
                                           Institutionen för teknik och samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-05-14 

 

Examensarbete i nationalekonomi, C17 

Vårterminen 2007 

 

[Dijana Sarajlic 1983-09-26-2585] 

[Emelie Bjuke 1983-04-24-5924] 

 

Examinator:  E
X

A
M

E
N

S
A

R
B

E
T

E
 

VILKA MÖJLIGA FAKTORER LIGGER 

BAKOM INDIVIDERNAS VARIERANDE 

PENSIONSÅLDER? 

Examensarbete i Nationalekonomi/Finansiell 
ekonomi  
C 20poäng 
Vårterminen 2007 
 
Dijana Sarajlic 
Emelie Bjuke 
 
Handledare: Louise Holm 
Examinator: Michael Olsson 



 2 

Sammanfattning 

 
Allt färre människor över 65 år finns kvar i arbetslivet enligt Statistiska 

centralbyråns arbetsundersökningar. Endast en på tjugo kan tänkas pensionera sig 

efter 65 års ålder. En annan undersökning som Riksförsäkringsverket lät 

genomföra år 2000 önskar ungefär 40 % av de yrkesverksamma att sluta arbeta 

före 65-års ålder. Den här trenden mot en allt lägre utträdesålder fortsätter. Det 

finns flera olika faktorer som talar för sänkt utträdesålder och andra som verkar 

för höjd utträdesålder vilket påvisas här utav denna studie. En regressionsanalys 

tillämpas för att påvisa eventuella samband mellan dessa faktorer, såsom: kön, 

utbildning, arbetare/tjänsteman, månadslön, antal år i arbete, civilstånd samt typ 

av arbetsmiljö så som hektiskt, obekvämt eller högljudd. I studien tillämpas även 

en probitanalys för att se om resultatet skiller sig från regressionsanalysen. Den 

här studien är begränsad till dessa variabler eftersom HUS-databasen är en mindre 

databas och saknar några av de önskade testvariablerna. Regressionsresultatet 

visar både signifikanta och icke signifikanta samband. Studien utgick från 12 

testvariabler med 214 individer men endast 5 stycken påvisade i slutändan ha 

något samband med pensionsåldern. Den slutgiltiga regressionsmodellen förklarar 

45 % av förändringarna i pensionsåldern. Stickprovet har avgränsat oss något men 

detta ger oss ändå en miniatyr bild på hur verkligheten kan se ut. Probitanalysen 

gav oss inte rätt miniatyr bild av verkligheten eftersom data materialet som 

tillämpades passade inte probit. 

 

 

Nyckelord: pensionsålder, arbetsmiljö, kön, arbetare/tjänsteman, utbildningsnivå, 

inkomst, år i arbete, probitanalys, multipel regression.
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Abstract 

Fewer and fewer people from the age of 60 and upward are still in the working 

life according to a working survey from Central Bureau of Statistics. Only one of 

twenty can consider retiring after an age of 65. According to another survey that 

National Insurance Administration put through year 2000, just about 40 % of the 

working population desires to finish working before an age of 65. This trend 

towards lower seceding age seems to continue. There are number of factors that 

seem for lower retirement age and others for a higher retirement age that we prove 

in our study. One regression analysis applies to prove some contingent relations 

between these factors, such as: gender, education, blue or white collar worker, 

previously monthly earnings, years of working, marital status, and also variety of 

working environment such as: hectic, uncomfortable and noisy. This survey is 

also using a probitanalysis to see if there is a difference in the result from the 

regressionanalysis. The study is limited on variables because HUS-database is a 

small database and lacks some of the desired test variables. Regression results 

indicates both significant and none significant relations. The study started with 12 

test variables and 214 individuals but only 5 of them variables proved some 

relations with the retirement age. The final regression model declares 45 % of the 

changes in retirement age. The sample has limited us slightly but it gives us how 

ever one miniature reality picture. The probitanalysis didn’t give us a right 

miniature reality picture because used data didn’t fit probit. 

 

 
Keywords: retirement age, working environment, gender, blue or white collar 

worker, education, income, years of working, probitanalysis, multiple regression. 
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1. Inledning 
 

När Sverige införde folkpensionssystemet 1914 bestämdes att den allmänna 

pensionsåldern skulle vara 67 år. I dagens allmänna pensionssystem kan individer 

som tidigast ansöka om pension vid 61 års ålder. Eftersom det inte finns någon 

officiell pensionsålder i Sverige är det möjligt att pensionera sig tidigare med 

individuella pensionsavtal och besparingar. År 2004 var den genomsnittliga 

pensionsåldern 62,3 år. Befolkningsstrukturen i Sverige var vid seklets början 

pyramidformad men vid ingången på 2000-talet har åldersklasserna blivit mer 

jämnfördelade. Många olika orsaker ligger bakom detta men några av de 

viktigaste är förbättrat boende och en allt bättre sjukvård. Levnadsstandarden har 

till följd av detta ökat, vilket i sin tur har minskat dödligheten och ökat 

livslängden. Befolkningsstrukturens förändring och den ökade livslängden 

kommer leda till en ökad press på samhället, arbetsgivare och arbetstagare. De 

måste förändra sin inställning och arbeta till högre åldrar. I en beräkning gjord av 

Aronsson och Kilbom kommer närmare 40 procent av befolkningen i Nord- och 

Västeuropa vara mellan 45 och 65 år vid 2010. Med en så stor andel av 

befolkningen i de äldre åldersklasserna påverkas samhällets ekonomi på flera sätt. 

Den nuvarande trenden att allt färre vill arbeta upp till 65 försvårar situationen 

ytterligare, eftersom färre sysselsatta individer ska försörja en större andel äldre. 

Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 60-64 år har gått från 57 procent 1990 till 

46 procent 1999. Konsekvenserna av den förändrade ålderssammansättningen 

kommer leda till att kraven som ställs på enskilda individer och företagaren när 

det gäller utbildning, arbetsmiljö och arbetsorganisation kommer ändras. Ökade 

sociala kostnader, högre skatter för de som har arbete och minskad produktivitet 

kommer leda till att konflikter skapas mellan generationer. Risken finns att 

företagen flyttar sin verksamhet till länder med större andel yngre åldersgrupper. 

Äldre kan ge ett bidrag till produktivitet med sina samlade erfarenheter. Detta 

skulle kunna tas till vara på om samhället anpassade sig bättre till den växande 

andelen äldre. Arbetsprestationen under vuxen åren är beroende av flera faktorer 

som arbetsuppgiftens natur, möjligheter till utbildning och hälsa. De svårigheter 

som äldre upplever med arbetet kan oftast lösas med anpassning av arbetet, 

vidareutbildning och hälsokontroller. Satsningar av den här typen kan öka äldres 

förutsättningar att kunna arbeta upp till högre pensionsålder. Denna bakgrund har 
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medfört till att de med starka samhällsekonomiska intressen vill förskjuta 

pensionsåldern uppåt och inställningen gentemot förtidspensioner har blivit 

alltmer restriktiv. Tidpunkten då den arbetsförda befolkningen går i pension 

varierar och syftet med studien är att undersöka vad som kan förklara detta. De 

studier som vi har titta på har undersökt om variablerna kan påvisa förklaringar 

till önskemålet att vilja lämna arbetsmarkanden i förtid eller förklarar varför den 

genomsnittliga pensionsåldern minskar. Syftet med den här studien är att se hur 

sambandet ser ut vare sig det leder till tidigare eller senare utträde från 

arbetsmarkanden. Går det att påvisa ett samband mellan de variabler som anses 

påverka och förklara variationerna i pensionsåldern. Vad påverkar individernas 

varierande pensionsålder? Vilka faktorer kan tänkas påverka om individen slutar 

tidigare eller fortsätter efter 65? Databasen som kommer att användas för 

undersökningen heter HUS98 – hushållens ekonomiska levnadsförhållanden som 

kommer från Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) i Göteborg.
1
 Från 

databasen HUS har den beroende variabeln, pensionsålder samt de 

förklaringsvariabler som visat signifikans i tidigare forskning hämtats. De 

variablerna som kommer att undersökas är kön, arbetare/tjänsteman, 

utbildningsnivå, inkomst, år i arbete, olika arbetsmiljö faktorer så som hektiskt, 

obekvämt och högljutt.  

 

Tabell 1: Beskrivande statistik 

 

N 214 Min Max Medelvärde Std.dev. Fördelning/Antal Procent 

Utbildning 0 1 0,22 0,415 <gymn.141 

>universitet 73 

65,9 

34,1 

Månads- 

inkomst 

6 900 50 000 17 866 4 678   

Pensions-

ålder 

30 79 59,38 10,115   

Högljutt 0 1 0.42 0,496 Ja 91 

Nej 123  

42,5 

57,5 

Hektiskt 0 1 0,44 0,497 Ja 91 

Nej 123 

57,5 

42,5 

Obekvämt 0 1 0,47 0,502 Ja 79 

Nej 135 

36,9 

63,1 

Kön 0 1 0,53 0,500 Kvinna 99 

Man 115 

46,3 

53,7 

År i arbete 7 50 40,7 8,344   

Arbetare/ 

Tjänsteman 

0 1 0,44 0,497 Arbetare 135 

Tjänsteman 79 

63,1 

36,9 

                                                 
1
 www.ssd.gu.se [070322] 

http://www.ssd.gu.se/
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Det är viktigt att tänka på att vi inte har att göra med sanningar utan sannolikheter 

och uppskattningar.  

 

1.1 Disposition 

 

Efter det inledande kapitlet följer en genomgång av lite tidigare forskning som 

finns kring det här ämnet. Kapitel 2 tar upp om undersökningar och studier som 

finns kring människor och deras pension. Det framgår tydligt att hälsa och 

arbetsmiljö har en stor påverkan på pensioner. Kapitel 3 beskriver två metoder 

som används i arbetet. Den ena metoden är en multipel linjär regression som 

används för att se hur flera förklaringsvariabler påverkar den beroende variabeln, i 

vårt fall pensionsålder. Den andra metoden kallas för probit och används då y 

variabeln är begränsad på något sätt samt i binär form. Vidare i kapitel 4 beskrivs 

den data som utgör grunden till arbetet. En djupare beskrivning av databasen HUS 

– hushållens ekonomiska levnadsstandard behandlas. I kapitel 5 presenteras 

resultatet och olika samband mellan våra testvariabler. Vi drar en slutsats utav 

hela arbetet i kapitel 6. Arbetet avslutas med kapitel 7 där vi ger förslag till vidare 

forskning till dem som är intresserade av ungefär samma studie.  
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2. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet tas det upp om tidigare forskning som finns kring denna studie. 

Undersökningar visar när pensioneringen sker idag och vad har hänt sedan 

tidigare. Vissa menar att hälsa och arbetsmiljö har en stor påverkan samt att 

samhället har omfördelats.  

 

Det finns många olika undersökningar om människor och deras pension. Vissa 

menar att det har hänt en förskjutning och omfördelning av inkomster samt 

levnadsstandard bland de äldre. Ökade pensioner och ökad fysisk rörlighet leder 

till en förlängning av medelålderns livsstil in i pensionsåldern. Levnadsstandarder 

såsom tillgång till bostad, hushållsutrustning, fritid, medier, semesterresor och 

transporter har utvecklats med inkomsterna. Undersökningar kring övergången 

från arbete till pension visar att det inte finns någon större önskan idag att jobba 

längre än till åldern 65. Orsaker för en tidig pensionering är ohälsa, människors 

önskan om mera fritid och att arbete har blivit allt för krävande. Under de 

närmaste decennierna kommer detta mönster att gå in i en ny fas. Den nya fasen 

innebär en markant sänkning av pensionen och detta tros kunna leda till större 

generationsskillnader när det gäller inkomst och levnadsstandard mellan de 

förvärvsarbetanden och pensionärerna.    

 

Utbildningstiden förlängs och pensioneringen infaller allt tidigare vilket leder till 

att de tre livsfaserna: utbildning, arbete och pension blir ungefär lika långa. Skulle 

utvecklingen fortsätta i samma takt fram till 2000-talets slut så skulle 

pensioneringen inträffa vid 38 års ålder. Det är naturligtvis inget som kommer att 

inträffa men det ger en tydlig illustration om hur förändringar i samhällsstrukturen 

kan påverka. Äldre individer måste ha en realistisk möjlighet att kunna välja 

mellan arbete och pension. Enligt Daatland och Solem kommer fler vilja fortsätta 

arbeta där det är möjligt än i företag där möjligheterna är små. Att önska ett 

tidigare utträde kan vara en anpassning som beror på press från andra eller 

attityder som antyder att individen bör sluta i förtid. Dålig arbetsmiljö ökar 

riskerna för kroniska sjukdomar och en fjärdedel av dem som varit verksamma i 

mer än trettio år och fortfarande arbetar har varaktiga problem som de anser beror 

på arbetsmiljön. Monotomt arbete med mycket likartade rörelser och 

upprepningar visar tydliga samband med långtidssjukskrivningar och 
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förtidspensionering. Andra arbetsmiljöer visar påverkan på individens önskemål 

om tidigare pensionering, så som höga ljudnivåer. Buller i arbetet leder i många 

fall till nedsatt hörsel och ju större hörselnedsättningen är desto större ljudstyrka 

krävs för att tal ska uppfattas. En bullrig och högljudd arbetsmiljö kan göra det 

svårare för individen att genomföra sitt vanliga arbete och har visat sig kunna 

orsaka psykisk stress (Aronsson & Kilbom). Män och kvinnor kommer i kontakt 

med arbetsmiljöfaktorer i olika grad, vilket kan vara en orsak till skillnaden 

mellan könen. Män och kvinnor i samma yrke och åldersgrupp kan också ha olika 

besvär pga. att män och kvinnor i stor utsträckning har olika arbetsuppgifter, 

därmed olika belastningar trots att de tillhör samma yrkeskategori. De fysiska 

förutsättningarna som kroppsstorlek och muskelstyrka är en annan orsak till 

variationerna i män och kvinnors pensionsålder. I en undersökning av 

Riksförsäkringsverket 2001:4 kommer de fram till samma resultat och även här 

har arbetsmiljövariabler som monotomt, obekvämt och högljutt arbete visat 

signifikans. De har dock inte kommit fram till att kön skulle ha någon signifikant 

påverkan. Yrken som vård, tillverkning och service visar sig ha en hög andel 

anställda med belastningar som sliter ut kroppen, därför har hälsa en stor roll. 

Faktorer som rökning, bostad, näringstillstånd och utbildning har betydelse för 

individens allmänna livsbetingelse. Utbildningen är en viktig del för att förklara 

de varierande pensionsåldrarna. Aronsson och Kilbom har i sin studie kommit 

fram till att det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och 

förtidspensionering. För människor med högre utbildning som förmodligen 

generellt har en starkare ställning på arbetsmarknaden är sannolikheten mindre för 

förtidspensionering än för personer med kortare utbildning. Faktorerna har ofta 

samband med varandra eftersom de uppträder samtidigt. Personer med låg 

kvalificerade yrken arbetar ofta i en dålig arbetsmiljö och har en kort utbildning. 

Grupper med hög psykisk och fysisk arbetsmiljöbelastning löper samtidigt större 

risk för att bli förtidspensionerade än personer som slipper sådan belastning eller 

personer med god arbetsmiljö. Sociala förhållanden som att vara frånskild, född 

utomlands eller att ha varit arbetslös under de senaste fem åren ökar risken för 

förtidspensionering. Län som har starka socionomiska förhållanden har en längre 

medellivslängd. Skillnaderna på medellivslängden på kommunnivå är större för 

män än för kvinnor. Detta gäller även på länsnivå. I stort sett samma typer av 

kommuner har lång respektive kort medellivslängd. Det betyder att det finns 
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starka samband med socioekonomiska variabler som utbildningsnivå, arbetsliv, 

inkomst och boende. Hälsan följer klassmönstren och de olika livsvillkoren. 

Många människor speciellt med arbetarbakgrund, kort utbildning och låga 

inkomster, rör sig för lite och äter fel. Utbildning, arbete, samhällsengagemang 

och fritid bör vara parallella spår i alla åldrar och kan bland annat skapa 

möjligheter för dem som vill arbeta även efter uppnådd pensionsålder. Det är väl 

känt att levnadsförhållandena totalt sett, ekonomi, boende, social klasstillhörighet 

med mera har stor betydelse för hälsan som har betydelse för om individen ska 

orka arbeta fram till och efter 65. Det nya pensionssystemet understödjer flexibla 

kombinationer av förvärvsarbete och pensionering men också ekonomiska 

incitament för förvärvsarbete högt upp i åren. Det förvärvsarbete som utförs efter 

70 års ålder bidrar även till att höja pensionssumman. Hittills har den faktiska 

pensionsåldern sjunkit trots de ekonomiska incitamenten. Idag är den 

genomsnittliga pensionsålder 58 år för kvinnor och 59 år för män enligt 

riksförsäkringsverkets statistik. I en TEMO undersökning där 857 individer i 

åldrarna 54-75 intervjuades svarar 31 procent att de önskar att de gått i pension 

senare än de faktiskt gjorde. Deras främsta själ för detta var både sociala och 

ekonomiska. Orsakerna till pensionering i förtid kan förklaras med två modeller 

som är knutna till personvillkor och arbetsmiljö nämligen attraktionsmodellen och 

utstötningsmodellen. Enligt utstötningsmodellen är det faktorer i arbetet som 

dominerar förklaringen till pensioneringen i förtid. Det kan förutom arbetsmiljön 

vara förhållanden på arbetsmarknaden, ökade krav på arbetet, press i 

arbetskollektivet och negativa attityder från arbetsgivarens sida. Enligt 

attraktionsmodellen är pensioneringen i förtid ett resultat av överväganden som 

arbetaren gör av fördelar och nackdelar vid pensionering respektive fortsatt 

arbete. Bra och ekonomiskt förmånliga pensionsvillkor kan enligt denna modell 

ha en attraktionskraft som stimulerar till pensionering i förtid. Den övervägande 

tendensen är att individuella skillnader mellan individer i samma ålder ökar 

beroende på hur deras arbetsliv har sett ut.  
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3.  Ekonometrisk metod 

 

Två metoder valdes att användas i studien för att se om det kan medföra några 

skillnader i undersökningen. En multipel linjär regression används då det är 

möjligt att se hur flera förklaringsvariabler påverkar den beroende variabeln. 

Probit används då y variabeln, pensionsålder, är begränsad på något sätt samt i 

binär form.  

 

3.1 Regressionsanalys  

 

Med hjälp av en multipel linjär regression är det möjligt att skatta ett antal 

förklarande X -variablers eventuella påverkan på en beroende y- variabel. Första 

steget är att sätta ihop en ekonomisk modell där beroende variabeln y är relaterad 

till ett antal förklaringsvariabler genom en linjär anpassad regressionsfunktion 

som kan se ut så här: 

 

  kk XXXy .....32221                     (1) 

  99887766554433221 XXXXXXXXy  

 

För att få en komplett ekonometrisk modell måste antaganden om den sannolika 

fördelningen på slumpfelet, t  göras. Antagandena är 

 

1. E( t ) =0. Varje felterm har en sannolikhetsfördelning med ett medelvärde 

som är lika med noll.  

2. Var( t , s ) =0. Varje felterm har en sannolikhetsfördelning med variansen 

2 . Sigma är en okänd parameter som mäter variansen i den statistiska 

modellen.  

3. Cov( t , s ) =0. Kovariansen mellan två feltermer är lika med noll. 

Storleken på en felterm för en observation har ingen påverkan på den 

troliga storleken av feltermen för en annan observation. 

4.  ~N(0, 2 ). Feltermerna antas vara normalfördelade. 
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Eftersom varje observation av den beroende variabeln ty  beror på feltermen t  så 

är också den beroende variabeln en slumpvariabel. De statistiska egenskaperna av 

den beroende variabeln följer från de av slumpfelet. 

 

1. E( ty ) = 33221 tt XX   . De förväntade värdet av ty  beror på värdena 

av förklaringsvariablerna och de okända parametrarna.  

2. Var( ty ) = Var( t ) = 2 . Variansen av sannolikhetsfördelningen av ty  

ändras inte för varje observation. Några observationer är inte mer troliga 

att vara längre ifrån regressionsfunktionen än andra.  

3. Cov( ty , sy  ) = Cov( t , s ) =0. Observationer av beroende variabeln är 

okorrelerade.  

4. ty ~N(0, 2 ). Värdena på ty  antas vara normalfördelade i deras 

medelvärden. 

 

För att hitta en estimator som kan estimera de okända parametrarna används 

minsta kvadratmetoden. Med den metoden minimeras summan av de kvadrerade 

skillnaderna mellan observerade värden på ty  och deras förväntade värden. 

Minsta kvadratmetodens estimatorer betecknas b1,b2,bk och mäter effekten av 

förändringar i förklaringsvariablerna i den skattade regressionsmodellen. Med 

minsta kvadratmetodens skattade regressionsmodell ser den linjära funktionen ut 

så här: 

 

kk XbXbXbby 


...33221                       (2) 

 

Förklaringsvariablerna är inte slumpvariabler vilket betyder att värdena på 

variablerna antas vara kända innan observationerna av den beroende variabeln. 

Förklaringsvariablerna är inte någon exakt linjär funktion av någon av de andra 

variablerna. Detta antagande är likvärdigt med att anta att ingen variabel är 

överflödig. Om detta antagande inte uppfylls uppstår exakt korrelation och minsta 

kvadratmetoden misslyckas.
2
 Dummyvariabler är förklaringsvariabler som bara 

kan anta diskreta värden, t.ex. 1 och 0. Detta är ett kraftfullt verktyg för att fånga 

                                                 
2
 Undergraduate econometrics (2001)  
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karaktären hos individerna som t.ex. kön, utbildning och yrkeskategori. 

Dummyvariabler tillåter oss att konstruera modeller där några eller alla 

regressionsmodellens parametrar inklusive skärningspunkten ändras för några 

observationer i stickprovet. Dummyvariabler används för att redogöra för 

kvalitativa faktorer i ekonometriska modeller. Genom att lägga till 

dummyvariabeln Dt till regressionsmodellen skapas en parallell skiftning i 

relationen med mängden  . Det spelar ingen roll om alla de förklarande 

variablerna är av dummytyp. I dessa fall kan då problem som i vanliga fall löses 

med standardvägning angripas. Dummyvariabeln behandlas som vilken 

förklaringsvariabel som helst. Regressionsmodellen som kommer att undersökas i 

studien ser ut på följande sätt:  

 

TÅÅO

HLUTAHKy

001,0145,0)467,2(

)810,12(421,1/818,0)316,2(032,3309,51ˆ




         (3) 

 

vilket är samma som ekvation (1). 

 

Det är enligt oss mycket troligt att faktorer som arbetsmiljö, längden på utbildning 

och inkomst starkt påverkar individens möjlighet och önskan att pensionera sig 

vid en viss ålder. Att en individ med längre utbildning som kommer ut senare i 

arbete också kan tänkas pensionera sig senare anser vi vara troligt. Det blir en 

dubbel effekt eftersom den individen också kan tänkas ha en högre inkomstnivå 

och har därför större möjligheter att ur ekonomisk synpunkt lämna 

arbetsmarkanden i förtid. En viktigt avgörande faktor mellan dessa två vägar är 

hur bra individen trivs med sitt arbete. Anledningen till att undersöka variabeln 

kön är mest för att det är utav intresserade att se om de visar signifikans. Finns det 

någon skillnad mellan män och kvinnors genomsnittliga pensionsålder. Alla de 

arbetsmiljövariabler som kommer att undersökas har sannolikt påverkan på 

variationerna i pensionsålder eftersom det är faktorer som påverkar individens 

kroppsliga slitage och i slutändan hälsonivå. De utvalda variablerna har också 

visat signifikans i tidigare forskning som tas upp i kapitel 2. 
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3.2 Probit 

 

En probitanalys används då den beroende variabeln y är begränsad på något sätt. 

När den oberoende variabeln är tvådelad och y- variabeln endast kan anta värdena 

0 eller 1, vilket innebär att variabeln är binär och kan behandlas som en 

dummyvariabel. Sannolikheten för y blir då, där X är en matris och alla variabler 

ingår: 

 

)()1Pr( bXy
T

ii                           (4)   

 

b är en uppskattad parameter som ska estimeras och   är en normalfördelning 

som beskriver sannolikhetsfördelningen för en slumpvariabel. Eftersom Xb har en 

normalfördelning innebär det att en enhets ökning i X associeras med en b ökning 

i sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Modellen uppskattas med 

”maximum likelihood” funktionen:   

 

 
 


)1( )0(

))(1()(
i iy y

T

i

T

i bXFbXFL                      (5) 

 

Sannolikhetsfunktionen av observerade stickprov kallas likelihood funktionen. 

Förstaderivatan av likelihood funktionen är icke-linjär så för att erhålla 

estimeringar om koefficienten måste en iterativ process användas.
3
 Att estimera 

betavärden med de b-värden som maximerar sannolikheten är av vikt. I probit 

finns det inga formler som ger värden på b vilket finns i minsta kvadratmetoden. 

Datorn måste därför med olika tekniker från numeriska analyser användas för att 

erhålla b. Maximum likelihood estimeringsproceduren är med små stickprov 

okänd men med stora stickprov är maximum likelihood normalfördelad, 

konsistent och best.
4
 Maximum likelihood går ut på att det finns någon 

sannolikhet för alla par av (yi, Xi), där sannolikheten beror på parametrarna. De 

parametrarna med högsta möjliga sannolikhet ska användas i regressionen. För att 

maximum likelihood estimationen ska anses pålitlig krävs stora stickprov. 

                                                 
3
 Fidell, Tabachnick, Using multivariate statistics, (2007) 

4
 Undergraduate Econometrics (2001) 
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Marginaleffekten visar hur sannolikheten för y förändras då X förändras. I en 

binär regressionsmodell så är marginaleffekten lutningen på sannolikhetskurvan 

relaterad Xi till Pr(Yi = 1│Xi), då allt annat hålls konstant. Marginaleffekten ger 

en god approximering av förändringen i y som orsakas genom att X förändras 

med en enhet.
5
 Marginaleffekten för varje probitmodell tolkas genom dess 

partiella derivator givet sannolikheten att yi är lika med ett. 

 

 
i

T

i

X

bX




                         (6) 

 

Marginaleffekten hos en förklaringsvariabel kommer att anta samma tecken som 

den estimerade beta parametern, eftersom sannolikhetsdensiteten av funktionen 

alltid är positiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Aldrich, J.H and F.D Nelson (1984), Linear Probability, Logit and Probit Models, Sage Univeristy Paper: 

Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-045, Beverly Hills, CA:Sage. 
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4. Översikt av data 
 

Kapitlet tar upp det data som kommer från en databas och används till studien. 

En korrelationsmatris visas för att förklara korrelationer mellan de testade 

förklaringsvariablerna och pensionsåldern.  

 

Datamaterialet som används är hämtat från databasen HUS – hushållens 

ekonomiska levnadsförhållanden. Det finns många variabelgrupper inom HUS så 

som: bakgrund, utbildning, erfarenhet, sysselsättning, daghemsavgifter, inkomst, 

skatter, osv. Populationen blev slumpmässigt utvald inom Sverige 1984 då HUS 

inriktade sig på att intervjua hushållens medlemmar födda mellan 1910-1965. 

Därefter har det utförts undersökningar och databaser ungefär vartannat år. 

Databaser har designat i perioder då de svenska hushållens ekonomi har 

förändrats dramatiskt. HUS är baserad på en s.k. operationell hushållsdefinition, 

dvs. att alla förändringar inom själva hushållet kommer att dokumenteras och 

följas upp. Detta innebär att när ett hushåll delar på sig så följs automatiskt alla 

nya hushåll som bildas upp. På detta sätt är det svårt att säga det exakta antalet på 

populationen inom HUS-databasen eftersom antalet hushåll ständigt förändras.
6
  

För att få tillgång till HUS-databasen måste en skriftlig ansökan skickas in och 

begäran ska godkännas av de primärforskare som har designat databasen. HUS-

databasen måste användas till ett undersökningssyfte och studien ska skickas i 3 

stycken exemplar när den är helt färdig.  

 

Variablerna som undersöks har valts utifrån tidigare forskning. Tidigare studier 

har visat att dessa variabler har ett samband med pensionsåldern och påverkar när 

individer väljer eller känner sig tvingade att pensionera sig (se kapitel 2).  

Korrelationsmatrisen visar korrelationen mellan de testade förklaringsvariablerna 

och den beroende variabeln pensionsålder. Korrelationsmatrisen ger en indikation 

på om det uppstår linjära samband mellan variablerna. Att titta på samma variabel 

mot sig själv är ointressant eftersom det ger perfekt korrelation. Däremot är det av 

intresse att se hur starkt korrelerade de olika variablerna är mot varandra. Tidigare 

inkomst och arbetare/tjänsteman visar ett r- värde på 0.510 det är ett relativt starkt 

                                                 
6
 www.scb.se   [070320] 

http://www.scb.se/
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värde och betyder att delar av förklaringen som varje variabel bidrar med inte kan 

särskiljas specifikt för varje förklarande variabel. Korrelationen mellan 

arbetare/tjänsteman och utbildning visar också ett positivt linjärt samband som är 

0.352. Det kan förklaras med att sannolikheten är stor att det finns tjänstemän som 

också har högre utbildningsnivå vilket leder till att viss korrelation uppstår. 

Utbildning och inkomst har också viss korrelation, 0.200. Den delen som inte är 

specifik för varje förklaringsvariabel ligger med stor sannolikhet till grund av att 

högre utbildningsnivå är förknippad med högre inkomstnivåer. Att höga ljud och 

obekvämt visar korrelation på 0.200 är förståligt om det faktum att individen som 

svarar anser att höga ljudnivåer också anses vara obekvämt arbete beaktas. Ingen 

av förklaringsvariablerna visar en alldeles för hög korrelation vilket skulle leda 

till multikollinäritet. 

 

Tabell 2 Korrelationsmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kön A/T Hektis

k 

Obekväm Inkomst Utbild. Högljutt År 

Arbete 

Pens. 

ålder 

Kön 1 -0.029 -0.018 0.014 0.082 0.183 -0.077 0.116 0.081 

A/T -0.029 1 0.272 -0.058 0.510 0.352 -0.086 0.212 0.348 

H -0.018 0.272 1 -0.003 0.110 0.122 0.101 -0.031 -0.210 

O 0.014 -0.058 -0.003 1 0.019 -0.050 0.200 0.046 -0.430 

I 0.082 0.510 0.110 0.019 1 0.288 -0.171 0.300 0.218 

U 0.183 0.352 0.122 -0.050 0.288 1 -0.128 0.162 0.505 

HL -0.077 -0.086 0.101 0.200 -0.171 -0.128 1 0.008 -0.138 

Å 0.116 0.212 -0.031 0.046 0.300 0.162 0.008 1 0.282 

P.Å. 0.081 0.348 -0.210 -0.423 0.218 0.505 -0.138 0.282 1 
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5. Resultat  
 

Här presenteras studiens resultat utifrån de två olika metoder som skulle 

användas. Den ena är en regressionsmodell och den andra är en probitanalys. 

 

5.1 Resultat från regressionsanalysen  

 

Nu kommer resultaten av regressionsmodellen presenteras och kommenteras. Här 

presenteras bland annat signifikansen, t-värdena och 

förklaringsgradskoefficienten. De beräknade t-värdena jämförs med tabellvärdet 

som hämtas från ”Tabeller för t- och F-fördelningar.”
7
 Eftersom undersökningen 

har frihetsgrader som är större än 120 så blir alltid tabellvärdet 1.96. En 95-

procentig signifikansnivå, 05.0  används i testerna. De ostandardiserade 

koefficienterna indikerar ökningen i värdet av den beroende variabeln för varje 

ökning i förklaringsvariablerna.  

 

Förklaringsvariabler sätts samman till en regressionsmodell för att se om de har 

något samband med pensionsåldern och kan förklara variationen i pensionsålder. 

De första två förklaringsvariablerna som undersöks är arbetare/tjänsteman (A/T) 

som är kodad 1 för tjänsteman och 0 för arbetare och utbildning (U) som är kodad 

1 för universitetsutbildning och 0 för utbildning upp till gymnasienivå. 

Estimeringen av förklaringsvariablerna leder inte till signifikanta värden. 

Nollhypotesen kan inte förkastas, det betyder att t-värdet inte kan påvisa om 

variablerna är signifikant skilda från noll. F-värdet visar på signifikans vilket 

betyder att åtminstone en av betavariablerna är skild från noll men värdet ger 

dock ingen indikation om vilken av variablerna det är. Att konstanten är 

signifikant är känt men inte om någon av de inkluderade förklaringsvariablerna 

också är det.  Förklaringsvariablerna förklarar tillsammans 2.9 % av 

förändringarna i pensionsålder.   

 

 

 

 

                                                 
7
 Undergraduate econometrics (2001) s.390  



 19 

 

 

Tabell 3. Arbetare/Tjänsteman och Utbildning 

 

  Ostandardiserade 

koefficienter 

      

B t Sig. F Sig. R
2
 Just.R

2
 

 

y=β1+β2*A/T 

+β3*U 

Konstant 57.625 56.216 0.000 3.143 0.045 0.029 0.020 

A/T 2.153 1.419 0.157  

Utbildning 2.188 1.434 0.153 

 

Variabeln kön (K) inkluderas som är kodad 1 för man och 0 för kvinna. Att lägga 

till förklaringsvariabeln kön (K) leder till att signifikansen för arbetare/tjänsteman 

förbättras. Själva estimeringen av koefficienterna utbildning och A/T är dock 

fortfarande utanför referensramen som är 0.05. F-värdet indikerar att åtminstone 

en av betavariablerna är skild från noll. Förändringarna i pensionsålder förklaras 

till 7 procent av modellen. Justerade R
2
 ökar vilket ger en indikation på att 

variabeln kön ska tas med i modellen. Om alla förklaringsvariabler tilldelas värdet 

noll är den genomsnittliga pensionsåldern 55.5 år. Om individen är en man så 

ökar pensionsåldern i genomsnitt med 4.3 år. Om individen är en man, högskole-

/universitetsutbildad och en tjänsteman är den genomsnittliga pensionsåldern 63.7 

år. Om individen är en man, arbetare och har lägre utbildningsnivå dvs. upp till 

gymnasium så är den genomsnittliga pensionsåldern 59.8 år.  

 

Tabell 4. Arbetare/Tjänsteman, Utbildning och Kön 

 

  Ostandardiserade 

Koefficienter 

      

B t Sig. F Sig. R
2
 Just.R

2
 

 

y=β1+β2A/T 

+β3*U+β4*K 

Konstant 55.506 45.402 0.000 5.271 0.002 0.070 0.057 

A/T 2.614 1.747 0.082  

Utbildning 1.227 0.802 0.423 

Kön 4.318 3.047 0.003 

 

Modellen utökas med förklaringsvariabeln hektiskt (H) arbete som är kodad 1 för 

ja och 0 för nej. Estimeringen av koefficienterna visar god signifikans och leder 

till förkastelse av nollhypoteserna för alla variabler utom utbildning. Om alla 

förklaringsvariabler tilldelas värdet noll är den genomsnittliga pensionsåldern 57 

år. Om individen arbetar i en hektisk arbetsmiljö sjunker pensionsåldern i 
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genomsnitt med 4 år. När individen är man är den genomsnittliga pensionsåldern 

61.78 år. Om individen är en tjänsteman är den genomsnittliga pensionsåldern 4 

år högre än om individen vore arbetare.  Förklaringsgraden visar att 10.3 procent 

av förändringarna i pensionsåldern förklaras av modellen.   

 

Tabell 5. Kön, Hektisk, Arbetare/Tjänsteman, Utbildning  

 

  Ostandardiserade 

koefficienter 

      

B t Sig. F sig. R
2
 Just.R

2
 

 

y=β1+β2*K+β3* 

    H+β4*A/T+  

    β5 *U 

Konstant 57.270 44.310 0.000 8.077 0.000 0.103 0.091 

Kön 4.429 3.342 0.003  

Hektisk -4.213 -2.18 0.005 

A/T 4.176 2.971  0.0.05 

Utbildning 1.342 1.202 0.422 

 

Förklaringsvariabeln högljudd arbetsmiljö (HL) inkluderas i regressionsmodellen. 

En variabel som är kodad 1 för ja och 0 för nej. Alla koefficienter utom utbildning 

uppnår god signifikans i estimeringen vilket betyder att de koefficienterna är 

signifikant skilda från noll och har en påverkan på y. Förklaringsgraden visar att 

de inkluderade förklaringsvariablerna förklarar 52.1 procent av förändringarna i 

pensionsålder. En individ som är man, arbetar i hektiskt arbetsmiljö och är 

tjänsteman har en genomsnittlig pensionsålder på 65 år. Arbetar individen i 

högljudd arbetsmiljö minskar pensionsåldern i genomsnitt med 13.5 år. Justerade 

R
2 

ökar och fungerar som en visare att variabeln högljudd arbetsmiljö är rätt att 

inkludera.  

 

Tabell 6. Kön, Hektisk, Arbetare/Tjänsteman, Utbildning och Högljudd 

 

  Ostandardiserade 

koefficienter 

      

B t Sig. F sig. R
2
 Just.R

2
 

 

y=β1+β2*K+ 

 

β3*H+β4*A/T 

 

+β4*U+ β5 *HL 

Konstant 61.328 55.487 0.000 38.151 0.000 0.521 0.387 

Kön 3.577 3.254 0.001  

Hektiskt -2.546 -2.206 0.028 

A/T 2.683 2.328 0.021 

Utbildning 1.521 1.423 0.531 

Högljudd -13.542 -10.78 0.000 

 

Ytterligare en arbetssituationsvariabel inkluderas om individerna arbetar 

obekvämt (O). Arbetar individen obekvämt är variabeln kodad 1 och om inte då 0. 
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Koefficienten obekvämt blir inte signifikant i estimeringen. Om individen arbetar 

obekvämt minskar den genomsnittliga pensionsåldern 2.1 år. Konstanten visar att 

den genomsnittliga pensionsåldern är 61.68 år när alla förklaringsvariabler 

tilldelas värdet noll.     

 

Tabell 7. Kön, Hektisk, Arbetare/Tjänsteman, Utbildning, Högljudd och 

Obekvämt 

  Ostandardiserade 

koefficienter 

      

B t Sig. F sig. R
2
 Just.R

2
 

 

y=β1+β2*K+β3*H 

 

   +β4*A/T+β5*U 

 

   +β6*HL+ β6 *O 

Konstant 61.560 53.703 0.000 31.509 0.000 0.431 0.417 

Kön 3.833 3.321 0.002  

Hektiskt -2.551 -2.240 0.026 

A/T 2.608  2.274  0.024 

Utbildning 1.232 1.623 0.501 

Högljudd -13.011 -10.22 0.000 

Obekvämt -2.107 -1.811 0.082 

 

Nästa variabel som ska testa i modellen är år i arbete (Å). Skärningspunkten är 

55.5 år. Betavariabeln visar att den genomsnittliga pensionsåldern ökar med 3 år 

om individen är man. Hektisk, obekväm och högljudd arbetsmiljö leder alla till att 

den genomsnittliga pensionsåldern sjunker. Högljutt är den som påverkar mest 

och leder till en genomsnittlig pensionsålder som är 42.046 år. År i arbete har en 

positiv påverkan och varje extra år leder till en ökning på 0.1168 år i genomsnitt. 

R
2
 visar att 45.6 procent av förändringarna i y förklaras av de inkluderade 

variablerna. 

 

Tabell 8. Kön, Hektisk, Arbetare/Tjänsteman, Utbildning, Högljudd, 

Obekvämt och År i arbete 

 

 

 Ostandardiserade 

koefficienter 

      

B t Sig. F sig. R
2
 Just.R

2
 

  

Konstant 
55.521 22.569 0.000 28.748 0.000 0.456 0.440 

 

y=β1+β2*K+β3*H 

   +β4*A/T+β4*U 

   +β5*HL+β6*O 

   + β5 *Å 

Kön 3.166 2.914 0.004  

Hektiskt -2.307 -2.043 0.042 

A/T 1.837  1.610   0.109 

Utbildning 1.328 1.312 0.471 

Högljudd -13.475 -10.52 0.000 

Obekvämt -2.316 -2.021 0.045 

År i arbete 0.168 2.946 0.004 
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Nu inkluderas den sista förklaringsvariabeln som är tidigare månadsinkomst (L). 

Signifikansen för arbetare/tjänsteman och utbildning är alldeles för hög. 

Variablerna kan inte påvisas vara signifikant skilda från noll. Tidigare månadslön 

visar liten påverkan på pensionsåldern dvs. för varje extra krona i lön ökar 

pensionsåldern 0.001 år. Alla andra koefficienter visar god signifikans. Om 

individen är kvinna, arbetar i hektisk miljö och har arbetat i 25 år är den 

genomsnittliga pensionsåldern 52.6 år.  Förklaringsgraden visar att 47.9 procent 

av förändringarna i pensionsåldern förklaras av modellen.  

 

Tabell 9. Kön, Hektisk, Arbetare/Tjänsteman, Utbildning, Högljudd, 

Obekvämt, År i arbete och Tidigare månadslön 

 

 

 

 

 Ostandardiserade 

Koefficienter 

      

B t Sig. F sig. R
2
 Just.R

2
 

 

 

y=β1+β2*K+β3*H 

 +β4*A/T+β4*U 

 +β5*HL+β6*O 

      +β6*Å+ β7*TÅ 

 

Konstant 51.309 14.969 0.000 25.330 0.000 0.47.9 0.445 

Kön 3.032 2.798 0.006  

Hektiskt -2.316 -2.061 0.041 

A/T 0.818 .626 0.532 

Utbildning 1.421 1,144 0.326 

Högljudd -12.810 -10.14 0.000 

Obekvämt -2.467 -2.158 0.032 

År i arbete 0.145 2.498 0.013 

Tidigare 

månadslön 
0.001 2.307 0.022 
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5.2 Probitanalys 

 

Alla dummyvariabler har testats med hjälp av probit vilket betyder att variablerna: 

kön, hektiskt, obekvämt, högljutt, utbildning och arbetare/tjänsteman har testats 

gentemot pensionsålder. Pensionsålder har kodats om och tilldelat värdena 1 och 0 

så att den också är av dummytyp. 1 betyder att individen pensioneras vid 65 år och 

uppåt och 0 om individen är yngre än 65 år. Endast kön visade sig vara signifikant.   

       

Tabell 10. Probitanalys: Kön och Pensionsålder 

 

Pensionsålder Koefficient Std.Error z P>z 95 % Konf.Intervall Marginaleffekt 

Kön 0.3826162 0.1759749 2.17 0.030 0.374119-0.7272207 0.1463329 

Konstant -0.4586791 0.1312053 -3.50 0.000 -0.715826- -0.20152  

                               

p-värdet för kön är 0.030 vilket är mindre än 0.05 och betyder att kön är 

signifikant. z-värde är detsamma som t-värde men det enda som skiljer de åt är 

utseendet på fördelningen. z-värdet visar att nollhypotesen kan förkastas vilket 

betyder att variabeln kön är signifikant skild från noll. Det sanna parametervärdet 

ligger inom intervallet 0.0374118 och 0.7272207 som mäts i ett 95- procentigt 

konfidensintervall. Detta betyder att det sanna parametervärdet med 95 % 

säkerhet ligger inom det angivna intervallet. Koefficienten här kan inte tolkas på 

samma sätt som tidigare eftersom den beroende variabeln nu är binär. 

Marginaleffekten används för att få en bättre approximation av köns påverkan på 

pensionsåldern. Marginaleffekten för kön är 0.1463329. Det betyder att om 

individen är man (kodad 1) så ökar sannolikheten att individen pensionerar sig 

efter 65-års ålder (y=1) med 0.1463329. 
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6. Slutsats 

 

Enligt studien har vi nu kommit fram till att det finns ett samband mellan 

variationen i pensionsålder och sex av de åtta förklaringsvariabler som har 

undersökts. Förklaringsvariablerna arbetare/tjänsteman och utbildningsnivå har 

inte visat sig vara signifikanta i urvalet av individer och kan därför inte påvisas 

vara signifikant skilda från noll. Här kan därför inte säkert sägas om variablerna 

har någon påverkan på variationerna i pensionsåldern. Detta betyder inte att de 

faktiskt inte har någon påverkan på pensionsåldern utan att med vårt urval inte 

kan påvisa detta. Den slutliga modellen förklara 47,9 procent av förändringarna i 

pensionsåldern. Störst påverkan har högljudd arbetsmiljö visat sig ha. Att arbeta i 

en högljudd arbetsmiljö sänker pensionsåldern med 12.8 år i genomsnitt. Det kan 

ha sin förklaring att det är slitsamt och uttröttande att arbeta i en sådan miljö. De 

andra arbetsmiljövariablerna som undersöktes har visar sig också ha ett samband 

med variationerna i pensionsålder. Obekvämt (O) och hektiskt (H) arbete visar 

också de ett negativt samband med pensionsåldern. Arbetsmiljön är en viktig 

faktor eftersom individerna spenderar 8 timmar om dagen, fem dagar i veckan på 

sin arbetsplats med undantag för deltidsarbetare och deltidssjukskrivna. Dessa tre 

förklaringsvariabler hänger till viss del ihop. Det kan uppfattas väldigt hetsigt och 

obekvämt att arbeta i höga ljudnivåer och på lång sikt är det svårt att fortsätta 

vistas i den typen av miljö. Ju mer krävande arbetsmiljö individen har desto större 

är sannolikheten att individen önskar lämna arbetsmarknaden i förtid.
8
 Alla de 

förklaringsvariabler som har visat sig signifikanta hänger på något sätt ihop eller 

påverkas indirekt av en annan förklaringsvariabel. Förklaringsvariabeln kön (K) 

visar att män i genomsnitt arbetar 3 år längre än kvinnor. Att män och kvinnor i 

samma yrkeskategori har olika pensionsåldrar är förklarligt. Kroppsbyggnaden är 

olika och män orkar i regel mer och är starkare än kvinnor. Det kan också finnas 

en annan förklaring till att kvinnor i större utsträckning väljer att pensionerar sig 

tidigare. Ett antal studier har påvisat att arbetsmiljön har försämrats markant i de 

kvinnodominerade yrkena de senaste åren. Högre krav på arbetet t.ex.  att behöva 

arbeta för fort eller hårt med en alltför stor arbetsinsats eller att inte hinna med 

sina arbetsuppgifter medför större sannolikhet att önska lämna arbetsmarkanden 
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tidigare. En annan förklaring kan vara att många kvinnor, framför allt gifta 

kvinnor är några år yngre än sina män och har starka preferenser att pensionera 

sig runt samma år som de och lämnar därför arbetet i förtid.
9
 Antal år i arbete (Å) 

påverkar en del av pensionsåldern, ju fler år individen har i arbete desto lägre 

utbildningsnivå har troligen individen. Att antal arbetade år har så låg påverkan på 

variationen i pensionsålder kan bero på att varje extra år i arbete tillför en för liten 

marginalnytta. Om individen har ett slitsamt yrke som den började med vid 18 års 

ålder så är det kanske inte värt att jobba ett år till för det tillför för lite till den 

slutliga pensionen. Utbildningsnivån (U) blir i vår undersökning inte signifikant 

och exkluderas ur den slutliga modellen. När den var signifikant så visade den att 

en individ med högskole-/universitetsutbildning arbetar i genomsnitt 3 år längre 

än en med lägre nivå av utbildning. Det är förklarligt eftersom en individ som har 

utbildat sig under en lång tidsperiod har hunnit med en kortare tid inom 

arbetslivet. Den individen har större sannolikhet att vilja arbeta längre än en som 

har varit ute i arbetslivet sen 16-års ålder. Förklaringsvariabeln 

arbetare/tjänsteman (A/T) visade också signifikans till en början men blev 

exkluderad från den slutliga modellen på grund av ett för högt p-värde. Att vara 

tjänsteman leder sannolikt till att individen har en högre inkomstnivå och kortare 

tid spenderad i arbetslivet eftersom utbildningsnivån sannolikt är högre. Det är 

mer troligt att arbetare har ett mer slitsamt yrke och vi har ju sett hur 

arbetsmiljöfaktorer kan påverka variationerna i pensionsålder, så att en som är 

tjänsteman i genomsnitt arbetar 3 år längre än en arbetare är sannolikt. Att A/T 

visar ett för högt p-värde kan bero på flera faktorer bland annat att det uppstår viss 

korrelation med både utbildning som också har en signifikansnivå utanför 

referensramen och tidigare inkomst. Delar av de förklaringsvariablernas påverkan 

på pensionsåldern kan helt enkelt inte särskiljas. Tidigare månadsinkomst med ett 

beta lika med 0.001 betyder att varje ökat krona i inkomst ökar pensionsåldern 

med 0.001 år. Att inte påverkan är större kan förklaras med att individer som har 

hög inkomstnivå har ett yrke som hon/han verkligen trivs med så trots ekonomisk 

möjlighet att pensionera sig i förtid så vill individen arbeta längre. Att påverkan 

inte är högre kan bero på den ekonomiska möjligheten att sluta tidigare leder till 

att de flesta faktiskt väljer att lämna arbetsmarkanden i förtid. Det finns också ett 
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samband med utbildningsnivå, en individ med mer högre inkomstnivå har troligen 

också högre utbildningsnivå och har därför färre år i arbete och kan tänkas därför 

att jobba längre än en som kom ut tidigt i arbetslivet. Det fungerar åt motsatt håll 

också att en som har lägre månadsinkomst eller många år  spenderade i arbetslivet 

kanske måste arbeta längre för att individen inte känner sig ha råd att sluta 

tidigare. Individen skulle kanske vilja arbeta längre men på grund av påfrestande 

arbetsmiljö men känner att han/hon inte klarar av att fortsätta upp till 65. 

Skillnaden i resultatet mellan den linjära modellen och probit modellen är att det 

är två modeller som är konstruerade på två olika sätt. Data materialet passade inte 

probit modellen och därför kunde den inte ge oss en miniatyr bild på verkligheten. 
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7. Förslag på vidare forskning 
 

Efter att studien blev klar så kan vi nu rekommendera följande för dem som är 

intresserade av en liknande undersökning.  

 

En del av de önskade variabler som vi ville undersöka har vi tyvärr inte haft 

tillgång till. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka de variabler för att se 

eventuell påverkan på variationerna i pensionsålder. Variabler som önskades 

undersöka i studien och som kan tänkas påverkar stora delar av variationerna är 

någon form av mått på arbetsförmåga, hälsotillstånd, om individen känner att 

han/hon inte har tillräckligt med fritid och hur väl individen trivs på sitt arbete. Vi 

skulle också rekommendera att utföra en undersökning med ett större urval av 

individer för att öka sannolikheten att få en representativ bild som möjligt. Ett 

annat tips är att testa en annan åldersgräns än 65 år i probit. Detta skulle kunna ge 

att några fler variabler blir signifikanta eller att alla variabler visar signifikans. 

Testa gärna även en annan signifikansnivå än den 95-procentiga nivån som vi 

använder. 
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