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Sammanfattning  
 
Vi har genomfört en kvalitativ studie där syftet var att undersöka hur ålder relateras till och 
påverkar en individs anställningsbarhet utifrån två undersökningsgruppers perspektiv. Vi har 
genomfört intervjuer med åtta respondenter där hälften av respondenterna var äldre 
arbetstagare och resterande var representanter från fack, rekrytering och intresseorganisation. 
Studien har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt där teorikärnan bestått av Foucaults 
teorier om diskurs och makt. Dessa begrepp har vi sedan relaterat till teorier om ålderism, 
anställningsbarhet och kunskapsekonomi. Fördomar om äldre arbetstagare är idag kanske den 
mest accepterade formen av fördomar och kan i arbetslivet innebära att en individ vid en viss 
ålder begränsas eller tas ifrån rätten till arbete. Studiens resultat innefattar att en individ 
måste vara flexibel, anpassningsbar, socialt kompetent och villig att ständigt utvecklas för att 
vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad. Resultatet visar också att det existerar tydliga 
fördomar gällande äldre arbetstagare som anses ha svårt att anpassa sig, har 
inlärningssvårigheter och är obenägna för utveckling och förändring. En högre ålder anses 
vara en nackdel då man söker nytt arbete eller gällande utveckling på arbetsplatsen och det 
framkommer att det är en uttalad sanning som tas för givet av samhället, även inkluderat de 
äldre arbetstagarna själva. Detta upprätthåller det faktum att äldre arbetstagare missgynnas i 
arbetslivet. Slutligen diskuterar vi vårt resultat i förhållande till våra teorier och resonerar 
kring begreppen normalisering, styrning och uteslutning som vi anser ger en förståelse för hur 
diskurser upprätthålls och påverkar den äldre arbetstagarens möjligheter i arbetslivet. 
  



 

Abstract 
 
We conducted a qualitative study where the aim was to examine how age relates to and 
affects an individual's employability based on two survey groups' perspective. We have 
conducted interviews with eight respondents, half of the respondents were older workers and 
the remainder were representatives from the trade, recruitment and association. The study 
was based on a hermeneutic approach where theory core consisted of Foucault's theories of 
discourse and power. These concepts were then related to theories of ageism, employability 
and the knowledge economy. Prejudice against older workers is today perhaps the most 
accepted form of prejudice and may in the workplace mean that an individual at a certain age 
gets restricted or taken away the right to work. The study results include that an individual 
must be flexible, adaptable, socially competent and willing to continually evolve to be 
employable in today's job market. The results also show that there exists clear prejudices 
against older workers who are considered to have difficulty adapting, has learning difficulties 
and is averse to development and change. A higher age is considered to be a disadvantage 
when seeking a new job or existing development in the workplace and it is found that this 
profound truth is taken for granted by the society, also included the older workers themselves. 
This maintains the fact that older workers are disadvantaged in the workplace. Finally, we 
discuss our results in relation to our theories and reasoning on the concepts of normalization, 
control and exclusion which we believe provides an understanding of how discourses are 
maintained and affects the older worker employment opportunities. 
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1 INLEDNING 
 
“Du har fel ålder! Om åldersnojan på arbetsmarknaden” (Mild Nygren & Sjöberg, 2012). 
Så lyder titeln på den bok Trygghetsrådet skrivit för att uppmärksamma det fokus som finns 
på ålder i dagens arbetsliv. De menar att det inte är rimligt att ålder ska spela en avgörande 
roll vid jobbsökande, branschbyte eller för de som vill klättra i karriären. Ambitionen är att 
kompetens bör gå före ålder i samtliga lägen för att motverka åldersdiskriminering och den 
fixering vid ålder som finns på dagens arbetsmarknad (Mild Nygren & Sjöberg, 2012:6). I en 
undersökning som genomfördes bland 1053 svenskar mellan åldrarna 18 och 65 framkom det 
att en tredjedel av dessa har upplevt deras ålder som ett problem eller hinder när de har sökt 
arbete. Detta gäller främst i de yngre och i de äldre kategorierna. Cirka hälften av de som 
deltog i undersökningen anser att den åldersfixering som finns på arbetsmarknaden har ökat 
de senaste fem åren (Mild Nygren & Sjöberg, 2012:12).   
 
Begreppet ageism myntades av Robert Neil Butler år 1969 och definieras som en process av 
systematiska stereotyper och diskriminering av människor för att de är äldre (Butler, 
1969:243). Den svenska översättningen av begreppet är ålderism och har samma innebörd 
som begreppen sexism och rasism. En människa blir diskriminerad på grund av en specifik 
egenskap, i detta fall är den egenskapen personens ålder. Åldersdiskriminering som ämne har 
fått förhållandevis lite sociologisk uppmärksamhet om man jämför med etnicitet, klass och 
kön i samband med ojämlikhet på arbetsplatsen (Roscigno, Mong, Byron & Tester, 2007: 
313-315). Todd D. Nelson (2005) har gjort en sökning i databasen PsycINFO på tre olika 
former av diskriminering. Den första sökningen var på racism och genererade i 3 111 träffar, 
sexism genererade i 1 385 träffar och den sista och tredje sökningen ageism gav enbart 294 
träffar (Nelson, 2005: 207-208). En sökning i samma databas åtta år senare genererade i 
följande antal träffar: racism 5 288, sexism 1 776 och ageism 656 träffar (PsycInfo, 2013). 
Detta styrker att denna form av diskriminering än idag inte är lika uppmärksammad som 
övriga nämnda.  
 
Idag är ålderism den kanske mest accepterade formen av fördomar som existerar och den 
form av diskriminering som det tas lättast på (Andersson, 2008:5). I arbetslivet innebär 
ålderism att en individ begränsas eller tas ifrån rätten till arbete. Ålderismens diskriminerande 
förfaringssätt kan vid en viss ålder tvinga individen att lämna arbetet i förtid, försvåra för 
individen att få ett nytt arbete eller möjligheter till vidareutbildning eller befordran 
(Andersson, 2008:63). Ett större ansvar ligger idag på individen till att vara flexibel och villig 
att delta i ett livslångt lärande för att vara anställningsbar. Det är mer fokus i dagens samhälle 
på att vara just anställningsbar, vilket innefattar de krav som ställs på att man som individ ska 
kunna anpassa sig till de förväntningar och ideal som finns på arbetsmarknaden (Garsten & 
Jacobsson, 2004: 1-3).  

1.1 BAKGRUND 
 
År 2009 utformades lagen om åldersdiskriminering i Sverige som innebär att ålder, definierat 
som en individs uppnådda levnadslängd, infördes som en grund för diskriminering inom 
arbetslivet och utbildningssystemet. I svensk lag finns fyra former av diskriminering; indirekt 
och direkt diskriminering, trakasserier samt instruktioner att diskriminera, vilka har sitt 
ursprung i de EU-rättsliga förbunden mot diskriminering (SOU 2010:60: 51-55).  
 
Redan så tidigt som 1997 definierade den svenska professorn i äldre och åldrande, Lars 
Andersson på Linköpings Universitet begreppet ålderism som “fördomar eller stereotypa 
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föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering” 
(Andersson, 2008:12). Fiona Wilson (2008) tar upp att det genom ett flertal studier har 
framkommit att åldersdiskriminering är något som främst äldre har blivit utsatta för. 
Argument som hög ålder, högre kostnader samt sämre prestationsförmåga tas upp som grund 
för att göra sig av med äldre på arbetsplatser. Arbetsgivare har en bild av att äldre arbetare är 
mindre produktiva och innehar färre antal relevanta färdigheter kontra yngre arbetare. De 
anses heller inte vara medgörliga vid förändringar och inte heller vid uppkomsten av ny 
teknologi (Wilson, 2008:22). Heikkinen & Krekula (2008) menar att vi lever i ett 
åldersfixerat samhälle och att detta utgör grunden för åldersdiskriminering, eller ålderism 
som de främst väljer att benämna fenomenet. Det beskrivs som ett samhällsproblem som bör 
motarbetas (Heikkinen & Krekula 2008: 20-22).  
 
Stereotyper gällande äldre bygger på en blandning av medvetna och omedvetna intryck från 
samhället och bestäms till stora delar av strukturen, maktförhållanden och 
familjeförhållanden i samhället. Ålderismen innehåller både positiva och negativa stereotyper 
men kan omöjligt formulera “korrekta” bilder (Andersson, 2008:46). Eurobarometern som 
genomfördes år 2006 tog upp frågor gällande diskriminering inom EU och visade att när det 
gäller diskriminering på grund av ålder anser 46 procent av medborgarna att denna form är 
omfattande, Sveriges siffra landade på 36 procent. När EU-medborgarna fick ta ställning till 
om diskriminering på grund av ålder var mer vanligt nu än för fem år sedan ansåg 38 procent 
att så var fallet. Det ansågs även vara ofördelaktigt i samhället att vara äldre än 50 år 
(Andersson, 2008: 49-50). 
 
Vid diskriminering av äldre arbetskraft brukar det tillskrivas irrationella orsaker och framför 
allt ekonomiska sådana (Andersson, 2008:63). Denna särbehandling har på många sätt 
påvisats baseras på okunnighet. Forskning i arbetslivet har i många fall påvisat att 
arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft baseras på felaktiga antaganden och man har 
hittills inte kunnat visa att kognitiv försämring har någon praktisk betydelse när det gäller att 
förutsäga ålderns inverkan på arbetsprestation. I tider av arbetslöshet finns det trots det en 
press på den äldre arbetskraften att de ska ställa sina platser till förfogande för de yngre på 
arbetsplatsen. För ett företag ser det också bättre ut att pensionera äldre arbetskraft än att 
avskeda medelålders eller yngre medarbetare. Det kan även vara rationellt att från företagens 
synvinklar använda en “svängdörrspolitik” (Andersson, 2008:71) där de äldre utgör en 
reservarmé som kan behållas eller pensioneras bort alltefter konjunktursvängningar 
(Andersson, 2008: 69-71).  
 
Både EU och OECD har varit viktiga inspirationskällor och påtryckningar för nya politiska 
visioner i de flesta västeuropeiska länder gällande anställningsbarhet. Båda parterna har 
strategier för sysselsättning som påverkar deras medlemsstater. Även om begreppet 
anställningsbarhet inte uppfanns av dessa två organisationer har framför allt EU gjort det till 
en officiell och populär term som alltmer används i nationella policydokument (Jacobsson, 
2004: 42-43). De båda organisationerna erkänner vikten av livslångt lärande och betonar att 
individer med högre utbildning i snitt har högre arbetskraftsdeltagande, lägre arbetslöshet och 
högre inkomst än de med lägre utbildning. Man betonar dock att lärande inte bara är en 
engångsprocess utan att det är något som ständigt behöver underhållas och utvecklas. 
Livslångt lärande bör därför bli en verklighet för alla genom att förbättra vägarna mellan 
utbildning, lärande och arbete (Jacobsson, 2004:45). En ökad anställningsbarhet är en viktig 
fråga för både EU och OECD som formar riktlinjer på en global nivå, dessa riktlinjer 
genomsyrar sedan dess medlemsstater som i sin tur formulerar policys på lokal nivå och 
påverkar anställningsbarheten som diskurs (Jacobsson, 2004: 52-54). Förutsättningarna för att 
vara anställningsbar i dagens samhälle innebär att en individ måste ha möjlighet till livslångt 
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lärande och ständig utveckling, om äldre arbetstagare inte får tillgång till dessa möjligheter, 
hur kan de då vara anställningsbara?  

1.2 SYFTE 
 
Studiens syfte är att undersöka hur ålder relateras till och påverkar en individs 
anställningsbarhet utifrån två undersökningsgruppers perspektiv; äldre arbetstagares 
upplevelser av anställningsbarhet, samt ett vägledande perspektiv som består av tjänstemän 
som i sin yrkesroll vägleder äldre arbetstagare i arbetslivet. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur uppfattas relationen mellan ålder och anställningsbarhet av de olika 
undersökningsgrupperna?  

• Hur beskrivs attityder och fördomar gentemot äldre arbetstagare av de olika 
undersökningsgrupperna?   

• Hur uppfattar de olika undersökningsgrupperna åldersdiskriminering i arbetslivet?   

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
I studien har vi valt att fokusera på den äldre åldersgruppen i relation till anställningsbarhet 
och åldersdiskriminering. Det baseras på det faktum att den tidigare forskning vi tagit del av 
tar upp att åldersdiskriminering är vanligt för både yngre och äldre men att äldre blir 
diskriminerade på fler grunder. För yngre förekommer det diskriminering vid ansökan och 
befordran medan det för äldre förekommer vid ansökan, befordran men även gällande 
utvecklingsmöjligheter (Snape & Redman, 2003: 86-88). Forskning visar också att det vid 
arbetslöshet tar betydligt längre tid för en äldre arbetssökande att få jobb än för en yngre 
arbetssökande trots att det är betydligt fler yngre som är arbetslösa (Shen & Kleiner, 
2001:27). Den äldre åldersgruppen kommer att, utifrån tidigare forskning innefatta individer 
som är 45 år och äldre i arbetslivet (Cheung, Kam & Ngan, 2011:118).   

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 
 
Uppsatsen består av fem kapitel där vi i kapitel ett presenterar en inledning och bakgrund för 
läsaren. Kapitlet innefattar även syfte, frågeställningar, avgränsningar, begreppsdefinitioner, 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Kapitel två behandlar metodavsnittet vilket 
innefattar vetenskapligt förhållningssätt, val av metod, urval, tillvägagångssätt, studiens 
validitet och reliabilitet, bearbetning och analys av material, etiska överväganden samt vår 
förförståelse. Sedan följer kapitel tre där resultatet redovisas utifrån fyra teman. I kapitel fyra 
presenteras diskussionen som är indelad i en resultatdiskussion och metoddiskussion. Detta 
kapitel innefattar även framtida forskning. Sista kapitlet, vilket är kapitel fem innehåller 
referensförteckning samt tre bilagor.  

1.6 BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Diskriminering  
Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan och att denna 
behandling har ett samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religioner eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Diskriminering kan förekomma direkt, indirekt, i form av trakasserier eller genom 
instruktioner att trakassera (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). I denna studie kommer 
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fokus ligga på ålder som en faktor för diskriminering.  
 
Åldersdiskriminering och Ålderism 
Ålderism definieras som stereotypa föreställningar eller fördomar som utgår från en individs 
ålder och som kan leda till diskriminering. Ålderism begränsas inte till en specifik ålder 
(Andersson, 2008:12). Det är en ideologi på samma sätt som sexism och rasism som 
diskriminerar människor utifrån en specifik egenskap (Giddens, 2007:187).  
 
Äldre arbetstagare 
Vi människor skapar socialt konstruerade kategorier för att legitimera en åtskillnad mellan 
yngre och äldre. Sådana uttryck som “yngre” och “äldre” kan vara problematiska eftersom 
det ofta förutsätts att dessa begrepp besitter någon form av universell verklighet och dessa 
kategorier kan i sig vara åldersdiskriminerande (Giddens, 2007:187). För att genomföra 
studien var det dock en nödvändighet att definiera vad vi menar med en “äldre” arbetstagare 
och utifrån tidigare forskning har vi valt att benämna dem som 45 år och äldre i arbetslivet 
(Cheung, Kam & Ngan, 2011:118).  
 
Diskurs 
Med diskurs hänvisas till Michel Foucaults (2002) definition av ett sätt att tänka på eller tala 
om något som förenas av gemensamma utgångspunkter eller antaganden. Olika diskurser 
verkar tillsammans som utsagor för föreställningar och ett kollektivt medvetande om något 
(Foucault, 2002:36).  
 
Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet som koncept innefattar de nuvarande ideal på arbetsmarknaden gällande 
förhållandet mellan arbete, kompetens och lärande. Begreppet som konceptet illustrerar de 
krav och förväntningar som ställs på individen för att vara och förbli konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. Begreppet står för ett skifte från en systematisk syn på arbetsmarknaden till 
ett större fokus på just individen och dess kvalitéer för att vara “anställningsbar” (Garsten & 
Jacobsson, 2004:2).  

1.7 TIDIGARE FORSKNING 
 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som berör ämnet. Forskningen presenteras i 
fyra kategorier för att underlätta överskådligheten.    
 

1.7.1 ÅLDERSDISKRIMINERING 
 
Enligt arbetsgivare existerar det diskriminering gentemot äldre arbetstagare på 
arbetsmarknaden, även om det inte anses förekomma i hög utsträckning. De tre mest 
frekventa fall av diskriminering som förekommer är; att äldre har lägre chans till befordran, 
att arbetsgivare vägrar att anställa äldre sökanden samt att man varslar äldre arbetstagare 
först. Den upplevda åldersdiskrimineringen är generellt mindre enligt arbetsgivarna än hos de 
äldre arbetstagarna (Cheung, Kam & Ngan, 2011: 126-127). Gällande skillnader mellan 
arbetsgivare och arbetstagare är arbetstagarna mer känsliga mot åldersdiskriminering än 
arbetsgivarna. Att poängtera är dock att det upplevs existera av båda parter (Cheung, Kam & 
Ngan, 2011: 129-130).  
 
Genom att undersöka effekterna på anställdas attityder vid upplevd åldersdiskriminering i 
allmänhet, om man anses vara ”för ung” eller ”för gammal” och i relation till bland annat 
rekrytering blev resultatet att åldersdiskriminering kan ha negativa konsekvenser på de 
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anställdas attityder och kan därmed påverka prestationen och organisationseffektiviteten 
(Snape & Redman, 2003: 78-79).  
 
Debatten om åldersdiskriminering har mestadels fokuserats på de äldre arbetarna, men i 
Snape och Redmans (2003) studie visade det sig att de som ansågs vara för unga 
diskriminerades också och att det var minst lika vanligt. För dem under 30 år och dem över 
50 år hade en femtedel erfarenhet av åldersdiskriminering. Yngre arbetare blir lidande av 
diskriminering främst bland jobbansökningar och befordran medan äldre arbetare blir lidande 
av diskriminering i samband med både jobbansökningar, befordran och 
utvecklingsmöjligheter (Snape & Redman, 2003: 86-88).  
 
Statistik gällande arbetslöshet i olika åldersgrupper visar tydligt att den äldre kategorin som 
innefattar individer vid 50 år och uppåt är betydligt mindre än den yngre gruppen som 
innefattar individer mellan 16 och 19 år. Det är alltså betydligt fler yngre som är arbetslösa 
och tanken är då att det är den yngre gruppen som borde ses som offer för 
åldersdiskrimineringen. Tittar man dock på den genomsnittliga tiden som de olika grupperna 
går arbetslösa så är det den äldre gruppen som får vara arbetssökande i genomsnitt 25 veckor 
medan den yngre gruppen i genomsnitt är arbetslösa i 18 veckor. Statistiken demonstrerar en 
tydlig åldersdiskriminering mot den äldre gruppen i anställningssammanhang (Shen & 
Kleiner: 2001: 27-28).  

1.7.2 REKRYTERINGSFAS 
 
I en nationell studie utförd av Fair Employment Council (FEC) i Washington 1993 skickades 
det ut två arbetsansökningar till 775 stora utvalda företag och arbetsförmedlingar i USA. De 
båda ansökningarna bestod av personer med samma kvalifikationer och hade endast en 
karakteristisk skillnad, i detta fall åldern. Den ena ansökningen var från en person som var 57 
år gammal och den andra personen var 37 år gammal. Det inkom svar gällande en tillgänglig 
tjänst från 79 företag som var intresserade av en eller båda sökande. Bland dem var det 32 
företag som var intresserade av båda sökande, 34 företag föredrog den yngre arbetssökande 
och 13 företag föredrog den äldre arbetssökande. Av dessa var det alltså 21 företag som hellre 
anställde den yngre arbetssökanden än den äldre (Shen & Kleiner: 2001:25).  
 
Vem som är äldre bedöms ofta genom statistiken av den kronologiska åldern, men ensam är 
den kronologiska åldern en dålig predikator på en individs prestation. Vanligtvis när 
människor gör en bedömning av vem som är gammal tittar man på en kombination av 
faktorer såsom kronologisk ålder, funktionell ålder, socialt deltagande samt fysisk och mental 
hälsa (Shen & Kleiner: 2001: 25-26). Tydliga tecken på diskriminering kan vara när äldre 
arbetare får information om att det inte finns någon tillgänglig tjänst trots att vetskapen är att 
det gör det. Ett tecken kan också vara att en rekryterare använder begrepp såsom 
“överkvalificerad” eller att man har “för mycket erfarenhet”. Diskriminering kan också 
förekomma då en anställd blir passerad av en yngre medarbetare med sämre eller samma 
kvalifikationer (Shen & Kleiner: 2001:28).  
 
Enligt lag ska anställningar gå till på ett rättvist sätt och detta tillhör en god affärsanda. 
Anställda bör vara medvetna om åldersdiskriminering för att man ska kunna förebygga dess 
existens. Anmälningarna ökar och vissa offer vinner sina fall mot arbetsgivare, vilket tyder på 
ett steg i rätt riktning mot åldersneutrala anställningsförhållanden. Arbetsgivare bör 
kontinuerligt se över anställningsprogram, policys och övriga processer för att säkerställa en 
jämlik behandling av samtliga anställda i alla situationer (Shen & Kleiner, 2001:28, 30). 
Arbetstagare menar att det hör till vanligheten att de får en fråga om deras ålder innan de blir 
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frågade om deras lämpade egenskaper för tjänsten, vilket enligt dem genererar i 
åldersdiskriminering i stadiet för jobbsökande (Cheung, Kam & Ngan, 2011: 129-130).   

1.7.3 FÖRDOMAR OM ÄLDRE ARBETSTAGARE 
 
En negativ uppfattning finns om att äldre arbetstagare presterar sämre, men det finns inga 
statistiska belägg på att hög ålder medför försämrad arbetsprestation. Faktum är att äldre 
arbetare tenderar att vara mer närvarande, mindre benägna att sluta och mer tillfredsställda 
med sitt jobb än yngre arbetstagare. Dock tenderar äldre arbetstagare att vara mindre villiga 
till förändring jämfört med yngre arbetstagare (Shen & Kleiner: 2001: 27-28). 
 
Studier som finns på ämnet visar att arbetsgivare har en benägenhet till att favorisera yngre 
anställda och att de genom stereotyper av äldre människor legitimerar denna favorisering. 
Äldre människor betraktas av arbetsgivare och kollegor som oflexibla, långsamma, 
oorganiserade samt svåra och dyra att lära upp. Dessa åldersstereotyper har också visat sig 
finnas hos den allmänna befolkningen i stort och har en tendens att resultera i mindre 
engagemang och en “push” utifrån arbetsplatsen eller heltidsanställningar för äldre 
arbetstagare (Roscigno et al. 2007: 313-315).  
 
Arbetsgivare visar en högre andel negativa stereotypa tankar om äldre arbetstagare än vad 
äldre arbetstagarna själva gör. Äldre arbetstagare har, enligt arbetsgivarna, svårt att ta upp 
nya jobb, är långsamma när det gäller att lära sig nya saker och uppskattar inte att lära upp 
yngre arbetstagare (Cheung, Kam & Ngan, 2011:127) 
 
Det finns inga klarlagda orsaker till fördomar, dock har det föreslagits att upplevelser under 
socialisationen kan ha varit avgörande i form av specifika erfarenheter i relation till den 
grupp som det gäller. Det finns också förklaringar som bygger på psykodynamisk teori, det 
gemensamma mellan de olika förklaringarna är upplevelsen av hot, förlust och frustration 
(Andersson, 2008: 61). Andersson (2008) tar upp att det finns forskning som menar att 
åldersfördomar beror på en rädsla för vår egen död och man har funnit ett samband mellan en 
individs dödsångest och ålderskritiska attityder. En äldre människa kan därmed ge upphov till 
ångest och detta får den drabbade att ta avstånd från den individ eller grupp som framkallar 
ångesten. Äldre grupper kan också uppfattas tjäna som en påminnelse om att mycket av det 
som skapar en yngre persons självkänsla inte kommer att vara för evigt, till exempel gällande 
utseende eller fysik. Att negativa attityder mot äldre har ett samband med att vara negativ till 
sitt eget åldrande stämmer överens med Rickard Butlers påstående om att rädslan för det egna 
åldrandet är den huvudsakliga drivkraften bakom ålderismen i vårt samhälle (Andersson, 
2008: 61-62). 

1.7.4 ÅLDERSDISKRIMINERING I SVERIGE 
 
Erfarenhet är något som är kopplat till ålder och brukar ofta vara det som framhålls som en av 
den äldre arbetskraftens starkaste sidor. Det finns också en stark positiv inställning till äldres 
pålitlighet i samband med arbete, trots detta visar studier att svenska arbetsgivare generellt 
har en negativ inställning till äldre arbetstagare (Andersson, 2008:65, 74). 
 
Många äldre känner att de är oönskade på arbetsplatsen, att de saknar efterfrågad kompetens 
samt att de inte orkar svara mot arbetets krav. Trots detta är det ett faktum att äldre behövs i 
arbetslivet, främst på grund av den ökade medellivslängden (Kardefors, 2013:83).  
För att motivera äldre till att stanna kvar längre i arbetslivet krävs det att det genomförs 
grundläggande förändringar, en av de viktigaste är att åldersgrupper inte ställs mot varandra 
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utan att samtliga ska få bästa möjliga förutsättningar, oavsett ålder, att utföra ett bra arbete 
under bra arbetsvillkor. Jämförelsevis med Norge, Tyskland och Finland är Sverige inte 
särskilt bra på detta. Förstnämnda länder är framgångsrika när det gäller age management på 
arbetsplatser, det är ett exempel på att äldres möjligheter att arbeta längre kan förändras. 
Många företag i dessa länder har som en del i age management skapat olika projekt som 
innefattar bland annat karriärplanering, livslångt lärande samt ergonomisk anpassning. Dessa 
ses som medel för att rekrytera och behålla personal. För att förhindra att grupper av 
människor slutar arbeta i förtid måste det skapas ett uthålligt arbetsliv för alla, inte bara för de 
priviligierade grupperna (Kardefors, 2013:86).  
 
Grovt sett finns det två typer av åldersskiktning; funktionell och kronologisk. Den 
funktionella åldersskiktningen har funnits länge och den vanligaste är uppdelningen i barn, 
vuxna och gamla. Ett nyare påfund är den kronologiska åldersskiktningen som förenklar 
organisationen och administrationen i ett modernt samhälle. Det är den ålder som skiljer ett 
visst stadium från ett annat, vid en viss ålder blir individen till exempel myndig och då 
medföljer också en stereotypisering av vad som är över eller under vid en viss ålder. 
Levnadsloppet kan betraktas som en social institution där den kronologiska åldern är central. 
Diskussion har först om huruvida vårt levnadslopp idag har blivit mer eller mindre 
standardiserat. Men vissa menar också att man under de senaste decennierna har kunnat skåda 
en deinstitutionalisering av levnadsloppet där tredelningen (studier-arbete-pensionärstillvaro) 
blir alltmer upplöst och att vi går mot ett åldersirrelevant samhälle, ett samhälle med 40-åriga 
mormödrar, 30- och 60-åringar som använder samma kläder och 65-åriga nyblivna föräldrar 
(Andersson, 2008: 41-42).   
 
Beteckningar såsom “den tredje åldern” och “den fjärde åldern” är allt mer vanliga att 
använda, även i Sverige. Den tredje åldern betecknar den tid då man slutat arbeta eller 
åtminstone inte arbetar heltid eller av nödvändighet, man klarar sig stort sett sig själv. Den 
fjärde åldern är sedan den tid då man är beroende av andra för att klara sig. Allt fler 
inkluderas i gruppen äldre i och med att den verkliga pensionsåldern sjunkit och att det är 
svårt för den som är över 55-60 år att få ett nytt arbete. Därför har äldre i den tredje åldern 
tillsammans med de medelålders arbetat för att motverka fördomar mot äldre genom att 
framhålla att de är en resurs i samhället - en resurs som inte tas tillvara på (Andersson, 2008: 
42-43).   

1.8 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Nedan följer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter som innefattar teorier om 
anställningsbarhet, kunskapsekonomi, social closure samt Foucaults teorier om diskurser, 
makt och normalitet.  
 
I relation till studiens syfte är det följande teorier som vi valt att utgå ifrån då vi anser att de 
utgör en ram som gör det möjligt att fånga in vårt ämne. Michel Foucaults teorier om diskurs, 
normalisering och makt är centrala och utgör i relation med teorierna om social closure, 
anställningsbarhet och kunskapsekonomi en möjlighet att beskriva de processer varigenom 
gemensamma sanningar skapas och bidra till maktrelationer i samhället. Ålder är den faktor 
vi har valt att undersöka i förhållande till anställningsbarhet. Detta grundar sig i det faktum 
att tidigare forskning visar att högre ålder försvårar möjligheten till arbete. Vår ambition är 
att med hjälp av dessa teorier och diskurser kunna se hur ålder och anställningsbarhet 
samverkar med varandra, om det finns tydliga diskurser om äldre och i fall hur starka de är 
och hur de påverkar den äldre arbetstagarens situation.  
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Michel Foucaults arbete har utgjort ett stort bidrag till vårt århundrades tänkande, då han var 
inflytelserik och omstridd. Foucault var ingen historiker som försökte förstå det förgångna, 
utan en filosof som tecknade samtidens historia där han letade fram skärningspunkter i 
historien varur nya vetandeformer, maktrelationer och sociala praktiker har uppstått. Detta 
gjorde han genom att analysera moment, processer och sekvenser i historien som är 
väsentliga för vårt rådande sätt att tänka och uppfatta oss själva, hur vi människor ordnar och 
sorterar våra erfarenheter, utformar sociala relationer och bildar mönster för framtidens 
samhällsformation (Lindgren, 2007:347).   
 
Ett centralt begrepp är i sammanhanget diskurs som enligt Foucault (2002) avser ett begrepp 
som syftar på en framställning av enheter, begrepp, teorier och beteckningar som tillsammans 
utgör principer för en gemensam mening. Dessa gemensamma meningar återspeglar ett 
kollektivt medvetande som vanligtvis accepteras utan närmare granskning. Det är utsagor 
som är på förhand upprättade och vars giltighet ofta erkänns av människor från första stund. 
Det handlar om uppdelningar och grupperingar som vi blivit så vana vid, men Foucault 
(2002) ställer frågan om man utan vidare bör acceptera dem. Han menar att diskurserna bör 
ifrågasättas eftersom de bidrar till en förutfattad kontinuitet i vårt samhälle (Foucault, 2002: 
35-40).  
 
Anställningsbarhet som diskurs cirkulerar kring tre centrala punkter och det är utbildning, 
förebyggande och aktivering. Det är en fråga om utbildning i syfte att kunna matcha 
färdigheter genom utbildning med de behov som finns på arbetsmarknaden. Förebyggande är 
viktigt i den mån att skapa sociala och formella kompetenser genom till exempel individuell 
vägledning och karriärplanering. En ökad anställningsbarhet är också en fråga om aktivering 
genom att skapa styrande enheter som leder till arbete (Jacobsson, 2004: 52-54). Konceptet 
om anställningsbarhet har fått en framträdande roll på den Europeiska arbetsmarknaden som 
diskurs och policy det senaste decenniet. På dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad har 
just anställningsbarhet och lärande hamnat i centrum och utvecklingen har betydelsefulla 
konsekvenser för hur förhållanden mellan anställd och arbetsgivare, fackföreningar och 
företag, politik och marknadskrafter skall utformas på arbetsmarknaden. Utvecklingen har 
med andra ord haft viktiga implikationer för maktrelationer på arbetsmarknaden (Garsten & 
Jacobsson, 2004:1).   
 
Diskurser i vårt samhälle är utsagor som påstår sig vara sanna uppfattningar om företeelser 
som till exempel “normalitet”. Genom att dessa utsagor i form av diskurser definierar vad 
som är “normalt” och vad som skiljer det från andra skapas det lagar om fördelning i 
samhället (Foucault, 2002: 47-49). Denna uppsättning föreställningar som cirkulerar hos 
individer i ett samhälle talar om hur man bör leva och vad som är ett “normalt beteende”. I 
dessa fall råder ett maktförhållande där diskurser får en individ att framstå som till exempel 
en skurk eller en galning och blir därmed föremål för de verkningar som makten kan 
åstadkomma. En individ kan bli utesluten eller behandlad annorlunda om denne bryter 
normaliteten (Foucault, 2003, 103-104). 
 
Makt är enligt Foucault inte något som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 
behåller eller låter sig gå ur händer. Makt är något som utövas från oräkneliga håll och i ett 
växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Det är inte något som kan förstås som en 
individs eller en social grupps privilegium, egenskap eller resurs utan makten är en relation 
mellan människor. En maktrelation mellan människor är till största del ett styrkeförhållande 
mellan en människa och en annan (Hörnquist, 1996: 28-29). Ett styrkeförhållande mellan 
människor utgör ett moment i ständig kamp och Foucault talar om att det i samhället finns en 
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härskande klass. Foucault förnekar föreställningen om att makten är helt lokaliserad till den 
offentliga politiska sfären och menar med det att staten är viktig men att en analys av 
maktrelationer inte kan begränsas dit. Staten kan bara fungera på basis av andra redan 
existerande maktrelationer och kan därför inte kontrollera hela maktrelationernas faktiska 
område. Foucault menar att makt inte utgår från en punkt i samhället utan att den tvärtom 
finns överallt, den skapas och utgår från varje punkt i samhället i interaktion mellan 
människor (Hörnquist, 1996:38, 44, 49-51).   
 
Ålder har varit och kommer fortsätta att vara en viktig kulturell dimension av status i vårt 
samhälle (Roscigno et al. 2007:313). Social closure tas upp som ett värdefullt verktyg för att 
analysera och tolka åldersdiskriminering. Denna teori används av stratifieringsforskare för att 
förklara processer av ojämlikhet (Roscigno et al. 2007:313). Enligt Juergen Mackert (2013) 
härstammar varje sociologisk debatt om social closure från Max Webers grundläggande 
sociologiska term, "öppna och slutna sociala relationer" (Mackert, 2013) där Weber menar att 
sociala relationer sker genom exempelvis samhörigheter eller associationer till varandra 
(Weber, 1983:31). Denna term har sedan dess utvecklats till vad som idag kallas social 
closure (Mackert, 2013). Idag är social closure den term som används för att beteckna den 
process genom vilken individer och kollektiv söker att maximera sina fördelar genom att 
begränsa åtkomst och privilegier åt andra. Detta förekommer ofta genom institutionell 
exkludering och teorin anses därför vara bra för att specificera huruvida och hur 
diskriminering spelar en roll i stratifieringsprocessen (Roscigno et al. 2007: 313-315).  
 
Den interaktionella processen som relateras till diskriminering formas utifrån dimensioner av 
makt och status samt hur ideologiska stereotyper bidrar till att legitimera diskriminerande 
beteende. Ålder i arbetslivet är lika mycket som kön, klass och etnicitet en del av 
stratifieringsprocessen, därför är det överraskande att det i många studier glöms bort. Genom 
social closure utvecklas och införs ojämlikhet i loppet av interaktion inom kulturella, 
institutionella och organisationella miljöer. Uppenbart är att människor själva bidrar till att 
åldersdiskriminering på arbetsplatsen fortlöper genom attityder och diskriminerade beteende 
som verkar till dess fördel. Det är viktigt att uppmärksamma och introducera interaktion, 
makt och status som dimensioner i hur ojämlikheter produceras av individer och grupper i 
samhället (Roscigno et al. 2007: 329-330).  
 
Makten är närvarande som ett moment i alla sociala relationer mellan människor, därmed är 
“allt” en produktion av makt. Mellanmänskliga relationer är ett styrkeförhållande som beror 
på skillnader i samhällelig position, etnisk tillhörighet, kön, ålder, kunskap eller erfarenhet. 
De faktorer som är mest relevanta eller som väger mest bestäms av djupare liggande 
maktstrukturer. Dagens samhälle är ett resultat av historiens interaktioner där maktrelationer 
har blivit integrerade och omorganiserade i sociala relationer (Hörnquist, 1996: 52-53). 
 
Dagens globala marknad har resulterat i att arbetsförhållanden inte längre kan garanteras av 
en välfärdsstat och det innebär i sin tur att individen alltmer förväntas ta initiativ, planera och 
kontrollera sin egen arbetskraft (Garsten & Jacobsson, 2004:8). Detta leder till att individen 
får anpassa sig till kraven som ställs och i slutändan blir det en fråga om individens 
färdigheter till att marknadsföra och “sälja” sin egen kompetens (Garsten & Jacobsson, 
2004:23). Att få ett arbete eller att vara en aktuell kandidat för en arbetsintervju är till stor del 
upp till individen själv, individen måste själv se till att vara anställningsbar, flexibel och villig 
att engagera sig i ett livslångt lärande. Anställningsbarhet som koncept relaterar till det ideala 
förhållandet mellan kompetens, lärande och arbete och det belyser de förväntningar och krav 
som ställs till följd på individen. Diskursen är en central del till att få förståelse för de nutida 
förändringar som sker på arbetsmarknaden där man mer än någonsin lägger vikt vid 
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anställningsbarhet och lärande (Garsten & Jacobsson, 2004: 1-3).  
 
Bob Jessop (2008a) talar om att dagens samhälle som koncept till stor del är ett sikte mot en 
framtid som på ett eller annat sätt beror på information, kunskap eller lärande. Dessa tre 
nyckelord bildar det kunskapsbaserade samhället där aktiviteter och beslut över alla domäner 
i livet baseras på kunskap. Det är ett samhälle där forskning och utbildning är grundpelare i 
det nationella systemet för innovation som i sin tur är källan till ekonomisk tillväxt (Jessop, 
2008a:13).  
 
Dagens konkurrenskraftiga och globaliserade marknad har bidragit till denna utveckling där 
vi idag ser kunskap som ett självklart medel för att kunna konkurrera och utvecklas på 
världsmarknaden. Igenom alla ekonomier har kunskap varit viktigt, men det som utmärker 
dagens fokus på kunskap är att den ska vara ekonomiskt användbar för kreativitet och 
innovation. På olika nivåer skapas det av stater policys och riktlinjer för hur man ska 
producera kunskap. Staten har därmed en central roll i utformandet av det kunskapsbaserade 
samhället. Vikten av livslångt lärande och det globala kriget för talanger är viktigare än 
någonsin i vårt samhälle där man ser kunskap som en intellektuell egendom som kan skapa 
nya konkurrensfördelar på en kapitalistisk marknad (Jessop, 2008b: 4-6, 8-10). 
 
Det tas idag för givet att en kunskapsbaserad ekonomi är en förutsättning för framtidens 
utveckling på en global nivå. Kunskapsbaserad ekonomi identifierar nya källor till 
konkurrensfördelar och uppmuntrar till att se på kunskap som om det vore en naturlig 
bristvara. Den växande kommersialiseringen av kunskap skapar en motsättning mellan 
spridningen av kunskap som en kollektiv resurs och en inkomstkälla för de enskilda. Löftet 
om att kunskap leder till frigörelse och ekonomisk tillväxt kan också ha skadliga effekter på 
människan som blir alltmer uppenbara eftersom det är upp till individen själv att skaffa sig 
och sälja sin kunskap. Detta ansvar på individens axlar kan ha konsekvenser i form av både 
ekonomiskt och socialt utanförskap (Jessop, 2008b: 9-10).  
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2 METOD 
 
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts, hur vi har gått tillväga samt varför vi 
har valt att göra på detta sätt. 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
För samhällsvetenskapen är det hermeneutiska perspektivet relevant eftersom empirin till stor 
del består av meningsfulla fenomen, handlingar, muntliga yttranden och texter. Det som är 
unikt för att möta problem med detta perspektiv är att man som forskare måste förhålla sig till 
en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva, människor har en uppfattning om 
vilka de är och sin egen identitet och som forskare måste man därför ofta tolka och förstå 
något som redan är tolkningar (Gilje & Grimen, 2007: 174-175). Det hermeneutiska 
perspektivet bygger på att vi alltid har med oss en förförståelse om något, en uppfattning när 
vi till exempel tolkar en text eller ett skeende. Utifrån bland annat tidigare forskning och 
teorier har forskare med sig en specifik förståelsehorisont. Denna förståelsehorisont påverkar 
sedan förutsättningarna för att tolka något (Gilje & Grimen, 2007: 179-180). Detta stämmer 
överens med den hermeneutiska cirkeln som pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, vår 
förförståelse och det sammanhang som det tolkas i. Den hermeneutiska cirkeln betecknar att 
all forskning består av ständiga rörelser mellan del och helhet. Det är rörelser mellan det vi 
ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen 
förförståelse (Gilje & Grimen, 2007: 187). På detta sätt kan det ses som att vår förförståelse 
som utgörs av tidigare erfarenheter, tidigare forskning och teorier möjliggör våra tolkningar. 
 
Vår ambition var att få förståelse för hur ålder relateras till och påverkar en individs 
anställningsbarhet, vårt förhållningssätt handlar därmed om att få förståelse för hur 
människor skapar mening och tillskriver fenomen en betydelse (Gilje & Grimen, 2007: 172-
173). Studien har utgått från i förväg valda teorier som har styrt studiens riktning och dessa 
har inte ändrats efter det att empirin samlats in (Aspers, 2011: 99-101). Däremot har det varit 
viktigt för oss att vara öppna för mönster och nya saker som uppkommit i empirin (May, 
2001: 47-48). Detta förhållningssätt, att vi utgår ifrån teorier men även är öppna för nya 
mönster som uppkommer ur empirin kan liknas vid ett abduktivt förhållningssätt (Wallén, 
1996:48). Vår förståelsehorisont (Gilje & Grimen, 2007:180) påverkade valet av teorier och 
hur vi ämnade angripa problemet, detta låg sedan till grund för de tolkningar som gjorts. 
Eftersom vi även varit öppna för mönster och nya saker i empirin har detta öppnat upp för 
nya och bredare tolkningar.  

2.2 VAL AV METOD 
 
En kvalitativ studie anses vara ett bra sätt att generera ny kunskap där forskaren skapar en 
förklaring som uttrycks genom teori som är grundad i meningen hos aktörerna som studeras. I 
en kvalitativ forskning interagerar forskaren direkt med dem som ska studeras och möter 
därmed personer som är “experter” inom sina områden och genererar i förståelse av hur de 
tänker och handlar. Målet med en kvalitativ forskning är därmed att kunna ge förklaringar 
som är baserade på förståelse (May, 2013: 13, 33, 37).   
 
Intresset ligger i att få ta del av människors subjektiva upplevelser av anställningsbarhet i 
relation till ålder samt att få en djupare förståelse för denna relation, vilket görs genom 
enskilda intervjuer. Ett idealt samtal beskrivs av Aspers (2011) som fritt från maktutövning, 
dock är det vanligast att det är intervjuaren som styr samtalet. En intervju kan definieras som 
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en samtalsrelation där forskaren i fråga försöker förstå respondenten och då vi sökt förståelse 
var det en kvalitativ metod som var bäst lämpad för denna studie (Aspers, 2011: 139-141).  
 
Det finns ett flertal olika grader av struktur i intervjuer, i denna studie var vår ambition att 
använda tematiskt öppna intervjuer. En tematiskt öppen intervju är öppen på det sätt att det 
finns utrymme för att intervjuaren ska kunna utveckla samtalet. I förväg har ett antal teman 
identifierats och valts ut som kommer att diskuteras under intervjun (Aspers, 2011: 142-143). 
Genom att använda den tematiskt öppna intervjun finns utrymme för flexibilitet. 
Intervjuformen beskrivs även som att intervjuaren ska vara sig själv samt använda sin 
vardagskunskap, istället för att gå in i en roll som forskare (Aspers, 2011:144). Utifrån de 
teman som i förväg identifierades utformades dock ändå ett antal frågor. Dessa frågor var 
kopplade till våra teman och utformades på ett sätt som gjorde det möjligt att kunna ställa 
följdfrågor, mer likt en semistrukturerad intervju (Aspers, 2011:137). Anledningen till detta 
var att intervjun inte skulle glida ifrån syftet och då kan det vara bra att ha några frågor att 
luta sig tillbaka på. Vår intervju blev tillslut mer en kombination av en tematisk öppen 
intervju och en semistrukturerad intervju. 
 

2.3 URVAL 
 
Urvalet ligger till grund för och är basen för hela studien, därav är det av största vikt att det 
anpassas utefter studiens syfte och frågeställningar (Becker, 2008:78). Eftersom det inte går 
att studera varje fall av det man är intresserad av blir urvalet till ett problem för varje typ av 
forskning. Urvalet är viktigt och handlar om hur vi väljer att angripa problemet, det är viktigt 
för att det gör det möjligt att generalisera och övertyga människor om att vi vet något om ett 
fenomen utifrån att endast studera några få exempel (Becker, 2008: 78-81). Med detta i 
åtanke har vi valt två perspektiv för att få en så bra representation av helheten som möjligt 
utifrån våra avgränsningar. Dels det vägledande perspektivet, vilket innefattar de 
respondenter som genom sin yrkesroll hjälper individer med jobbsökande, coachning samt 
arbetsrättsliga frågor. De som representerar detta perspektiv är en rekryteringskonsult, en 
karriärcoach, en person som arbetar på en intresseorganisation samt en facklig ombudsman. 
Tanken var att dessa har kunskap och tankar om hur ålder påverkar en persons 
anställningsbarhet i samhället. Den andra kategorin representeras av äldre arbetstagare som 
kan ha egna upplevelser och erfarenheter av åldersdiskriminering i arbetslivet samt tankar om 
förhållandet mellan ålder och anställningsbarhet. Forskning visar att åldersdiskriminering är 
något som påverkar både äldre och yngre. Fokuseringen har dock varit på kategorin äldre 
arbetstagare som är en del av våra avgränsningar. Perspektivet som representeras av de äldre 
arbetstagarna innefattar alltså fyra respondenter från 45 år och uppåt. Enligt May (2001) 
utgör respondenter som medvetet har valts ut utifrån en specifik egenskap ett strategiskt urval 
(May, 2001:121). Detta stämmer överens med det faktum att vi valt ut våra äldre arbetstagare 
utifrån deras ålder och representanter till det vägledande perspektivet utifrån deras yrke.  
 

2.3.1 BESKRIVNING AV RESPONDENTER 
 
Den del av urvalet som består av äldre arbetstagare innefattar fyra respondenter och dessa har 
angivits varsina fiktiva namn. Resterande respondenter kommer att benämnas vid deras 
yrkestitel när de omnämns i arbetet. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga åtta 
respondenter.  
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Äldre arbetstagare 
 
Anna, 59 år 
Jobbar på en ekonomiavdelning där hon hanterar alltifrån lön och bokföring. Har i hela sitt 
yrkesliv jobbat med ekonomi i olika former. Bytte jobb för ett par år sen för att hon kände att 
hon ville utvecklas och inte hamna i ett fack utan lära sig andra funktioner inom ekonomi. 
 
Eva, 49 år  
Arbetar sedan ett år tillbaka som företagssäljare på ett stort svenskt företag. Har tidigare 
arbetat som inköpare och administrativt ansvarig. Den största delen av hennes 
yrkesverksamma arbetsliv har hon arbetat inom textilbranschen, allt ifrån sömmerska till 
inköpare.  
 
Karin, 45 år 
Har erfarenhet av att ha jobbat många år inom handels och hotell/restaurangbranschen. Är för 
tillfället officiellt sett arbetslös utan fast anställning, men jobbar genom ett vikariat heltid i en 
livsmedelsbutik där hon hjälper till där det behövs. Har gymnasial utbildning till vårdbiträde 
och en grundläggande utbildning som restaurangbiträde och kallskänka i bagaget.   
 
Stig, 52 år 
Arbetar sedan 19 år tillbaka på ett telecomföretag där han arbetar i en gruppering för 
införandet av ett nytt globalt system. Han arbetar med att ansvara för processerna, det vill 
säga support i systemet från inköp fram till slutkund.  
 
Det vägledande perspektivet 
 
Facklig ombudsman 
Har i över tio år arbetat som facklig ombudsman och arbetar med arbetsmiljö samt 
arbetsrättsliga frågor. Har tidigare arbetat med ledningssystem för kvalité, yttre miljö samt 
arbetsmiljö. 
 
Karriärcoach 
Arbetar idag i huvudsak som karriärcoach på ett fackförbund där arbetsuppgifterna innefattar 
allt ifrån att granska Cv:n till att hålla i utbildningar och möta och informera medlemmar. Är 
ansvarig för det som kallas för kompetens- och karriärsfrågor. Har tidigare arbetat som 
personalchef. 
 
Rekryteringskonsult 
Arbetar sedan fem år tillbaka som rekryteringskonsult på ett av Sveriges största rekrytering- 
och bemanningsföretag. Handhar processer för att hitta nya medarbetare som ska anställas av 
externa kunder. 
 
Representant från intresseorganisation  
Arbetar sedan sju år tillbaka på en intresseorganisation där arbetsuppgifterna innefattar att 
hjälpa tjänstemän som blivit uppsagda med att komma ut i arbetslivet igen.  
 

2.3.2 MATERIAL 
 
Då vårt syfte var att undersöka hur ålder påverkar en individs anställningsbarhet ur två 
perspektiv ansåg vi att det var lämpligt att utforma två intervjuguider. Detta var främst för att 
vi ville att de som representerade det vägledande perspektivet skulle svara utifrån sin 
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yrkesroll och det var därmed nödvändigt att anpassa frågorna utifrån det. För de äldre 
arbetstagarna var frågorna riktade till dem personligen, eftersom vi ville åt deras enskilda 
tankar och upplevelser.  
 
Vid utformningen av intervjuguiderna utgick vi ifrån teorier om anställningsbarhet, ålderism, 
diskurser, makt, normalitet samt kunskapsekonomi. Detta har vi gjort för att kunna förstå och 
förklara vårt empiriska material. Vi har dock under intervjuerna lämnat utrymme för 
uppföljning av frågor och vi har på så vis varit öppna för nya saker som materialet kunde 
delge (May, 2001: 47-48). 
 
Intervjuguiden inleds med grundläggande information till våra respondenter gällande syfte 
och hur intervjun skulle komma att gå till. Vi informerade om att materialet skulle behandlas 
med försiktighet av oss och att intervjun skulle bandas. Därefter följde inledande frågor för 
att få respondenten att känna sig trygg och inte överrumplad av konkreta frågor med en gång. 
Respondenten fick börja med att introducera sig själv och sin bakgrund. Detta för att vi ville 
veta mer om respondentens bakgrund och ifall det innehöll något som kunde var av intresse 
för vår studie, till exempel om en respondent i detta fall hade varit eller var arbetslös, haft 
svårt att få jobb eller utveckling på arbetet. 
 
Därefter följde mer sonderande frågor som uppmuntrade respondenter till att precisera och 
fördjupa sina svar. Sonderande frågor skapar funderingar och nya tankar hos respondenten 
och är därför passande för vår intervju som är en kombination av en semistrukturerad och 
tematiskt öppen intervju (May, 2001:158). Intervjuguiden är indelad i två övergripande 
teman. Dessa teman är anställningsbarhet och ålderism/åldersdiskriminering. Dessa valdes 
utifrån det faktum att anställningsbarhet och ålder är vad studiens syfte består av. Vi valde att 
ha temat anställningsbarhet först då vi kände att vi inte ville att fokus skulle vara på just ålder 
med en gång då detta hade kunnat påverka respondenternas svar gällande anställningsbarhet. 
Under teman anställningsbarhet formulerade vi frågor som berörde de faktorer som upplevs 
göra en individ attraktiv på arbetsmarknaden, även vad som ansågs vara mindre attraktivt. 
Temat om ålderism/åldersdiskriminering följer därefter och har fokus ålder och på vilka sätt 
detta kan påverka en individs förutsättningar i arbetslivet.  
 
Våra teman och de frågor som vi har i intervjuguiden härleds alla till vårt syfte och våra 
frågeställningar för att studiens tillförlitlighet och trovärdighet ska säkerställas, detta är i 
enlighet med Mays (2001) beskrivning av vad som utgör en studies validitet och reliabilitet 
(May, 2001: 94-95). 
 

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Efter det att syfte och frågeställningar formulerats samt tidigare forskning och teorier gåtts 
igenom påbörjades utformningen av intervjuguiden. Intervjuguiden testades sedan genom en 
pilotstudie och genomgick ett antal förändringar för att försäkra att frågorna var relevanta och 
lätta att förstå. Därefter var det dags att kontakta respondenterna.   
 
Ett råd som tas upp av Aspers (2011) är att förbereda den man ska intervjua genom att ta 
kontakt innan intervjun, genom att till exempel prata över telefon. Detta gör att man får en 
inledande kontakt som sen kan minska osäkerheten och känslan av obehag under själva 
intervjun. Det kan vara bra att tala om att intervjun kommer att spelas in och även motivera 
varför (Aspers, 2011:145). Denna typ av första kontakt användes i denna studie genom både 
telefonsamtal samt genom mail. Respondenterna kontaktades per telefon för en introduktion 
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av oss och studien följt av frågan om det kunde tänka sig att ställa upp. Därefter skickades det 
ut ett mail till samtliga respondenter med mer information om studien och hur en eventuell 
intervju skulle gå tillväga (se bilaga 3). Här framkom hur lång tid intervjun skulle ta samt att 
den skulle bandas men att respondentens svar inte skulle kunna återkopplas till någon enskild 
person. Mailet skickades ut för att personerna skulle få en chans att själva reflektera och 
tänka igenom om de kunde tänka sig att ställa upp, därefter gjordes en återkoppling till dem 
efter någon dag för besked. Detta tillvägagångssätt upplevdes mycket positivt eftersom 
respondenten inte kände sig överrumplad och behövde ta ett beslut med en gång.   
 
Det bokades intervjuer med åtta respondenter. Samtliga intervjuer bandades och var mellan 
30-40 minuter långa, vid varje intervjutillfälle var det endast en respondent och en intervjuare 
som deltog för att få en så avslappnad situation som möjligt. Ett idealt samtal äger rum utan 
maktutövning och även om en forskare har en tydlig agenda med specifika frågor är det 
viktigt att reflektera över hur man får en intervju med så lite maktobalans som möjligt. I 
enlighet med det Aspers (2011) tar upp gällande maktobalans i en intervju valde vi att endast 
vara en som höll i intervjun (Aspers, 2011:141), detta främst för att vi tänkte att 
maktobalansen hade ökat betydligt och kunnat leda till en ogynnsam situation om man varit 
två eller flera.  
 

2.4.1 PILOTSTUDIE 
 
Det är enligt May (2001) till stor hjälp att testa frågorna för att säkerställa att våra frågor 
uppfattas så som det är tänkt att det ska uppfattas (May, 2001:128), vilket även gjordes i 
denna studie. Pilotstudien genomfördes med en respondent som lika gärna kunde varit en del 
av studien då personen hade liknande karaktärsdrag som vårt övriga urval av äldre 
arbetstagare. Det var viktigt att genomföra pilotstudien med en respondent som ingick i det 
perspektivet eftersom dessa förmodligen inte har samma förförståelse om ämnet som vi 
tänkte oss att representanter från det vägledande perspektivet har genom sina yrkesroller då 
intervjufrågorna berör ämnen som är en del av deras vardagliga arbete. Starrin & Svensson 
(1996) menar att intervjuguider utvecklas genom att göra pilotstudier (Starrin & Svensson, 
1996:62). Vi drog stor nytta av att först genomföra en pilotstudie då vi ändrade och formade 
om frågorna efter det.  
 
Innan pilotstudien innehöll ett antal frågor begreppet “anställningsbarhet”, detta upplevdes 
vara problematisk eftersom många inte har förståelse för innebörden av begreppet. Frågorna 
formulerades därför om efter pilotstudien så att de blev mer öppna och ändå innefattade 
aspekter som sedan kunde relateras till begreppet anställningsbarhet. En av dessa frågor var 
formulerad på följande sätt; “Vem skulle du säga är anställningsbar?” men blev efter 
pilotstudie och omformulering istället “Vilka egenskaper tror du att mest eftertraktade på 
arbetsmarknaden?”.   Under pilotstudien upplevdes det också för respondenten vara mycket 
lättare att öppna upp sig och relatera till sig själv och sin situation om man får ett exempel på 
ett scenario. Därför lades det till ännu en sådan situation gällande anställningsbarhet, då vi 
redan hade ett sådant under temat ålderism/åldersdiskriminering.  
 
Utöver detta upplevde vi att frågorna fungerade bra och enligt respondenten kändes intervjun 
behaglig och avslappnad. Ändringarna som gjordes efter pilotstudien gjorde att 
intervjuguiden blev bättre.  
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2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
En studies validitet är beroende av huruvida man mäter det som avses att mätas. Genom hela 
studien har fokus legat på att syfte och frågeställningar skulle genomsyra arbetet med alltifrån 
utformning av intervjuguiden till presentation och analys av resultatet. På det sätt säkerställs 
det i högre omfattning att man undersöker det som är tänkt att undersökas. Frågornas relevans 
testades även genom en pilotstudie för att säkerställa deras funktion i relation till syfte och 
frågeställningar (May, 2001:96). En hög validitet har också garanterats av att intervjuerna 
spelats in på plats och leder därmed till att intervjun kan spelas upp och återges på ett korrekt 
sätt. Reliabilitet avser en studies pålitlighet, det vill säga att den data som samlats in är 
pålitlig och är ett uttryck för samstämmighet mellan insamlingar från upprepade tillfällen. I 
praktiken är det dock inte alltid möjligt att genomföra upprepade insamlingar om samma 
fenomen, inte minst vid genomförande av en kvalitativ studie då respondenter har olika 
erfarenheter och uppfattningar. När man är ute efter individers subjektiva tankar är det svårt 
att garantera att materialet inte kommer att variera. För att ändå försäkra att vår datainsamling 
är pålitlig är intervjuguiden den som lägger grunden för samtliga intervjuer och säkerställer 
på så sätt att vi tar upp samma teman (Grønmo, 2006:220).  
 
Det som förutsätter en bra studie är hantverket, det vill säga hur man tar sig fram mellan de 
olika momenten. Alla delar i processen, från hur man utifrån tidigare forskning ramar in 
problemet till vilken metod man använder blir det som leder fram till den helhet som är 
resultatet. Enligt Becker (2008) påverkar varje område de andra och man bör ständigt röra sig 
fram och tillbaka mellan de olika moment som ingår i studien (Becker, 2008:19). Med detta i 
åtanke har vi under studiens gång arbetat utifrån att gå fram och tillbaka mellan de olika 
momenten så att de hänger samman och förhoppningen är att det slutligen bildar en så bra 
helhet som möjligt för att stärka studiens validitet och reliabilitet. 
 

2.6 BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIAL 
 
Efter genomförandet av samtliga intervjuer har de transkriberats för att kunna återge empirisk 
data så korrekt som möjligt. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och övriga saker såsom pauser 
eller hummande skrevs med om de bedömdes vara meningsbärande eller ses som en funktion 
för resultatet (Aspers, 2011:156). Enligt Aspers (2011) är det att rekommendera att göra ett 
kodschema när man har empirin i färskt minne. Det är bra om man är uppdaterad om 
kodschemat och vilka koder som finns när man läser materialet. Genom att göra på detta sätt 
utgår man från en tematisk kodning (rad-för-rad-kodning som det också kallas). Detta är i 
enlighet med den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelsen sker genom en process 
där delen förstås i förhållande till helheten. Det blir lättare att förstå de enskilda styckena om 
man kodar på detta sätt (Aspers, 2011:41,190). Vårt kodschema grundar sig i bakgrundskoder 
så som kön, ålder, yrke, metod och även koder som härleds till teorin. Teorikoderna är; 
anställningsbarhet, ålderism, äldre arbetstagare, kunskapsekonomi och diskurs. Efter att ha 
gjort dessa koder skapades empiriska koder som är koder som uppkommer ur det empiriska 
materialet. I vårt fall är social kompetens, nätverkande och arbetsansökan är empiriska koder 
som uppkommit (Aspers, 2011: 176-178). Samtliga koder kommer i vårt resultat att framgå 
genom följande fyra teman; att vara anställningsbar, utbildning kontra erfarenhet, äldre 
arbetstagare och åldersdiskriminering.  
 
För att göra resultatkapitlet mer överskådligt och lyfta fram det som är intressant och 
väsentligt för studiens syfte utformades ett par teman som grundade sig i empirin. De teman 
som valdes ut till resultatkapitlet var; anställningsbarhet, äldre arbetstagare, utbildning kontra 



 17 

erfarenhet och åldersdiskriminering som alla härleds till de tre frågeställningarna som vi 
utgick ifrån. Genom att se till de två perspektiven i relation till våra koder som genererat i 
teman kan vi urskilja mönster som ligger till grund för analys och diskussion. Dessa fyra 
teman blev utgångspunkten för analysen och här återkom vikten av urvalet. Vårt traditionella 
tänkande är ett stort hinder för vårt beskrivande och analyserande av den sociala världen, 
eftersom vi i många fall tror att vi redan vet svaren. Det har därför varit viktigt att lägga detta 
åt sidan och även upptäcka saker som inte passar in i beskrivningen (Becker, 2008: 94-96). 
 

2.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Det är viktigt för varje forskare att ha förståelse för de etiska dimensioner som möter ens 
forskning. Grunden för all forskningsetik utgörs av forskarens eget etiska ansvar för att se till 
att forskningen är av god kvalité och moraliskt acceptabel (Codex). Det finns fyra huvudkrav 
på forskning och dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande- samt konfidentiatlitetskraven. 
Informationskravet handlar om att en forskare ska informera dem som berörs av studien om 
dess aktuella syfte och hur studien genomförs. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en 
undersökning själv har rätt att bestämma över sin medverkan, och enligt nyttjandekravet får 
uppgifter som samlas in om deltagarna i en studie endast användas för forskningsändamål. 
Konfidentiatlitetskravet innebär att personer som deltar kan göra det anonymt, att uppgifter 
om dess deltagande ska förvaras på ett sådant sätt att någon utomstående inte ska kunna ta del 
av dem (Vetenskapsrådet, 2002: 6-14). Etiska beslut gällande forskningsprocessen bör ej 
definieras utefter vad som är fördelaktigt för oss som forskare och vår studie utan de har att 
göra med vad som är rätt eller rättvist med avseende av andra som berörs av forskningen. 
Våra etiska överväganden centreras därför kring vilka konsekvenser som kan komma bli för 
de som är en del av forskningsprocessen (May, 2001: 80-81). Det är viktigt för oss att studien 
inte väcker obehag eller ses som stötande mot någon. Detta gäller dels för våra respondenter, 
men även gentemot de som kommer att ta del av den färdiga studien.  
 
Till våra respondenter var det viktigt att från början vara tydliga med syftet för studien och 
hur deras deltagande skulle se ut. Tydlig information om hur en eventuell intervju skulle gå 
tillväga gavs till respondenterna. De informerades om att deras svar skulle bandas men 
behandlas med försiktighet av oss. Vi var också noga med att tala om att deras svar inte 
skulle kunna gå att kopplas till dem personligen.  
 
En respondent kommer aldrig lämna en intervju opåverkad, det man samtalar om under 
intervjun kommer att påverka personen på ett eller annat sätt. Eftersom man inte kan undvika 
att påverka respondenterna helt och hållet är det därför viktigt att förhålla sig till hur man kan 
göra det till en så bra upplevelse som möjligt (Holstein & Gubrium, 1997: 113-114). Detta 
har vi tänkt på under all vår kontakt med våra respondenter och har hela tiden tänkt på att 
vara tydliga med vårt syfte och försökt skapa förtroende som gör att de känner sig väl 
bemötta. För våra läsare har vi också tänkt mycket på vad vi använder för språk och begrepp i 
uppsatsen och på vilket sätt de används för att eventuella läsare inte ska känna sig obekväma 
eller utpekade gällande till exempel ålder eller anställningsbarhet. Framför allt handlar det 
om att få respondenten att känna sig bekväm i situationen då känsliga ämnen i många fall blir 
lättare att prata om när respondenten känner att den befinner sig i en trygg miljö. En intervju 
är som ett socialt samspel där mening formas i samtalet, som intervjuare har man därmed ett 
stort ansvar eftersom det under intervjuns gång kan sättas igång saker hos respondenten 
(Holstein & Gubrium, 1997: 113-116).  
 
Gällande de enskilda individerna har etiska övervägande fått något mer fokus eftersom vi där 
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fokuserar på just deras egna upplevelser och tankar gällande ålder och anställningsbarhet. 
Både frågor om ålder och möjligheter till att vara anställningsbar kan vara känsliga och leda 
till att individen i efterhand funderar på detta och mår dåligt.  Frågor som till exempel “Vilka 
egenskaper tror du generellt är mest efterfrågade på arbetsmarknaden?” kan vara känsliga i 
det fall respondenter upplever att de inte passar in i beskrivningen. Det är viktigt att vara 
medveten om detta och vi har gällande många frågor försökt tänka på formuleringen för att 
det ska bli lättare för respondenten då det oundvikligt är ett känsligt ämne. Men alla frågor 
har inte kunnat anpassas eftersom det var den subjektiva upplevelsen som vi var ute efter. 
 

2.8 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
För att närma sig ett problemområde är det viktigt att först reflektera över hur man tänker om 
det innan man påbörjar forskningen för att inte bara bli okunniga förmedlare av traditionella 
tankar (Becker, 2008:23, 28). En människa möter aldrig världen förutsättningslöst utan bär 
med sig en bakgrund som påverkar hur han eller hon uppfattar och förstår saker. Förförståelse 
är ett villkor för förståelse av den anledning att vi utan vår förförståelse inte vet i vilken 
riktning eller hur vi ska angripa ett problem (Gilje & Grimen, 2007:179). 
 
Inför denna studie bär vi med oss ett bagage av erfarenheter och föreställningar som har legat 
till grund för val av ämne samt det sätt det angripits. Teorier om anställningsbarhet utgör den 
största delen av vår förförståelse och är utgångspunkten vid val av ämne. Anställningsbarhet 
är ett fenomen som är väldigt aktuellt och det har lagts stor vikt vid detta under vår 
utbildning. Utifrån den kunskap och föreställningar vi har om ämnet valde vi riktning på 
undersökningen, hur anställningsbarhet relateras till och påverkas av en individs ålder.  
 
Valet av att undersöka relationen mellan anställningsbarhet och ålder kommer ifrån våra 
vardagliga föreställningar om att en högre ålder påverkar en individs möjligheter negativt till 
att få ett arbete eller till att få utveckling på arbetet. Vi valde även att utgå ifrån två perspektiv 
för att få en större helhet av det valda problemområdet, detta bygger på våra vardagliga 
föreställningar om att tankar och upplevelser skiljer sig åt hos de två valda perspektiven. 
Genom att ha tagit del av tidigare forskning på ämnet har förförståelsen inför ämnet vuxit och 
talat om att åldersdiskriminering i arbetslivet är ett faktum. Detta har lett till att de vardagliga 
föreställningarna nu omvandlats till vetenskapliga föreställningar och dessa är viktiga att ta i 
beaktande genom resten av studien (Becker, 2008: 23-28).  
 
Med mycket föreställningar och kunskap om ämnet är det viktigt att inte låta dem påverka 
studien alltför mycket, utan att försöka behålla ett öppet sinne så gott det går. I viss mån 
kommer föreställningar alltid att påverka, men det är viktigt att inte förutsätta att något är på 
ett visst sätt, att bortse från sina föreställningar om det vi redan “vet” och vara öppen för det 
som också kan vara sant. Detta har funnits i åtanke i utformningen av frågorna, bland annat 
genom att inte ställa ledande frågor utan att formulera dem öppna så att respondenten får 
utrymme att själv tänka över sina svar utan vår påverkan (Becker, 2008:78).   
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3 RESULTAT 
 
I följande kapitel presenteras resultatet för studien. Resultatet utgår från fyra teman; att vara 
anställningsbar, utbildning kontra erfarenhet, äldre arbetstagare, samt åldersdiskriminering. 
Resultatet utgår även från två perspektiv; de äldre arbetstagarna och det vägledande 
perspektivet som innefattar representanter från fack, rekrytering och intresseorganisation.  

3.1 ATT VARA ANSTÄLLNINGSBAR 
 
Att vara anställningsbar innefattar att vara flexibel, anpassningsbar, positiv och öppen. Social 
kompetens är något som det läggs stor vikt vid vilket innebär att man är tillmötesgående och 
framåt. Det är även viktigt att visa att man vill komma framåt och ständigt utvecklas. Därmed 
ses utbildning som en avgörande faktor för att vara anställningsbar.  
 
DE ÄLDRE ARBETSTAGARNA 
För att vara anställningsbar måste en individ ha social kompetens, det är något som samtliga 
respondenter håller med om. De menar att social kompetens innebär att man är positiv, öppen 
och kan anpassa sig till situationen. Social kompetens är något som tros kunna utvecklas hos 
alla, många har det naturligt men kan också utveckla den även om alla inte vill det. Det är 
viktigt att vara tillmötesgående och trevlig, samt att visa att man vill något. 
Att vara anställningsbar innebär också att man behöver vara driftig och prova olika saker för 
att bredda sin kompetens, man ska inte vara fyrkantig utan ständigt utveckla sig själv.  
 
“En av mina kollegor var missnöjd med löneutvecklingen på sin tjänst. Då fick hon till sig att 

hon borde söka mer kunskap utanför sin tjänst av sin chef. Hon skulle själv ta initiativ att 
lära sig fler saker utanför sin arbetsbeskrivning själv” - Stig, 52 år 

 
Att utveckla sig själv och sin kunskap upplevs vara något som är upp till individen själv att 
ansvara för, vilket även framgår tydligt hos Anna, 59 år. Hon anser att de idag handlar 
mycket om att man ska utveckla sig själv och att det är ens eget ansvar, det är ingen annan 
som kan göra det åt dig. Något som också upplevs vara viktigt i dagens arbetsliv är att vara 
flexibel och tillgänglig för arbetsgivaren. Man måste kunna tänka sig att hoppa in och göra 
lite andra saker utanför sina arbetsuppgifter, man måste alltså prova olika saker för att få mer 
kompetens. 
 
“Att man alltid ska ställa upp, dygnet runt. Aldrig tacka nej till arbete eller helst inte ta ledigt 

heller tror jag. Och ja, jobba hårt, inte stå och kosta pengar...” - Karin, 45 år 
 

Även utbildning är något som påverkar anställningsbarhet i hög grad, detta tas upp av Stig, 
52 år som känner sig självsäker om sina egna möjligheter till att få arbete eftersom han har 
många utbildningar inom olika områden i bagaget från sitt nuvarande jobb. Vid reflektioner 
om utifall han inte hade haft dessa utbildningar tror han att det hade varit svårare. Karin, 45 år 
som inte har någon fast anställning upplever inte att det är speciellt svårt att få ett jobb, det 
svåra är att få en fast anställning. För att påverka detta tror hon att hon skulle behöva skaffa 
sig en formell utbildning.  

 
“Eh, ja egentligen skulle jag väl behöva sätta mig i skolbänken, men då funderar jag på vad 
man ska läsa för någonting, och sen känner man att man inte vill sätta sig och ta en massa 

studielån nu i denna åldern” - Karin, 45 år 
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Generellt upplevs det av samtliga respondenter att samhället lägger stor vikt vid utbildning, 
det kan upplevas som ett yttre tryck på att utbilda sig. Karin, 45 år menar på att om hon skulle 
börja studera hade det inte varit för att hon vill det utan för att hon upplever att hon måste. 
Även Eva, 49 år upplever denna vikt som läggs vid utbildning, hon menar att det är mycket 
diskussioner om att man vill ha utbildade personer. Hon upplever att många unga idag har 
den utbildning som efterfrågas medan hon själv reflekterar över att hon “bara” har sin 
erfarenhet. 
 
DET VÄGLEDANDE PERSPEKTIVET 
För att vara anställningsbar ska man vara en person som tar vara på alla möjligheter till 
kompetensutveckling och förändring. Det är viktigt att ha en förmåga att anpassa sig och vara 
flexibel, även social kompetens är av stor vikt. Det viktigaste från arbetsgivarens sida anses 
vara att personen kan smälta in i gänget och ha rätt tänk, har man inte rätt personlighet blir 
det väldigt svårt.  
 

“Den perfekta arbetstagaren är som en amöba, den kan passa in i allting” - Representant 
från intresseorganisation 

 
De egenskaper som nämns beskriva vem som är anställningsbar stämmer även överens med 
många av de karaktäristiska för den perfekta arbetstagaren. Den fackliga 
ombudsmannen anser att det är någon som kan allt teoretiskt och kan omsätta det i praktiken, 
det är även någon som inte ifrågasätter och som ständigt är tillgänglig. Den perfekta 
arbetstagaren tros dock inte existera på riktigt. Mindre eftertraktade personer anses vara de 
som stagnerat i sin utveckling och inte vågat eller velat försöka tillgodose sig nya 
kompetenser. Även människor som har svårt att uttrycka sig eller är inåtvända är mindre 
eftertraktade. Rekryteringskonsulten anser att man behöver vara utåtriktad och hungrig för att 
vara anställningsbar och att man måste visa att man vill, samtidigt tas det upp en problematik 
med att ge en ideal bild av hur någon ska vara för att kunna på jobb. 

 
“Jag lyssnar inte riktigt på det örat för jag tycker inte det är rätt att ge en ideal bild av hur 
någon ska vara för att kunna få jobb, vi kan inte stöpa alla i en korg, jag tycker inte det är 

rätt” - Rekryteringskonsult 
 

De som anses ha de bästa möjligheterna i arbetslivet är 40-45 åringar som har hållit sig 
uppdaterade gällande utveckling och utbildning, denna uppfattning delas av både 
karriärcoachen och den fackliga ombudsmannen. Samtliga instämmer i att så länge man har 
en uppdaterad utbildning och ett socialt nätverk har man inte några större svårigheter att få 
arbete, då spelar inte åldern in lika mycket. 
 

3.2 UTBILDNING KONTRA ERFARENHET 
 
Samtliga respondenter anser att utbildning är attraktivt på dagens arbetsmarknad. Det finns 
dock blandade åsikter gällande vad som väger tyngst av utbildning och erfarenhet. Det 
framgår dock att det idag är hög prioritet på formell utbildning, utbildning anses underlätta en 
individs möjligheter till arbete.  
 
DE ÄLDRE ARBETSTAGARNA 
Utbildning är attraktivt för arbetsgivare, det är samtliga respondenter överens om. På dagens 
arbetsmarknad upplevs det att man ständigt måste utvecklas och hänga med. Om vi ser till 
vad som väger mest gällande utbildning och erfarenhet finns det lite blandade åsikter. Stig, 52 
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år menar att om det står och väger mellan någon som bara har utbildning och någon som bara 
har erfarenhet hade det känns mer tryggt att välja den som har erfarenhet. Men det beror 
också på vilket arbete och vilken bransch det rör sig om och det är ofta den personliga 
lämpligheten som spelar stor roll och avgör.  
 
“I vissa fall måste man ju först skaffa sig en utbildning för att kunna få erfarenhet, men med 
vissa grejer kan man skaffa sig bara erfarenhet utan utbildning, så är det ju” - Karin, 45 år 

 
Utbildning upplevs dock väga mest av Eva, 49 år om man tittar på platsannonser idag, det 
framgår att det är hög prioritet på utbildning. Hon upplever att hon inte tänkte mycket på det 
förr som hon gör idag, men det kan ha att göra med att hon befann sig i en trygghetszon när 
hon varit på samma arbetsplats i nästan 30 år. Hon trodde att erfarenheten spelade stor roll 
men i samband med att hon sökte jobb igen fick hon en chock över att så var det ju faktiskt 
inte. Samtliga respondenter håller med om att utbildning underlättar en individs möjligheter 
till att få arbete och menar att man då blir mer attraktiv för arbetsgivaren. 
 
DET VÄGLEDANDE PERSPEKTIVET 
Det som väger mest gällande utbildning och erfarenhet anses bero på vad det är för bransch 
det gäller, men intresseorganisationen anser överlag att man går mot en förändring där det 
krävs mer utbildning och man anser det kommer bli ännu viktigare i framtiden. Men man 
lyfter också fram att det inte alltid är säkert att man går så långt i cv:t att man kommer till 
utbildning utan man stannar och tittar på vad personen har med sig. 
 
Den fackliga ombudsmannen anser att det i dagsläget är utbildning som väger mest, det 
poängteras att till exempel de personer som idag jobbat länge på ett och samma jobb och inte 
har någon formell utbildning har svårt att få nytt jobb om de blir uppsagda. Att det idag är 
väldigt mycket fokus på utbildning tros ha att göra med effektiviteten, att det ska vara enklare 
att sålla bland kandidater och det syftas då framför allt på tillkomsten av 
rekryteringsbranschen. Det tros vara en orsak till varför formella kompetenser blivit 
viktigare. Rekryteringskonsulten har en annan inställning till utbildning och anser att det inte 
är a och o om det skulle vara så att individen har likvärdig arbetsrelaterad erfarenhet med de 
kompetenser som efterfrågas på arbetet. Enligt rekryteringskonsulten bör arbetsrelaterad 
erfarenhet väga lika tungt som formell utbildning.  
 

3.3 ÄLDRE ARBETSTAGARE 
 
Gällande den kronologiska åldern på en äldre arbetstagare skiljer sig uppfattningarna åt, 
generellt anses dock en äldre arbetstagare vara 50 år eller äldre. En äldre arbetstagare 
beskrivs som någon som har inlärningssvårigheter, har svårt för att anpassa sig, är 
obenägen för förändring och det upplevs även finnas en tröghet och trötthet. Det lyfts dock 
även fram positiva egenskaper så som lojalitet, noggrannhet samt punktlighet.  
 
DE ÄLDRE ARBETSTAGARNA 
Den äldre arbetstagaren definieras olika från olika respondenter, gällande den kronologiska 
åldern förekommer det definitioner om att det är någon mellan 50-60 år. Det var de 
respondenter som var äldst, Stig, 52 år och Anna, 59 år som angav högst ålder då de ombads 
att definiera vem som är en äldre arbetstagare. Egenskaper som respondenterna anser 
karaktäriserar en äldre arbetstagare är att de kan ha svårt att anpassa sig och har 
inlärningssvårigheter samt att de inte längre har samma energi och kan därmed upplevas som 
tröga. 
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“För mig känns det som dem tycker att vi är tröga, att vi kan inte tar till oss uppgifter och lär 

oss dem så fort som man känner att det kanske ska vara” - Eva, 49 år 
 
En äldre arbetstagare anses även vara någon som är lojal, punktlig och noggrann i sitt arbete. 
Det anses vara någon som har jobbat länge men behöver nödvändigtvis inte vara någon som 
är gammal, utan man kan bli äldre i det man gör om man jobbar länge med samma sak. 
Respondenterna tror att samhället generellt har en beskrivning av att äldre arbetstagare inte 
vill eller kan lära sig lika bra, att det inte är lika hungriga längre eftersom de snart ska gå i 
pension. Samhället tror att en äldre arbetstagare är trött och “slappar” till sig för att den bara 
väntar på att få gå i pension. Återkommande är dock att man ser en äldre arbetstagare som 
plikttrogen och lojal. 
 
Bland våra respondenter definierar sig de två kvinnorna Eva, 49 år och Anna, 59 år med att 
tillhöra gruppen äldre arbetstagare åldersmässigt, men det framkommer tydligt att de inte 
definierar sig med de egenskaper som både de själva och samhället anses ha av en äldre 
arbetstagare. Karin, 45 år anser sig inte tillhöra gruppen äldre arbetstagare och inte heller 
Stig, 52 år som förmedlar en känsla av att det är svårt att definiera sig själv med den 
kategorin. 
 

“Bara ordet äldre låter ju skitgammalt, jag känner att just äldre låter äldre än mig, så 
kommer man nog alltid att tänka” - Karin, 45 år 

 
DET VÄGLEDANDE PERSPEKTIVET 
Majoriteten av respondenterna från det vägledande perspektivet upplever att det är svårt att 
generalisera en specifik ålder för vem som är en äldre arbetstagare. Dock uttalar samtliga att 
det är någon som inte har så långt kvar till pensionen och man tror att arbetsgivaren börjar 
fundera redan vid 50-årsåldern. Rekryteringskonsulten tror att man inte längre är aktuell för 
en arbetsgivare om man är uppåt 60 år, även om man har minst fem år kvar till pensionen. 
Detta tros vara en uppfattning som finns i samhället, men rekryteringskonsulten poängterar 
att detta inte är någon personlig åsikt utan anser istället att man bör se till den personliga 
lämpligheten. 
 
Karriärcoachen tror att samhället har en uppfattning om att äldre arbetstagare är trötta och 
obenägna för utbildning och förändring. Den fackliga ombudsmannen tror att man tänker att 
äldre har mer erfarenhet och tänker efter fler gånger, med det följer ju då att det kanske tar 
lite längre tid men samtidigt att misstag inte begås lika ofta. Eftersom många företag vill vara 
effektiva idag kan detta upplevas som en tröghet och det upplevs vara att en arbetsgivare 
väljer en yngre för den sakens skull. Även karriärcoachen stämmer in med att en äldre 
arbetstagare anses ha mycket erfarenhet och bidra till mer stabilitet eftersom de ofta lämnat 
familjelivet bakom sig. 
 
Äldre anses ha mer krämpor som man slipper hantera om man plockar in en yngre. Det 
upplevs att arbetsgivare resonerar så även om verkligheten inte är densamma, det tros dock 
på en snar förändring. Rekryteringskonsulten anser att man sett en trend där “piggheten” går 
upp i åldrarna, och tror på en förändring. Även den fackliga ombudsmannen tror på en 
förändring framöver och menar att kompetens-fysik kommer bli allt viktigare.  

 
“Och det tror jag att det kommer bli en svängning framöver också, det här med äldre yngre 
perspektivet. För arbetsgivaren har ju traditionellt uppfattat äldre som att ja, det finns risk 

för större förslitningsskador, man ser sämre och sånna här saker och velat ha yngre. Men om 
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man tittar på yngre idag så finns det ju också en kategori yngre som är väldigt mycket äldre 
än äldre. Det vill säga yngre som inte rör sig, och det kommer arbetsgivaren bli varse om ett 
tag här nu, jag tror att det kommer bli en ännu mer förändring vad gäller yngre äldre, och 

istället kommer det bli kompetens-fysik som kommer bli viktigt” - Facklig ombudsman 
 

3.4 ÅLDERSDISKRIMINERING 
 
Åsikterna gällande åldersdiskriminering skiljer sig något åt. Vissa respondenter upplever att 
det är väldigt åldersfixerat idag medan andra upplever att det har blivit mycket bättre. Det 
ideala är att befinna sig i medelåldern. Att äldre arbetstagare missgynnas upplevs bero på att 
det tar längre tid för dem att lära sig och i dagens arbetsliv ska allt vara så effektivt. 
Åldersdiskriminering tros förekomma i arbetslivet men upplevs svårt att se och bevisa. 
Erfarenheter finns av att äldre ser ålder som en avgörande faktor och det anses vara viktigt att 
utnyttja kontakter och nätverk vid jobbsökande.  
 
DE ÄLDRE ARBETSTAGARNA 
En gemensam uppfattning är att äldres förutsättning för arbete beror på vad det är för typ av 
jobb och bransch samt vad man har med sig för kompetenser. Både Stig, 52 år och Anna, 59 
år upplever att det har ändrats under de senaste tio åren och att det inte är lika åldersfixerat 
idag. De upplever att det var svårare förut men att det har skett en förändring på 
arbetsmarknaden och att man nu ser till erfarenhet också. Stig, 52 år upplever framför allt att 
det var mer åldersfixerat förr men tror att det är ganska lika idag och att man ser till 
kompetensen i stället för åldern, men det har också mycket med personligheten att göra. Eva, 
49 år upplever dock att det pratas mer om ålder idag än vad det har gjorts tidigare, hon tror att 
det kan bero på en rädsla mellan gamla och unga.  

 
“Som jag uppfattar den (rädslan) så tror dem inte att man kan prata med dem helt enkelt, 

lattja, prata roligt med dem, ha lite högt i tak eller så” - Eva, 49 år 
 
Situationen som Eva, 49 år syftar på är på hennes arbetsplats där det arbetade en man som var 
tio år äldre än henne, som de unga inte pratade med när hon började där. Hon pratade med 
honom för att det kändes naturligt då han var i hennes ålder. Plötsligt började de yngre också 
prata med honom och nu anses han inte längre vara gammal för dem. 
 
Fokus ligger enligt Karin, 45 år mer på den yngre generationen och att det är synd om dem 
för att de inte kommer ut i arbetslivet, hon upplever därför att man inte reflekterar så mycket 
över de äldre. Det ideala anses vara att befinna sig i medelåldern eftersom man då oftast har 
barn som blivit självgående, någon som har småbarn kan inte vara lika tillgänglig eller till 
exempel jobba över lika mycket. Denna reflektion delas av majoriteten av respondenterna. 
Karin, 45 år tror ändå att det är svårt för dem som är över 50 år om man inte har någon 
speciell kompetens som sticker ut. Hon tror att många arbetsgivare väljer en som är lite yngre 
för att de har längre kvar till pensionen. Även Eva, 49 år tror att man tar den som är yngre 
men tror inte att det beror på den tid man har kvar till pensionen utan att man tänker att äldre 
tar längre tid på sig med inlärning. På dagens arbetsmarknad ska det vara effektivt och gå 
snabbt så uppfattningarna om äldres sämre inlärningsförmåga bidrar till att arbetsgivare tror 
att de inte hänger med. Hon upplever att arbetsgivarna vill ha de yngre och att de får förtur 
för man tror att de lär sig mycket snabbare. Det kan ha mycket med IT och tekniken idag att 
göra, de äldre är inte uppvuxna med det på samma sätt som den yngre generationen. 
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En av respondenterna uttrycker att det är lite lustigt att åldersdiskriminering förekommer, 
speciellt gentemot äldre eftersom att alla ska ju den vägen vandra. Ingen av respondenterna 
har någon konkret erfarenhet av åldersdiskriminering men tror att det förekommer i 
arbetslivet. Flertalet upplever dock att det är svårt att veta vad som är diskriminering och inte.  

 
“Det gör det säkerligen, kanske, alltså det kan säkert finnas äldre på arbetsplatser som ser 
ner på de yngre, och alltså att de inte kan eller vet något, du vet. Sen finns det säkert yngre 

som liksom tänker “de gamla trötta tanterna”, men jag vet inte riktigt vad som är 
diskriminering eller vad som inte är det, det är svårt” - Karin, 45 år 

 
Samtliga äldre arbetstagarna hade ingen erfarenhet eller kännedom av begreppet ålderism. De 
kunde dock efter lite eftertanke resonera sig fram till begreppets innebörd, speciellt när de 
fick förklarat för sig att innebörden är den samma som för rasism eller sexism. För att 
motverka diskriminering anser Anna, 59 år att det är viktigt att utbilda och prata om det, för 
det som inte pratas om uppmärksammas inte. Eva, 49 år tycker även att det är viktigt att man 
ställer frågan till de äldre och tar sig tid till att intervjua dem och se vad de kan tillföra som 
inte de yngre kan.  

 
“Ett CV är ju ändå bara ett CV. Det finns ju ganska mycket där bakom” - Eva, 49 år 

 
DET VÄGLEDANDE PERSPEKTIVET 
Respondenterna tror alla att åldersdiskriminering är något som förekommer i samhället men 
att det är svårt att se och bevisa. Den fackliga ombudsmannen hävdar att det man känner sig 
kränkt för måste finnas skriftligt eller kunna intygas av ett vittne för att fungerar i en 
arbetsdomstol. Det är svårt att bevisa eftersom det är mänskliga upplevelser, känner man sig 
kränkt så gör man det, men att från det sen bevisa något kan faktiskt vara jättesvårt. 
 
Både representanten från intresseorganisationen och karriärcoachen arbetar dagligen med att 
hjälpa personer ut i arbetslivet, de har ingen konkret erfarenhet av åldersdiskriminering men 
har mött många äldre som inte når enda fram till anställning och upplever att det är på grund 
av deras ålder. Karriärcoachen är övertygad om att det finns arbetsgivare eller 
rekryteringsföretag som medvetet eller omedveten väljer bort personer just för att de har 
blivit för gamla. Det upplevs bero på att dagens rekryteringsföretag vill marknadsföra sig 
med bra kandidater och fördomar om äldre arbetstagare kan då bidra till att de väljs bort. 
Rekryteringskonsulten upplever att kandidater som kommer upp i 55-årsåldern börjar ha 
sämre självförtroende gällande sina möjligheter. De upplever att om de ska byta jobb måste 
de göra det innan det är försent. Karriärcoachen har också erfarenhet av att äldre människor 
ser åldern som en avgörande faktor för sina möjligheter till arbete, de undrar ofta hur deras 
chanser ser ut. För äldre arbetstagare anses det vara viktigt att utnyttja kontakter, nätverk och 
att använda sig av ett funktionellt cv som lyfter fram de viktigaste kompetenserna. Även 
representanten från intresseorganisationen har erfarenhet av detta och att kontakter är väldigt 
viktiga för äldre arbetssökande.   
 
“Jag träffade en man för ett tag sedan, han är väl 62 år, han kom från ett jobb där han hade 

både personal och ekonomiansvar. Han visste att den typen av jobb inte var lönt att söka. 
[...] Om vi tittar bakom siffrorna (egen statistik), skulle vi ta dem som är 60 år eller äldre så 

kan jag nästan garantera att ingen av dem har fått jobb via annons” - Representant från 
intresseorganisation 

 
Det finns lite delade uppfattningar om uppmärksamheten om ålder i samhället, 
rekryteringskonsulten upplever inte att det är någon fixering vid ålder idag utan att det 
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snarare har blivit bättre de senaste åren. Den fackliga ombudsmannen tror att bilden av en 
äldre lever kvar från en gammal härd där åldern var viktigare, för 20-25 år sedan ansågs man 
vara väldigt gammal vid 55 år och allra helst om man hade haft ett fysiskt arbete. Detta tros 
leva kvar idag och våra tankar om äldre syns tydligt i media. Även intresseorganisationen 
upplever att det finns en åldersfixering idag och att vi matas med dessa uppfattningar från 
media. 
 
“Om man tittar på TV så om man gör ett humor program om en äldre person då är det ju en 

person som är lite vimsig och långsam osv. Finns den bilden där så finns den ju överallt i 
samhället också” - Karriärcoach 

 
För att uppmärksamma och motverka åldersdiskriminering anses det vara viktigt att utbilda 
och prata om det på alla plan i samhället, till exempel genom fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer och rekryterare. Karriärcoachen, den fackliga ombudsmannen och 
representanten från intresseorganisationen förespråkar alla avidentifierade 
ansökningshandlingar för att motverkar diskriminering i alla former. Samtliga respondenter 
uttalar att det bästa för varje arbetsplats vore en blandning av åldrar för att man ska lära av 
varandra. Det är viktigt att se till personen och dess kompetenser, inte hur gammal man är. 
Representanten från intresseorganisationen menar att man kanske borde fokusera mer på den 
mentala statusen än på vad det står i passet.  
 
Respondenterna från det vägledande perspektivet kände likt de äldre arbetstagarna inte heller 
till begreppet ålderism. Men även här var det något man kunde förstå innebörden av efter lite 
eftertanke. 

 
“En form av diskriminering på grund av ålder då? Ah okej. [...] Vad kul att lära sig något 

nytt! Det var ett nytt begrepp, inte något som jag stött på tidigare” - Representant från 
intresseorganisation 
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4 DISKUSSION 
 
I detta avsnitt knyts uppsatsen samman. Vi kommer här att dra slutsatser, tolka och värdera 
vårt resultat i förhållande till vårt syfte med frågeställningar samt till tidigare forskning och 
teori. Vi kommer även att kritiskt reflektera över kring den metod som använts och ge förslag 
på vad som kunde gjorts bättre följt av en avslutande diskussion. Därefter kommer vi att 
avsluta med förslag på framtida forskning på området.  
 
Vår resultatdiskussion är indelad i följande tre teman; normalisering, styrning samt 
uteslutning. Vi valde att dela in resultatdiskussionen i dessa tre teman eftersom vi anser att de 
bidrar till en förståelse för hur diskurser upprätthålls och påverkar den äldre arbetstagarens 
förutsättningar i arbetslivet. Under temat normalisering resonerar vi kring hur diskurser bidrar 
till en gemensam mening och skapar en fördelning i samhället. Denna mening är något som 
vi individer blir så vana vid att den utgör ett medvetande som accepteras utan närmare 
granskning. Denna gemensamma mening bidrar till en normalitet. Styrning representerar vårt 
andra tema och innefattar resonemang om den makt diskurser utgör i samhället och hur den 
påverkar individen. Diskurser bidrar till en tydlig bild av hur man bör vara för att tillhöra 
normaliteten. En avvikelse från normaliteten kan leda till utanförskap vilket för oss in på vårt 
tredje och sista tema, uteslutning. I temat uteslutning diskuterar vi vad avvikelser från 
normaliteten har för konsekvenser för den äldre arbetstagaren. Slutligen följer en avslutande 
resultatdiskussion där vi resonerar och drar slutsatser om dessa teman och deras förhållande 
till varandra samt till studiens syfte och frågeställningar.  
 

4.1 RESULTATDISKUSSION 
 
NORMALISERING 
Med diskurs syftar Foucault (2002) på en uppsättning utsagor om något som bidrar till en 
gemensam mening. Både tidigare forskning och den empiri som samlats in har visat att det 
finns en tydlig diskurs om hur en äldre arbetstagare är (Foucault, 2002: 35-36). En äldre 
arbetstagare anses ha svårt att anpassa sig, har inlärningssvårigheter, är oflexibel, långsam, 
oorganiserad (Roscigno et al. 2007: 313-315) och tenderar att vara mindre villig till 
förändring (Shen & Kleiner: 2001: 27-28). Åldersmässigt definieras en äldre arbetstagare av 
våra respondenter mellan 50 och 60 år. Empirin bekräftar vad tidigare forskning tar upp 
gällande diskursen om äldre arbetstagare, vilket tyder på att det är en väldigt tydlig och 
uttalad gemensam mening hos både perspektiven. Denna gemensamma mening definierar vad 
som skiljer äldre arbetstagare från andra och skapar en fördelning i samhället (Foucault, 
2002: 47-49). Den gemensamma meningen om äldre arbetstagare innefattar att de har svårt 
att anpassa sig och har inlärningssvårigheter. Det upplevs förekomma en tröghet gällande 
utbildning och förändring och att de i många fall inte vill eller kan lära lika bra. Äldre 
arbetstagare anses ha mindre energi och är inte lika hungriga längre. En gemensam mening är 
dock också att äldre arbetstagare är lojala, punktliga och noggranna. Denna fördelning är 
något som vi blivit så vana vid och en av respondenterna från det vägledande perspektivet tar 
upp att tv-program ofta tar upp en stereotyp av en äldre vilket tyder på att det finns en klar 
bild av hur en äldre person är. Respondenten menar att om bilden finns där, så finns den 
överallt i samhället. Den diskurs som finns om äldre arbetstagare återspeglar ett kollektivt 
medvetande som vi i det här fallet vill påstå tydligt accepteras utan närmare granskning 
(Foucault, 2002:36).   
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Att många äldre arbetstagare känner sig oönskade på arbetsplatsen och att de saknar 
efterfrågad kompetens (Kardefors, 2013:83) kan vara ett tecken på denna accepterade 
diskurs. Ett flertal respondenter från det vägledande perspektivet anser att många får sämre 
självförtroende när de kommer upp i 50-årsåldern och uttrycker till exempel “vad är mina 
chanser nu?”. Det vägledande perspektivet upplever att det generellt är svårare för en äldre 
arbetstagare att få ett nytt jobb, eller att byta jobb vilket då framkommer tydligt i de äldres 
sätt att tala om sin egen ålder och sina chanser till arbete. Ett tydligt exempel är 62-åringen 
som hävdade att det inte var lönt att söka vissa jobb. Det finns en outtalad sanning om att 
äldres chanser till arbete minskar ju äldre de blir, särskilt om de inte har formell utbildning. 
 
Diskurserna om äldre och dess förutsättningar bidrar till en normalitet, som kommer ifrån att 
individer tillskriver och accepterar diskurserna. Genom att de accepteras tillskrivs även 
makten legitimitet eftersom det uttalar vad som är normalt och vad som är avvikande 
(Foucault, 2002: 35-37). Enligt Foucault (2002) är det viktigt att individer i samhället 
uppmärksammar och ifrågasätter de diskurser som finns (Foucault, 2002: 48-49). Om både de 
äldre och övriga individer i samhället accepterar de diskurser som finns om äldre och inte 
ifrågasätter dem bidrar det till att den gemensamma sanningen om äldre arbetstagare 
fortlever. Att ifrågasätta och uppmärksamma är alltså avgörande om vi ska kunna gå mot det 
åldersirrelevanta samhället som båda perspektiven förespråkar. 
 
Andersson (2008) tar upp att det finns dem som hävdar att vi går mot ett åldersirrelevant 
samhälle där levnadsloppet luckras upp och att ålder inte spelar lika stor roll eller inte talar 
lika mycket om varit du befinner dig i livet (Andersson, 2008: 41-42). Det finns delade 
uppfattningar om åldersfixeringen i dagens samhälle hos båda perspektiven. Vissa menar på 
att det har blivit bättre, att man inte lägger lika stort fokus på ålder medan andra upplever att 
det är väldigt fixerat. Samtliga av våra respondenter vill ha en förändring men hävdar att vi 
inte riktigt är där ännu. Enligt vår empiri finns det fortfarande mycket fördomar om hur äldre 
arbetstagare är och deras förutsättningar i arbetslivet. Något som bekräftar detta är att det 
vägledande perspektivet rekommenderar äldre arbetstagare att utnyttja sina nätverk istället för 
att söka via jobbannonser. I och med att de gör detta bekräftar de att äldre har svårare att få 
jobb, vilket tyder på att diskurserna är legitima.  
 
Diskursen om anställningsbarhet talar om en gemensam mening om hur man ska vara för att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson, 2004: 1-3) och går på många sätt 
hand i hand med kunskapekonomins beskrivning (Jessop, 2008a:13) av hur man ska vara för 
att passa in i normaliteten. Beskrivningen av den perfekta arbetstagaren enligt våra 
respondenter kan sammanfattas i att det är någon som är driftig, flexibel, ansvarsfull och som 
ständigt utvecklas och vågar prova på nya saker. Det är viktigt att bredda sin kompetens 
genom ett livslångt lärande för att inte stagnera i utvecklingen. Dessa beskrivningar stämmer 
överens med diskursen om anställningsbarhet (Garsten & Jacobsson, 2004: 1-3) och visar på 
att den är accepterad av individerna i samhället.  
 
För att vara anställningsbar tycker båda perspektiven att det handlar mycket om den sociala 
kompetensen, något som man inte lagt någon större vikt vid i de teorier eller tidigare 
forskningar som vi tagit del av. Även social kompetens är härmed en uttalad diskurs om hur 
man ska vara och bidrar till en normalitet för hur man är anställningsbar. En av 
respondenterna från det vägledande perspektivet uttalar att individen ska vara som en amöba, 
det vill säga att den ska kunna passa in överallt. Detta upplever vi är den gemensamma 
beskrivningen av vad social kompetens innebär.  
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STYRNING 
Diskurser och makt finns överallt i samhället och är något som individen själv bidrar till och 
legitimerar (Hörnquist, 1996:28, 51). Stereotyper och fördomar som utgör diskursen om äldre 
arbetstagare formas av dimensioner av makt och status i samhället (Foucault, 2003: 103-104). 
Maktstrukturer är djupt rotade och är något som är svårt att ändra på (Hörnquist, 1996: 52-
53). Enligt en respondent från det vägledande perspektivet anses de stereotyper och fördomar 
om äldre arbetstagare leva vidare sedan gammal härd och detta styrks av det Foucault menar 
med att de är djupt rotade och svåra att ändra på (Hörnquist, 1996: 52-53).  
 
Individer i samhället anpassar sig utefter diskurserna för att tillhöra normaliteten, därmed 
rättar de sig efter de maktstrukturer som finns eftersom avvikelse från normaliteten kan leda 
till uteslutning (Foucault, 2003: 103-104). Denna typ av makt fann vi hos en av de äldre 
arbetstagarna som talade om en yttre press på att utbilda sig, det var inte av egen vilja 
personen skulle utbilda sig utan för att det upplevs vara ett måste. Detta är en komplex 
relation då det är upp till individen själv att avgöra om denna vill tillhöra normaliteten eller 
inte, men eftersom den yttre makten bidrar till pressen att utbilda sig är det på ett sätt ändå 
inte ett fritt val från individens sida. Enligt Jessop (2008b) är det upp till individen själv att 
skaffa sig och sälja sin kunskap och detta ansvar kan ha konsekvenser för individen i form av 
utanförskap, om man väljer att stå utanför detta (Jessop, 2008b: 9-10).  
Det vägledande perspektivet uttalar hur viktigt det är för individen att marknadsföra sig själv 
och sina kompetenser på dagens arbetsmarknad. På detta sätt kan makten upplevas komma 
“uppifrån” genom koncepten om anställningsbarhet och kunskapsekonomin och att det i sin 
tur är upp till individen själv att ta eget ansvar att följa detta. I och med att individerna väljer 
att efterfölja diskurserna utan vidare granskning tillskriver de den övergripande makten 
legitimitet. Makten är inte lokaliserad till en plats, utan existerar som en relation mellan 
människor (Hörnquist, 1996: 49-51). Om individerna skulle ifrågasätta, vilket Foucault 
menar att man ska göra med diskurser, hur skulle det se ut då? Upprätthålls makten och 
diskurserna bara för att individerna accepterar och följer dessa?  
 
På dagens arbetsmarknad är vikten av utbildning starkt uttalad, detta stärks både av teorier, 
tidigare forskning samt vår empiri. Utbildning är en stor del av anställningsbarheten och 
kunskapsekonomin. Denna diskurs talar om för individer och arbetsgivare i samhället att 
utbildning är något som underlättar för att vara anställningsbar och har blivit allt starkare det 
senaste decenniet. Denna utveckling har haft stora implikationer för maktrelationer på 
arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson, 2004:1). 
 
Dem äldre arbetstagarna har märkt att det skett en förändring och att man idag värdesätter 
formell utbildning mer än erfarenhet. Vi drar slutsatsen att de individer som har formell 
utbildning idag på ett sätt har makt över dem som enbart har erfarenhet. Konceptet om 
anställningsbarhet är det som har gjort att utbildning och kunskap är så viktigt på dagens 
arbetsmarknad för att vara konkurrenskraftig. Det är viktigt att man passar in i mallen som 
anställningsbar. På det sättet blir man ett “offer” för den rådande maktstrukturen som i 
enlighet med Garsten & Jacobsson (2004) förespråkar det ideala förhållandet mellan 
kompetens, lärande och arbete (Garsten & Jacobsson, 2004: 1-3).  
 
Det finns en tydlig bild av hur man bör vara för att vara anställningsbar och denna bild delas 
av båda perspektiven. Detta är i enlighet med det ideal som förespråkas och är en del av 
anställningsbarheten där individen ska kunna anpassa sig till de krav som ställs (Garsten & 
Jacobsson, 2004: 1-3, 8, 23). Intressant är dock att många av respondenterna anger att 
personlighet och social kompetens ofta är det som avgör. Om personlighet är det som avgör 
går det inte att skapa den ideala arbetstagaren eftersom personligheten skiljer sig människor 
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emellan, enligt vår uppfattning. Att social kompetens även anges vara avgörande är då 
intressant eftersom de uttalar en gemensam sanning om hur man bör vara, om alla då bör vara 
på samma sätt, har vi någon personlighet kvar? Till sist kanske alla är stöpta i samma form. 
 
En gemensam uppfattning från våra respondenter är att det är individer som befinner sig i 
medelåldern, det vill säga 40-45 årsåldern som har de bästa förutsättningarna på dagens 
arbetsmarknad. Vilket beror på att de oftast har både erfarenhet och utbildning, samt att de 
har ett stabilare familjeliv. Eftersom denna gemensamma uppfattning är tydlig kan man likna 
även detta vid en diskurs, en gemensam sanning om att de har de bästa förutsättningarna. I 
enlighet med Foucault tolkar vi ovanstående som att medelåldern kan ses som den härskande 
klassen, det vill säga att de har makten (Hörnquist, 1996: 44-45). 
 
UTESLUTNING  
Att vara i medelåldern anses vara det optimala på arbetsmarknaden vilket bidrar till att de 
som inte definieras med den ålderskategorin på olika sätt kan utsättas för negativa 
konsekvenser, en konsekvens är diskriminering på grund av ålder. Tidigare forskning hävdar 
att det är människor själva som bidrar till åldersdiskriminering på arbetsplatsen genom att 
legitimera fördomar och beteenden som verkar till dess fördel. Denna typ av social closure 
betecknar en process där individer maximerar sina fördelar genom ett begränsa åtkomst åt 
andra (Roscigno et al. 2007: 313-315). I detta fall kan det tänkas att kategorin medelålders, 
eller den härskande klassen är de som begränsar åtkomst både åt den yngre och den äldre 
ålderskategorin, medvetet eller omedvetet. 
 
Äldre arbetstagare blir mer diskriminerade än yngre gällande utvecklingsmöjligheter, men 
överlag blir både den yngre och den äldre ålderskategorin diskriminerade i arbetslivet (Snape 
& Redman, 2003: 86-88). En av de äldre arbetstagarna upplever att det idag riktas mer 
uppmärksamhet mot de yngre som har svårt att komma in i arbetslivet än de äldre. Tidigare 
forskning tar dock upp att det är fler arbetsgivare som hellre anställer den yngre än den äldre 
och att de äldre framför allt diskrimineras i rekryteringsfasen (Shen & Kleiner, 2001: 25-28), 
detta upplever vi också överensstämmer med vår empiri. Att det är mer fokus på de yngre än 
de äldre kan ha att göra med att diskurserna om äldre är mer accepterade av samhället i stort. 
Detta överensstämmer med Andersson (2008) som menar att ålderism idag är den kanske 
mest accepterade formen av fördomar som existerar och den form av diskriminering som det 
tas lättast på (Andersson, 2008:5). 
 
Det vägledande perspektivet uttalar att alla har möjlighet till arbete, men att arbetstagare som 
börjar närma sig 60 år får tänka om, kanske byta bana eller utnyttja sina kontakter. Detta 
styrker än en gång att det finns tydliga diskurser i samhället som försvårar äldres möjligheter 
till arbete och på arbetet. Det vägledande perspektivet förespråkar avidentifierade 
ansökningar för att alla ska ha samma förutsättningar, även den tidigare forskning som tagits 
del av instämmer med detta och förespråkar åldersneutrala anställningsförhållanden (Shen & 
Kleiner, 2001:28, 30). Bara detta faktum, att man behöver föreslå andra alternativ för äldre 
arbetssökande upplever vi är ett tydligt tecken på att det förekommer hinder i samband med 
stigande ålder.  
 
Diskurserna som innefattar negativa stereotyper och fördomar om äldre arbetstagare uppfattar 
vi som en bidragande faktor till varför stigande ålder är ett hinder. Det vägledande 
perspektivet menar på att en arbetsgivare börjar fundera när arbetstagaren är runt 50 års ålder. 
För de som är uppåt 55-60 år upplevs det vara svårt att få nytt arbete, om man vill säga inte 
har ett brett kontaktnät eller formell kompetens. Även de äldre arbetstagarna upplever detta 
vilket återigen styrker hur pass stor vikten av utbildning är i dagens samhälle. 
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En intressant aspekt som framkom var att samtliga äldre arbetstagare definierade en äldre 
arbetstagare som äldre än de själva, vissa respondenter ansåg att de tillhörde kategorin 
åldersmässigt. Men viktigt att poängtera är att ingen av dem definierade sig med de 
egenskaper som en äldre arbetstagare ansågs ha. Utifrån detta tolkar vi det som att man inte 
vill tillhöra kategorin äldre arbetstagare på grund av de negativa uppfattningar som finns om 
dem och att man inte vill riskera att hamna i utanförskap. Andersson (2008) menar att de 
negativa attityderna gentemot äldre har ett samband med att vara negativ till sitt eget 
åldrande, vilket också stämmer överens med vad Butler påstår om att rädslan för det egna 
åldrandet är den huvudsakliga drivkraften bakom ålderismen (Andersson, 2008: 61-62).  
 
AVSLUTANDE RESULTATDISKUSSION 
Relationen mellan ålder och anställningsbarhet är enligt vår uppfattning likt en vågskål, det är 
en hårfin balans mellan när du är som mest attraktiv på arbetsmarknaden och när du är passé. 
När du är mellan 40-45 år anses du vara den perfekta arbetstagaren, intressant här är att viss 
tidigare forskning definierar en äldre arbetstagare som 45 år medan annan forskning menar 
att du är en äldre arbetstagare först när du är 55 år. I relation till vår empiri är det tydligt att 
en äldre arbetstagare är svårt att definiera åldersmässigt, men gemensamt för samtliga är att 
det finns en uppfattning om att vågskålen början tippa nedåt runt 50 års ålder. Har du däremot 
en formell utbildning och ett brett kontaktnät väger vågskålen upp något. Vad vi menar med 
att vågskålen tippar nedåt är att möjligheterna till att få arbete försämras med stigande ålder, 
något som både tidigare forskning och vår empiri bekräftar. Relationen mellan ålder och 
anställningsbarhet är därmed väldigt komplex. En stor del av konceptet om anställningsbarhet 
består av det livslånga lärandet. Vi ställer oss då frågan hur äldre arbetstagare ska kunna ta 
del av det livslånga lärandet som krävs för att vara anställningsbar när de överlag anses vara 
inaktuella redan vid 50 års ålder. Begreppet benämns trots allt som livslångt, hur är det då 
rimligt att exkluderas från det redan vid 50 års ålder, när man generellt har minst 15 år kvar i 
arbetslivet?  
 
Det som skiljer yngre och äldre gällande åldersdiskriminering är framför allt att äldre 
generellt tas ifrån möjligheten till utveckling, den utveckling som anses vara en stor del av att 
vara anställningsbar. Formell utbildning har framkommit vara en viktig aspekt på dagens 
arbetsmarknad. Har du inte en formell utbildning är det inte lika lätt att få ett arbete, är du 
dessutom över 50 år försämras möjligheterna ytterligare. Utbildning och kunskap värderas 
generellt högre än erfarenhet och anses vara en konkurrensfördel i jobbsökandet. Om vi går 
mot ett samhälle där alla kommer att ha formell utbildning, hur kommer det då se ut i 
framtiden? Vi tänker oss att det då kommer vara de äldre som är mest attraktiva då de 
kommer ha både utbildning och erfarenhet. Åldern kanske inte längre kommer vara ett 
hinder? Eller kan det vara så, att de negativa stereotyper och fördomar som finns om äldre 
arbetstagare ändå kommer att vara ett hinder även om de har formell utbildning?  
 
Det finns överlag negativa beskrivningar av en äldre arbetstagare, men det finns även ett 
flertal positiva egenskaper som tillskrivs. Äldre arbetstagare anses vara lojala, punktliga och 
noggranna och vissa anser att de bör framhållas som en resurs i samhället. Ålder är en viktig 
dimension av status i samhället och en högre ålder förknippas ofta med erfarenhet och 
stabilitet. Trots detta tolkar vi att det finns en tydlig gräns mellan att man inte längre 
värdesätter dessa beskrivningar utan att dagens samhälle istället prioriterar formell utbildning 
och effektivitet. Enligt Kardefors (2013) har svenska arbetsgivare generellt en negativ 
inställning till äldre arbetstagare och är inte särskilt bra på att ta tillvara på de äldre och se 
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dem som en resurs jämförelsevis med grannländer som Norge och Finland (Kardefors, 
2013:86).  
 
Förslag gavs av våra respondenter att vi ska gå bakom siffran och istället se till den mentala 
statusen och använda en kompetens-fysik där man fokuserar på kompetensen. I och med att 
vi går mot en förändring där vi lever längre och därmed kommer arbeta längre behöver vi ta 
tillvara på de resurser vi har i arbetslivet. De äldre arbetstagarna har oftast mycket erfarenhet 
och kan med samma utvecklingsmöjligheter som andra bli en stor tillgång. Det upplevs dock 
vara så att man inte tar tillvara på de äldre och utesluter dem. Som vi nämnt tidigare 
uppmanas äldre se till andra alternativ när det gäller att söka jobb, vilket tyder på att om de 
går den “vanliga vägen” kan de bli exkluderade. Det är enligt forskning ett faktum att det 
existerar åldersdiskriminering i arbetslivet. De äldre arbetstagarna upplever inte dess existens 
i samma utsträckning som det vägledande perspektivet eftersom de stöter på 
åldersdiskriminering i sitt yrke. Att de äldre arbetstagarna inte upplever åldersdiskriminering 
i samma utsträckning tror vi beror på att den form av diskriminering inte är lika 
uppmärksammad och omtalad som andra former. Det finns helt enkelt inte kunskap om vad 
som är åldersdiskriminering och vad som inte är det, vilket också kan vara en orsak till att 
beteendet legitimeras eftersom de är en accepterad sanning som man är så van vid att det 
tillhör vad man tror är normalt. Det upplevs vara problematiskt att upptäcka och bevisa 
eftersom det framför allt baseras på mänskliga upplevelser. Nyckeln till att uppmärksamma 
det tros vara att skapa kunskap om det och att ifrågasätta de tankar som vi tar för givet.     
 
Perspektiven skiljer sig åt gällande upplevelsen av hur omfattande åldersdiskrimineringen är i 
arbetslivet, som vi nämnt ovan. Utöver detta upplever vi att de båda perspektiven i grund och 
botten har liknande uppfattningar och åsikter gällande dels diskursen om äldre arbetstagare, 
anställningsbarhet och vad det innefattar. Detta är inget vi hade förväntat oss. Att de har 
liknande uppfattningar visar på att diskurserna starkt genomsyrar ett kollektivt medvetande 
som ses som givet av individerna i samhället. På ett sätt skulle man kunna tolka detta som att 
både de äldre arbetstagarna och det vägledande perspektivet tillsammans bidrar till att ett 
beteende som innefattar dels fördomar och stereotyper om äldre arbetstagare men även hur 
man bör vara för att vara anställningsbar fortlever.  
 
Med tanke på att våra respondenter i det vägledande perspektivet inte är arbetsgivare, utan att 
de är personer som genom sin yrkesroll hjälper äldre arbetstagare ut i arbetslivet finns det 
möjligtvis inte en så tydlig maktaspekt dem emellan eftersom de strävar efter samma mål, 
nämligen anställningsförhållanden som är neutrala för alla. Vi tror att det hade sett 
annorlunda ut om till exempel det vägledande perspektivet istället hade bestått av 
arbetsgivare eftersom våra respondenter refererar till arbetsgivarna som “dom andra” och de 
som ställer dessa krav på individer i arbetslivet. Viktigt att poängtera är dock att makt finns 
på alla nivåer i samhället och i relation mellan människor, hade inte perspektiven rättat sig 
efter diskurserna utan närmare granskning hade de inte tillskrivits den legitimitet som bidrar 
till en makt som påverkar oss människor. 
 
Vi är medvetna om att fördomar, normer och stereotyper tar lång tid att förändra. Men det 
faktum att det finns en positiv inställning till att gå mot ett åldersirrelevant samhälle ger en 
förhoppning om att vi någon gång i framtiden kommer att uppnå detta. Vår ambition med 
denna studie är att dels uppmärksamma åldersdiskriminering som ämne, men även vad som 
är bidragande orsaker till att det över huvud taget existerar. Genom detta hoppas vi kunna 
bidra till en insikt i att våra kollektiva sanningar inte ska tas förgivet. Att ifrågasätta är att se 
till människan bakom siffran. 
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4.2 METODDISKUSSION 
 
Redan första dagen gjordes en övergripande tidsplanering inför den tioveckorsperiod som var 
avsedd för uppsatsskrivandet. Extra viktigt anser vi att en tidsplanering har varit eftersom vi 
gått miste om väldigt många arbetsdagar i och med ledighet och röda dagar. Mål ställdes upp 
veckovis, vilket vi tror har underlättat processen. Däremot har denna tidsplanering inte följts 
till punkt och pricka utan vissa moment har genomförts före eller efter den veckan som var 
avsedd för att göra det momentet. Genom att varje vecka haft uppsatta mål har vi alltid haft 
något att sträva efter och alltid kommit framåt och åstadkommit något. Vi förespråkar en 
tidsplanering eftersom det ger en överblick och visar svart på vitt på hur många olika delar 
som skall hinnas med. Detta har medfört att stressen inte varit så påtaglig.  
 
Den kvalitativa metoden lämpade sig bäst som metod för denna studie, vi använde oss av 
intervjuer i och med att vi ville ta del av människors upplevelser och tankar kring vårt syfte. 
Det kan dock vara svårt att veta från början vilken metod som i slutändan kommer vara bäst 
men vi upplever att det har fungerat bra och att vi gjorde rätt val av metod. Vad gäller 
respondenterna har vi haft förmånen att få tag i personer som utan problem har ställt upp och 
som har genererat i bra intervjuer som i sin tur blev ett brett och utförligt material. Hade vi 
haft svårare att få tag i personer som ville ställa upp på att bli intervjuade eller inte fått tag i 
respondenter som matchade så pass bra utifrån syfte och frågeställningar så hade materialet 
inte blivit så utförligt. Vad som gynnat oss är även att respondenterna kunde ställa upp de 
veckorna som vi hade avsatt för intervjuer i planeringen, hade intervjuerna ägt rum senare 
hade det lett till större tidspress. I slutändan var det även viktigt för oss att vissa respondenter 
rekommenderade andra berörda personer för vårt ämne. På så vis fick vi en så kallad 
“snöbollseffekt” (May, 2001:161) och det bidrog till att vi fick en bra representation för vårt 
urval. Urvalet baserades på tidigare forskning och innefattade alltså respondenter från 45 år 
och uppåt, vi har nu i efterhand blivit införstådda i att detta eventuellt var för lågt då samtliga 
respondenter angav en högre ålder då de ombads definiera en äldre arbetstagare. Vår 45-åriga 
respondent upplevdes av oss inte kunna definiera sig med gruppen äldre arbetstagare varken 
åldersmässigt eller egenskapsmässigt. Det var trots det intressant att ha med vår 45-åriga 
respondent för att se om personen kunde relatera till definitionen av en äldre arbetstagare. 
Ytterligare en anledning till att våra intervjuer blev lyckade tror vi beror på att vi lade ner 
mycket tid på förarbetet innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer, vi jobbade mycket med 
vårt ämne, läste på och formulerade frågor utifrån teori och tidigare forskning. Vi var alltså 
noggranna med intervjuguidens utformning för att styrka studiens validitet. Det utfördes 
bland annat en pilotstudie för att förbättra intervjuguiden ytterligare. Frågorna byttes inte ut 
efter pilotstudien utan de omformulerades endast och några frågor gjordes om till 
situationsbaserade frågor. Begreppet anställningsbarhet togs bort då vi upplevde att 
respondenten hade svårt att förstå innebörden.  
 
För oss har en tematisk öppen intervju varit något problematisk i analysarbetet. Dels för att 
alla intervjuer inte ser likadana ut, då olika följdfrågor ställdes utifrån vad respondenterna 
pratade om. Dessutom ansvarade vi för ett par intervjuer var och våra intervjutekniker skiljer 
sig åt. Vi hade dock som ambition att utgå ifrån intervjuguiden och ha den som grund för att 
underlätta kodning och analysarbetet.  
 
Vi ville ha mycket kunskap om det område vi tänkt undersöka då vi inte har stött på ålderism 
eller åldersdiskriminering tidigare. Därav valde vi att lägga mycket tid på tidigare forskning 
och teorier för att bli insatta i ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. Teorier har varit 
styrande och lagt grunden i denna studie. Detta har resulterat i att vi inte varit ute efter att 
hitta nya teorier i empirin. Vid analysen av materialet framkom det även att empirin bekräftar 
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teorin. Det uppkom dock tre nya mönster; social kompetens, arbetsansökan samt nätverkande 
som är viktigt i relationen mellan ålder och anställningsbarhet. Vi har varit öppna för nya 
mönster, dock så har vi inte varit öppna för nya teorier som uppkommit ur empirin. Detta 
beror på att vi ansåg att de teorier vi utgått ifrån var tillräckligt omfattande i relation till vårt 
syfte.    
 
Den största delen av förförståelsen har inte ändrats efter det att vi är färdiga med studien. Den 
har snarare bekräftats. Den vardagliga föreställningen vi hade om att ålder påverkar 
anställningsbarheten har, efter all forskning vi tagit del av samt utifrån vårt egna resultat 
ytterligare stärkts och därmed blivit än mer vetenskaplig. Dock så hade vi en föreställning om 
att de två olika perspektiven skulle skilja sig mer åt, vilket vi efter vårt resultat insett att de 
inte gör. Giltigheten och tillförlitligheten anser vi är hög, dels för att vi har fått 
överensstämmande resultat med tidigare forskning. Även för att vi har gjort vårt bästa för att 
intervjufrågorna inte ska kunna misstolkas eller tolkas olika, samt att frågorna utgår ifrån 
syfte och frågeställningar. Vi anser också att det har varit positivt att ständigt röra sig emellan 
de olika delarna i studien för att få en så bra samhörighet mellan de olika processerna som 
möjligt. 
 
Syfte och frågeställningar är något som har lagts ner väldigt mycket tid på då det genomsyrar 
och styr hela arbetet. Dessa har ändrats och omarbetats ett antal gånger genom arbetets gång. 
Vi upplever att arbetet har fungerat bra utan större hinder. Samtliga tre författare till studien 
har varit delaktiga genom hela processen och samarbetet har fungerat bra. 

4.3 FRAMTIDA FORSKNING 
 
Genom denna studie har det framkommit många nya tankar om vad man skulle kunna forska 
vidare om. Vi har valt att undersöka syftet utifrån ett perspektiv om äldre arbetstagare. Det 
hade även varit av intresse att se det ur ett yngre perspektiv eftersom tidigare forskning visar 
på att det är minst lika vanligt med diskriminering bland yngre åldrar. Det hade även varit 
intressant att göra studien ur ett arbetsgivarperspektiv för att få reda på deras åsikter då det 
trots allt är dem som i slutändan påverkar och avgör vilka som anställs. Det hade även varit 
intressant att rikta sig gentemot en specifik bransch, då det eventuellt kan skilja sig åt 
beroende på bland annat om det gäller ett fysiskt krävande arbete kontra ett administrativt 
arbete. Både tidigare forskning samt vårt resultat visar på att det främst är i rekryteringsfasen 
det sker diskriminering, därför hade det varit intressant att istället undersöka hur 
diskriminering kan se ut på en arbetsplats; hur ser utvecklingsmöjligheterna ut, blir äldre eller 
yngre annorlunda behandlade? I och med att vi fick fram att social kompetens är en viktig 
faktor för att vara anställningsbar och att det anses vara en stor del av dagens arbetsliv hade 
även detta varit av intresse, att genomföra en studie som enbart fokuserar på social 
kompetens och dess innebörd, påverkan etcetera.  
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5.1 BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 
De äldre arbetstagarna  
 
Information 
Presentation av oss och studien, syfte, introduktion om hur intervjun går till, intervjuns längd 
ca 30-45 min, materialet kommer endast att behandlas av oss och enskilda svar kommer inte 
att kunna kopplas till dig som intervjuperson personligen, intervjun kommer att bandas (har i 
förväg fått godkännande).   
 
Bakgrundsfrågor 
Be respondenten om en kort introduktion om sig själv - namn, ålder, nuvarande 
sysselsättning, arbetsuppgifter, klargöra respondentens tid i arbetslivet, utbildning, tidigare 
arbeten och arbetsuppgifter, eventuellt följa upp gällande intressanta aspekter (varit arbetslös, 
svårt att få jobb, trivts med jobbet, utveckling på arbetet osv.)   
 
Anställningsbarhet  

• Hur ser du på svårigheter och möjligheter med att få ett jobb utifrån dina (...) på 
arbetsmarknaden? 

• erfarenheter   
• utbildning 
• konkurrenssituation vad skiljer dig ifrån andra som har liknande 

utbildning/erfarenheter 
• Vem får lättast ett arbete, vilka egenskaper är mest eftertraktade på arbetsmarknaden? 
• Om du skulle bli av med jobbet idag, hur ser du på dina möjligheter/förutsättning till 

att kunna på ett nytt jobb? Funderar du över hur du kan påverka dessa möjligheter till 
det bättre?  

• Hur är en person som inte är eftertraktad av arbetsgivare, vad är mindre eftertraktade 
egenskaper enligt dig? 

• Om du sätter dig in i situationen som chef som ska anställa någon- hur ser din 
beskrivning av den perfekta arbetstagaren ut? tar du hänsyn till ålder? 

• Vad väger mest, utbildning eller erfarenhet tror du? motivera 
 
Ålderism/Åldersdiskriminering 

• Om jag säger äldre arbetstagare, hur ser din beskrivning av en sådan ut? hur ser 
samhällets bild ut? 

• Två personer söker samma arbete- under 50 år kontra över 55 år- vem får jobbet - 
liknande kompetenser. motivera och hur ser möjligheten ut för en 45+ att få nytt 
arbete, över lag tror du.  

• Upplever du några skillnader i hur du blir bemött på arbetsmarknaden om du jämför 
hur det är nu kontra när du var 20 år? Beskriv gärna   

• Beskriv din arbetsplats. vilka åldrar, kultur, jargong, egenskaper eller beteende - vad 
värderas högt. Hänvisas dessa egenskaper till personens ålder?  

• Upplever du att det talas mycket om ålder i allmänhet? På vilket sätt i så fall?    
• Är ålder något ni pratar om på din arbetsplats? På vilket sätt/Varför/Varför inte?  
• Säger begreppet ålderism dig någonting? Vad tror du att det innebär? 
• Upplever du att detta är något man pratar om i arbetslivet? Varför? 
• Har du någon erfarenhet av åldersdiskriminering eller något som kan liknas vid detta? 

Hur såg det ut i så fall?  
• Tror du att det existerar åldersdiskriminering i dagens arbetsliv? På vilket sätt och 

varför?  



 

• Vad skulle man kunna göra för att motverka åldersdiskriminering? 

  



 

5.2 BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 
Det vägledande perspektivet 
 
Information 
Presentation av oss och studien, syfte, introduktion om hur intervjun går till, intervjuns längd 
ca 30-45 min, materialet kommer endast att behandlas av oss och enskilda svar kommer inte 
att kunna kopplas till dig som intervjuperson personligen, intervjun kommer att bandas (har i 
förväg fått godkännande). Vi önskar att du svarar utifrån din yrkesroll.  
 
Bakgrundsfrågor 
Be respondenten om en kort introduktion om sig själv - namn, ålder, nuvarande 
sysselsättning, arbetsuppgifter, klargöra respondentens tid i arbetslivet, utbildning, tidigare 
arbeten och arbetsuppgifter, eventuellt följa upp gällande intressanta aspekter (varit arbetslös, 
svårt att få jobb, trivts med jobbet, utveckling på arbetet osv.)   
 
Anställningsbarhet  

• Hur ser du på en individs möjligheter och svårigheter att få jobb utifrån deras (…) på 
arbetsmarknaden? Vilka faktorer inspelar?  

• erfarenhet 
• utbildning 
• konkurrenssituation 

• Om en person blir arbetslös idag, hur ser deras möjligheter ut till att få ett arbete? 
• Vilka egenskaper tror du generellt är mest eftertraktade? Vad kan en individ göra för 

att påverkar sina möjligheter till arbete till det bättre? 
• Hur är en person som inte är eftertraktad av arbetsgivare, vad är mindre eftertraktade 

egenskaper enligt din erfarenhet? 
• Hur ser beskrivningen av den perfekta arbetstagaren ut? tar ni hänsyn till ålder?  
• Vad väger mest, utbildning eller erfarenhet? motivera!  

 
Ålderism/Åldersdiskriminering 

• Om jag säger äldre arbetstagare, hur ser samhällets, arbetsgivares generella bild ut? 
• Två personer söker samma arbete- under 50 år kontra över 55 år- vem får jobbet - 

liknande kompetenser. motivera och hur ser möjligheten ut för en 45+ att få nytt 
arbete, över lag tror du.  

• Upplever du att det finns några skillnader i hur en 25-åring blir bemött på 
arbetsmarknaden jämfört med någon som är över 45? Beskriv gärna hur/varför!   

• Upplever du att det finns olika kategoriseringar av åldersgrupper på arbetsmarknaden 
och specifika uppfattningar om dessa? egenskaper, beteende, fördomar, 
åldersstereotyper? 

• Upplever du att det talas mycket om ålder i allmänhet? På vilket sätt i så fall?    
• Är ålder något ni diskuterar om på din arbetsplats? På vilket sätt/Varför/Varför inte?  
• Säger begreppet ålderism dig någonting? Vad tror du att det innebär? 
• Upplever du att detta är något man pratar om i arbetslivet? Varför? 
• Har du någon erfarenhet av åldersdiskriminering eller något som kan liknas vid detta? 

Hur såg det ut i så fall?  
• Tror du att det existerar åldersdiskriminering i dagens arbetsliv? På vilket sätt och 

varför? 
• Vad skulle man kunna göra för att motverka åldersdiskriminering?   



 

5.3 BILAGA 3 – MAIL TILL RESPONDENT 
 
 
Hej, 
 
Vi är tre studenter som läser vårt tredje och sista år på Högskolan i Borås. Just nu håller vi på 
med vårt examensarbete och är intresserade av att intervjua dig.  
 
Vårt arbete handlar om hur ålder påverkar en individs möjligheter till arbete och möjligheter 
på arbetet. Vi är därför intresserade av dina tankar och upplevelser gällande detta.  
 
En eventuell intervju kommer gå till såhär:  

• Du kommer få träffa en utav oss, vi anpassar oss så klart efter när och varit det passar 
dig, helst mellan vecka 48-49.  

• Intervjun kommer att pågå i max 45 minuter och kommer att spelas in. 
• Uppsatsen kommer att publiceras och vara offentlig. Men vi är de enda som kommer 

att ta del av det inspelade materialet och försäkrar att dina svar inte kommer kunna 
kopplas till dig personligen. 
 

Vi skulle verkligen uppskatta din hjälp, så om du har möjlighet återkom gärna till oss via 
mail eller telefon.  
 
 
Vi ser fram emot att höra från dig.  
 
 
Pauline: 073… 
Frida: 070... 
Michaela: 070… 
 
 
Vänligen 
 
Pauline Pettersson, Frida Bergman och Michaela Engström 
Organisations- och personalutvecklingsprogrammet 
 

 
 
 




