
   Nio av tio säger nej till en höjning av
pensionsåldern.

Fyra av fem har tagit värkmediciner  
för att kunna jobba.

Mer än varannan klarar inte att jobba till  
nya lägsta pensionsåldern på 64 år. 
   Endast 3 procent tror att de kan  
jobba till 69 år.

GRANSKNING: HÖJD PENSIONSÅLDER

NEJ
TEXT: Nina Christensen  

1 168 BYGGNADSARBETARE  
OM HÖJD PENSIONSÅLDER:
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NEJ
            90 % Tungt, skitigt, slitigt. 

Kroppen håller inte och 
få orkar ens upp till 
dagens rekommendera-
de pensionsålder visar 
vår undersökning.
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ur länge är det rimligt att 
en kroppsarbetare ska 
jobba? När börjar ryggar, 
axlar och knän ta slut? Hur 
många år kan en männ-
iska lyfta tungt, jobba i 
konstiga arbetsställningar, 
belasta sina leder ute i kyla 
på vintern? 

Nyligen presenterade 
riksdagens pensionsgrupp ett förslag till ändra-
de pensionsåldrar. Enligt förslaget ska anställda 
tidigast kunna gå i pension vid 64 år och helst ska 
man jobba till 69 år. Redan från år 2020 kommer 
pensionsåldrarna att börja höjas stegvis. 

Men de byggnadsarbetare vi pratat med säger 
att de flesta börjar få allvarliga problem med 
kroppen redan när de är mellan 50–60 år. 

O m man i en byggbod skulle samla 100 
byggjobbare som arbetat i yrket i 40 år 
och be alla som har värk i kroppen att 

lämna boden skulle bara 15 personer stanna kvar. 
Det är få som klarar av att jobba till 65 utan att 
få bestående men. En orsak till det, förutom att 
arbetet i sig sliter, är att branschen är en av de 
mest olycksdrabbade i Sverige. Hur många skador 
på höfter, axlar och ryggar uppstår inte på grund 
av fallolyckor? Skador som ligger och lurar och 
plötsligt börjar göra ont när kroppen åldrats tio 
år till? 

Många av dem vi har pratat med säger också 
att det faktiskt inte går att använda hjälpmedel 
fullt ut i byggbranschen. De menar att politi-
kerna har en naiv tro att allt går att lösa med en 
bättre arbetsmiljö. Men det finns alltid moment 
där handkraft måste till, i trånga utrymmen till 
exempel, där lyftanordningar eller andra hjälp-
medel inte får plats. Många av Byggnads medlem-
mar jobbar också i små företag där arbetsgivaren 
inte investerat i hjälpmedel. Den gruppen av 
arbetare är stor och särskilt utsatt. Tänk dig en 
krypgrund under en villa på vintern, tänk dig ett 
trångt vindsutrymme med skrymmande ventila-
tionsrör, det finns många moment där byggarbete 
måste utföras med arbetsställningar som är bevi-
sat skadliga för kroppen. 

B yggnadsarbetaren har tagit reda på vad 
Byggnads medlemmar tycker om uppgö-
relsen mellan partitopparna. Vi tog reda på 

vad Byggnads medlemmar mellan 55–66 år anser 
och resultatet är tydligt: Byggnadsarbetarna 
säger klart nej till höjd pensionsålder. 

»Jag har  
fullt upp  
att klara  
mig till 61.«

GRANSKNING

H %

Vad tycker du om politikernas 
förslag att höja den lägsta 
pensionsåldern till 64 år?

Byggnadsarbetarna tycker att 
det ska vara möjligt att gå tidi-
gare i pension om man har  
börjat jobba i unga år och har 
haft ett tungt arbete.

 ● ”Man ska absolut inte tvingas  
jobba med en utsliten kropp som gör 
ont och värker hela tiden.”

 ● ”Jag har fullt upp att klara mig  
till 61, utan allvarliga skador.”

 ● ”En yrkesarbetares kropp är slut 
vid 60 års ålder. Ofta tidigare. Det är 
ett förslag som är helt förödande för 
kollektivanställda.”

 ● ”Jag anser att detta är ett helt van-
sinnigt förslag, lagt av akademiker, 
för akademiker. Det måste ju prövas 
från fall till fall.”

 ● ”Jag skulle vilja ta med mig en  
politiker och krypa/åla under en kåk 
med torpargrund och dra lite vatten 
och avlopp.”

Mycket dåligt 
eller ganska 
dåligt: 90 %

Varken bra eller 
dåligt/Vet ej:  6 %

Mycket bra eller 
ganska bra: 4 % 

Dåligt förslag 
anser 9 av 10

Här är en värsting- 
maskin, men maski-
ner används överallt 
på byggen – vilket  
i längden ger vibra-
tionsskador.
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»Jag är 55  
år nu …  
vaknar mitt 
i natten av 
värk.«

%

%

Har du besvär med  
värk i kroppen?

 

Har du någon gång de senaste 
åren behövt ta värktabletter 

för att kunna arbeta? 

Belastningsskador, förslitnings-
skador och vibrationsskador.  
Värkande kroppar är vardag för  
de allra flesta byggnadsarbetare 
över 55 år. 

 ● ”Jag har opererat både axlar och knän 
efter 12 år som murare och 28 som plåt-
slagare. Jobbar fortfarande (57 år) men 
med ständig värk, vita fingrar, kan vara 
glad om jag klarar mig till 60 utan att bli 
invalid.”

 ● ”Jag är 55 år nu ...vaknar mitt i natten 
av värk. Känns verkligen som ett slag i 
ansiktet på oss som hjälpt till att bygga 
detta land.”

 ● ”Känner mig lurad på min efterläng-
tade pension vid 61-63 år. Är 57 år och 
40 års slit som rörmontör börjar kännas, 
tre operationer hittills, en fjärde i antå-
gande.”

 ● ”Min rygg är utsliten, mycket rehab 
och sjukvård för mig. Tanken på att gå 
tidigare i pension sprack.”

 ● ”Som vvs-montör är du inte i en väl tempe-
rerad miljö, är du 50+ så börjar du i regel dagen 
med en näve värktabletter.”

 ● ”Jag har gjort det här sedan 1979, är 56 år, 
käkar Voltaren och Ibuprofen som jordnötter”.

 ● ”När leder och muskler värker är det som  
en käftsmäll att det ska beslutas att höja  
pensionsåldern.”

 ● ”Sista åren före pensionering blir en golgata- 
vandring mellan sjukskrivningar, indragen 
sjukpenning och arbetsförmedlingen.”

Ja: 85 %

Ja: 78 %Nej: 16 % 

Är inte i jobb: 6 % 

Nej: 15 %Fler än 8 av 
10 har värk

4 av 5 byggnadsarbetare tar ibland 
värktabletter för att kunna jobba

Värkmediciner blir lösningen 
när smärtan blir för stark. Hur 
många år håller en kropp?

För många är värktabletterna ett måste för att ta sig igenom arbetsdagen. En del äter 
dagligen värktabletter för att orka.

… om vår stora undersökning om 
höjd pensionsålder på nästa sida.

LÄS MER …

»Jag har gjort det här sedan 1979, är 56 år och  
      käkar Voltaren och Ibuprofen som jordnötter.«
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%

Vad tycker du om att betala 
mer i pensionsavgift om  

pengarna öronmärks  
till pensioner?

 ● ”Man måste väl ha sett tidigare att det fattades 
pengar, gör något åt det skattevägen i stället för 
att höja åldern.”

 ● ”Man måste hitta en lösning. Men detta är  
ingen bra lösning.”

 ● ”Det är för lite pengar i pensionssystemet, 
avsättningarna måste höjas.”

 ● ”Högutbildade kan jobba längre. De började 
jobba senare. Vi betalade deras utbildning. De 
betalar vår pension. Schysst!"

Majoriteten för höjda avgifter  
i stället för höjd pensionsålder

GRANSKNING

Vet ej: 4 %

Mycket bra,  
ganska bra: 81 %

Varken bra  
eller dåligt:  
9 %

Dåligt eller  
mycket dåligt 6 %

Till vilken ålder tror du att din  
kropp håller för att jobba?

  
Ålder 

Högst 62

63

64

65

66

67

68

69
10 15 20 25 30 35

35 %

21 %

12 %

22 %

1 %

1 %

3 %

3 %

Riksdagens pensionsgrupp har före-
slagit att 64 år blir den nya lägsta pen-
sionsåldern. Men 56 procent av bygg-
nadsarbetarna tror inte att de klarar sig 
dit, och endast 3 procent tror att de kan 
jobba till 69 år.

Pensionssystemet är underfinansierat. 
Politikernas lösning är att höja pensions-
åldern. En stor majoritet av Byggnads 
medlemmar ser hellre en höjning av  
pensionsavgifterna. 

 ● ”Jag har ont i kroppen efter 40 år som bygg-
nadsplåtslagare och ser det som omöjligt att 
jobba fram till 64."

 ● ”Hur i helvete ska man kunna jobba till 64 
när man som 57-åring redan har ont överallt.”

 ● ”Känner att om jag skulle ha en dräglig till-
varo skulle jag behöva sluta omedelbart nu vid 
55 års ålder (golv-/mattläggare som jobbat 
sedan jag var 16 år).”

 ● ”Vi är alla olika. Själv kommer jag att jobba 
efter pensionsåldern, men flera yngre kollegor 
orkar inte jobba till pensionsåldern, individuell 
prövning i någon form är bättre.”

Färre än var tionde tror att kroppen 
håller längre än till 65-årsdagen

»Om jag skulle ha en dräglig tillvaro, skulle jag 
behöva sluta omedelbart nu vid 55 års ålder.«

”Naivt att tro att arbetsmiljön 
kan förändras så att arbetet 
inte längre blir tungt.”

»Man  
borde väl 
ha sett  
tidigare att 
det fattades 
pengar.«
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Majoriteten för höjda avgifter  
i stället för höjd pensionsålder

"40 år i yrket  
borde räcka" 
— PETER BENGTSSON, SNICKARE, HALMSTAD

Peter Bengtsson, 58, 
befarar att vårdkostna-
derna kommer att öka 
när fler tvingas jobba 
längre än vad kroppen 
mäktar med. Peter pla-
nerar att gå i pension vid 
63. ”Men det kan bli tidi-
gare. Kroppen får styra. 
Det kan gå fort nedför på 
slutet.”
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GRANSKNING

D 
et är en ren jävla skandal 
när man jobbat i hela sitt liv 
att man blir utsatt för detta, 
säger Peter Bengtsson, 58. 

Han lutar sig fram över 
köksbordet och det gnistrar 

i ögonen. Han är upprörd.
– Alla kan inte bli akademiker. Samhäl-

let behöver väl folk som bygger hus? Som 
jobbar inom äldreomsorgen? Politikerna 
behöver hitta lösningar som funkar även 
för dem som har tunga, slitsamma yrken. 

Peter är snickare, lagbas och skyddsom-
bud på ett byggföretag i Halmstad. Hans 
erfarenheter och åsikter delas av de flesta 
i hans ålder i byggbranschen. Enligt Bygg-
nadsarbetarens undersökning har en stor 
majoritet i åldern 55–66 år förslitningsska-
dor och värk. De allra flesta har ätit värk-
tabletter för att kunna arbeta. Nästan alla 
är kritiska till förslaget om höjd pensions-
ålder och en stor majoritet tycker att det 
är bättre att höja pensionsavgifterna. 

– Jag orkar inte arbeta längre än till 
högst 63 och det kan hända att jag tvingas 
gå tidigare. Det är kroppen som får styra. 
Jag har ändå klarat mig hyfsat bra jämfört 
med många andra. Statistiken visar att 
det är de högutbildade som lever längre, 
de har höjt medellivslängden mest. Varför 
ska det drabba oss som dessutom börjat 
jobba tidigare i livet? Nej, det borde räcka 
med 40 år i yrket, sen måste människor 
med slitsamma yrken kunna lämna 
arbetslivet med full pension, säger han 
bestämt och ser ut att vilja sätta punkt för 
diskussionen.

D et är fredagskväll och Peter sitter 
vid köksbordet i hemmet utanför 
Halmstad. Det är mörkt utanför 

fönstret. Nu får kroppen en välbehövlig 
vila, ett par dagar över helgen. 

– Återhämtningen blir viktigare och 
viktigare ju äldre man blir och musklerna 
blir svagare och svagare när man blir äld-
re, säger Peter.

Han sköter sin kropp noga och tränar 
både kondition och styrka tre gånger i 
veckan enligt ett schema som ökar mus-
kelmassan i axlar, armar, bål och rygg. Att 
välja bort träning skulle vara en kroppslig 

katastrof, lederna skulle krascha. 
– Jag går också till en massör en gång i 

månaden och det känns väldigt bra.
Men trots det finns det ingenting som 

kan förhindra den successiva förslitningen 
av leder och vävnader i Peters kropp.  
I arbetsuppgifterna finns det hela tiden en 
belastning på ledband, brosk och ledkaps-
lar – även på byggen där det finns gott om 
hjälpmedel.

– Vi måste ju ändå göra en massa 
arbetsuppgifter som belastar. Hantera 
gipsskivor, skruva gips, skruva undertak 
med armarna uppåt, spika läkt på under-
tak, hantera alla vibrerande maskiner, 
jobba ute i regn och blåst.

Politikerna säger att arbetsgivarna måste 
förbättra arbetsmiljön så att folk med tunga 
jobb får det bättre. Då kan man höja pen-
sionsåldern. Hur ser du på det?

– Har det inte hänt de senaste 15 åren 
att arbetsmoment som sliter på kroppen 
försvunnit från bygget, så kommer det inte 
att hända under de kommande 15 åren hel-
ler. Utvecklingen går väldigt långsamt, jag 
kan ta ett exempel: Arbetsmiljöverket såg 
till att minska bredden på gipsskivor som 
förr var 120. Nu är de 90 centimeter breda 
vilket är bättre för ryggen. Men i stället 
fick vi fönster som väger 200 kilo.

Peter reser sig från stolen och sträcker 
ut båda sina armar, visar armbågarna. 
Den högra är vinklad och kan inte rätas 
ut. Armbågen är skadad efter alla år med 
vibrerande maskiner.

– När jag fick mycket värk skickades jag 

Peter Bengtsson tänker gå i pension vid 63. Längre tror han inte att han 
orkar. Han är en av många. I hans fall är det axlarna och ena armbågen 
som är slitna efter 41 år som snickare. 

”Vem vill lämna yrkeslivet och äta värktabletter resten av sitt liv?”

"Det är kroppen 
som får styra"TEXT: Nina Christensen   

FOTO: Anders Andersson  

 I höger armbåge har Peter 
Bengtsson en vibrations-
skada som gör att armen 
inte kan rätas ut.
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till en specialist på sjukhuset. Specialist- 
läkaren sa: Du har en förslitningsskada 
som inte går att operera, byt jobb. Men 
hur lätt är det när man är över 50?

Peters lösning blev att äta värktabletter 
tills inflammationen lagt sig och nu lever 
han på hoppet att armbågen ska hålla. 
Oron för att bli invalidiserad lagom till 
pension delar han med många.

– Man kan bli sämre väldigt fort de sista 
åren. Problemet med politikernas förslag 
är att Försäkringskassan är så hårda när 
det gäller sjukskrivningar. Man kan inte 
varva sjukskrivningar med arbete när 
man har belastningsskador och man får 
heller inte vara sjukskriven på deltid utan 
blir hänvisad till arbetsförmedlingen. 

D et är inte bara Peter och hans kolle-
gor i byggbranschen som är oroade 
över hur en höjning av pensions-

åldrarna kommer att slå. I december 2017, 
strax efter politikerbeslutet om höjda pen-

sionsåldrar, undertecknade 54 forskare, 
docenter och professorer en gemensam 
debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi är oroade över att cirka var fjärde 
blir sjuk av sitt arbete samtidigt som man 
föreslår att senarelägga ålderspensionen”, 
skrev de.

– Att enbart höja pensionsåldern för 
samtliga yrkesgrupper utifrån deras  
kronologiska ålder är inte långsiktigt  
hållbart när individers biologiska ålder 
är så olika bland annat till följd av arbets-
livet, säger forskaren Kerstin Nilsson 
som studerat vilka faktorer som gör att 
människor går i pension före 65 och tog 
initiativ till uppropet.

– Hälsoproblem är den enskilt vikti-
gaste faktorn som gör att människor går i 
pension före 65, säger hon.

F orskarna uppmanar politikerna att 
ta krafttag när det gäller arbets-
miljön och utgå från forskningen. 

Korttidsutbildade börjar jobba tidigare än 
långtidsutbildade. Människor med kor-
tare utbildning har oftare ett arbete som 
innebär påfrestningar som kan inverka 
negativt på hälsotillståndet. Påfrestning-
arna påskyndar ibland det biologiska åld-
randet. Korttidsutbildade lever generellt 
sett inte lika länge som långtidsutbilda-
de, vilket delvis beror på skilda livs- och 
arbetsvillkor.

Peter tror att den generella folkhälsan 
kommer att bli 
sämre om folk 
tvingas stanna 
längre på sina jobb 
än vad de egentli-
gen mäktar med. 

– Det kommer 
att bli dyrt för sam-
hället. Fler kommer att söka sjukvård och 
behöva operationer för att de slitit ut sig. 
Det här är inte genomtänkt, tyvärr, säger 
han. 

… om pensio-
nerna på  
nästa sida.

LÄS MER …

TEXT: Nina Christensen   
FOTO: Anders Andersson  

Peter Bengtsson har 
haft problem med 
axlarna. De flesta i 
hans ålder har förslit-
ningar på olika ställen 
i kroppen, beroende 
på typ av yrke och vil-
ken belastning man 
utsatts för. Många är 
oroliga för att bli han-
dikappade lagom till 
pensionering.
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Bättre hälsa  
vid ledighet

 ● Många som svarat på enkäten  
uppger att de vill värna kroppen innan 
det är för sent, innan de får ett allvar-
ligt handikapp. De uppger att värken 
minskar när de är långlediga. Sex av 
tio i vår undersökning säger att vär-
ken alltid eller nästan alltid minskar 
när de är långlediga. 

Den allmänna pensionen
 ● Varje år tar staten in skattepengar från dem 

som arbetar till dem som gått i pension. Pen-
sionen är ett slags fördelningssystem mellan 
generationerna. Du betalar dina föräldrars  
pension, sedan betalar dina barn din pension. 

 ● Din arbetsgivare betalar en pensionsavgift 
på cirka 10 procent av lönen för varje anställd. 
LO-facken anser att avgiften tas från din 
arbetsgivares löneutrymme, och att pensionen 
därför ska ses som uppskjuten lön.

 ● En avgift på 7 procent dras från din lön, så 
kallad allmän pensionsavgift. I samband med 
sluttaxeringen får du ett avdrag på skatten 
motsvarande denna avgift. Staten täcker alltså 
upp och ger dig en lägre skatt i stället.

 ● Om du har sjukersättning/aktivitetsersätt-
ning eller är hemma med barn eller studerar 
(och har pensionsgrundande ersättning),  beta-
lar i stället staten så kallad ålderspensions- 
avgift för dig.

ÖVERENSKOMMELSEN: ALLT LÄNGRE TILL PENSION

 Att tvingas fortsätta arbeta  
vidare för att få pengar till mat 

och hyra trots att man inser att  
hälsan tar stryk, det är inte så bra.  
Frågan är om det är möjligt för alla  
yrken att senarelägga pensionen.

  ― Kerstin Nilsson, arbets- och miljömedicinforskare  
vid Lunds universitet 

GRANSKNING
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Så fick vi fram 
resultaten

 ● Det oberoende undersökningsföre-
taget Novus har utfört undersökning-
en för Byggnadsarbetarens räkning.

 ● 1  168 av Byggnads medlemmar  
i åldrarna 55–66 år har besvarat 
webbenkäten med frågor om pension 
och hälsa.

 ● Resultaten har viktats efter kön 
och ålder.

 ● Undersökningsperioden var 21 
januari–12 februari 2018.

Detta är pensionsgruppen
 ● En särskild blocköverskridande arbetsgrupp, pensionsgruppen, 

ligger bakom förslaget.
 ● Pensionsgruppen på totalt åtta personer leds av socialminister 

Annika Strandhäll (S) och innehåller ledamöter från alla partier 
utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

 ● Pensionsfrågorna hanteras på riksdagsnivå och har inte stötts 
och blötts på lägre nivåer inom respektive parti.

85%
Drygt fyra av fem byggnadsarbetare 
mellan 55–60 år har besvär med  
värk i kroppen. Bland 61–63-åring-
arna har 57 procent varit sjukskrivna 
på grund av fysisk värk någon gång 
de senaste tre åren.

Påverkas du?
 ● Alla som är födda efter 

1958 påverkas av  
förslaget.

 ● 2020 flyttas lägsta  
pensionsåldern till 62 år.

 ● 2023 flyttas lägsta  
pensionsåldern till 63 år.

 ● 2026 flyttas lägsta  
pensionsåldern till 64 år.

FOTO: MELKER DAHLSTRAND/SVERIGES RIKSDAG.
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