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Institutionen för folkhälsovetenskap 
   

   

 

Kursbeskrivning 

Kurskod:   PH09G0 

Kursnamn:   Arbetsliv, åldrande och hälsa 

Högskolepoäng:  7.5 

Giltig för:  HT 2021 

 

Kursens innehåll 

Kursen ger kunskaper om teori och empiri som beskriver samband mellan arbetsliv, åldrande 

och hälsa. Syftet är att ge studenten en överblick över utmaningar som en åldrande befolkning 

medför samhället, samt arbetslivets möjligheter och utmaningar i denna demografiska 

förändring. Efter genomförd kurs kommer studenten ha grundläggande kunskaper om 

demografiska förändringar, olika perspektiv på åldrande, ålderism, konsekvenser av den 

ökade livslängden för äldre personers hälsa, samt ett hälsosamt åldrande enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO). Dessutom får studenten fördjupade kunskaper om ett 

hälsofrämjande och hållbart arbetsliv, faktorer som ligger till grund för att gå i pension, samt 

kortsiktiga och långsiktiga hälsoeffekter av att gå i pension. 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  

 

Kunskap och förståelse  

1. Redogöra för, och diskutera, utmaningar för samhället som medföljer en åldrande 

befolkning.  

2. Redogöra för, och diskutera, förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

3. Identifiera och diskutera olika mekanismer bakom samband mellan pensionering och hälsa.  

 

Färdighet och förmåga  

4. Tillämpa begrepp och teorier centrala för områdena arbetsliv och åldrande.  

5. Formulera, problematisera och presentera en övergripande bild av olika perspektiv på 

åldrande.  

 

Värdering och förhållningssätt  

6. Reflektera över samband mellan ett hållbart arbetsliv, pensionering och hälsa. 

 

Undervisning 

Undervisningen baseras på föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de 

studerande.  

 

Närvaro vid seminarierna är obligatorisk. Frånvaro kompenseras genom ersättningsuppgifter.  

 

Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.  

 

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, vilken finns tillgänglig senast 

en månad före kursstart. 
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Kunskapskontroll och examination  

 

a) Examinationsformer  

Kursen examineras på följande sätt:  

 

Examination I. Hemtentamen  

 

Lärandemål 2-4 och 6 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. Betygsättning 

sker enligt en målrelaterad sjugradig skala (A-F).  

 

Övriga betygsgrundande moment  

Lärandemål 1 och 5 examineras genom ett grupparbete som presenteras muntligt vid ett 

seminarium samt kamratgranskning av en annan grupps arbete. Betygsättning sker enligt en 

tvågradig skala (U=Underkänd, G=Godkänd). Frånvaro från seminariet då grupparbetet 

presenteras eller otillräcklig medverkan i grupparbetet kompenseras genom en 

ersättningsuppgift.  

 

Aktivt deltagande vid övriga seminarier är ett kurskrav. Frånvaro kompenseras genom 

ersättningsuppgifter.  

 

Slutbetyget avgörs av betyget på Examination I.  

 

Examinationen sker på svenska.  

 

Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd 

har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett 

alternativt sätt.  

 

b) Betygssättning  

 

Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:  

 

Godkända betyg  

A = Utmärkt  

B = Mycket bra  

C = Bra  

D = Tillfredsställande  

E = Tillräckligt  

 

Underkända betyg  

Fx = Underkänd, något mer arbete behövs  

F = Underkänd, mycket mer arbete behövs  

 

c) Betygskriterier  

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.  
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d) Slutbetyg  

 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs godkända betyg på Examination I och övriga 

betygsgrundande moment samt fullgjorda kurskrav. Slutbetyget baseras på betyget för 

Examination I. 

 

e) Examinationstillfällen  

 

För varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen. Den termin kurstillfälle saknas 

erbjuds ett examinationstillfälle.  

 

Studerande som fått underkänt betyg på prov två gånger i rad av en och samma examinator 

har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar 

emot det. Framställan om detta ska göras till studierektor.  

 

Studerande som fått lägst E i slutbetyg får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.  

 

f) Kompletteringar  

 

Examination I: Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten 

ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom en vecka.  

- Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel eller komplettering av ett enskilt 

frågeområde används betyget A-E.  

- Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betyget E.  

- Om kompletteringen av betyget Fx bedöms som underkänd används betyget F.  

 

Övriga betygsgrundande moment: Komplettering av betyget U till G kan medges om 

studenten ligger nära gränsen för godkänd.  

 

g) Sen inlämning  

 

Sen inlämning medges ej. I dessa fall hänvisas studenten till tillfället för omtentamen. 

 

Referenshantering 

APA:s system ska användas för all referenshantering. Vi rekommenderar att du använder ett 

referenshanteringsprogram för detta ändamål. 

 

Läs mer här: https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/tj%C3%A4nster-och-

st%C3%B6d/under-utbildningen?open-collapse-

boxes=collapseCollapsible1623914984839_882499.0100000.0,collapseCollapsible163401658

7699_585508.0100000.0#spanreferenshanteringsprogramspan  

 

 

 

https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/tj%C3%A4nster-och-st%C3%B6d/under-utbildningen?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1623914984839_882499.0100000.0,collapseCollapsible1634016587699_585508.0100000.0#spanreferenshanteringsprogramspan
https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/tj%C3%A4nster-och-st%C3%B6d/under-utbildningen?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1623914984839_882499.0100000.0,collapseCollapsible1634016587699_585508.0100000.0#spanreferenshanteringsprogramspan
https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/tj%C3%A4nster-och-st%C3%B6d/under-utbildningen?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1623914984839_882499.0100000.0,collapseCollapsible1634016587699_585508.0100000.0#spanreferenshanteringsprogramspan
https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/tj%C3%A4nster-och-st%C3%B6d/under-utbildningen?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1623914984839_882499.0100000.0,collapseCollapsible1634016587699_585508.0100000.0#spanreferenshanteringsprogramspan
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Plagiat 

Plagiat, fusk och självplagiat är förbjudet i samband med alla delar av kursen. Misstanke om 

dess förekomst kommer att rapporteras till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet. 

 

Läs mer här: https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-

regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-

universitet-1.62397  

 

 

För studenter som har beviljats särskilt pedagogiskt stöd 

Du behöver informera studievägledaren (studievagledare@publichealth.se) senast vid 

kursstart om ditt behov av stöd. I samband med detta ska du visa upp ”Rekommendation om 

anpassning i studiesituationen” som du erhållit i en form av ett intyg från samordnaren av 

särskilt pedagogiskt stöd.  

Inför examination behöver du kontakta studievägledaren senast tre veckor i förväg för att 

informera om eventuella anpassningar som behöver göras. 

 

Betygskriterier 

Betyg Kriterier 

A Utmärkt.  

För att erhålla betyget ska studenten visa grundläggande förståelse för, och 

reflektera över, förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på ett uttömmande, 

problematiserande och korrekt sätt.  

Vidare ska studenten kunna definiera och tillämpa begrepp och teorier centrala för 

områdena arbetsliv och åldrande på ett korrekt, uttömmande och reflekterande 

sätt. 

Studenten ska också kunna ge en korrekt och uttömmande beskrivning av 

samband mellan ett hållbart arbetsliv, pensionering och hälsa bland äldre personer, 

samt diskutera sambanden på ett problematiserande sätt.  

B Mycket bra. 

Alla kriterier för betyget C är uppfyllda samt ett eller flera kriterier för betyget A. 

 

C Bra.  

För att erhålla betyget ska studenten visa grundläggande förståelse för, och 

reflektera över, de viktigaste förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på ett utförligt 

och korrekt sätt.   

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-universitet-1.62397
https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-universitet-1.62397
https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-universitet-1.62397
mailto:studievagledare@publichealth.se
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Vidare ska studenten kunna definiera och tillämpa begrepp och teorier centrala för 

områdena arbetsliv och åldrande på ett korrekt och utförligt sätt.   

Studenten ska också kunna ge en korrekt och utförligt beskrivning av samband 

mellan ett hållbart arbetsliv, pensionering och hälsa bland äldre personer.  

 

D Tillfredsställande.  

Alla kriterier för betyget E är uppfyllda samt ett eller flera kriterier för betyget C. 

E Tillräckligt.  

För att erhålla betyget ska studenten visa grundläggande förståelse för, och 

reflektera över, några förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på ett övergripande 

och korrekt sätt.   

Vidare ska studenten kunna definiera och tillämpa begrepp och teorier centrala för 

områdena arbetsliv och åldrande på ett korrekt och översiktligt sätt.   

Studenten ska också kunna ge en korrekt och övergripande beskrivning av 

samband mellan ett hållbart arbetsliv, pensionering och hälsa bland äldre 

personer.  

Fx Underkänd, något mer arbete behövs. Studenten uppvisar brister inom något av de 

områden som specificerats för godkänt betyg. 

F Underkänd, mycket mer arbete behövs. Studenten uppvisar brister inom flera av 

de områden som specificerats för godkänt betyg. 

 

Om betyget Fx 

Examination I: Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten 

ligger nara gränsen for godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom en vecka. 

- Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel eller komplettering av ett enskilt 

frågeområde används betyget A-E. 

- Vid godkänd komplettering av brister som galler förståelsekaraktär används betyget E. 

- Om kompletteringen av betyget Fx bedöms som underkänd används betyget F. 

Övriga betygsgrundande moment: Komplettering av betyget U till G kan medges om 

studenten ligger nära gränsen for godkänd. 
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Schema HT21 Arbetsliv, åldrande och hälsa 

Datum  Tid  Sal  Typ  Ämne  Lärare  

3 dec, 2021  
Fredag  

09.00-10.00  
  

Lärosal 22, 

Albano Hus 4, 

Vån 2 
  

Föreläsning  
  

Kursintroduktion   
  

Charlotta Nilsen,   
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

  
10.00-12.00  

Föreläsning  Demografiska 

förändringar  
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

7 dec, 2021  
Tisdag  

13.00-15.00  
  

Zoom 

 

  

Föreläsning  
  

Olika perspektiv på 

åldrande  
Charlotta Nilsen  
  

15.00-16.00  Seminarium*  Introduktion 

gruppuppgift   
Charlotta Nilsen,   
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

9 dec, 2021  
Torsdag  

9.00-10.00  
  

Lärosal 32,  

Albano Hus 4, 

Vån 2  
  

Seminarium*  
  

Ålderism  
   

Charlotta Nilsen  
  

10.00-12.00  
  

Föreläsning  
  

Konsekvenser av den 

ökade livslängden för 

äldre personers hälsa   

Louise Sundberg  
  

14 dec, 2021  
Tisdag  

13.00-14.00  
14.00-15.00  
15.00-16.00  

Zoom  
  

Föreläsning  
Seminarium*  
Föreläsning  

Ett hälsosamt åldrande  
Artikelseminarium  
“The decade of healthy 

ageing”  

Charlotta Nilsen  
  

17 dec, 2021  
Fredag  

9.00-12.00  
13.00-16.00  

Lärosal 32,  

Albano Hus 4, 

Vån 2  

Seminarium*  
  

Gruppredovisningar  
  

Charlotta Nilsen  
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

  Inspelade 

föreläsningar  
Athena  Föreläsning  Ett hälsofrämjande 

arbetsliv  
Charlotta Nilsen  

  Inspelade 

föreläsningar  
Athena  Föreläsning  Möjlighet till ett förlängt 

arbetsliv  
Charlotta Nilsen,   
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

3 jan, 2022  
Måndag  

9:00-11:00 

  

Zoom  Föreläsning   Omvänt klassrum: 

Möjlighet till ett förlängt 

arbetsliv  

Charlotta Nilsen  

Harpa Sif Eyjólfsdóttir   

  Inspelade 

föreläsningar  
Athena  
  

Föreläsning  Att lämna arbetslivet  
  

Harpa Sif Eyjólfsdóttir  
  

5 jan, 2022  
Onsdag  

09.00-10.30  
  
10.30-12.00  

Zoom   Föreläsning  
  
Seminarium*  

Hälsoeffekter av att gå i 

pension  
Pensionering och hälsa  

Harpa Sif Eyjólfsdóttir  
  
  

10 jan, 2022  
Måndag   
   

9.00-11.00  Lärosal 32,  

Albano Hus 4, 

Vån 2  

Föreläsning  Att arbeta som pensionär  Loretta Platts   
11:00-12:00  Föreläsning  Introduktion 

hemtentamen  
Charlotta Nilsen  
Harpa Sif Eyjólfsdóttir  

13 jan, 2022  
Torsdag  

  Athena  Inlämning 

senast kl. 17  
Lämna in hemtentamen    

 *Obligatorisk närvaro 
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Kontaktinformation 

 

Kursansvariga 

Charlotta Nilsen, charlotta.nilsen@su.se 

Harpa Sif Eyjólfsdóttir, harpa.eyjolfsdottir@ki.se  

 

 

Utbildningsadministratör 

kursadmin.publichealth@su.se 

 

Studievägledare 

studievagledare.publichealth@su.se   

 

Studierektor, grundnivå och avancerad nivå 

studierektor.ga.publichealth@su.se 

 

 

  

mailto:charlotta.nilsen@su.se
mailto:harpa.eyjolfsdottir@ki.se
mailto:kursadmin.publichealth@su.se
mailto:studievagledare.publichealth@su.se
mailto:studierektor.ga.publichealth@su.se
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Läsanvisningar 

Demografiska förändringar, fredag 3 december, kl. 10:00-12:00, Albano Hus, Lärosal 22. 

Obligatorisk litteratur 

Oláh, L.S. & Raneke, A. (2017). Befolkningsstruktur. I Duvander, A.E. & Turunen, J. (red.) 

Demografi: befolkningsperspektiv på samhället. Lund: Studentlitteratur. [s.155-185]. 
BOKKAPITEL | SVENSKA | 30 SIDOR  

Rekommenderad litteratur 

Vetenskapsradion På djupet. (2018). Del 1/3 Det goda åldrandet: Den nya ålderspyramiden. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1073386 
PODD | SVENSKA 

 

Olika perspektiv på åldrande, tisdag 7 december, kl. 13:00-15:00, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

Applewhite, A. (2017). Let’s end ageism. Ted Talk.  

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism/up-next 
VIDEO | ENGELSKA 

Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. (2018). Introduction to the Section: Ageism – Concepts and 

Origins. In: Contemporary perspectives on ageism (s. 1-10). Springer, Cham. 
BOKKAPITEL | ENGELSKA | 10 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Ernsth Bravell, M. (2020). Gerontologi – vad är det? Marie Ernsth Bravell (red.) Äldre och 

åldrande: Grundbok i gerontologi. Stockholm: Gothia Förlag AB. [s.19-32]. 
BOKKAPITEL | SVENSKA | 14 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Nordic Welfare Centre (2019) Den åldersvänliga staden: Ålderism, fördomar om äldre. 
https://soundcloud.com/user-600687101/avsnitt-1-alderism?in=user-600687101/sets/den-aldersvanliga-

staden 
PODD | SVENSKA 

Jönson, H. (Red.), Alftberg, Å., Andersson, J., Bildtgård, T., Ekstam, L., Harnett, T., 

Heikkinen, S., Hydén, L-C., Jönson, H., Krekula, C., Möllergren, G., Nilsson, G., Nilsson, K., 

Nyman, R., Rahman, A., Seitl, C., Snellman, F., Storm, P., Torgé, C. J., & Öberg, P. (2021). 

Perspektiv på ålderism. Social Work Press. [s.5-19+s.270-288]. 
E-BOK | SVENSKA | 34 SIDOR SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

World Health Organization. (2020). Global report on ageism. Executive Summary. 
RAPPORT | ENGELSKA | 6 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Rekommenderad litteratur 

World Health Organization (2020). Global report on ageism. 
RAPPORT | ENGELSKA | 202 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism/up-next
https://soundcloud.com/user-600687101/avsnitt-1-alderism?in=user-600687101/sets/den-aldersvanliga-staden
https://soundcloud.com/user-600687101/avsnitt-1-alderism?in=user-600687101/sets/den-aldersvanliga-staden
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Seminarium: Ålderism, torsdag 9 december, kl. 09:00-10:00, Albano Hus, Lärosal 32. 

Obligatorisk litteratur 

Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. (2018). Introduction to the Section: Ageism – Concepts and 

Origins. In: Contemporary perspectives on ageism (s. 1-10). Springer, Cham. 
BOKKAPITEL | ENGELSKA | 10 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Jönson, H. (Red.), Alftberg, Å., Andersson, J., Bildtgård, T., Ekstam, L., Harnett, T., 

Heikkinen, S., Hydén, L-C., Jönson, H., Krekula, C., Möllergren, G., Nilsson, G., Nilsson, K., 

Nyman, R., Rahman, A., Seitl, C., Snellman, F., Storm, P., Torgé, C. J., & Öberg, P. (2021). 

Perspektiv på ålderism. Social Work Press. [s.5-19+s.270-288]. 
E-BOK | SVENSKA | 34 SIDOR SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

World Health Organization. (2020). Global report on ageism. Executive Summary. 
RAPPORT | ENGELSKA | 6 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Rekommenderad litteratur 

World Health Organization (2020). Global report on ageism. 
RAPPORT | ENGELSKA | 202 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

 

 

 

Konsekvenser av den ökade livslängden för äldre personers hälsoutveckling, torsdag 9 

december, kl. 10:00-12:00, Albano Hus, Lärosal 32. 

Obligatorisk litteratur 

Lennartsson, C., & Fors, S. (2018). Sociala skillnader i hälsa bland äldre. Rostila, M. & 

Toivanen, S. (red.) Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och 

livslängd (2:a. uppl). Liber. [s.361-380]. 
BOKKAPITEL | SVENSKA | 20 SIDOR  

Rekommenderad litteratur 

Hossin, M. Z., Östergren, O., & Fors, S. (2019). Is the association between late life morbidity 

and disability attenuated over time? Exploring the dynamic equilibrium of morbidity 

hypothesis. The Journals of Gerontology: Series B, 74(8):e97-e106. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 10 SIDOR 

Sundberg, L., Agahi, N., Fritzell, J., & Fors, S. (2018). Why is the gender gap in life 

expectancy decreasing? The impact of age-and cause-specific mortality in Sweden 1997–

2014. International Journal of Public Health, 63(6): 673-681. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 9 SIDOR 
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Ett hälsosamt åldrande, tisdag 14 december, kl. 13:00-14:00, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

Andersson, L. (2009). Måste vi utplåna den fjärde åldern? I Jönson, H. (red.) Åldrande, 

ålderskodning, ålderism. Linköping: LiU Electronic Press. [s.210-221]. 
BOKKAPITEL | SVENSKA | 11 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Beard, J. R., Officer, A., De Carvalho, I. A., Sadana, R., Pot, A. M., Michel, J. P., ... & 

Thiyagarajan, J. A. (2016). The World report on ageing and health: a policy framework for 

healthy ageing. The Lancet, 387(10033):2145-2154. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 19 SIDOR 

Rekommenderad litteratur 

Nilsen, C., Agahi, N., Von Saenger, I., Österman, J., Hedberg Rundgren, Å., och Lennartsson, 

C. (2019). Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002—

2018. Rapport 2019:3. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 
RAPPORT | SVENSKA | 90 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

World Health Organization. (2015). World report on ageing and health.  
RAPPORT | ENGELSKA | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

World Health Organization (2020). Global report on ageism. 
RAPPORT | ENGELSKA | 202 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

 

 

Seminarium: Artikelseminarium, tisdag 14 december, kl. 14:00-15:00, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

 Foster, L., & Walker, A. (2015). Active and successful aging: A European policy perspective. 

The Gerontologist, 55(1):83–90. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 8 SIDOR  

Von Faber, M., Bootsma–van der Wiel, A., van Exel, E., Gussekloo, J., Lagaay, A. M., van 

Dongen, E., ... & Westendorp, R. G. (2001). Successful aging in the oldest old: who can be 

characterized as successfully aged? Archives of Internal Medicine, 161(22): 2694-2700. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 7 SIDOR 

 

”The decade of healthy ageing”, tisdag 14 december, kl. 15:00-16:00, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

World Health Organization. (2019). Decade of Healthy Ageing 2020–2030. [s.1-24]. 
RAPPORT | ENGELSKA | 24 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 
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Ett hälsofrämjande arbetsliv, inspelade föreläsningar, Athena 

Obligatorisk litteratur 

Arbetsmiljöverkets poddcast (2019) Hallå arbetsmiljö! Avsnitt 2: Stress 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/halla-arbetsmiljo  
PODD | SVENSKA 

Aronsson, G. (2018). Gränslöst arbete. En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i 

anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Arbetsmiljöverket. Rapport 2018:1. [s.47-59]. 
RAPPORT | SVENSKA | 13 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Tips: Flexibla och gränslösa arbetstider – återhämtning (ca 15min (start vid ca 18min)): 

https://youtu.be/qp2jwvSr1M8  
VIDEO | SVENSKA 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (2020). Rapport KS 2020:2. Faktorer som skapar friska 

och välmående arbetsplatser. 
RAPPORT | SVENSKA | 38 sidor | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

 

Rekommenderad litteratur 

Arbetsmiljöstatistik (2020). Arbetsmiljön 2019. Rapport 2020:02.  
RAPPORT | SVENSKA | 119 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Arbetsmiljöverket (2015). Organisatorisk och social arbetsmiljö. AFS 2015:4.  
RAPPORT | SVENSKA | 13 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Psykologipodden. Avsnitt 2: Stress – långvarig problematik med stressprofessorn Lennart 

Levi. https://psykologipodden.libsyn.com/lngvarig-stress-med-lennart-levi  
PODD | SVENSKA 

 

Möjlighet till ett förlängt arbetsliv, inspelade föreläsningar, Athena 

Obligatorisk litteratur 

Nilsson, K. (2019). Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar. 

Delegationen för senior arbetskraft. 2018:10. [s.5-53]. 
RAPPORT | SVENSKA | 49 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Vetenskapsradion På djupet (2018) Del 2/3 Det goda åldrandet: Fler friska år – i samhällets 

tjänst. https://sverigesradio.se/avsnitt/1073432  
PODD | SVENSKA 

Rekommenderad litteratur 

Arbetsmiljöverket (2016). Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om äldre i 

arbetslivet: Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar. Rapport 2016:8. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/halla-arbetsmiljo
https://youtu.be/qp2jwvSr1M8
https://psykologipodden.libsyn.com/lngvarig-stress-med-lennart-levi
https://sverigesradio.se/avsnitt/1073432
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RAPPORT | SVENSKA | 140 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Tips: Introduktion till rapporten (ca 9min):  
https://www.youtube.com/watch?v=A3tLRx0TlV4&feature=youtu.be  
VIDEO | SVENSKA 

Tips: Sammanfattning av rapporten (ca 34min): 
https://www.youtube.com/watch?v=A3tLRx0TlV4&feature=youtu.be 
VIDEO | SVENSKA 

Hansson, I., Zulka, L. E., Kivi, M., Hassing, L. B., & Johansson, B. (2019). Att arbeta vidare 

efter 65 - vem gör det och varför? Rapport 14, S 2018:10. 
RAPPORT | SVENSKA | 32 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

 

Seminarium: Möjlighet till ett förlängt arbetsliv, måndag 3 januari, kl. 9:00-11:00, Zoom 

Detta seminarium är ett så kallat omvänt klassrum. Det betyder att ni först lyssnar till 

inspelade föreläsningar på Athena samt läser kurslitteraturen knutna till de inspelade 

föreläsningarna. Därefter ses vi på Zoom och fördjupar oss i ämnet genom gruppdiskussioner 

och fallstudier. Litteraturen till detta seminarium är således de inspelade föreläsningarna 

”Möjlighet till ett förlängt arbetsliv” samt tillhörande litteratur. 

 

Att lämna arbetslivet, inspelade föreläsningar, Athena 

Obligatorisk litteratur 

SOU 2020:69. Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre. Statens 

offentliga utredningar från Socialdepartementet. [s.11-33]. 
RAPPORT | SVENSKA | 23 SIDOR 

Stattin, M. (2009). Den äldre arbetskraften – deltagande, attityder och arbetsförhållanden. 

(Should I stay or should I go). Arbetslinjens återkomst? Socialförsäkringsrapport 2009:30. 

[s.39–51].  
RAPPORT | SVENSKA | 14 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Rekommenderad litteratur 

 

minPensionsPodden (2019) Avsnitt 96: Vad tycker Svenskt Näringsliv om ett längre arbetsliv 

- med Ingvar Backle https://soundcloud.com/minpensionspodden/ep-96-vad-tycker-svenskt-

naringsliv-om-ett-aldre-arbetsliv-med-ingvar-backle   
PODD | SVENSKA 

minPensionsPodden (2020). Avsnitt 119: Så hög blir pensionen om du jobbar till 68. 

https://soundcloud.com/minpensionspodden/ep-119-sa-hog-blir-pensionen-om-du-jobbar-till-

68 
PODD | SVENSKA 

https://www.youtube.com/watch?v=A3tLRx0TlV4&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=A3tLRx0TlV4&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=A3tLRx0TlV4&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/minpensionspodden/ep-96-vad-tycker-svenskt-naringsliv-om-ett-aldre-arbetsliv-med-ingvar-backle
https://soundcloud.com/minpensionspodden/ep-96-vad-tycker-svenskt-naringsliv-om-ett-aldre-arbetsliv-med-ingvar-backle
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Fisher, G. G., Chaffee, D. S., & Sonnega, A. (2016). Retirement Timing: A Review and 

Recommendations for Future Research. Work, Aging and Retirement, 2(2):230–261.  
ARTIKEL | ENGELSKA | 32 SIDOR 

 

 

 

Hälsoeffekter av att gå i pension, onsdag 5 januari, kl. 09:00-10:30, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

Eyjólfsdóttir, H.S. (2021). Unequal tracks? Studies on work, retirement and health. [s.1-22]. 
AVHANDLING | ENGELSKA | 22 SIDOR | Kommer finnas som pdf på Athena inför kursstart 

Eyjólfsdóttir, H. S., Baumann, I., Agahi, N., Fritzell, J., & Lennartsson, C. (2019). 

Prolongation of working life and its effect on mortality and health in older adults: Propensity 

score matching. Social Science & Medicine, 226. [s.77–78].  
ARTIKEL | ENGELSKA | 2 SIDOR | obs. läs endast introduktionen. 

Rekommenderad litteratur 

Nilsen C., Nelson M. E., Andel R., Crowe M., Finkel D., Pedersen N. L. (2021). Job strain 

and trajectories of cognitive change before and after retirement. The Journals of Gerontology: 

Series B, gbab033. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 10 SIDOR 

Nilsen C., Darin-Mattsson A., Hyde M. & Wastesson J. (in press). Life-course trajectories of 

working conditions and successful ageing. Scandinavian Journal of Public Health, 1–8. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 8 SIDOR 

Van der Heide, I., van Rijn, R. M., Robroek, S. J. W., Burdorf, A., & Proper, K. I. (2013). Is 

retirement good for your health? A systematic review of longitudinal studies. BMC Public 

Health, 13:1180.  
ARTIKEL | ENGELSKA | 11 SIDOR 

 

 

Seminarium: Pensionering och hälsa, onsdag 5 januari, kl. 10:30-12:00, Zoom 

Obligatorisk litteratur 

Stenholm, S., Virtanen, M., Pentti, J., Oksanen, T., Kivimäki, M., & Vahtera, J. (2020). 

Trajectories of self-rated health before and after retirement: evidence from two cohort studies. 

Occupational and Environmental Medicine, 77(2):70–76.  
ARTIKEL | ENGELSKA | 7 SIDOR 
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Att arbeta som pensionär, måndag 10 januari, kl. 9:00-11:00, Albano Hus, Lärosal 32. 

Obligatorisk litteratur 

Reynolds, F., Farrow, A., & Blank, A. (2013). Working beyond 65: A qualitative study of 

perceived hazards and discomforts at work. Work, 46(3):313–323. 
ARTIKEL | ENGELSKA | 11 SIDOR 

 


