskningsetiska principer som gäller för humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning. Principerna ska ses som riktlinjer och anses vägledande för 
den enskilde forskaren. Det finns fyra huvudkrav för all forskning. Dessa är att samtycke mås-
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te medges vilket innebär att respondenterna ska kunna delta under frivilliga förhållanden och 
att de får tillräcklig information om undersökningens syfte samt hur resultatet kommer att 
användas. Anonymitet ska garanteras och respondenterna ska när som helst kunna avbryta sin 
medverkan. (Forskningsetiska principerna, 1990) 
 
Vid varje intervju berättades inledningsvis om undersökningen och respondenternas samtycke 
tillfrågades. Informerat samtycke innebär att intervjupersonen informeras om undersökning-
ens syfte samt en förklaring om hur undersökningen är upplagd. Samtycke innebär även att 
intervjupersonen frivilligt medverkar i undersökningen och har rätt att avbryta när som helst. 
(Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2006, s. 285)  
 
Vi anser att vi informerade om ovanstående etiska förhållningssätt och att samtliga var positi-
va till att medverka. Anonymitet har garanterats bland annat genom att endast uppsatsens för-
fattare haft tillgång till och analyserat råmaterialet. All data har avidentifierats innan det har 
använts i arbetet. Därefter har inspelningarna kasserats. 

4.7 Analysmetod 
Flera olika analystekniker går att använda på kvalitativa analyser. Intressanta analyser med 
mål att peka på spännande orsaker och samband kan göras om författaren använder sin kreati-
vitet, inlevelseförmåga och kunskap. Det är också viktigt att läsaren känner tilltro och tillit till 
resultaten. Författarna är medvetna om att kvalitativa analyser ofta ifrågasätts och att andra 
forskare skulle kunna komma fram till andra resultat än vad vi har gjort. Vi är även medvetna 
om att det finns olika sätt att kontrollera validiteten i vår kvalitativa analys och har därför 
strävat efter att följa de goda råd Watt Boolsen (2007) har funnit att Georg Gaskell gett för att 
säkerställa en hög validitet. Dessa innebär att vi har använt oss av ett kritiskt tänkande då vis-
sa upplysningar kan vara mer valida än andra. Vi har dokumenterat vad vi har gjort och vad 
som har skett under arbetets olika faser. Vi har strävat efter att lägga vikt vid resultaten och att 
inte lägga för stor vikt vid hur vi har gått till väga. Till sist har vi litat till oss själva och vår 
rätt att förhålla oss till resultatet då vi analyserat orsaker och samband. (Watt Boolsen, 2007, 
s. 86ff och 2007, s. 188ff) 
 
Det induktiva arbetssättet är det normala vid kvalitativa intervjuer. Det innebär att forskaren 
utgår från empirin för att utforma teorier för att sedan kunna dra slutsatser. Arbetssättet under 
detta arbete kommer att likna det Watt Boolsen (2007) kallar analytisk induktion där forska-
ren utgår från den induktiva processen men letar efter förhållanden i empirin som knyter an 
till befintlig teori. Vid ett sådant förhållningssätt försöker forskaren uppnå någon form av 
mättnad i sitt datainsamlande. (Watt Boolsen, 2007, s. 26f) 
 
Analysmetoden innebär att det är själva samtalet som förs under intervjun som analyseras 
efter att det har transkriberats. Forskaren försöker hitta mönster och avvikelser i svaren som 
kan leda till möjliga hypoteser. Avvikelser måste särskilt analyseras då de påverkar reliabilitet 
och validitet samt möjlighet till generalisering. Därefter sammanställs analysen för att kunna 
sammanfattas och se vilka slutsatser som kan dras. (Watt Boolsen, 2007) 
 
Författarna har för avsikt att analysera resultatet utifrån teman. Uppsatsen tar upp hälsofräm-
jande perspektiv, motivationsfaktorer, lärande och erfarenhet, arbete och fritid. Författarnas 
ambition att se hur kompetens tillvaratas analyseras inom ramen för vilken arbetsform re-
spondenterna hade före pension och vilken arbetsform de nu har inom Veteranpoolen. Me-
ningen med att beakta tidigare och nuvarande anställning i relation till varandra är att upp-
märksamma huruvida kompetensen tas tillvara av Veteranpoolen. Med tanke på den tidigare 
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forskning som vi funnit ska vi också försöka få fram om det finns faktorer som skulle kunna 
medverka till att respondenterna övervägt att arbeta kvar inom sitt tidigare yrke efter att de 
gått i pension. 
 

4.8 Metoddiskussion 
Författarna har genomgående kallat de personer som intervjuats för respondenter och det är 
deras svar som har legat till grund för datainsamlingen. I intervjun med platschefen och den-
nes medhjälpare benämns dessa informanter, då vi ser dem som uppgiftslämnare angående 
företagets verksamhet och hur den bedrivs. Kanske lägger informanten en mer positiv inne-
börd i sin syn på vad verksamheten ger pensionärerna och hur deras kompetens tillvaratas. Vi 
har inte för avsikt att behandla den intervjun som data utan mer se om den stämmer överens 
med de svar respondenterna ger för att kunna göra relevanta jämförelser av upplevelsen av 
företaget och anställningen. 
 
Undersökningseffekter är ett problem i flera undersökningar. Problemet med att undersöka 
människor är att de inblandade oftast inser att de medverkar i undersökningen. Undersökning-
en kan framkalla en effekt som felaktigt kan tros bero på andra faktorer. Forskaren kan fast-
ställa samband mellan olika variabler som kanske inte finns ”på riktigt” utan på grund av att 
de intervjuade inser att de medverkar i en undersökning. (Mabon, 1980) 
 
Respondenterna har varit tillmötesgående och berättat om sina liv samt tidigare och nuvaran-
de arbeten inom Veteranpoolen. Det kan kopplas till undersökningseffekten som säger att 
respondenter som är medvetna om att de ingår i en undersökning lägger stor vikt vid att svara 
på de frågor som ställs för att de uppmärksammas och är i fokus. Respondenten kan även upp-
leva ett behov av att utveckla sitt resonemang utan att någon direkt fråga ställts. 
 
Platschefen kan när det gäller urvalet ses som en ”gate-keeper”. Författarna måste vara med-
vetna om att de namn som uppgavs som tilltänkta respondenter kan vara namn på personer 
som företaget gärna ser som respondenter för att ge information. Då författarna inte kände till 
de blivande respondenterna de ringde upp kunde dessa på förhand inte heller veta något om 
deras bakgrund som arbetande pensionärer. De respondenter som hade möjlighet att delta vid 
de tider som fanns tillgängliga intervjuades. Vi hade för avsikt att ha en jämn fördelning mel-
lan könen. Författarna är medvetna om att resultatet endast gäller för de pensionärer som för-
fattarna intervjuade, vilket ju också var avsikten med vår kvalitativa studie. 
 
Informantintervjun med platschefen och den anställde som gjordes kan inte anses som en del i 
undersökningen, den görs för att få fram fakta om verksamheten och dess marknadsföring. 
Genom intervjuerna med informanterna blev författarna medvetna om på vilka grunder Vete-
ranpoolen anställde pensionärerna samt hur företaget matchade en lämplig anställd mot kun-
dernas efterfrågan på arbete. 
 
För att få en större förståelse för hur Veteranpoolen bedriver sin verksamhet i har författarna i 
resultatet redovisat hur Veteranpoolen marknadsför sig på Internet. Denna del är intressant då 
hemsidan riktar sig till både kunder och blivande arbetstagare. Författarna tyckte sig även 
kunna utläsa skillnader i informantintervjuernas resultat och den officiella informationen på 
hemsidan.  
 
Reliabilitet innebär att en undersökning är pålitlig och fri från slumpfaktorer (Thurén, 2003, s. 
22). Då undersökningen är en kvalitativ studie finns det ingen vilja från författarna att hålla en 
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hög reliabilitet. Det ligger i den kvalitativa studiens natur att slumpen kan avgöra vilka slut-
satser som dras. Båda författarna har varit närvarande vid alla intervjuer vilket har inneburit 
att en av författarna kunnat föra anteckningar under intervjuerna. Dessutom spelades intervju-
erna in och direkt efter genomförandet diskuterade författarna intervjuerna för att sedan skriva 
ner viktiga iakttagelser. Författarnas anteckningar och respondenternas uttalanden på banden 
har sedan jämförts och reflekterats kring. 
 
Urvalet var relativt litet i jämförelse med hela Veteranpoolens population. Endast ett fåtal 
intervjuades bland över hundra anställda. Även om svaren från författarnas respondenter var 
relativt samstämmiga kan inte detta anses vara verkligheten för samtliga anställda inom före-
taget. Det faktum att två intervjuer inte blev inspelade utan fick antecknas direkt efter avslutad 
intervju kan innebära att författarna till viss del har missat eller misstolkat intressant informa-
tion. 
 
Validitet innebär att undersökningen mäter det som avses och att metoden som används är 
relevant för författarnas syfte med uppsatsen. För att få hög validitet är det viktigt att frågorna 
som ställs kan besvaras så att svaren kan anses trovärdiga. (Denscombe 2008) Validiteten på 
undersökningen kan anses vara hög då intervjuguiden som baserats på syfte och frågeställ-
ningar ökar sannolikheten för att den mäter det som avses. Dessutom anpassades guiden efter 
varje intervju för att få ett bättre flyt i samtalet med varje respondent. För att få trovärdiga 
svar kunde frågorna omformuleras så att författarna kunde vara säkra på att respondenterna 
svarade och tolkade frågan på avsiktligt sätt. Validiteten kan ändå till viss del ifrågasättas då 
några av respondenterna relativt nyss hade gått i pension och författarna vid flera tillfällen 
fick försöka få klarhet i om de pratade om sitt arbete före eller efter pensionering. Validiteten 
kan även ha påverkats av de missade inspelningarna då det är författarnas tolkning av de giv-
na svaren på frågorna som används som data. 
 
Trots att både validitet och reliabilitet påverkas av de missade inspelningarna valde författarna 
att inte göra om intervjuerna då detta förmodligen hade kunnat ge andra svar och berättelser 
än de som gavs vid första tillfället. Positivt var att författarnas anteckningar och iakttagelser 
efter intervjuerna var samstämmiga när intervjuguiden på nytt gicks. Ett tänkbart alternativ 
hade varit söka två nya respondenter om tiden för vårt uppsatsarbete medgivit detta. 



19 

 

5 Resultat 
Vi inleder med en beskrivning av Veteranpoolen vilket är det bemanningsföretag vi har haft 
kontakt med. Författarna presenterar Veteranpoolen ur två perspektiv för att kunna jämföra 
med respondenternas uppfattning om sin anställning i företaget. Därefter görs en presentation 
av respektive respondent. Vår avsikt är att endast redovisa det material som har betydelse för 
att besvara våra frågeställningar. Vi kommer att redovisa resultaten under temarubriker för att 
underlätta för läsaren. Några av temarubrikerna knyts till respektive respondent då vi fått mer 
uttömmande svar från respondenterna under dessa områden. Vi anser att det förtydligar bilden 
av respondenterna att redovisa resultatet på detta sätt.  

5.1 En beskrivning av Veteranpoolen på internet 
Veteranpoolen riktar sig till avtals- eller ålderspensionärer som känner att de har ”mer att ge” 
och vill komma ut och arbeta i hem eller företag för att kunna tjäna extra pengar men ändå få 
tid över till annat. 
 
Företaget marknadsför sig som ett auktoriserat bemanningsföretag som lever upp till de krav 
som ställs på bransch och näringsliv. Veteranpoolen menar att pensionärens erfarenhet och 
yrkesskicklighet är eftertraktad av olika företag. Pensionären erbjuds att arbeta några timmar i 
veckan upp till flera timmar om dagen under kortare eller längre tid. Veteranpoolen anpassar 
sig också efter kundens behov av arbete utfört på timmar, dag, vecko- eller månadsbasis. Fö-
retaget har en mängd olika uppdragsgivare och söker därför olika kompetenser. 
 
Pensionären kan anmäla sig genom att skicka en intresseanmälan via internet, företaget tar 
sedan kontakt med vederbörande för inskrivning. Pensionären kan naturligtvis kontakta det 
lokala kontor som ligger för att på egen hand boka en tid för en intervju. Därefter går man 
igenom pensionärens kompetens och vilka tjänster som kan vara intressanta för pensionären 
att utföra. Arbetsuppgifterna kan härröra till pensionärens yrkesbakgrund eller annat som kan 
knytas till ett speciellt intresseområde. Pensionären bestämmer själv vilka arbetsuppgifter som 
verkar intressanta och fyller därefter i ett formulär med tilltänkta arbetsuppgifter. (se Bilaga 1) 
 
Veteranpoolen menar att vissa pensionärer absolut inte vill arbeta med sitt tidigare yrke me-
dan andra vill förlänga sin karriär inom samma bransch. Företaget anser att kompetenser som 
individen tillägnat sig på fritiden också är en väg till arbete. När pensionären utför sitt första 
uppdrag blir denne automatiskt anställd med timlön och avtalsförsäkring. Pensionären är för-
säkrad genom en trygghetsförsäkring vid eventuell arbetsskada. Denna gäller för skada vid 
olycksfall, resor till och från arbetet samt arbetssjukdom. 
 
Veteranpoolen trycker starkt på pensionärens rätt att själv bestämma när och hur ofta pensio-
nären vill arbeta. Att vara behövd, att känna att ens kunskap är värdefull och att företaget gär-
na tar tillvara pensionärens kunskap är faktorer som ska appellera till pensionärens välvilliga 
inställning. 
 
Lön utbetalas månadsvis från huvudkontoret i Kungsbacka. Lönebeskedet talar om vilka upp-
drag lönen avser. Timlönen bestäms utifrån uppdragets art samt den anställdas yrkeskompe-
tens. Veteranpoolen betonar att det är ett auktoriserat bemanningsföretag som utgår från en 
avtalsenlig lön. 
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Inkomsten pensionären får, menar företaget, ska dryga ut pensionen. Ålderspensionärer får 
dessutom sedan 1 januari 2007 dubbelt jobbskatteavdrag. Hur reglerna påverkar respektive 
pensionär beror på vilken sorts pension vederbörande har i dagsläget. Veteranpoolens hemsi-
da tillhandahåller en länk på vilken pensionären på egen hand kan gå in för att ta del av skat-
teverkets skatteuträkning. (Veteranpoolen) 

5.2 Platschefens information om Veteranpoolen 
Företaget i Halmstad ägs av ett Veteranpoolen som har sitt huvudkontor i Kungsbacka, där 
även VD:n arbetar. Huvudkontoret i sköter all administration så som fakturering av kunder 
och utbetalning av löner. Fakturaunderlagen skrivs dock vid det lokala kontoret i Halmstad. 
Veteranpoolens platskontor i Halmstad startade år 2007.  
 
Denna redogörelse kommer från platschefen och en tidigare anställd pensionär, sedermera 
kontorsanställd i företaget. Företaget har cirka 150 anställda pensionärer. Utbildnings- och 
yrkesbakgrund hos pensionärerna varierar från högt utbildade akademiker till industriarbetare 
utan yrkesutbildning. De flesta är runt 65 år gamla, men det finns ett åldersspann mellan 61 – 
70 år. Verksamhetsområdet omfattar Hylte, Halmstad, Laholm, Båstad och Mellbystrand. 
Flest arbeten har utförts i Halmstad och dess närområde. Veteranpoolen säger sig vilja utöka 
sitt område för att kunna nå ut till fler kunder. Företagets kunder är främst privatpersoner, 
både äldre och yngre. Platschefen poängterar pensionärernas fördel med att vara noggranna 
och att de vet hur riktigt hushållsarbete skall utföras. 
 
Veteranpoolen anställer endast avtals- och ålderspensionärer och anställningen föregås av en 
kompetensinventering och en registerkontroll. Alla anställda pensionärer får en identitets-
bricka för att kunna identifiera sig inför kunden. Företaget använder en sökmotor som mat-
char pensionärens profil mot kundens behov av utfört arbete. Den pensionär med lämplig 
kompetens som bor närmast får uppdraget. Platschefen menar att det ”luftar poolen” och gör 
att fler kommer i arbete samtidigt som det minskar resekostnaden för kunden. Företaget ringer 
upp kunden innan den anställda pensionären utför arbetet hos kunden. Det är kunden som 
vanligtvis tillhandahåller verktyg, utrustning och eventuell skyddsanordning. Företaget står 
inte för någon utrustning alls, det ligger i kundens intresse att ordna med sådan. I sin anställ-
ning är pensionären fullt försäkrad. 
 
Pensionären får en lön om 105-130 kronor per timma. Den högre ersättningen utgår till dem 
som använder egna verktyg. Företaget tar ut en ersättning om 330 - 400 kronor per timma av 
kunden. Kunden får även betala reseersättning om 18,50 kronor per mil till pensionären. Sitt 
fordon får pensionären själv tillhandahålla. Platschefen menar att företaget kommer att betala 
avtalsenlig lön då företaget framöver etableras i bemanningsbranschen. Företaget vill inte 
erbjuda pensionärerna ett nytt heltidsarbete utan siktar på att ”kapa topparna” samt erbjuda 
semestervikariat. Företaget säger sig vara ointresserade av att ta sig an arbeten som kräver 
auktoriserade hantverkare och nämner restaurering av badrum som ett sådant exempel. Även 
arbeten som innebär stora risker för pensionären såsom sanering av asbesttak avböjer företa-
get. 
 
En gång i månaden håller Veteranpoolens platskontor ”öppet hus” för alla anställda pensionä-
rer i företaget. Då bjuder företaget på kaffe och går ut med information till de anställda. 
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5.3 Kvinna 1 

5.3.1 Bakgrund 
Respondenten gick i pension från sitt arbete inom vården för åtta år sedan. Kravet på ständig 
utveckling inom hennes arbetsområde samt mycket natt- och helgarbete bidrog till hennes 
beslut att gå i pension. Respondenten lever ensam och har barn och barnbarn boende i Halm-
stad. Respondenten är mycket aktiv med uppdrag i diverse olika föreningar och organisatio-
ner. Fysisk aktivitet ägnar hon sig åt i form av promenader. 
 
Efter ett tips från en väninna tog respondenten kontakt med Veteranpoolen. Hon utför lättare 
städning åt Veteranpoolen. Respondenten säger sig inte ha några ekonomiska skäl till att arbe-
ta för Veteranpoolen utan gör det för att känna sig behövd. Hon tycker att lönen är tillräcklig. 
Respondenten skulle rekommendera andra äldre att arbeta men säger att många äldre antingen 
är för bekväma eller har krämpor som hindrar dem från att arbeta. Själv skulle respondenten 
kunna tänka sig att arbeta i större omfattning, dock inte varje dag. Månadsmöten med Vete-
ranpoolen tilltalar inte respondenten då denna anser att det är slöseri med tid. Att driva verk-
samhet i egen regi lockar inte respondenten som uppskattar att vara anställd.  

5.3.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Efter en besiktning av ytan som skall städas och ett samtal med kunden om vilken form av 
städning som skall utföras bestämmer Veteranpoolen den arbetstid som respondenten har till 
sitt förfogande och ger respondenten en arbetsbeskrivning. 
 
 ”Det räcker inte till några fikapauser.” 
 
Respondenten menar att hon själv väljer de arbeten hon vill utföra. Hon kan själv bestämma, i 
samråd med kunden, om hon vill ändra eller byta tid för arbetets utförande. Respondenten kan 
tänka sig att utföra sysslor som har med städning att göra men avböjer sig arbeten inom vård 
och trädgårdsarbete. 
 
Att arbeta tillsammans med andra anser respondenten är roligt även om hon helst vill vara 
ensam på arbetsplatsen när hon utför sitt arbete. På en av hennes arbetsplatser är kunden alltid 
hemma vilket respondenten upplever som något störande. Kunderna uttrycker att de är nöjda 
med respondentens arbete men från sin arbetsgivare har hon aldrig fått några kommentarer 
kring sitt arbete. 
 
Respondenten menar att städning är ett arbete som hon kan och vill utföra. Arbete blir me-
ningsfullt då det underlättar livet för kunden. 

5.3.3 Behov och motivation 
Respondenten menar att känslan av att känna sig behövd gör att hon vill arbeta. Hon tycker att 
det känns bra med rutiner och tider att passa. 
 
Att ha en inkomst motiverar respondenten. Hon är positiv till att undgå restskatt med stöd av 
jobbskatteavdraget. Respondenten anser att milersättningen som betalas ut är tillräcklig och är 
nöjd med lönen. Hon tror inte att hon skulle kunna tjäna mer om hon skulle utföra arbetet i 
egen regi. Respondentens kunder vill inte ha städningen utförd med starka rengöringsmedel 
vilket känns bra även om det i början förvånade henne att det faktiskt blev rent.  
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Respondenten kan komma med förslag till kunden på vad som bör göras och hon upplever då 
att kunden lyssnar till hennes åsikter. Respondenten anser att hon tillför kunden nyheter och 
samtalsämnen.  

5.4 Kvinna 2 

5.4.1 Bakgrund 
Kvinnan lever i Halmstad tillsammans med sin man som ska arbeta ytterligare två år. Paret 
har barn och barnbarn i Halmstad. För drygt ett år sedan tog hon ut sin tjänstepension efter att 
för andra gången ha blivit uppsagd vid en omorganisation. Respondenten har arbetat inom 
vården under 40 år. För fem år sedan fick hon en kompetenshöjande utbildning där hennes 
tidigare yrkeskompetens invärderades. Hon hann arbeta inom sitt nya yrke i två år innan hen-
nes arbetsgivare åter omorganiserade verksamheten. Hon har ett stort djurintresse, tycker om 
trädgårdsarbete, reser och motionerar då tillfälle ges.  
 
För cirka ett halvt år sedan tog respondenten kontakt med Veteranpoolen vid ett informa-
tionsmöte i Halmstad. Strax därefter hade hon ett arbete som innebar lättare städning samt 
passning av husdjur. Respondenten skulle kunna tänka sig att arbeta i större utsträckning än 
idag. Förutom arbetet i Veteranpoolen arbetar hon extra på en vårdcentral och har också arbe-
tat med att åka ut på kommunens trygghetslarm hos vårdtagare. Respondenten har tidigare 
drivit en egen firma men är inte intresserad av att administrera ett företag igen. 

5.4.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Respondenten anser att hon kan styra över dag och tid då hon ska utföra arbetet åt kunden. 
Om respondenten ska utföra andra arbeten eller behöver åka bort så kommer hon överrens 
med kunden om hur det ska lösas. Respondenten anser själv att hon säkert är för noggrann i 
sin städning eftersom inte arbetstiden är tillräcklig för att slutföra arbetet. Respondenten stan-
nar dock hos kunden den tid arbetet kräver. Respondenten har tackat nej till ytterligare ett 
städarbete och Veteranpoolen har lovat att ringa upp om det dyker upp fler arbetstillfällen i 
närheten med andra arbetsuppgifter. 
 
När kvinnan anmälde vilka arbeten hon kunde utföra tog hon inte med sina tidigare yrkeskun-
skaper som meriter utan valde arbetsuppgifter som hon var intresserad av att utföra utan tanke 
på yrkeskompetens. Respondenten säger att hon möjligtvis skulle kunna tänka sig andra ar-
betsuppgifter som mer liknar dem inom hennes anställning. Hon har dock inte ändrat i sin 
lista med uppdrag hon vill utföra. Arbeten som hon säger nej till är sådana som hon anser vara 
för tunga. Hon ger exempel på hur uppskattat det var att hon egna initiativ till mindre föränd-
ringar i kundens hus. 
 
Kvinnan arbetar ensam i kundens bostad och tycker inte att det känns konstigt numera. Re-
spondentens anser att hon har en fördel av att tidigare har arbetat med att vårda människor i 
deras hem. Hon tycker att det hade känts konstigt att utföra arbetet om hon inte känt sig upp-
skattad. Respondenten upplever Veteranpoolen som en stöttande arbetsgivare men kan inte 
precisera på vilket sätt. Hon tycker att det känns bra att Veteranpoolen använder henne som 
ett positivt exempel på hur bra det kan lösa sig med ett arbete som både ligger nära hemmet 
och dessutom tillgodoser respondentens fritidsintressen.   
 
Respondenten tänker tillbaks på sitt eget liv och berättar om hur skönt det hade varit om hon 
själv kunnat få städhjälp under den tid hon själv arbetade heltid och hade små barn. För re-
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spondenten blir arbetet meningsfullt då denne ser sig själv i kundens situation och hon är glad 
över att kunden visar tacksamhet. 

5.4.3 Behov och motivation 
Respondenten får uppskattning för sitt arbete och berättar att kunden kan skicka meddelanden 
på mobiltelefonen för att påtala hur fint deras hem är sedan respondenten varit där och städat. 
 
 ”Jag kan verkligen känna att de tycker att det jag gör är bra.” 
 
Trots att respondenten inte påstår sig arbeta för lönen påpekar denne att hon inte skulle ha haft 
råd att gå i pension så tidigt som hon gjort om hon inte hade sina nuvarande arbeten. Hon 
skulle då få en alltför låg ålderspension. Respondenten uppskattar huset hon arbetar i då det är 
nyrenoverat och lättstädat. Kvinnan går gärna på Veteranpoolens månadsträffar för att träffa 
andra anställda. 
 
 ”Det kostar att vara ledig.” 
 
För respondenten fyller arbetet åt Veteranpoolen en social funktion. Respondenten är väl 
medveten om vad kunden betalar för hennes arbete och hon tycker att pensionärerna skulle 
kunna betalas en högre lön. 

5.5 Man 1 

5.5.1 Bakgrund 
Respondenten har arbetat sedan 14 års ålder. Han gick i ålderspension efter att ha arbetat och 
läst under hela sitt liv. Respondenten är utbildad hantverkare och har större delen av sitt liv 
arbetat med sitt yrke. Han bor i Halmstad tillsammans med sin fru som fortfarande arbetar. 
Respondenten har två egna barn och barnbarn. 
 
Veteranpoolen ringde upp respondenten då de behövde en hantverkare för något år sedan. 
Respondenten arbetar cirka 100 timmar i månaden men det har hänt att han arbetat mer än 70 
timmar under en vecka. Respondenten ser sig själv som projektledare vid varje uppdrag. Re-
spondenten har tidigare drivit en egen firma men upplevde det som problemfyllt. Arbetet för 
Veteranpoolen tar för respondenten nästan mer tid i anspråk än de arbeten han utförde innan 
han gick i pension. Respondenten är anmäld till två andra pensionärspooler men är inte så 
förtjust i den ena då den främst erbjuder arbeten inom ramen för hushållsnära tjänster. 

5.5.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Respondenten trivs med sin anställning hos Veteranpoolen.  Han behöver inte lägga energi på 
något annat än just arbetet. Respondenten för fram att 70 arbetstimmar per vecka känns an-
strängande och påtalar att detta är alldeles för mycket för någon i hans ålder. Respondenten 
säger med eftertryck att han aldrig skulle lämna ifrån sig ett arbete som inte är riktigt utfört, 
därför får det ta den tid det tar att utföra arbetsuppgifterna. 
 
När Veteranpoolen får in nya arbeten som de vill att respondenten ska utföra kontrollerar re-
spondenten om det är ett arbete som han vill åta sig. Respondenten vill inte äventyra sin yr-
kesbehörighet genom att ta på sig ett arbete som kunden inte vill ha utfört på det sätt respon-
denten anser vara det bästa. Samtidigt vill han helst köpa in materialet själv då han inte vill 
arbeta med undermåligt material. 
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Respondenten arbetar mest på egen hand men behöver han hjälp ringer han en kollega som 
också är anställd i Veteranpoolen. Han påpekar att han trivs med att träffa andra yrkesmänni-
skor. För respondenten är det viktigt att Veteranpoolen står för försäkringar samt säkerhetsut-
rustning och han menar att han känner stöd av sina chefer. 
 
För respondenten är arbetet ett sätt att ha något meningsfullt att göra så länge han känner sig 
frisk. Som pensionär vill han göra mer än att ägna sig åt fritidsaktiviteter. 

5.5.3 Behov och motivation 
För respondenten är det mycket viktigt att känna att han gör nytta. Genom att utföra sitt arbete 
bevisar denne att han fortfarande kan sina arbetsuppgifter och han för fram att väl utförda 
uppdrag sprider sig bland potentiella kunder och andra företag. 
 
Respondenten säger att arbetet är en fråga om att förbättra sin ekonomi. Det finns en stor 
trygghet att arbeta inom ett område där respondenten är erfaren och där denne kan välja vilka 
han vill samarbeta med. Han är mycket nöjd med att kunna bestämma hur och när arbetet 
skall utföras, samtidigt som Veteranpoolen tar hand om allt det administrativa arbetet. 
 
 ”Det är ju de sista tusenlapparna på toppen som avgör…” 
 
Det är viktigt för respondenten att ansvara för att arbetet blir ordentligt gjort och att få upp-
skattning för ett väl utfört arbete. 

5.6 Man 2 

5.6.1 Bakgrund 
Respondenten lever med sin äldre fru i ett hus utanför Halmstad. De har barn som inte bor i 
närheten. Respondenten har arbetat med olika arbeten inom industrin i hela sitt liv. Han triv-
des med sitt arbete men valde att inte stanna kvar när han fick ett erbjudande om avtalspen-
sion. Sedan dess har han ägnat sig åt att renovera sitt hus och sitt stora fritidsintresse inom 
föreningslivet. Tillsammans med sin fru försöker respondenten att åka och hälsa på vänner, gå 
ut för att äta och träna på gym. 
 
Genom en annons i tidningen fick respondenten reda på att Veteranpoolen hade ett informa-
tionsmöte. Han anmälde sig och har sedan dess arbetat med lättare städning och snöskottning. 
Inom några veckor ska respondenten utföra ett nytt uppdrag. Respondenten tycker att han har 
tillräckligt att med uppdrag då hans fritidsintressen tar mycket tid i anspråk. Han säger att han 
inte hade arbetat för Veteranpoolen om pensionen hade varit högre. 

5.6.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Respondenten menar att det bästa med att vara anställd i Veteranpoolen är att han bara behö-
ver ta de arbeten som han själv vill. Han menar att det inte går att resonera på det viset som 
anställd vid andra företag eftersom möjligheten att tacka nej till arbeten som anses ligga inom 
ens befattning inte finns. Vid respondentens uppdrag har det inte funnits någon fast tidsram, 
Veteranpoolen har dock beräknat en ungefärlig tidsåtgång. 
 
Det är viktigt för respondenten att kunna säga nej till ett arbete om denne har något annat som 
han tänkt sig att göra. Då de senaste uppdragen har varit ansträngande söker respondenten inte 
aktivt fler arbeten en tid framöver. 
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Mannen har inte råkat ut för någon negativ händelse i arbetet vid Veteranpoolen. Responden-
ten säger att han har fått direktiv från platschefen att inte hantera några eventuella konflikter. I 
stället ska respondenten avlägsna sig och låta Veteranpoolen hanterar all kontakt med kunden. 
Även om respondenten skulle kunna tänka sig att gå på Veteranpoolens månadsmöten så är 
det inget han prioriterar.  
 
För respondenten är meningen med arbetet att få komma ut och träffa andra människor samti-
digt som han tjänar pengar.  

5.6.3 Behov och motivation 
Respondenten menar att han känner att han hjälper andra i sitt arbete. Det finns många som 
inte kan lösa vardagliga sysslor på egen hand. Respondenten upplever att kunderna uppskattar 
det arbete som han utför och som bevis för det nämner han att han vid något tillfälle har blivit 
bjuden på fika. 
 
Mannen tycker att det är bra att han får milersättning, annars menar han att han skulle få beta-
la för att arbeta. Respondenten tycker att lönen är tillfredsställande men han hade gärna sett 
att den var högre. Även om kunden ska stå för arbetsverktyg har respondenten tagit med egna 
verktyg på sina uppdrag. Han nämner att det finns kunder som inte haft de verktyg som be-
hövs för uppdraget. 
 
 ”Den pension man har den är ju inte skyhög. Man har ju inte varit VD.” 
 
Han tror att Veteranpoolen fördelar arbeten så att alla får ta del av kundernas efterfrågan på 
utförda tjänster. Respondenten tycker att det är roligt att arbeta tillsammans med andra även 
om det innebär en viss grad av anpassning. 

5.7 Man 3 

5.7.1 Bakgrund 
Respondenten bor med sin fru i Halmstad och paret har ett barn. Som tonåring fick han sitt 
första arbete och har sedan dess arbetat, frånsett en period i yrkesskola och värnplikt. I början 
av sitt yrkesliv var respondenten hantverkare men de senaste 30 åren har han arbetat vid en 
industri. Han har där övervakat en anläggning, vilken i ett senare skede blev allt mer avance-
rad och datoriserad. Han tyckte det var svårt att ta till sig all ny teknik och att han inte kunde 
lösa arbetsrelaterade problem på egen hand. Innan pensioneringen hade respondenten tänkt 
arbeta ännu något år men då en kollega i samma ålder gick bort på arbetsplatsen bestämde han 
sig för att gå i pension vid utsatt datum för att kunna ta vara på den tid han hade kvar i livet.  
 
Sedan många år tillbaks har respondenten ett stort intresse för att resa. Respondenten tar i 
övrigt dagen som den kommer och gör det han vill.  
 
Att kontakta Veteranpoolen var ett infall respondenten fick i vintras då han såg en annons. 
Respondenten har sedan dess varit ute på ett fåtal uppdrag med snöskottning. Han är inte in-
tresserad av mer arbete eftersom han tycker att han klarar sig bra ekonomiskt på sin pension. 
Han är mycket nöjd med att som pensionär inte ha kvar några lån att betala. 

5.7.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Respondenten menar att han känner en stor frihet i att sköta sitt arbete. Han får utföra arbets-
uppgifterna i den ordning han vill och han får tillsammans med kunden bestämma tidpunkten 
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för arbetet. Däremot tycker respondenten att vinterns snöskottning var ett tungt arbete och 
säger sig vara glad över att inte ha några hälsoproblem. 
 
Mannen har tillägnat sig nya kunskaper på sin fritid och har en erfarenhet som han tror skulle 
passa inom industrin. Veteranpoolen har dock inte anlitat honom för den typen av arbeten. 
 
Respondenten har inga problem med att kunden är hemma då har arbetar. Han känner sig 
uppskattad av kunden. 

5.7.3 Behov och motivation 
För respondenten är det viktigt att ta tillvara återstoden av livet. Respondenten betonar att det 
inte är ekonomin som gör att han tar arbeten via Veteranpoolen. Han säger att lönen inte är 
särskilt hög samt påtalar att poolen dessutom har omkostnader som försäkringar och liknande 
utgifter. För respondenten är det viktigt att Veteranpoolen är ett seriöst företag och nämner i 
det sammanhanget ID-brickan som de har för att identifiera sig hos kunderna. 
 
Det som motiverat respondenten till att söka sig till Veteranpoolen är att han nu får träffa 
andra människor och har någon att samtala med. En meningsfull sysselsättning är viktigt. Han 
säger sig inte vara angelägen om att få fler arbeten inom Veteranpoolen. 

5.8 Man 4 

5.8.1 Bakgrund 
Mannen lever ensam i en lägenhet i Halmstad och har inga barn. Respondenten har under 
större delen av sitt liv arbetat med administrativa uppgifter. När han gick i pension ansåg re-
spondenten att han lämnat yrkeslivet och att det inte var aktuellt med en fortsatt anställning 
hos arbetsgivaren. Respondenten är aktiv i en förening för tidigare anställda vid sin före detta 
arbetsplats. Han arbetar ibland ideellt i en affär. I den mån det går försöker respondenten att 
resa. Respondenten tycker att det är viktigt att kunna promenera eller cykla till och från arbe-
tet.  
 
För något år sedan anmälde han sig till Veteranpoolen efter att slumpmässigt ha passerat deras 
kontor. Respondenten fick ett administrativt arbete på ett kontor under två timmar dagligen i 
tre månader. Sedan dess har han inte haft fler uppdrag. Han skulle gärna ha ett liknande arbete 
igen och är anmäld till flera pensionärspooler. 

5.8.2 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Respondenten värdesätter att ha ett arbete som ger fasta rutiner och sociala kontakter. 
 
Mannen föreslog att han kunde sköta ytterligare arbetsuppgifter vid sitt tidigare arbete för 
Veteranpoolen. Eftersom det var sådant han hade gjort vid sin tidigare anställning var det po-
sitivt för respondenten att kunna påverka sina arbetsuppgifter. Däremot är respondenten inte 
intresserad av sig att lära sig nya saker för att kunna få ett arbete. Respondenten kan inte tänka 
sig att jobba med hushållsarbete eller trädgårdsarbete. 
 
Respondenten vill inte ha ett jobb som för honom skulle innebära att gå upp tidigt om morgo-
nen. Han kan tänka sig att arbeta ensam och tillsammans med andra. Respondenten kände sig 
uppskattad för sitt utförda arbete. 
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5.8.3 Behov och motivation 
Respondenten är i första hand ute efter den sociala kontakt som ett arbete innebär. 
 
Mannen anser sig inte ha behov av de pengarna han tjänar. Efter kontorsarbetet har respon-
denten inte haft några fler arbeten för Veteranpoolen. Han är dock anmäld till flera pooler av 
samma karaktär. 
 
Respondenten skulle gärna vilja ha ett jobb med administrativ karaktär under ett par timmar 
varje dag då det skulle vara ett bra sätt för honom att komma upp på morgonen och få träffa 
andra människor. Respondenten känner ingen som jobbar åt Veteranpoolen. Han går inte på 
deras månadsträffar för att träffa andra anställda pensionärer och ta del av aktuell information. 

5.9 Grupperingar och kontroll  
Våra sex respondenter har alla arbetat som industriarbetare, hantverkare eller lägre tjänste-
män. En av respondenterna har varit arbetsledare. De flesta är vana vid att ha rutinmässiga 
arbetsuppgifter och att vara styrda av andra. Deras utbildningsbakgrund är låg även om de 
under sitt yrkesliv har skaffat sig mer kvalificerade utbildningar till yrken som i dag är klassa-
de som akademiska yrken. De arbeten som Veteranpoolen erbjuder våra intervjuade respon-
denter är av sådan karaktär att de, indirekt eller direkt, interagerar med andra människor. I 
sina arbeten är de styrda av kundernas önskemål och den tid Veteranpoolen beräknat att arbe-
tet ska ta. 
 
I Veteranpoolens information på Internet nämns att pensionärernas erfarenhet och kompetens 
är eftertraktad av olika företag. I intervjuerna framkommer det att endast två av sex har arbe-
tat för andra företag och att det endast är en respondent som är direkt efterfrågad för sin yr-
keskompetens. De arbeten som de flesta respondenter utför är av enkel karaktär. 
 
Respondenterna är alla av arbetarklass eller lägre medelklass och trots att flera av dem påpe-
kar att pensionen inte är särskilt hög säger flertalet av respondenterna att de inte är anställda i 
Veteranpoolen av ekonomiska skäl. Att det inte är viktigt att få arbeten tilldelade sig av Vete-
ranpoolen uttalas av flera respondenter.  
 
 ”En del har kniven på strupen men det har definitivt inte vi.” 
 
Trots detta är flera av respondenterna anmälda till fler än ett bemanningsföretag eller har 
andra arbeten förutom det i Veteranpoolens regi. Respondenterna menar att de pengar som de 
tjänar på att vara anställda gör skillnad för deras ekonomi och de kan tänka sig att ta ytterliga-
re arbeten om Veteranpoolen skulle kontakta dem. Respondenterna har ingen möjlighet att 
själva vara aktiva och söka de arbeten som kommer till Veteranpoolens kännedom. De flesta 
blev förvånade över själva tanken att de på egen hand skulle kunna leta reda på arbeten. 
 
Att vara anställd är inget som anses negativt av pensionärerna och alternativet att arbeta i egen 
regi ses inte som ett tänkbart alternativ.   
 
En av respondenterna påpekar att städning hemma hos privatpersoner inte har någon hög sta-
tus och att ett av barnen skäms över förälderns arbete. 
 
 ”Städning är också omvårdnad.” 
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De flesta av respondenterna framhäver den sociala delen av arbetet som positiv och för fram 
den hjälpsamma delen av arbetet istället för att se på sina arbeten som just städ-, trädgårds- 
och byggarbete. De flesta av respondenterna talar tyst om sin anställning inom Veteranpoolen. 
Några respondenter kan tänka sig att rekommendera Veteranpoolen som ett bra sätt till en 
extra inkomst. 

5.10 Erfarenhet och lärande 
Vid intervjuerna med pensionärerna framkommer det att de tycker sig ha den kompetens som 
krävs för att utföra de arbetsuppgifter som de tilldelas och accepterar. De väljer själva vilka 
arbeten de vill åta sig och har då möjlighet att avstå från arbeten som de inte tycker sig ha 
tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att utföra. Svårighetsgraden på de arbeten som respon-
denterna utför varierar. Endast en använder sig av sina tidigare yrkeskunskaper, resterande 
respondenters arbetsuppgifter ligger inom ramen för hushållsnära tjänster.  
 
 ”Man kryssar för det man kan tänka sig, sådant man vill göra.” 
 
Ingen av respondenterna är villig att kompetensutveckla sig för att klara av nya arbetsuppgif-
ter. Listan med arbetsuppgifter som respondenterna får fylla i då de anställs ligger till grund 
för de arbeten som de utför.  Att anpassa sig till omvärldens krav på ständigt förnyad kompe-
tens är inte respondenterna intresserade av. Respondenterna menar att en anställning inom 
Veteranpoolen inte medför några krav på att lära sig nya saker för att kunna sköta sina arbets-
uppgifter. 
 
 ”Gamla människor gör som de alltid har gjort och vill inte ändra sig.” 
 
Det är endast ett fåtal pensionärer som regelbundet använder sig av sin tidigare yrkeskompe-
tens i sin anställning inom Veteranpoolen. Den kompetens som oftast krävs kan härröras till 
intresseområden och tidigare erfarenheter. Flera av pensionärerna kan dock tänka sig att utfö-
ra arbetsuppgifter som de ännu inte tilldelats. De ser att deras kunnande kan appliceras på 
många områden och är inte främmande för nya utmaningar. Det finns även pensionärer som är 
restriktiva i sin tanke om att åta sig nya arbetsuppgifter för att de känner att de saknar kompe-
tens eller erfarenhet 
 
De anställda har målsättningen med arbetet klar för sig och vet vilka mål de strävar efter att 
uppnå i sitt arbete. De känner inte att det finns tid att reflektera över arbetets tillvägagångssätt 
och resultat. Kundens krav inverkar på det sätt som arbetet utförs. Flera av respondenterna 
anser att kunden tar till sig deras förslag på enstaka förbättringsområden samt att kunden litar 
på att arbetet blir noga och riktigt utfört. Respondenterna betonar att de alltid stämmer av med 
kunden vad de vill att arbetet ska innefatta samt om kunden har några önskemål på arbetets 
utförande. 
 
Veteranpoolen, strävar enligt respondenterna, inte efter att överföra kunskap mellan de an-
ställda. De är alla i samma åldersgrupp och tillför inte varandra så mycket ny kunskap. De 
flesta arbeten utförs av en ensam anställd pensionär. En allmän åsikt bland respondenterna är 
dock att det är viktigt att överföra befintlig kunskap till yngre som kommer in i arbetslivet.  
 
 ”Har du ingen gårdag så har du ingen morgondag.” 
 



29 

En av respondenterna anser att övriga länder i Europa förstår värdet av att ta vara på de äldres 
yrkeskunskap och erfarenhet. Respondenten ser vinster av att återinföra lärlingssystemet inom 
arbetslivet. 
 
Respondenterna är av den uppfattningen att deras arbete är betydelsefullt för kunderna. De 
utför sådana arbetsuppgifter som kunden inte har kunskap om eller möjlighet att utföra på 
egen hand. Deras handlingsutrymme för att göra ett arbete som gör kunden nöjd finns enligt 
alla respondenter. Respondenterna upplever inte att Veteranpoolens ledning lägger några vär-
deringar i hur arbetet ska utföras. 

5.11 Arbete kontra fritid 
Det råder stor enighet om att livet som pensionär är förknippat med en ökad frihetsgrad och 
mer ledighet. Att kunna planera dagen med kortare framförhållning upplevs som positivt. Fle-
ra av respondenterna menar dock att de även ser flera möjliga arbetsområden i sin egen när-
miljö men att motivationen ibland saknas till att ta tag i dessa nu sedan de blivit pensionärer. 
 
Att vara anställd inom Veteranpoolen innebär för respondenterna både krav på att arbetet ut-
förs samt en stimulans i att vara behövd och att kunna socialisera sig med vissa av kunderna. 
Att vara anställd som pensionär skiljer sig från deras tidigare anställningar, det är samtliga 
respondenter tydliga med. De kan nu förfoga över sin arbetstid på ett annat sätt och arbetsda-
gens början och slut är något som respondenten själv fattar beslut om. De respondenter som 
har sina fasta uppdrag tycker att det är behändigt med regelbunden arbetstid. 
 
Respondenterna är tydliga med att arbetet inom Veteranpoolen inte får bli betungande eller 
liknas vid en före detta anställning. Respondenterna vill inte att anställningen vid Veteranpoo-
len ska upplevas som en stressfaktor eller en börda. Tid för återhämtning blir viktigare då 
människan blir äldre, menar respondenterna. Att arbeta till sent på kvällarna känns inte aktu-
ellt för någon av respondenterna. 
 

”Jag ställer givetvis upp eftersom jag har anmält mig, men det får inte bli halvtid eller nå-
got sådant.” 

 
Respondenterna betonar värdet av att ha en inkomst vid sidan av pensionen. Att kunna spara 
till en resa eller ha möjlighet att ägna sig åt en hobby motiverar till arbete inom Veteranpoo-
len. Några av respondenterna sitter med i styrelser för olika föreningar. Då det tenderar att bli 
många möten ger de dock uttryck för sin önskan att trappa ner på sin medverkan för att få mer 
tid att förfoga över. Alla respondenter upplever sig ha hittat en balans mellan arbete och fritid 
som de känner sig nöjda med. 
 
Respondenterna tar upp fritidsaktiviteter som skapar mening i deras tillvaro. Det kan vara 
trädgårdsskötsel, resor, samvaro med barnbarn eller andra aktiviteter. Ingen av pensionärerna 
upplever att fritid och arbete ställs mot varandra utan de menar att det finns tid för båda akti-
viteterna. 
 
Pensionärerna värdesätter sin fritid, en av respondenterna går inte på Veteranpoolens må-
nadsmöte då det är förlagt till fredag eftermiddag. Detta får ses som ett exempel på att även en 
pensionärs (fri)tid ska räcka till mycket. Flera av respondenterna säger att de tackar ja till ar-
beten endast då de inte har egna aktiviteter inplanerade. 
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”Månadsmöten är inget för mig, jag värdesätter mina fredagseftermiddagar alldeles för 
mycket.” 

 
Några av respondenterna är medvetna om att deras arbetsinsats bidrar till att underlätta för 
barnfamiljer och andra individer med en hektisk vardag. Att kunna medverka till att skapa en 
balans mellan arbete och fritid i dessa familjer är enligt respondenterna positivt. 

5.12 Strategier som tilltalar äldre arbetskraft 
Vid intervjuerna kommer det fram flera förslag på strategier som skulle kunna vara gynn-
samma för företag som vill behålla äldre som arbetskraft. Respondenterna lyfter fram arbets-
tiderna och arbetsuppgifterna som avgörande faktorer, att kunna byta till enklare arbetsuppgif-
ter och att ha möjlighet att styra över hur mycket denne vill arbeta upplevs som positivt. 
 
En möjlighet att ändra sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde för äldre skulle kunna bidra 
till att fler äldre vill fortsätta vara anställda ytterligare några år menar några av respondenter-
na. 
 
Respondenterna som deltog i våra intervjuer anser sig dock ha lämnat yrkeslivet bakom sig 
och att fortsätta att vara anställda hos sina tidigare arbetsgivare under samma förhållanden 
ytterligare några år är inte ett tänkbart alternativ.  
 
 ”Jag har lämnat ifrån mig mitt arbete och vill vända till ett nytt blad.” 
 
Någon av respondenterna menar att denne har användbar kompetens men att en återanställ-
ning av respondenten, inom det område denne vill arbeta, är omöjlig då sådana tjänster inte 
finns på arbetsmarknaden i dag. 
 
Respondenterna är medvetna om att dagens arbetsuppgifter kräver ständig utbildning och för-
nyelse av kunskap. De känner sin begränsning då de inte är intresserade av att lära in nytt i 
samma omfattning längre. De arbetsuppgifter som de utför inom Veteranpoolen kan utföras 
med stöd av erfarenhet och ”livskunskap”. 
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6 Analys 
Vi redogör här för vår analys av det empiriska materialet utifrån vår teoretiska referensram. 
Intervjuerna har analyserats med stöd av diskursanalys och resultatet har vi sedan analyserat 
utifrån analytisk induktion. Vi presenterar analysen under våra teorirubriker. Slutsatserna som 
avslutar denna del kan relateras till de frågeställningar som ligger till grund för vår uppsats.  

6.1 Hälsofrämjande perspektiv på arbete 
Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell är ett välkänt begrepp som an-
vänds för diskussioner avseende hälsa i arbetslivet. Krav handlar om inre och yttre krav som 
individen känner på sitt arbete. Kontroll är individens förmåga att kunna lösa arbetsuppgifter 
och själv planera samt förfoga över tiden då arbetet utförs. Stöd är den sociala delen av arbetet 
från ledning och kollegor samt samarbetet inom en arbetsgrupp. 
 
Våra respondenter känner att de yttre kraven kan vara något högt ställda, framförallt vid 
städarbeten, även om de påpekar att det är de själva som är allt för noggranna eller att de tar 
för lång tid på sig. I övrigt anser vi att respondenterna upplever kraven som rimliga. Ett un-
dantag är den respondent som arbetar som hantverkare. Han ställer höga inre krav på sig vil-
ket innebär att han ibland tackar nej till arbeten där kundens krav och förslag inte motsvarar 
hans egna inre krav på hur arbetet bör ske. När det gäller hantverkarens arbete kan vi också se 
att denne naturligtvis månar om sin behörighet som skapar möjlighet till arbete.  
 
De hushållsnära arbeten som utförts av respondenterna, bland annat snöskottning, ställer inte 
samma höga yttre krav på noggrannhet. Vi anser att de relativt låga kraven gör att pensionä-
rerna motiveras till arbete. 
 
Vad gäller begreppet kontroll i arbetet poängterar alla respondenter möjligheten att tacka nej 
till uppdrag som de inte vill utföra som något positivt. Alla respondenter är anmälda till arbe-
ten som de vet att de kan utföra utan att behöva kompetensutveckla sig. Vid något tillfälle har 
någon respondent tvivlat på sin fysiska förmåga men upptäckt att arbetet inte varit omöjligt att 
utföra. Att det dessutom är möjligt att flytta tider så att de passar respondenterna ses som 
mycket positivt. Detta att respondenterna har viss egenkontroll och att de kan fatta flera beslut 
på egen hand tror vi är en stor anledning till att respondenterna accepterar att arbetet ibland 
känns stressigt då tiden är knapp. Det vi har reagerat på är den låga kontroll de anställda har 
över att själva ta initiativ till arbete. För de pensionärer som verkligen behöver pengar erbju-
der Veteranpoolen ingen möjlighet att på egen hand anmäla sig till fler inkomna arbeten. En 
sådan sak kan stressa de anställda och göra att de söker sig andra arbeten. Det blir tydligt då 
vissa respondenter säger sig behöva en inkomst från ett arbete och att de då känner sig mana-
de att söka arbete vid andra bemanningsföretag vid sidan om Veteranpoolen. 
 
Inom ramen för stöd anser de flesta respondenter att de har det stöd de behöver från Veteran-
poolen. Att ha kollegor och ett bra samarbete nämns inte som viktigt även om respondenterna 
uppskattar det. Stödet som vi upplever respondenterna uppskattar är det ansvar Veteranpoolen 
tar för administration och försäkringar. Ingen av respondenterna beklagar sig över att det finns 
tillfällen då Veteranpoolens kunder inte tillhandhåller tillräcklig arbetsutrustning. Det vi upp-
märksammar är att Veteranpoolen inte tillhandahöll säkerhetsutrustning vid snöskottning av 
tak i vinter då Veteranpoolens platschef poängterade att de inte tog på sig farliga uppdrag. 
Trots att i stort sett alla respondenter säger sig vilja arbeta av sociala skäl så visar analysen att 
kollegor är mindre viktigt. 
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Antonovskys (2005) KASAM som innebär känsla av sammanhang är också något som påver-
kar hälsan i arbetslivet. Inom detta begrepp är begriplighet av mottagen information, hanter-
barhet genom tillräckliga resurser och meningsfullhet genom att se svårigheter som berikande 
utmaningar de viktigaste komponenterna. Våra respondenter har alla valt arbeten som de an-
ser sig kunna utföra. De flesta poängterar att de vill göra något meningsfullt i någon form. Det 
meningsfulla tycks vara att kunna göra nytta. Om detta sedan innebär att prata med nya män-
niskor, att hjälpa andra eller att utföra ett arbete verkar inte ha någon större betydelse. Det 
viktiga tycks vara att inte enbart behöva ägna sig åt stillasittande aktiviteter eller fritidsaktivi-
teter. Vi tror att respondenterna vill få en känsla av att vara en del i ett meningsskapande 
sammanhang. 

6.2 Behov och motivation 
Enligt Maslows behovsskala tycks det största uttalade motivet till att arbeta för våra respon-
denter vara behovet av uppskattning eller möjligtvis samhörighet. Enligt Maslows teorier ska 
då alla tidigare steg vara uppfyllda. (Landy & Conte, 2007) Eftersom våra respondenter är 
pensionärer får vi intrycket av att de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är tillfreds-
ställda. För de pensionärer som lever ensamma kan vi ifrågasätta om samhörighetsbehovet är 
uppfyllt. Vi kan bland våra respondenter se att författaren Mabon (1980) förmodligen har rätt 
då han menar att viktiga delar i behovsskalan tillfredställs just i familjeliv eller fritidsliv. 
 
Ellströms (1996) motivationsteorier om inre och yttre drivkrafter går enligt oss att koppla 
samman med Hertzbergs (1993) hygien- och motivationsfaktorer för att förklara motivationen 
till att vilja arbeta. Yttre drivkrafter kan jämföras med hygienfaktorer och inre drivkrafter med 
motivationsfaktorer. Inre drivkrafter och motivationsfaktorer är nära sammankopplade med 
hur en individ trivs eller inte på arbetet. Det vi ser i vår analys av intervjuerna är att det är 
viktigt med uppskattning och ansvarstagande. En respondent hoppas också på att Veteranpoo-
len har en rättvis fördelning av de arbeten som tillfaller Veteranpoolen. Vi kan också se att 
hygienfaktorer samt yttre drivkrafter i form av ett visst missnöje med lönen eller arbetsuppgif-
ternas låga status inte drar ner trivseln och viljan att arbeta då Veteranpoolen anses skapa 
goda arbetsförhållanden i form av stöd till sina anställda och att de sköter allt administrativt 
arbete. Mabons (1980) kritik kommer här på skam eftersom respondenterna kommer ifrån 
enklare arbetsförhållanden och inte är högt kvalificerade tjänstemän som påstås lägga sin 
energi på att diskutera motivation i samhället. Respondenternas inre drivkrafter väger upp det 
missnöje som sammankopplas med de yttre. 

6.3 Grupperingar och kontroll  
Enligt Reich (1994) är persontjänster arbeten som är enkla och rutinmässiga med en hög grad 
av egenkontroll. Arbetsformen riktar sig från en individ till en annan och det krävs oftast ing-
en högre utbildning för arbetet. Alla de arbeten Veteranpoolen erbjuder är av formen person-
tjänster. Utbildningskraven är låga då det oftast är arbeten som utförs i ett vanligt hushåll, 
både inomhus och utomhus. Ett fåtal av arbetena kräver någon form av yrkesutbildning. Detta 
motsäger Veteranpoolens information som säger att pensionärernas yrkeskompetens efterfrå-
gas av företagen. När vi nu har träffat våra respondenter och jämfört de kvalitéer Veteranpoo-
len säger att arbetet kräver förstår vi varför företaget poängterar pensionärernas noggrannhet. 
Förutom att arbetsformen i sig kräver en hög grad av egenkontroll uttrycker våra respondenter 
att det är viktigare för dem att göra ett rätt utfört arbete än att faktiskt avsluta arbetet efter 
utsatt tid. 
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Berger (2001) menar att människan lever i olika grupperingar där gruppens mål är att kontrol-
lera medlemmarna så att de inte avviker från gruppens norm. I vår undersökning ser vi pen-
sionärerna som en grupp där det normala är att inte arbeta efter pension. Respondenterna ses 
då som avvikande från den norm som pensionärer och andra i samhället har av just pensio-
närslivet. Vi anser att Veteranpoolen redan i sin rekrytering ger pensionären argument för att 
börja arbeta genom att föra fram vad pensionärer generellt anses sakna i sina liv. Det kan vara 
att känna sig behövd eller att träffa nya människor. Argumenten är tilltalande då de poängterar 
att pensionärens kompetens är efterfrågad och att de behövs. I våra intervjuer säger i stort sett 
alla respondenter att det sociala utbytet och det faktum att de hjälper andra är det viktigaste i 
arbetet. De ekonomiska skälen sägs vara mindre viktiga. Författarna spekulerar kring huruvi-
da kommenteraren att dottern skäms över moderns arbete är ett sätt att få tillbaka modern, i 
vad dottern tycker, är ett normalt pensionärsliv. Respondenterna är angelägna att föra fram att 
anställningen vid Veteranpoolen är något som de egentligen kan vara utan men att de gör det 
så länge de vill och har lust. Även om respondenterna inledningsvis säger att de inte behöver 
arbeta av ekonomiska skäl är det ändå lönen och dess storlek som flera av respondenterna är 
missnöjda med. Vi tolkar det som att respondenterna inte helt vill bortse från pengarnas bety-
delse. 
 
Mabon (1980) trycker på att status och prestige visar en människas ställning inom en grupp 
och att olika symboler används för detta. Flertalet av våra respondenter har resandet som ett 
intresse, de är aktiva inom föreningslivet och de flesta lever i egna hus. Flera av responden-
terna poängterar att det är viktigt att göra ett bra jobb även om tiden inte räcker till. Vi tror att 
våra respondenter alla har upptäckt att deras pension inte räcker till det liv de vill leva och 
som de kanske trodde sig kunna göra efter att de gått i pension. Då respondenterna ofta är 
aktiva inom olika grupperingar är det viktigt för dem att kunna ha en ekonomi som gör att de 
kan leva upp till gruppens normer. Detta kan också vara en förklaring till att pengarna, för de 
flesta, i första hand är till för att dryga ut pensionen, vilket är just vad Veteranpoolen säger. Vi 
tror att respondenterna kanske skulle kunna klara sig utan en extra inkomst men då på bekost-
nad av en försämrad livskvalitet. Vi kan förstå varför det är lönen som flera respondenter är 
mest missnöjd med när det gäller sitt arbete. Samtidigt kan en låg lön göra att pensionärerna 
inte aktivt söker arbeten utan endast tackar ja när de känner att det finns tid över. 
 
Berger (2001) pekar på att sociala skikt och klass är ett sätt att kontrollera individen. Det är 
också inom skiktet klass en individ har störst möjlighet att röra sig mellan skikten. Klass över- 
och underordnar individer och ger en människa makt. Dessutom styr klasstillhörigheten indi-
videns livskvalitet. Flera av våra respondenter menar att de är ekonomiskt stabila men vi ser 
att de ändå väljer att utföra jobb som har en låg status. Vi tror att det beror på att våra respon-
denters klasstillhörighet gör att de är vana att göra rätt för sig och inte klaga utan att göra som 
de blir tillsagda. Friheten att kunna tacka nej är det som uppväger den låga statusen i deras 
arbete. Mannen som är hantverkare är som de andra anställd, men sätter prestige i att neka till 
att använda billigt material då hans yrkeserfarenhet ger honom en slags vetorätt. Han njuter av 
att diskutera sitt arbete med andra hantverkare och anser sig vara sin egen. 
 
Ritzer (2008) säger att män och kvinnor aldrig kan jämställas nivåmässigt då kvinnans kön 
gör att hon lever i en annan struktur än mannen. Under våra intervjuer framkommer det att de 
flesta män inte kan tänka sig att ta ett städjobb. Vi får den uppfattningen att det är under deras 
värdighet att städa hos andra. Likaså tyder omskrivningen av städarbete till omvårdnad på att 
själva arbetsuppgiften står väldigt lågt i rang och genom omskrivningen uppgraderas arbetet 
till något bättre. En av respondenterna är väldigt tydlig i sitt budskap att städjobbet har låg 
status men menar också att likväl som att någon annan kan utföra städarbetet kan responden-
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ten göra det. Vi tror att städjobbet har låg status av flera skäl. Dels för att det är ett lågstatus-
arbete på den vanliga arbetsmarknaden dels för att det är ett arbete där individen möter kun-
den antingen direkt, eller indirekt då arbetet medför att respondenten måste ta hand om kun-
dens smuts. 
 
Städarbetet är ett emotionellt arbete vilket Starrin och Dahlgren (2004) tar upp från Hoch-
schilds teorier om serviceyrken. Där är individen tvungen att underordna sig kunden och un-
dertrycka sina egna känslor för att bemöta kunden på ett trevligt sätt. Vi tror att underordning-
en som städarbete åt andra medför är en anledning till att de flesta respondenter inte vill städa 
eller att de gör det i så liten omfattning som deras ekonomi tillåter. Att undertrycka sina käns-
lor kan enligt Scheff i Starrin och Dahlgren (2004) ger en känsla av skam som sedan kan leda 
till stress. Vi ser att det är respondenternas krav på noggrannhet som stressar dem vid städar-
bete då det är lätt för kunden att påvisa ett sämre utfört arbete. 
 
Enligt Starrin och Dahlgren (2004) kan krav- och kontrollmodellen användas för att förklara 
hur stress uppstår.  Bland annat kan låg kontroll över arbetet uppvägas av trygghet i lågt ställ-
da krav. Det kan vara stressbildande att individen känner skam över den låga kontrollen i ar-
betet. Våra respondenter har alla anmält sig till arbeten som de känner att de behärskar vilket 
innebär att nästan alla vill arbeta mer. Vi ser dock att ingen av respondenterna tar egna initia-
tiv till att få fler uppdrag. Resultatet föranleder oss att tro att den skam som respondenterna 
upplever över att inte själva aktivt kunna påverka när de ska arbeta kan göra att de använder 
sin passiva makt att tacka nej för att förhindra stress. Det kan vara bättre för individen att säga 
nej med hänvisning till att denne är upptagen än att visa att denne sitter och väntar på ett er-
bjudande.  

6.4 Erfarenhet och lärande 
Per-Erik Ellström (1996) menar att det i dag ställs högre krav på organisationers flexibilitet 
och serviceutbud. För att överleva som företag måste detta anpassa sig till omvärldens krav 
och förnya sin organisation. Utmaningen ligger i att stödja och tillvarata de anställdas kompe-
tens. Vid intervjuerna kommer det fram att respondenterna tycker sig ha den kompetens som 
krävs för att utföra de arbetsuppgifter som de tilldelas och utför. Respondenterna tycker att de 
mår bra av att kunna välja vilka av de tilldelade arbetsuppgifterna som de vill utföra. Vi ställer 
oss frågande till i vilka hänseenden Veteranpoolen stödjer och tillvaratar pensionärernas yr-
keskompetens. Intervjuerna visar att det endast är ett fåtal som genom sin anställning vid Ve-
teranpoolen använder sig av sina tidigare yrkeskunskaper. De arbetsområden som responden-
terna rört sig inom har till största del liknat hushållsnära tjänster och den kunskap och erfa-
renhet som livet har gett pensionärerna räcker för att utföra ett bra arbete som kunden anser 
sig vara nöjd med. Ingen av respondenterna är intresserad av att kompetensutveckla sig eller 
av att lära nytt vilket tyder på att pensionärerna är nöjda med att utföra arbeten som kräver en 
lägre kunskapsnivå och yrkeskunskap. Veteranpoolen marknadsför sig dock som ett företag 
som vill använda sig av pensionärernas yrkesskicklighet och erfarenhet men menar att kompe-
tens som denne skaffat på sin fritid kan vara lika värdefull som yrkeskompetens. 
 
Roland Björkberg, som Mabon(1980) refererar till, tar i sin avhandling upp arbetslivets åldrar 
på ett stereotypt sätt. Människor i 55-60 årsåldern skulle enligt avhandlingen känna besvikelse 
vid omorganiseringar, känna orkeslöshet och vara villiga att följa inrutade mönster. Den 
omständigheten att en av respondenterna valde pension istället för ytterliggare en omorganisa-
tion stärker detta påstående. Detta anser vi även kan stämma då respondenterna i våra inter-
vjuer upplever att de känt sig trötta i slutet av sin tidigare anställning och inte gärna tar till sig 
nya sätt att arbeta. De har sin tidigare erfarenhet att luta sig emot och känner en trygghet i att 
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utföra relativt lågt ställda arbetskrav. Att regelbundet återkomma till samma kund är en fördel 
enligt respondenterna.  
 
Ellström (1996) skriver vidare att det behövs handlingsutrymme, tillräcklig kunskap och mo-
tivation i en god arbetsorganisation. Respondenterna får, tillsammans med Veteranpoolen, 
fylla i ett formulär där de ringar in pensionärens intresseområden, kompetens och val av 
kommande arbetsuppgifter. Valet styrs av ett förtryckt formulär och vi tolkar det som att det 
kan innebära vissa begränsningar för pensionären. Vilka arbeten som pensionären sedan till-
delas beror även på var kunden bor eftersom Veteranpoolens filosofi är att låta den pensionär 
som bor närmast få arbetet. Handlingsutrymmet ligger i att pensionären kan tacka ja eller nej 
till arbetet. Det ligger också i att kunna utföra ett sådant kvalitativt arbete så att kunden blir 
nöjd. Alla respondenter menar att kunderna varit nöjda med deras arbetsinsats. 
 
Då arbetsuppgifterna till större del kan jämställas med hushållsnära tjänster upplever de flesta 
av pensionärerna att de har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet. Ellström menar att det 
ligger en utmaning i att balansera uppgifternas svårighetsgrad med individens förmåga då en 
allt för komplex uppgift kan orsaka stress och sänka prestationen. Vi menar att det ligger i 
Veteranpoolens intresse att verkligen ta reda på pensionärernas kompetensområden för att få 
ett maximalt utbyte. Då skulle Veteranpoolen kunna erbjuda nya typer av tjänster och sätta 
samman arbetsgrupper nya uppdragstyper. 
 
Ellström (1996) skriver att lärande främjas av att det skapas tid för reflektion och erfarenhets-
utbyte. Att anställdas gemensamma kunnande kan samverka och gynna organisationen. Re-
spondenterna säger sig inte ha något utbyte med varandra, det är sällan de träffas och de utför 
oftast ensamarbeten. Samtidigt ger de uttryck för att vara positiva till att prova på nya arbets-
uppgifter och att samarbete med andra pensionärer i arbetet. Vi tror att det är i samverkan med 
andra som individen kan synliggöra och lyfta fram sin kompetens. Det är i organisationens 
intresse att verka för att skapa en arena för tanke- och erfarenhetsutbyte. Pensionärerna kan-
ske då ser att de besitter en större kompetens än vad de är medvetna om. Vi håller med Ell-
ström som menar att ledningen har en betydande roll vad gäller att skapa en utvecklingsfräm-
jande arbetsplats. Ska företaget vinna på att knyta all den samlade kunskap som faktiskt finns 
till sig, så måste det också se över hur företag når ut och marknadsför sig till de potentiella 
kunderna. 

6.4 Arbete kontra fritid 
Som pensionär upplever alla respondenter sig ha mer fri tid att spendera. Vad människan väl-
jer att göra med sin tid ser olika ut i samhället. De respondenter vi har intervjuat väljer att vara 
anställda vid Veteranpoolen för att ha en, oftast mindre, inkomst vid sidan av sin pension. De 
menar att inkomsten kan bidra till en mer aktiv och betydelsefull fritid. Flera av respondenter-
na för fram resandet, vilket ju kostar en del, som en värdeskapande fritidsaktivitet. 
 
Mabon (1980) kan trots allt till viss del ha rätt i sin 30 år gamla förutsägelse att den goda eko-
nomin skulle göra att människor väljer sina arbeten med mer omsorg för att kunna ha en me-
ningsfull och aktiv fritid. En av respondenterna påpekar att det är kostsamt att vara ledig. 
Levnadsvanorna från tiden då pensionärerna arbetade finns kvar men deras ekonomi har för-
ändrats sedan de blev pensionärer. Vi tror att det kan vara en av anledningarna till att pensio-
närerna söker arbete. Respondenterna värdesätter dock sin fritid så mycket att de begränsar 
arbetet så att arbete och fritid inte ställs mot varandra.  
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Att vara anställd vid Veteranpoolen, menar respondenterna, innebär en känsla av att vara be-
hövd och en möjlighet att socialisera sig med vissa av kunderna. Vi ser att Veteranpoolen 
säljer in pensionärernas fritid som en del av servicen. Pensionären får dock inte betalt för den 
tid som de spenderar med kunden vid sidan av arbetsuppgiften. Att anlita en pensionär, ser vi, 
kan verka lockande för de ensamma och kontaktsökande människor som inte har någon möj-
lighet att på egen hand ägna sig åt sociala aktiviteter. Det ligger i värderingen av en pensionär 
att han eller hon har mycket tid till förfogande. Anställningen kan säkert verka för att fylla ett 
socialt tomrum i båda riktningarna. 
 
Författaren Mabon (1980) skriver att flertalet människor i dag har mer fritid än tidigare samt 
att många har det bättre ekonomiskt ställt i dag. Då hans bok har trettio år på nacken får läsa-
ren ha i tanken att arbetslivet trots allt har utvecklats och förändrats en hel del sedan 1980-
talet. I dag upplever många anställda en tidsbrist och obalans i familjelivet. Vi kan här se lik-
heter med det Hochschild (1997) framhåller, att tid för arbete och fritid ställs mot varandra. 
Hon menar att arbetsliv och familjeliv genomgått enorma förändringar medan våra tankar och 
värderingar inte förändrats i lika stor utsträckning. Respondenterna poängterar att arbetet 
inom Veteranpoolen inte får kännas betungande eller liknas vid en ordinär anställning. Flera 
av respondenterna tycker att det är lagom att arbeta ett par timmar i veckan. Vi ser dock att 
flera av respondenterna inte fick så många uppdrag som de önskar och gärna skulle se att Ve-
teranpoolen hörde av sig oftare med arbetsförslag. 
 
De framhåller åldersfaktorn som ett dilemma då de inte orkar arbeta så långa pass längre. Fle-
ra pensionärer nämner att de känner sig tacksamma för att de inte drabbats av några krämpor 
som skulle kunna inverka på deras aktiva liv. Vi ser att de intervjuade har stor tid för åter-
hämtning och rekreation. Deras berättelser om diverse aktiviteter vittnar om en stor frihet att 
planera in valfria aktiviteter. Mabon (1980) menar att människans arbetsliv och fritidsliv hör 
ihop. Han menar att den protestantiska etiken om hårt arbete börjar ge vika för en uppfattning 
att individen inte vill viga sitt liv åt ett företag. Det som tillför livet ett värde är ett aktivt och 
meningsfullt fritidsliv. I intervjuerna framkom att pensionärerna valt att tacka nej till uppdrag 
som kolliderat med fritidsaktiviteter, alltså torde fritiden värderas högre än ett tillfälligt arbete 
inom Veteranpoolen.  

6.5 Strategier som tilltalar äldre arbetskraft 
Vid intervjuerna kommer det fram flera förslag på strategier som skulle kunna vara gynn-
samma för företag som vill behålla äldre som arbetskraft. Respondenterna lyfter fram arbets-
tiderna och arbetsuppgifterna som avgörande faktorer. Att kunna byta till enklare arbetsupp-
gifter och att ha möjlighet att styra över hur mycket som tid arbetet får omfatta upplevs som 
positivt. 
 
En möjlighet att ändra sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde då individen blir äldre 
skulle kunna bidra till att fler äldre vill fortsätta att vara anställda ytterligare några år menar 
några av respondenterna. 
 
Respondenterna som deltog i våra intervjuer anser sig dock ha lämnat yrkeslivet bakom sig 
och att fortsätta att vara anställd hos sin tidigare arbetsgivare under samma förhållanden ytter-
ligare några år är inte ett tänkbart alternativ.  
 
 ”Jag har lämnat ifrån mig mitt arbete och vill vända till ett nytt blad” 
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En av respondenterna menar att denne har användbar kompetens men att en återanställning av 
inom det område respondenten vill arbeta, är omöjlig då sådana tjänster inte finns på arbets-
marknaden i dag. 
 
Respondenterna är medvetna om att dagens arbetsuppgifter kräver ständig utbildning och för-
nyelse av kunskap. De känner sin begränsning då de inte är intresserade av att lära in nytt i 
samma omfattning längre. De arbetsuppgifter som de utför inom Veteranpoolen kan utföras 
med stöd av erfarenhet och ”livskunskap”. 

6.6 Slutsatser 
I detta kapitel har vi analyserat det empiriska materialet i syfte att belysa våra frågeställningar. 
Vi vill förstå vilka faktorer som får äldre att fortsätta vara till arbetsgivarens förfogande även 
sedan de uppnått pensionsålder. Författarna har försökt att hitta faktorer som motiverar äldre 
till fortsatt anställning och att förstå om, och i så fall hur, Veteranpoolen tar tillvara den yr-
keskompetens som pensionärerna har efter sitt yrkesverksamma liv. Vi har i vår undersökning 
kommit fram till att mycket pekar på att trenden att anställa pensionärer säkert kommer att 
leva kvar och växa sig starkare i framtiden då det finns ett stort vinstintresse i att behålla och 
nyanställa äldre arbetskraft. Konceptet bemanningsföretag som riktar sig till pensionärer är en 
bra affärsidé. Vi vill förtydliga att den kritik som vi eventuellt för fram emot Veteranpoolens 
verksamhet inte på något sätt är riktad mot platschefen eller de anställda utan i så fall bör rik-
tas mot högsta ledningen i företaget och samhällsfenomenet i stort. Läsaren bör beakta de låga 
omkostnaderna som vissa företag har för att förstå lönsamheten i företeelsen att anställa äldre. 
En stor del av de äldre i samhället har en låg pensionsgrundande inkomst och känner sig 
tvingade att bättra på sin ekonomi. Pengar skapar en känsla av självständighet som inte ska 
förringas. Vi anser dock att lönen som betalas ut av Veteranpoolen är låg och att de anställda 
bör betalas en högre ersättning för sitt utförda arbete. 
 
Pensionärerna är lojala mot sin arbetsgivare och framhåller vid flera tillfällen att de är med-
vetna om sin dåliga lön men att de inte kan förvänta sig mer då arbetsgivaren har omkostnader 
för att kunna driva företaget. Företaget väljer dock bort uppdrag från kunder som skulle med-
föra för kostsamma utlägg. Alla respondenter säger sig få en höjd livskvalitet av att komma ut 
och utföra ett arbete som de uppskattas för. Att ha tider att passa och att vara behövd är vikti-
ga faktorer för pensionärernas vilja att arbeta. De betonar sin frihet att själva styra över sin tid, 
att kunna tacka ja till ett arbete och det faktum att de tillsammans med kunden bestämmer när 
arbetet ska utföras. Alla respondenter uttrycker sig positiva till och att ha en aktiv fritid. Flera 
respondenter menar att en förbättrad ekonomi ger dem en rikare fritid. Att kunna vila upp sig 
när det behövs känns ännu mer angeläget för respondenterna ju äldre de är. 
 
Författarna har kommit fram till att Respondenternas yrkeskompetens sällan tas tillvara. De 
arbeten som utförs bygger till stor del på erfarenhet och kunskap från ett långt liv. De flesta av 
arbetsuppgifterna som erbjuds kan liknas vid hushållsnära tjänster. 
 
Vi har i vårt arbete strävat efter att besvara våra frågeställningar på ett trovärdigt sätt. Vår 
förförståelse har skapat en bild av ämnet arbetande pensionärer. En annan undersökning skul-
le säkert ge en annan bild. De slutsatser som vi har dragit får knytas till oss som författare och 
vi gör inte anspråk på att besvara frågeställningarna på mer än just vårt sätt. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel besvarar vi de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Vi vill 
alltså skapa en förståelse för samhällsfenomenet bemanningsföretag som riktar in sig på ar-
betsföra pensionärer och hitta förklaringar att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Författarna anser att valet av metod har inverkat på resultatet på ett positivt sätt. Vi har kunnat 
fördjupa våra föreställningar och kunnat ställa följdfrågor där det har varit värdefullt. Genom 
våra intervjuer har vi fått en bredare bild av pensionärernas syn på att vara anställda i ett be-
manningsföretag. Vi har kunnat få mer uttömmande svar som gett resultatet ett mervärde, vi 
är alltså nöjda med vårt val av metod. Vi anser att våra frågeställningar hade varit svåra att 
mäta med stöd av en kvantitativ metod. 
 
Vårt val av teorier har gett oss en förståelse av resultatet och vi har upplevt teorierna som ap-
plicerbara på olika temaområden. Vi ser att våra teorier har varit adekvata i förhållande till 
våra syften och frågeställningar. En annan uppsättning teorier hade naturligtvis kunnat leda 
till fler tankar och andra infallsvinklar inom ämnet. Det får återigen nämnas att vi inte haft för 
avsikt att kunna generalisera vårt resultat på en större population utan strävat efter en fördju-
pad förståelse av fenomenet pensionärspooler som växer fram i samhället. 
 
Analysen har bidragit till att vi till viss del har ändrat vår syn på den här typen av beman-
ningsföretag. Genom analysen har vi fått en förståelse för vilka faktorer som får pensionärer 
att fortsätta vara anställda trots att de gått i pension. Analysen har hjälpt oss att förstå pensio-
närernas behållning av arbetet och vad som motiverar dem till att arbeta trots att de faktiskt 
har gått i pension. Att få ta del av respondenternas värderingar och åsikter och söka förståelse 
i deras svar och berättelser har bidragit till lärdom om att det kan finnas många bakomliggan-
de orsaker till att äldre väljer att vara anställd. Att dessutom jämföra arbetsgivarperspektivet 
med de anställdas perspektiv ger en djupare förståelse, bland annat kan vi se att det går att 
tjäna mycket pengar på de äldres ekonomiska och sociala behov.  
 
Veteranpoolen poängterar att kompetens som pensionären tillskansat sig på sin fritid kan vara 
lika värdefull som yrkeskompetens. Det är tydligt att Veteranpoolen inte gör skillnad på pen-
sionärernas kompetensbakgrund när vi nu vet vad företaget betalar sina anställda, oavsett 
kompetens får pensionärerna samma timlön för utfört arbete. De som använder egna verktyg 
kompenseras dock för det men det gäller endast hantverkare. Vi ställer oss frågan vilken av-
talsenlig lön företaget betalar då det inte är många yrkeskategorier som endast tjänar cirka 17 
000 kronor per månad. Mer hänsyn borde tas till att de anställda är så erfarna och kompetenta 
som Veteranpoolen säger i sin marknadsföring. 
 
Platschefen säger att Veteranpoolen har för avsikt att ”kapa toppar” och inte konkurrera med 
vanliga jobb. Men en snabb titt på nätet ger oss information om att Veteranpoolen erbjuder 
samma tjänster som vilken firma som helst med inriktning på hushållsnära tjänster. Genom att 
hålla ett lägre pris (de lägger sig 50 kronor lägre per timma) konkurrerar de självklart med 
andra firmor som erbjuder liknande tjänster. Dessutom konkurrerar Veteranpoolen inte på lika 
villkor då företaget endast betalar cirka tio procent i en ålderspensionsavgift av lönen medan 
övriga företag betalar full arbetsgivaravgift om minst 31 procent i arbetsgivaravgift av lönen. 
Då har vi heller inte tagit hänsyn till att pensionärerna endast är timanställda. Genom att beta-
la absolut lägsta avtalsenliga lön på marknaden så ger de pensionärerna den timlön de för-
modligen hade när de gick i pension. Detta tror vi är ett skäl till att de accepterar den låga 
lönen. 
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Bemanningsföretaget saluför den stereotypa bilden av pensionärerna som ansvarstagande, fria 
och flexibla. Pensionärerna verkar se på sig själva som om de fått en längre tids ledighet från 
sitt arbete istället för vara fria med möjlighet att styra sin egen tillvaro och att som pensionär 
kunna göra vad de vill med sin tid. Författarna anser att pensionärerna inte är fria i ordets rätta 
bemärkelse. Kanske bidrar det till att de fortsätter att vara anställda istället söka arbete i egen 
regi. Att vara äldre i samhället i dag kan vara både ensamt och utsatt. En dålig pension skapar 
ett behov av att tvingas arbeta trots att individen egentligen känner sig klar med arbetslivet. 
 
Samtidigt har vi genom analysen kunnat se att pensionärerna mått bra av att vara behövda och 
att känna sig uppskattade av kunderna. Vi hoppas att pensionärerna i framtiden får arbeta un-
der bättre ekonomiska förhållanden än vad de har i dag. 
 
Vi ställer oss frågan vem som drar nytta av vem i denna bransch. Självklart gör pensionärerna 
det till viss del genom att på ett enkelt sätt kunna tjäna lite extra pengar utan att binda upp sig, 
de kan alltid säga nej till ett uppdrag. Å andra sidan kan vi välja att se det ur dagens samhälls-
politiska läge där människor som inte arbetar stigmatiseras genom att använda begreppet 
utanförskap vilket indikerar att en person inte bidrar till vårt samlade välstånd utan istället tär 
på de gemensamma resurserna. Detta bestraffar staten i sin tur genom att låta dessa individer 
betala högre skatt. Våra respondenter säger dock att de har pengar så att de klarar sig. De talar 
om sparade pengar samt betalade hus och så vidare men vi ställer oss frågande till hur länge 
de klarar sig på sin pension utan att sälja sina hus eller ta av sina sparade pengar för att få 
ekonomin att gå ihop. Även om respondenterna inte säger sig vara i behov av inkomsten som 
arbetet medför så kan vi tänka oss att ett visst behov av att förbättra sin ekonomiska förutsätt-
ning. Att framstå som ”fattig” i andras ögon kan vara förnedrande.  
 
Både pensionärerna och deras gamla företag hade haft en stor nytta av att hitta långsiktiga 
strategier som tilltalar de äldre att stanna kvar hos sin arbetsgivare. Då måste arbetsförhållan-
dena ändras till att bli mer flexibla för att gynna äldre, vilka har andra behov och förutsätt-
ningar än yngre anställda. Många äldre är dessutom präglade av att göra rätt för sig och ser 
arbete som en livsstil. En protestantisk uppfostran har säkert präglat dagens pensionärer. Kan-
ske sitter det en Luther och klappar dem på axeln och manar dem till hårt arbete? Har indivi-
den arbetet hela sitt liv sedan tidiga tonåren så tror vi att det kan vara negativt att tvärt sluta på 
65 årsdagen. En successiv nedtrappning av arbetslivet torde vara den rätta vägen att gå. 
 
Vi anser att vår kultur bidrar till en åldersfixering i samhället. En inställning till att arbetslivet 
tar slut vid sextiofem års ålder och att individen då är fri att ta dagen som den kommer bidrar 
säkert till att äldre börjar trappa ner mentalt i sitt arbete. En omställning i tanken till att arbets-
livet slutar vid 70 års ålder kanske medför en annan inställning? Kanske kommer inte att tala 
om begreppet pensionär över huvudtaget i framtiden? Kanske kommer människor att fortsätta 
att vara anställda så länge intellekt och fysik tillåter men med stöd av nya flexibla arbetslös-
ningar som gynnar de äldre. Det går inte att bortse från den enorma mängd kompetens som 
många äldre besitter och att samhället gör klokt i att inse värdet av denna. Våra intervjuer har 
bidragit till förståelsen att många äldre känner sig alldeles för alerta och friska för att helt 
överge sitt aktiva arbetsliv och endast ägna sig åt fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Män-
niskor behöver känna sig nyttiga och ingå i ett meningsfullt sammanhang för att må bra. Ar-
bete kan vara ett sådant sammanhang. 
 
Hemmet kan vara en plats där individen känner sig socialt avskärmad. Vi ser att arbetet både 
fyller en social funktion och skapar mening i pensionärernas liv. Hemmet kan likväl förknip-
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pas med tristess och ensamhet. Vi upplever att respondenterna är måna om att göra sådant 
som de ser som meningsfullt under sina år som pensionär. Flera nämnde hur viktigt det var för 
dem att ta vara på livet och dess möjligheter. 
 
Lärdomen vi drar av denna undersökning är att fenomenet pensionärspoolen kommer att be-
stå, och säkert utökas med tiden. Trenden som råder utomlands att höja pensionsåldern och att 
föra en familjepolitik som gynnar flerbarnsfamiljer pekar också på att fenomenet kan tolkas 
som en bestående samhällstrend. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Författarna anser att ämnet arbetande pensionärer kan vara av intresse för fortsatta studier. Vi 
har reflekterat över att det hade varit intressant att utföra en större fördjupad studie där forska-
ren kan kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ enkätundersökning för en utökad 
förståelse av detta samhällsfenomen. I en framtida studie hade forskaren kunnat välja ut en 
viss population i fördjupningssyfte och därigenom besvarat intressanta forskningsfrågor. 
 
Arbetsmarknadsinstitutet kan säkert vara intresserat av att bekosta en fortsatt studie inom om-
rådet då samhällsfenomenet ligger i linje med den politik som förs i landet. 
 
Denna studie har till största del fokuserat på bemanningsföretaget ur pensionärernas synvin-
kel. Det skulle vara intressant att studera fenomenet, bemanningsföretag som riktar in sig på 
att anställa äldre, ur ett arbetsgivarperspektiv. Att följa utvecklingen över tid för att se hur 
synen på äldre som anställda kommer att förändras vore ett annat intressant forskningsområ-
de. 
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