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Sammanfattning 

Människor lever allt längre med fortsatt arbete längre upp i åldern. Samtidigt 

förekommer fördomar mot äldre som medför åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att med 

fokus på attityder finna förståelse för varför åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande sker på den svenska arbetsmarknaden och hur det kan motverkas. 

Datainsamling sker genom gruppintervjuer där HR-aktiva resonerar om upplevelser 

och erfarenheter av äldre arbetssökande i rekryteringsprocesser. Materialet 

analyseras utifrån Ronald Ingleharts värderingsteori som föreslår hur attityder och 

värderingar uppstår och förändras mellan generationer. Studiens resultat visar att 

rekryterare i Sverige, utifrån HR-aktivas resonemang, anses ha omedvetna och 

medvetna fördomar om äldre arbetssökande. Dessa inverkar negativt på äldres 

anställningsbarhet och bidrar till åldersdiskriminering av äldre arbetssökande i 

rekryteringsprocessen. Resultatet presenterar även resonemang om förekomsten av 

positiva stereotyper om äldre arbetssökande vilket i kontrast till fördomar förbättrar 

äldres anställningsbarhet. Avslutningsvis redogör studiens resultat för åtgärder som 

HR-aktiva resonerar kan motverka rekryterares risk att åldersdiskriminera äldre, 

exempelvis kompetensbaserad rekrytering och samtal mellan kollegor. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Få saker genomsyrar vårt sociala liv i så hög grad som ålder. Studier visar exempelvis att ålder 

har betydelse på flertal olika plan i livet, inte minst i mötet mellan människor (Bytheway, 2011, 

s. 207). En av de aspekter av livet där ålder anses ha stor betydelse för individen är när man ser 

till äldres anställningsbarhet och den diskriminering som äldre riskerar att utsättas för i mötet 

med rekryterare i en rekryteringsprocess. 

Den 1 januari 2009 förbjöds diskriminering på grund av ålder i Sverige genom 

revideringen av Diskrimineringslagen (2008:567). Trots detta är åldersdiskriminering ett högst 

aktuellt fenomen tillika problem vilket styrks av enkätundersökningar genomförda 2019 av 

Europakommissionen där 42 % av deltagande svenska medborgare ansåg att 

åldersdiskriminering av yngre och äldre är utbrett i Sverige. Äldre över 55 år anses även mer 

utsatta för diskriminering i jämförelse med yngre under 30 år (Eurobarometer 493, 2019; 

Eurobarometer 393, 2012). 

Människor lever allt längre vilket medför höjd pensionsålder med fortsatt arbete längre 

upp i åldern såväl som påfrestningar på samhällsekonomin (OECD, 2019). I Sverige har 

medellivslängden historiskt sett ökat stort. Under perioden 1970 - 2018 ökade 

medellivslängden från 77,2 år till 84,3 år för kvinnor och från 72,3 år till 80,8 år för män. (SCB, 

2020). Samtidigt visar flertalet studier att åldersdiskriminering av äldre arbetssökande är 

förekommande genom en drastisk minskning av intervjukallelser för arbetssökande över 55 år 

(Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson, Johansson & Lagenskiöld, 2016). Chansen att bli kallad 

till intervju minskar även desto äldre den arbetssökande är och flertalet svenska arbetsgivare 

anser att äldre individer är mindre önskvärda arbetstagare (Carlsson & Eriksson, 2017). 

Arbetssökande över 55 år beskrivs bland annat av arbetsgivare som betydligt mindre attraktiva 

arbetstagare i jämförelse med arbetssökande under 30 år (Eriksson m.fl., 2016). 

Åldersdiskriminering kan manifestera sig på olika sätt i samhället. Arbetslivet är en av 

de samhällskontexter där åldersdiskriminering förekommer (Solem, 2020). Med utgångspunkt 

i attityd- och värderingsforskning fokuserar denna studie på det svenska arbetslivet och 

manifesteringen av åldersdiskriminering i rekryteringsprocesser genom attityder mot äldre 

arbetssökande. Vid händelse av åldersdiskriminering i rekryteringsprocessen kan således 

agerandet från rekryterare eller annan beslutsfattare inom Human Resources, i vardagligt tal 
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kallat HR, leda till flertal negativa konsekvenser. Inte minst för den äldre individen men även 

för arbetsmarknaden.  

Flertal svenska forskningsstudier visar att åldersdiskriminering av äldre arbetssökande är 

förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Få svenska studier har dock gått in på djupet 

om vad som ligger bakom att denna diskriminering sker och vad man inom HR kan göra för 

att motverka det. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie blir således att med fokus på attityder finna förståelse för varför 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker på den svenska arbetsmarknaden och hur 

detta kan motverkas. Detta genom att kvalitativt undersöka HR-aktivas resonemang om deras 

upplevelser och erfarenheter av äldre arbetssökande i rekryteringsprocesser. HR-aktiva 

definieras i denna studie som individer som för närvarande arbetar inom HR-sektorn och har 

tidigare eller nuvarande erfarenhet av rekrytering. Detta mynnar ut i följande frågeställningar:  

- Med fokus på rekryterares attityder mot äldre arbetssökande, hur resonerar HR-aktiva 

från olika rekryteringssammanhang om äldres anställningsbarhet? 

- Hur resonerar HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang att åldersdiskriminering 

av äldre arbetssökande kan motverkas? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Den resterande delen av första kapitlet går igenom viktiga begreppsdefinitioner vilken åtföljs 

av kapitel två med en redogörelse för tidigare forskning som är av relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Kapitel tre presenterar sedan studiens teoretiska och begreppsliga 

referensram med teoretisk utgångspunkt i Ingleharts värderingsteori vilken används som 

verktyg i analysen. Efter detta beskrivs vår metodologiska ansats i kapitel fyra, vilket är 

kvalitativ ansats, samt processen för insamlandet av material i form av gruppintervjuer med 

HR-aktiva. Kapitel fem presenterar resultat och analys av det insamlade materialet. 

Följaktligen i kapitel sex förs en diskussion om resultatet i relation till tidigare forskning och 

teorier, samt en metoddiskussion. Slutligen redogörs för en reflektion kring studiens 

användbarhet och framtida forskningsområden. Efter kapitel sex återfinns bilagor som 

intervjuguide, informationsbrev, och case. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Denna studie använder sig av ett antal ord som kan ha olika betydelse eller vara svåra att fullt 

förstå av en person utan förkunskap om begreppen. Därför följer nu definitioner av begreppen 

attityder, värderingar, stereotyper, fördomar och åldersdiskriminering, då dessa ord används 

återkommande i studien.  

1.4.1 Attityder 

Flera definitioner av attityder finns inom sociologisk forskning, dock har majoriteten samma 

grund. Allport (1937) definierade attityder som ett godtagande eller icke-godtagande 

inställning till ett välkänt objekt eller situation. Varje individ har egna attityder vilka även kan 

förändras över tid. Vidare är attityder något som individen inte alltid är medveten om att den 

har likväl som den inte alltid vet varför den tycker och tänker på ett visst sätt (Johnston & 

Malinen, 2013). Attityder kan således vara både implicita och explicita, där implicita attityder, 

i motsats till explicita, är de attityder individen är omedveten om att den har och inte 

uttryckligen talar om.  

1.4.2 Värderingar 

Om attityder är individers inställning till ett specifikt objekt eller situation, kan en individs 

värderingar definieras som flera sammansatta attityder vilka är mer djupt rotade i individen. 

Den mest betydande definitionen av värderingar skrevs av Kluckhohn på 1950-talet och 

influerade kommande definitioner (Hitlin & Piliavin, 2004, s. 4; Spates, 1983). Kluckhohn 

(1951, s.5) definierade värderingar som en explicit eller implicit uppfattning som påverkar 

individens handlingar och åsikter. Värderingar formas individuellt men påverkas även av 

individens tillhörighet till en specifik grupp. 

1.4.3 Stereotyper 

En värdering består av flera attityder, men attityder kan även bestå av en till komponent. 

Stereotyper kan sägas utgöra en del av individers attityder och de stereotyper som finns i 

samhället kan påverka vilka attityder en individ har. Stereotyper består av attityder som har 

uppkommit i en grupp eller samhälle och som inverkar på vilka egenskaper som bland annat 

associeras till en viss typ av individer, till exempel äldre. Stereotyper kan vara både positiva 

och negativa till sin natur (Johnson, Kite, Stockdale & Whitley, 2005). 
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1.4.4 Fördomar 

Fördomar till skillnad från stereotyper kan endast vara negativa (Johnson m.fl, 2005). 

Fördomar anses i vår studie vara ett vanligare och mer vedertaget begrepp i vardagligt tal än 

till exempel attityder och stereotyper. Med anledning av detta används fördomar som begrepp 

mer förekommande i studien än det synonyma begreppet av negativa stereotyper. 

1.4.5 Åldersdiskriminering 

Negativa innebörder av att åldras och att vara äldre skapade under 60-talet det nya begreppet 

ageism som ursprungligen definierades som “fördomar från en åldersgrupp mot en annan 

åldersgrupp” (Butler, 1969). Den svenska benämningen av ageism, nämligen ålderism 

introducerades först 1997 och definierades då som ”stereotypa föreställningar eller 

diskriminering som utgår från en människas ålder” (Andersson, 1997).  

Således diskuteras åldersdiskriminering utifrån olika begrepp i forskning, varav ålderism 

är en av dem. Ålderism som begrepp används dock sällan enhetligt likväl som att användningen 

av begreppet i svensk forskning är begränsad. Begreppet åldersdiskriminering är istället mer 

förekommande i svensk forskning och används då ofta som synonym till ålderism (Heikkinen 

& Krekula, 2008). Med anledning av detta och faktumet att begreppet åldersdiskriminering 

återfinns i de svenska lagtexterna (2008:567) har vi i denna studie använt oss av 

åldersdiskriminering som begrepp. 

I denna studie definieras åldersdiskriminering som ”stereotypa föreställningar eller 

diskriminering som utgår från en människas ålder” (Andersson, 1997). Definitionen 

överensstämmer med den svenska lagen om diskriminering (2008:567) vilken beskriver 

åldersdiskriminering som en händelse av att en individ blir behandlad sämre än någon annan 

på grund av sin ålder. Antingen direkt genom till exempel orättvis behandling eller indirekt 

genom exempelvis krav, policyer eller riktlinjer. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning inom studiens ämne för att skapa en bild av 

undersökningens problemområde och belysa forskningsläget. För att få svar på 

frågeställningarna om åldersdiskriminering och HR-aktivas resonemang om attityder inom 

rekryteringsprocessen kommer ett flertal studier att tas upp som ger insikt över kunskapen som 

redan finns inom ämnet. Avsnitten redogör för forskning inom ålder och anställningsbarhet, 

åldersdiskriminering, faktorer i relation till åldersdiskriminering av äldre samt för rekryterare 

som grindvakter. Avslutningsvis ges en förklaring till forskningens relevans för denna studie 

och hur denna undersökning ska fylla den visade kunskapsluckan. 

2.1 Ålder och anställningsbarhet 

Ålder är ett ord med många innebörder. Konceptualiseringen av ålder visar på att det är mer 

än endast ett sätt att mäta tid, ålder definieras även som erfarenheten av att åldras. Beroende på 

vilken generation man tillhör skiljer sig erfarenheten av att åldras. Denna skillnad i ålder och 

erfarenhet av att åldras är som tydligast i kontrast till en annan generation (Bytheway, 2011, s. 

6, 136 & 124). 

En konceptualisering av ålder är användningen av begreppet ålderdom som hjälper att 

identifiera och legitimera sociala skillnader (Bytheway, 2011, s. 117 & 215). Det är således av 

stor vikt att ställa sig analytiskt och kritiskt till den konceptualisering av ålder som råder och 

hur detta begränsar individers liv. En stor del av individers liv spenderas i arbete och 

erfarenheten av att åldras får man således även från arbetslivet (Andresen m.fl., 2020). Dock 

kan arbetslivet starkt begränsas genom konceptualiseringen av ålder och dess inverkan på 

individens anställningsbarhet. 

Anställningsbarhet är kritiskt för en arbetssökandes möjlighet till arbete på 

arbetsmarknaden och anses därför vara en viktig faktor för många arbetstagare (Alarco, 

Bernhard-Oettel, Berntson, Cuyper & Witte, 2008). Mer specifikt är det kritiskt eftersom 

arbetstagare förväntas arbeta längre upp i åldern (OECD, 2019) samtidigt som empiriska bevis 

antyder att anställningsbarheten minskar när arbetstagaren åldras (Ahmed, Andersson & 

Hammarstedt, 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson m.fl., 2016; Eriksson & Lagerström, 

2012; Henkens & Turek, 2019; Andresen m.fl., 2020; Solem, 2020). 

En huvudaspekt av anställningsbarhet är arbetstagares möjlighet till fortsatt arbete. Man 

kan se till såväl intern anställningsbarhet, nämligen inom den aktuella organisationen och 

arbetsgivaren, såväl som extern anställningsbarhet, nämligen mellan olika organisationer 
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tillika arbetsgivare (Le Blanc, Van der Heijden & Van Vuuren, 2017). Denna studie fokuserar 

på extern anställningsbarhet eftersom den, till skillnad mot intern anställningsbarhet, är mer 

problematisk för äldre arbetare. Detta eftersom äldre arbetssökande ofta stöter på problem i 

form av lägre anställningsbarhet och åldersdiskriminering i sitt sökande efter nytt arbete 

(Ahmed m.fl., 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson m.fl., 2016; Eriksson & Lagerström, 

2012; Henkens & Turek, 2019; Solem, 2020). Därför kommer denna studie nu närmare 

redovisa det aktuella forskningsläget inom åldersdiskriminering. 

2.2 Åldersdiskriminering 

2.2.1 Åldersdiskriminering i stort 

Inom det socialgerontologiska forskningsfältet finns omfattande forskning om diskriminering 

på grund av ålder (DO, 2012). I enkätstudier genomförda 2019 av Europakommissionen anser 

4 av 10 respondenter inom Europeiska Unionen att åldersdiskriminering är förekommande i 

utbredd grad i deras respektive land. Då genom att antingen uppfattas som för ung eller för 

gammal (Eurobarometer 493, 2019).  

Nämnda enkätstudie visar vidare att åldersdiskriminering anses vara förekommande i 

Sverige idag med 42 % av deltagande svenska medborgare som ansåg att åldersdiskriminering 

av låg och hög ålder är utbrett i Sverige (Eurobarometer 493, 2019). Förekomsten av 

åldersdiskriminering i Sverige bekräftas även av flertal andra tidigare nämnda svenska studier 

(Ahmed m.fl., 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson m.fl., 2016; Eriksson & Lagerström, 

2012).   

Vidare visar studier att äldre över 55 år är mer utsatta för åldersdiskriminering i Sverige 

i jämförelse med yngre under 30 år (Eurobarometer 393, 2012; Eriksson m.fl., 2016). Att äldre 

i det svenska arbetslivet förväntas vara särskilt utsatta för diskriminering framträder även i 

tidigare forskning. Forskningen belyser svenskars uppfattning av äldre genom instämmande 

eller ej i påståendet “De i Sverige som är äldre än 50 år förväntas inte längre vara kapabla till 

att arbeta effektivt”, varav 43 % instämmer i påståendet (Eurobarometer 263, 2007). Detta 

tolkas som att äldre över 50 år inte förväntas kunna arbeta lika effektivt som yngre, vilket 

överensstämmer med analys av Diskrimineringsombudsmannen, i vardagligt tal kallad DO, 

(DO, 2012). Således existerar olika förväntningar på olika åldersgrupper likväl som 

åldersdiskriminering kan kopplas till stereotypa föreställningar om åldersspecifika egenskaper, 

såsom att äldre uppfattas som mindre effektiva. 
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I det svenska arbetslivet rapporteras åldersdiskriminering som en föränderlig 

diskrimineringsgrund eftersom individen konstant ändrar sin åldersposition framåt genom att 

hela tiden åldras (DO, 2012). Således förhåller sig inte åldersdiskriminering till någon enkel 

struktur och flertalet faktorer påverkar såväl åldersdiskrimineringens karaktär som vilka 

angreppssätt som kan användas för att motverka diskrimineringen. 

Ett angreppssätt för att närmare undersöka fenomenet av åldersdiskriminering i 

arbetslivet är att se till de situationer som i studier lyfts fram som särskild kritiska, nämligen 

rekryteringssituationer (DO, 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson & Lagerström, 2012). 

I situationen av att söka ett nytt arbete beskrivs nämligen både yngre och äldre som utsatta för 

åldersdiskriminering (DO, 2012). Medan yngre har svårare att komma in på arbetsmarknaden 

tvingas ofta äldre arbetstagare antingen stanna hos sin nuvarande arbetsgivare eller lämna 

arbetsmarknaden på grund av förekomsten av åldersdiskriminering (Carlsson & Eriksson, 

2017). Rekryterare kan exempelvis i många fall sortera ut arbetssökande baserat på 

observerbara karaktärsdrag i ett cv, såsom etnicitet, eventuell arbetslöshet och ålder vilka då 

kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för enskilda arbetstagare (Eriksson & Lagerström, 

2012). Således är det i rekryteringsprocesser som åldersdiskriminering ofta förekommer och 

äldre arbetssökande är därmed speciellt utsatta. 

2.2.2 Åldersdiskriminering av äldre arbetssökande 

En av största förlusterna som sker när individen blir äldre är dennes möjlighet till egna val 

(Butler, 1969). En av dessa val som delvis gått förlorat är kanske valet till arbete?  

En norsk intervjustudie visar på att den föredragna åldern för pensionering bland äldre 

arbetstagare har ökat från 61 års ålder år 2003 till 66 års ålder år 2018 (Solem, 2020). Liknande 

resultat återfinns i Sverige där allt fler äldre arbetar. Detta visar en rapport från 

Arbetsförmedlingen som fastställer att 125 000 fler äldre i åldern 55–74 år var sysselsatta i 

arbete år 2018 jämfört med år 2008. Framförallt gäller det äldre i åldrarna 55–64 men allt fler 

väljer att stanna i arbete även efter att de har fyllt 65 år (Arbetsförmedlingen, 2018). Äldre 

arbetstagare väljer därmed att fortsätta arbeta längre upp i åldern än tidigare. 

I kontrast visar dock den norska studien att arbetsgivare är mindre intresserade av att 

utöka sin äldre arbetskraft eftersom de i regel tvekar att kalla in arbetssökande som är äldre än 

58 år till en intervju (Solem, 2020). Vidare har många äldre i Sverige som blir arbetslösa svårt 

att få ett nytt arbete och blir kvar i arbetslöshet under väsentligt längre perioder än yngre 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Detta leder således till en motsägelsefullhet på arbetsmarknaden 
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som blir problematisk för äldre arbetssökande och deras val till arbete. Liknande resultat 

återfinns även i svenska forskningsstudier, vilket kommer ges exempel på nedan. 

Flertal svenska forskningsstudier visar att äldre har svårare att röra sig mellan arbeten på 

den svenska arbetsmarknaden. Åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker ofta genom 

en drastisk minskning av intervjukallelser, även kallade callbacks, för äldre arbetssökande 

(Ahmed m.fl., 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson m.fl., 2016; Eriksson & Lagerström, 

2012). Callbacks minskar redan vid 46 års ålder. Detta visar resultatet av studie bestående av 

ett fältexperiment där fiktiva arbetssökande på 30 år fick hela 223 % fler callbacks på 466 

ansökningar än den äldre som var 46 år (Ahmed, m.fl., 2012).  

Den drastiska minskningen av callbacks bekräftas av en annan studie som visar ett tydligt 

resultat på 64 % färre callbacks för arbetssökande över 55 år i jämförelse med arbetssökande 

under 30 år när en enkätstudie besvarades av 426 rekryterare från medelstora och stora 

arbetsgivare i Stockholms län. Resultatet visade därmed tydligt att arbetssökande över 55 år 

enligt många rekryterare anses vara mindre attraktiva som arbetstagare än de under 30 år 

(Eriksson m.fl., 2016). Ett liknande fältexperiment där 6066 fiktiva jobbansökningar skickades 

till 2022 svenska arbetsgivare med utannonserad vakans fick fram liknande resultat. Denna 

studie visade dock att sannolikheten för callbacks kraftigt sjunker redan från 40-årsåldern och 

att ett tydligt negativt samband finns mellan arbetsgivares svarsfrekvens och ålder eftersom 

sannolikheten minskar närmare pensionsåldern (Carlsson & Eriksson, 2017). Således visar 

studier på att åldern hos den arbetssökande är en negativ faktor för äldres anställningsbarhet i 

en rekryteringsprocess vilket vidare tyder på att åldersdiskriminering av äldre arbetssökande är 

förekommande på den svenska arbetsmarknaden. 

Varför kallas då inte äldre arbetssökande lika ofta till en intervju? Vad ligger bakom att 

denna typ av åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker?  

I denna studie vill vi finna en förståelse för varför åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande sker och hur det kan motverkas. Därmed av det av stor vikt att se till de faktorer 

som tidigare forskning uppmärksammar i relation till åldersdiskriminering av äldre som 

fenomen. 

2.3 Faktorer i relation till åldersdiskriminering av äldre 

I tidigare forskning uppmärksammas flertal olika faktorer i relation till äldre och 

åldersdiskriminering. Vissa forskare diskuterar om urbanisering och modernisering (Allore, 

Levy, Monin, Ng & Trentalange, 2015) andra om anställningskostnader (Carlsson & Eriksson, 
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2017). Det som dock uppmärksammas i hög grad är attityder (Johnston & Malinen, 2013; 

Johnson m.fl, 2005; Geyer & Louw, 2020), stereotyper (Henkens & Turek, 2019; Campion & 

Posthuma, 2009; Allore m.fl., 2015) och fördomar (Solem, 2020). Gemensamt för samtliga är 

att resultaten ger en förståelse till vad som kan ligga bakom att åldersdiskriminering sker. 

Eftersom attityder som begrepp inrymmer både stereotyper och fördomar är de studier där detta 

uppmärksammas i samförstånd med varandra och därför relevanta för studiens syfte. Denna 

studie har fokus på attityder för att finna en förståelse för varför åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande sker. Därmed kommer särskilt attityder, stereotyper och fördomar 

uppmärksammas av ovannämnda faktorer. 

2.3.1 Attityder mot äldre  

I samhällen där ungas livfullhet och ambition värderas högt kommer äldres egenskaper som till 

exempel erfarenhet och eftertänksamhet komma i skymundan från de negativa egenskaper som 

tillskrivs dem (Butler, 1969). Således kan yngre och äldre uppfattas på olika sätt. 

Generella uppfattningar om äldre ses som ett uttryck för de attityder och stereotyper som 

existerar om äldre arbetssökande. Flertal omfattande studier visar på att dessa attityder och 

stereotyper om äldre ofta är negativa (Johnson m.fl, 2005; Johnston & Malinen, 2013; Allore 

m.fl., 2015; Campion & Posthuma, 2009). Mer specifikt visar en metastudie att attityder mot 

äldre är mer negativa i jämförelse med attityder mot yngre. Studie visar dock även att äldre har 

mer neutrala attityder gentemot såväl yngre som äldre, medan yngre har mer positiva attityder 

mot yngre och mer negativa mot äldre. Detta resoneras ha grund i att människor ofta vill ha en 

positiv bild av gruppen som de identifierar sig med (Johnson m.fl, 2005).  

Stereotyper om äldre har utvecklats i en negativ riktning under de senaste 200 åren. Detta 

visar en amerikansk metastudie genomförd 2015 från en databas bestående av 400 miljoner 

ord. Stereotyper visades övergå från att ha varit positiva under största delen av 1800-talet, till 

att från 1880-talet bli övervägande negativa. Författarna resonerar att detta kan bero på en ökad 

population av äldre och samhällets modernisering och urbanisering vilket resulterade i att fler 

unga saknade äldre förebilder under sin uppväxt, då yngre familjemedlemmar flyttade ifrån de 

äldre in till städerna (Allore m.fl., 2015). Liknande resonemang återfinns i en studie på 

sydafrikanska studenters attityder mot äldre, då resultatet visade att de med negativ attityd mot 

äldre mer sällan hade växt upp med en äldre generation i sin närhet. Positiva attityder mot äldre 

ökade även med åldern hos respondenterna (Geyer & Louw, 2020).  
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2.3.2 Attityder mot äldre arbetssökande  

Stereotyper om ålder har även undersökts närmare i relation till arbete och arbetsplatsen. I 

likhet med generella stereotyper om äldre visar det sig att stereotyper om äldre på arbetsplatsen 

ofta är negativa men även skeva och till stor del inkorrekta. Några exempel på sådana negativa 

stereotyper, även kallat fördomar, som enligt en metastudie framkommer i flertal studier är att 

äldre har sämre arbetsprestation och inte är lika engagerade som yngre. Även att äldre har svårt 

att lära sig, är dyrare lönemässigt, är mindre flexibla och därmed svårare att kompetensutveckla 

vilket leder till att de ses som en sämre investering för arbetsgivaren. Positiva stereotyper 

återfinns dock även om äldre i arbetet. Exempel på detta är att äldre uppfattas som mer stabila, 

pålitliga, lojala samt mer dedikerade och hängivna till sitt arbete (Campion & Posthuma, 2009).  

Tidigare studier som påvisat förekomsten av åldersdiskriminering av äldre arbetssökande 

i Sverige resonerar även om attityder mot dessa. Fördomar som uppmärksammas är att äldre 

arbetssökande exempelvis ses som mindre förändringsbenägna, mer trötta (DO, 2012), mindre 

drivna och mindre anpassningsbara (Carlsson & Eriksson, 2017).  Studien som skickade ut 

6066 fiktiva jobbansökningar (Carlsson & Eriksson, 2017) genomförde exempelvis en 

enkätundersökning i syfte att bättre förstå varför svenska arbetsgivare diskriminerar. Resultatet 

visade att arbetsgivare uppfattar att tre ofta önskvärda egenskaper hos arbetstagare försämras 

med åldern, nämligen lätthet att lära, att vara anpassningsbar/flexibel samt att vara 

driven/initiativrik. De två första egenskaperna anses minska efter 30 års ålder medan den senare 

anses avta vid 40 års ålder. Författarna resonerar dock att alternativa förklaringar än 

åldersdiskriminering kan finnas till varför äldre inte blir kallade till intervju. En förklaring som 

tas upp är att äldre kan vara dyrare att anställa än yngre i fråga om löneanspråk, 

utbildningskostnader och hur länge arbetstagaren kan vara kvar i anställning innan pension. 

En förklaring till varför arbetsgivare inte kallar äldre arbetssökande till intervju kan 

således vara att arbetsgivare tror att arbetstagare förlorar önskvärda egenskaper med åldern 

eller att andra kostnadsrelaterade anledningar ligger till grund. Arbetsgivares uppfattningar och 

stereotypa föreställningar om äldre arbetssökande påverkar således äldres chanser till arbete.  

Attityder och fördomar mot äldre arbetstagare kan dock vara såväl medvetna som 

omedvetna (Johnston & Malinen, 2013; Rooth, 2010). Negativa implicita attityder gentemot 

äldre arbetstagare framkommer i tidigare studier, det vill säga negativa attityder som individen 

är omedveten om att man har och inte uttryckligen talar om. Dessa attityder förblev även stabila 

eftersom de var fortsatt förekommande efter genomförda förändringsinsatser i form av 

interventioner med positiva mentala bilder av äldre. I kontrast visade den explicita 
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attitydmätningen, nämligen de attityder som är medvetna för individen, ingen tydlig partiskhet 

mot äldre arbetstagare. Dessa individer var även mer mottagliga för de förändringsinsatser som 

gjordes under studien i och med att deras attityder gentemot äldre arbetstagare blev mer positiva 

(Johnston & Malinen, 2013). Vidare påverkas rekryterares beteende av sådana implicita 

attityder genom omedveten diskriminering (Rooth, 2010). Denna tidigare forskning framhäver 

således en potentiellt stabil åldersdiskriminering av äldre arbetssökande samt komplexiteten 

vad gäller medvetenhet om egna attityder. En rekryterare som tror sig vara helt fördomsfri kan 

således riskera att åldersdiskriminera äldre arbetssökande på grund av omedvetna attityder. 

Därmed framhävs även användbarheten av implicita attitydåtgärder i arbetsplatsens kontext, 

men inte minst rekryterarens betydelse för äldres möjlighet till arbete.  

Att se till vilka åtgärder arbetsgivare kan ta för att motverka åldersdiskriminering är 

således av stor vikt. Få svenska studier för dock resonemang om detta. En åtgärd som tas upp 

är att mer utbildning om fördomar behövs för att rekryterare ska bli medvetna om sina egna 

fördomar (Rooth, 2010). En rapport från Arbetsförmedlingen (2008) lyfter även upp 

nödvändigheten av kontinuerlig kompetensutveckling under yrkeslivet för att dels stärka äldres 

position på arbetsmarknaden och dels minska arbetsgivares fördomar om äldres arbetsförmåga. 

I kontrast till de svenska studierna ger en amerikansk studie flertalet rekommendationer till 

arbetsgivare om åtgärder som kan tas. Några rekommendationer är i likhet med Rooth (2010) 

att försöka medvetandegöra omedvetna attityder genom ett högre kritisk tänk om vad som 

ligger till grund för beslut. Vidare rekommendationer som anges är kompetensbaserad 

rekrytering, utbildning i att identifiera vanliga fördomar mot äldre, lyfta upp de positiva 

egenskaper som äldre har och använda de fördelar en grupp med variation i ålder och 

kompetens kan ge (Campion & Posthuma, 2009). 

2.4 Rekryterare som grindvakter 

Det första steget mot en anställning för äldre arbetssökande är att rekryterare accepterar deras 

tillträde. Problem som kan uppkomma vid försök till ett tillträde på en arbetsplats är 

misstänksamhet och ifrågasättande om vad arbetsgivaren tjänar på att acceptera tillträde för 

den arbetssökande. För att få denna accept på tillträde menar studier att en gatekeeper, på 

svenska kallad grindvakt, måste ge godkännande (Upton, 2011; Bryman, 2018, s. 190–191).  

Rekryterare presenteras i studier som en kontrollfunktion över arbetsplatsen där endast 

de arbetssökande som anses ha ideala egenskaper tillåts tillträde och därmed anställning på 

företaget. Vilka dessa egenskaper är beror till stor del på andra beslutsfattare i företaget, 
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exempelvis chefer, och deras föreställningar om vad som är en ideal arbetstagare (Halpin & 

Smith, 2019). Således resonerar vi att rekryterare och andra beslutsfattare inom HR har 

funktionen som grindvakter för de arbetssökande. Enligt detta resonemang kommer 

rekryterares beslut i rekryteringsprocessen vara avgörande för vilka anställda ett företag har. 

Då kan man fråga sig vilka arbetssökande rekryterare väljer att anställa?  

I en amerikansk studie visar resultatet starka bevis på att människor, i detta fall 

rekryterare, dras till personer som är lika dem själva, ett fenomen kallad homogenitet (Dickson, 

Giberson & Resick, 2005). De anställda i företaget hade nämligen mycket liknande attityder, 

värderingar och personlighet vilket indikerar att rekryterare har anställt de arbetssökande som 

de själva liknar. Vilka arbetssökande som accepteras in i ett företag kan dock ha flera olika 

förklaringssätt. Författarna av studien menar att det kan bero på rekryterares förmåga att 

homogenisera, såväl som företagsledares förmåga att influera rekryterares val av medarbetare. 

Även företagsledare och chefer vill ha in likasinnade människor i sitt företag, vilket medför att 

företaget och dess medarbetare blir mer homogena i sina attityder och värderingar. Denna 

homogenitet skapar problem i form av åldersdiskriminering, men påverkar även företagets 

förmåga att anpassa sig till samhällets föränderliga krav (Dickson m.fl., 2005; Campion & 

Posthuma, 2009). Således är rekryterare och andra beslutsfattare inom HR avgörande för äldre 

arbetssökandes möjlighet till anställning. Bland annat på grund av rekryterares funktion som 

grindvakter men även på grund av risken för homogenisering. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och forskningens relevans  

Denna forskningsgenomgång ämnade att ge en överblick över det aktuella forskningsområdet 

inom studiens syfte av åldersdiskriminering av äldre arbetssökande. Begreppet ålder har 

problematiserats genom att visa att individer kan tolka in olika egenskaper i begreppet och att 

konceptualiseringen av ålder har inverkan på äldres anställningsbarhet. Åldersdiskriminering i 

stort såväl som åldersdiskriminering av arbetssökande har visats vara förekommande och något 

som således inverkar på äldres anställningsbarhet. Forskning visar att diskriminering sker mer 

desto äldre en arbetssökande är, vilket bland annat leder till att äldre tvingas stanna kvar på 

sina gamla arbeten eller riskera arbetslöshet. Vidare är det till stor del negativa attityder och 

fördomar om äldre som uppmärksammas som faktorer till förekomsten av åldersdiskriminering 

i rekryteringsprocesser.  

Tidigare forskning visar dock en avsaknad av djup i resultaten när de talar om de faktorer 

som ligger till grund för åldersdiskriminering. Få studier har direkt talat med rekryterare för att 
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höra deras resonemang om äldres anställningsbarhet och förekomsten av åldersdiskriminering 

och hur detta kan motverkas. De resonemang som förs om åtgärder för att motverka 

åldersdiskriminering grundar sig även i forskarnas egna resonemang och inte utifrån 

rekryterares perspektiv eller uppfattning. Vidare visar forskning förekomsten av omedvetna 

attityder och fördomar mot äldre och hur det påverkar äldres anställningsbarhet negativt. I och 

med rekryterares funktion som grindvakter blir det viktigt att medvetandegöra denna 

omedvetenhet. Denna kvalitativa studie skapar utrymme för rekryterare att komma till insikt 

med dessa omedvetna attityder och fördomar genom gruppdiskussion och case-uppgifter. Vår 

studie fyller således en kunskapslucka i forskningen vad gäller mer underbyggda och 

välgrundade resonemang om varför åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker och vilka 

åtgärder som kan tas för att motverka detta. 

Antal äldre i det svenska samhället fortsätter att öka och åldersdiskriminering i arbetslivet 

kan därmed få stora konsekvenser för individ, organisation och samhälle. Att undersöka varför 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker och hur man kan motverka detta har kanske 

därför aldrig varit viktigare.  

För att skapa en djupare förståelse om förekomsten av attityder och fördomar kring äldre 

arbetssökande lyfter denna studie även in teoretiska perspektiv om hur värderingar kan uppstå 

och förändras mellan generationer, vilket närmare redogörs för i studiens kommande och tredje 

kapitel. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel ämnar beskriva denna studies teoretiska referensram som sedan kommer att 

användas för att analysera och tolka undersökningens resultat. Ett övergripande namn för 

teorin som referensramen utgår ifrån är “Den tysta revolutionen” vilken uppkom under 1970-

talet av Ronald Inglehart. Teorin föreslår hur värderingar kan uppstå och förändras mellan 

generationer. Initialt förklaras bakgrunden till och innebörden av Ingleharts begrepp 

materialistiska- och överlevnadsvärderingar. Följaktligen förklaras begreppen 

postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar åtföljt av en presentation av Ingleharts 

socialisationshypotes. Slutligen redogörs för teorins tillämpning på studiens syfte samt den 

kritik som finns mot teorin.  

3.1 Materialism och överlevnad 

För att nå en djupare förståelse av förekomsten av åldersdiskriminering anser vi att det är 

beaktansvärt att se till vissa av Ingleharts (1977; 2018) teoretiska begrepp som redogör för 

uppkomsten av värderingar och värderingsförändring. 

Under större delen av människans existens har nämligen individers värderingar varit 

materialistiska (Inglehart, 1977, s. 285). Individens uppväxt har präglats av materialistisk 

osäkerhet genom att exempelvis mat eller pengar inte har varit en självklarhet. Detta leder till 

att materialister, det vill säga den generation som idag anses som äldre, värdesätter 

materialistisk trygghet. Detta innebär att exempelvis tillgång till pengar, arbete och fysisk 

säkerhet står i fokus.  

Inglehart har sedan 1970-talet utvecklat sina begrepp (2018, s.1) för att skapa en mer 

tillämplig teori för dagens västerländska samhälle. Materialister menar han då även 

kännetecknas av innehavandet av så kallade överlevnadsvärderingar vilka kopplas tillbaka till 

när byar slogs för kontrollen av naturens tillgångar för att säkra sin överlevnad. Materialister 

växte upp under en tid då överlevnad, med anledning av till exempel krig och arbetslöshet, inte 

var en självklarhet. Osäkerheten över sin överlevnad under uppväxten präglar därför 

materialisternas värderingar under resterande delen av deras liv.  Framträdande värderingar hos 

materialister är då kopplade till materialism, auktoritet, solidaritet inom gruppen samt 

främlingsfientlighet.  
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3.2 Postmaterialism och självuttryck 

I maj 1968 sker en revolt i Frankrike som startats av unga universitetsstudenter. Målet är att 

utmana den växande byråkratin, kapitalismen och ojämlikheten i utdelningen av ekonomiska 

medel. Detta är ett tidigt exempel på när postmaterialistiska värderingar började komma upp 

till ytan (Inglehart, 1977, s. 285). Studenternas protest var ett uttryck för en vilja att skapa ett 

samhälle där självuttryck och fri vilja var centralt.  

Materialisterna värdesatte, som tidigare nämnts, ekonomisk säkerhet för att öka 

chanserna för sin överlevnad. Uppkomsten av postmaterialistiska värderingar har sin grund i 

människor minskade behov av att fokusera på sin överlevnad under sin uppväxt, vilket medför 

att de kan se bortom det materialistiska (Inglehart, 2018, s. 1 & 8). Individualism, självuttryck, 

jämställdhet, mindre våld och öppenhet är slagorden för postmaterialister, vilka Inglehart 

menar har så kallade självuttrycksvärderingar som en motpol till materialisternas 

överlevnadsvärderingar. Idag har postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar fått 

genomslag i stora delar av västerländska samhällen och den äldre generationens materialister 

har förlorat sin majoritet. Inglehart teoretiserar således en skillnad i människors värderingar 

och han menar att dessa grundar sig i att olika generationer har haft olika förutsättningar under 

sin uppväxt.  

Om individen växer upp med överlevnaden säkrad eller inte, har även stor påverkan på 

individens fortsatta värderingar och åsikter. Barn idag lär sig att värdesätta sin fantasiförmåga 

och innovation, medan äldre generationer med materialistiska- och överlevnadsvärderingar 

lärde sig att hårt arbete var viktigast. Individer med postmaterialistiska- och 

självuttrycksvärderingar är uppväxta i ekonomisk och materialistisk säkerhet och kan därför 

flytta sitt fokus till mer abstrakta områden, såsom livskvalitet och självuttryck. Säkerheten i 

världen har ökat, det är färre krig, färre människor svälter och ekonomin utvecklas positivt i 

många länder. Detta har lett till att nya generationer skiljer sig mer från äldre generationer och 

att en klyfta finns mellan människor med materialistiska- och överlevnadsvärderingar och de 

med postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar (Inglehart, 2018, s. 22). Det är således 

intressant att diskutera hur denna skillnad i värderingar kan spela in i de fördomar som existerar 

mot äldre idag, vilket närmare redogörs i punkt 6.3. 

Utöver den redovisade distinktionen mellan dessa olika typer av värderingar föreslår 

Ingleharts teori Den tysta revolutionen en hypotes han kallar för socialisationshypotesen. 
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3.3 Socialisationshypotesen 

Inglehart (2018, s. 14–15) har en hypotes om att värderingar formas under uppväxtåren, vilken 

han kallar socialisationshypotesen. I hypotesen görs antagandet att uppväxten och barns 

socialisation bestämmer en individs värderingar samt att dessa kommer förbli relativt stabila 

under hela livet. En individs värderingar avgörs således, enligt socialisationshypotesen, av 

vilken generation individen tillhör. Detta eftersom individer inom en generation har växt upp 

under liknande omständigheter och påverkats av liknande överlevnadssäkerhet och kultur. 

Därför anses att värderingar endast kan förändras i ett samhälle då en generation ersätts av en 

annan generation. Denna förändring genom generationsbyte innebär att ett tidshopp kan finnas 

mellan att nya generationer växer upp med nya värderingar till att dessa värderingar får 

majoritet i samhället. Nya värderingar tar först plats i samhället då den nya generationen får 

politisk makt när de blir vuxna. Detta påstår Inglehart (2018, s. 34 & 23) har skett i dagens 

samhälle då postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar har majoritet. Äldre kan därför 

inte längre helt känna igen sig i samhällets värderingar. Värderingsförändring i samhället kan 

dock ske snabbare då äldre kan anamma nya värderingar i försök att hänga med i samhällets 

utveckling.  

3.4 Tillämpning och kritik 

Vi anser att det lämpligt att använda Ingleharts teori för analysen i denna studie eftersom de 

teoretiska begreppen medför en förståelse för, samt en intressant analys om varför attityder om 

äldre kan ha uppkommit samt hur det påverkar situationen för äldre arbetssökande. Likväl kan 

Ingleharts teori ge en analys om skillnader i värderingar mellan äldre och yngre generationer 

och hur dessa generationsskillnader påverkar äldres anställningsbarhet på den svenska 

arbetsmarknaden idag. 

Tidigare teorier om attityder och värderingar är dock kritiserade på grund utav ogrundad 

teoribildning (Hitlin & Piliavin, 2004; Spates, 1983). Majoriteten av de teorier och begrepp 

som utgör grunden i värderingsteorier saknar konkret empirisk förankring. Detta betyder att 

det kan vara osäkert huruvida individens värderingar och attityder faktiskt inverkar på deras 

beteende.  

Även forskning från de senaste 30 åren som anser sig förhålla sig kritiskt till tidig 

värderingsforskning är starkt kritiserad även fast empiriskt underlag finns. Ingleharts teori 

grundar sina antaganden i enkätdata från World Values Survey, dock anses konstruktionen av 
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enkätfrågorna vara kraftigt vinklade mot Ingleharts strävan efter att bekräfta hans egen 

teoretiska utgångspunkt (Flanagan, 1982).  

Utöver den empiriska kritiken mot Inglehart kan även frågan ställas hur väl hans teori 

överensstämmer mot den svenska befolkningen. Studier har gjorts om Ingleharts begrepp, 

speciellt begreppen om materialism och postmaterialism, vilket har visat att teorin även har en 

god grund att stå på i Sverige (Pettersson, 1988, s. 78). Däremot genomfördes dessa under 

1980-talet och med den snabba utvecklingen under senare år kan vi endast spekulera i om detta 

även stämmer år 2020. Trots denna kritik anser vi att Ingleharts teori och begrepp är 

beaktansvärda för denna studie då utrymme skapas för en djupare analys av materialet vad 

gäller värderingsskillnader mellan äldre och yngre generationer. 

Från teori och tidigare forskning tar vi således med oss ett brett underlag för 

argumentation och analys av studiens metodologiska ansats och resultat. Tidigare forskning 

visar på en kartläggning av existerande resonemang om äldres anställningsbarhet, förekomsten 

av åldersdiskriminering och fördomar mot äldre samt hur dessa motverkas. Teorin medför 

däremot ett förslag till och djupare förståelse för varför dessa resonemang existerar.  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilka metodologiska och situationella förutsättningar som ligger 

till grund för denna studie. Kapitlet inleds med en redogörelse och motivering av val av 

metodologisk ansats åtföljt av en beskrivning om inverkan av pilotstudiens genomförande. 

Därefter ges en ingående skildring av tillvägagångssättet vid insamling av material genom 

redogörelse för studiens urval, intervjudeltagare, datainsamlingsmetod samt intervjuernas 

utformning och genomförande med reflektion över materialets relevans. Vidare diskuteras 

metodvalets kvalitet och begränsningar i termer av tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet 

och pålitlighet. Slutligen redogörs för hur vi gick tillväga vid kodning och analys av vårt 

material samt de etiska övervägande som har gjorts.  

4.1 Metodologisk ansats 

Studiens syfte är att med fokus på attityder finna förståelse för varför åldersdiskriminering av 

äldre arbetssökande sker på den svenska arbetsmarknaden och hur det kan motverkas. Detta 

genom att kvalitativt undersöka HR-aktivas resonemang om upplevelser och erfarenheter av 

äldre arbetssökande i rekryteringsprocesser. Vi ämnar dels finna svar på hur HR-aktiva 

resonerar om äldres anställningsbarhet och dels hur de resonerar om attityder mot äldre 

arbetssökande och dess betydelse för benägenheten att åldersdiskriminera. Denna förståelse 

grundar sig i redogörelser av och resonemang om upplevelser och erfarenheter av ämnet i fråga. 

Det aktuella forskningsläget kring åldersdiskriminering i rekryteringsprocesser har 

däremot ett tydligt kvantitativt angreppssätt. Majoriteten av dessa har syfte att få fram statistik 

över fenomenet genom exempelvis enkätstudier och fältexperiment (Ahmed m.fl., 2012; 

Carlsson & Eriksson, 2017) men även genom metaanalyser och litteraturstudier (Johnson m.fl., 

2005; Allore m.fl., 2015). 

Vi argumenterar därmed att ett kvalitativt angreppssätt på åldersdiskriminering till stor 

del saknas och att ett behov av detta finns, inte minst när det gäller rekryterares upplevelser 

och erfarenheter av äldre arbetssökande. Vår studie ämnar fylla denna kunskapslucka genom 

att undersöka åldersdiskriminering och attityder mot äldre arbetssökande genom 

gruppintervjuer med aktiva inom HR-sektorn. En kvalitativ undersökning, till skillnad mot en 

kvantitativ, fångar upp deltagarnas perspektiv och uppfattning om vad som är betydelsefullt i 

ett specifikt ämne (Bryman, 2018, s. 487). De insamlingsmetoder som ett kvalitativt 

angreppssätt möjliggör kan således medföra att djupare data i ämnet kommer till ytan genom 
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att exempelvis följdfrågor kan ställas samt att deltagarna har möjligheten att diskutera med 

varandra.  

4.2 Pilotstudie 

Forskare finner sig ofta i att studera för dem okända fenomen, människor eller sammanhang. 

Därför bör man se till vikten av erfarenhetsbaserad kunskap för att uppnå förståelse av 

fenomenet som studeras. Denna kunskap och förståelse kan bland annat erhållas i samband 

med genomförandet av en pilotstudie med åtföljande reflektion av resultatet (Kezar, 2000). 

Med denna förståelse i fråga skapas möjlighet till att säkerställa att studien som helhet fungerar. 

Exempelvis kan pilotstudien upptäcka att intervjufrågorna har oklara formuleringar eller att 

andra frågor bör ställas för att undersöka det aktuella fenomenet (Bryman, 2018, s. 332). 

Därmed skapade och genomförde vi en pilotstudie som gav insikt i hur denna studie skulle 

konstrueras för att på ett bra sätt uppfylla studiens syfte, nämligen att finna förståelse för varför 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker. 

Pilotstudien genomfördes i form av en och en halv timmes lång gruppintervju med två 

HR-aktiva som arbetade med rekrytering som en del av sina arbetsuppgifter och även var 

kollegor med varandra. Under intervjun presenterades deltagarna med en inledande uppgift i 

syfte att fånga upp personliga egenskaper som enligt tidigare forskning ofta tillskrivs yngre 

arbetssökande. Uppgiften fungerade väl och deltagarnas diskussion överensstämde med 

resultat från tidigare forskning. Beslut togs därmed att i denna studie behålla den inledande 

uppgiften i dess ursprungsform, vilken beskrivs mer ingående under punkt 4.3.5. 

Vidare presenterades deltagarna med ett case bestående av en jobbannons och två cv i 

syfte att fånga upp deltagarnas attityd mot äldre arbetssökande samt eventuell benägenhet till 

åldersdiskriminering. Deltagarnas diskussion rörde sig inte åt önskat håll och fastnade i för 

studien mindre relevanta saker, exempelvis utbildningsform. Därmed fick vi förståelse för att 

caset inte var optimalt utformat och att casen i denna studie behövde utformas på ett annat sätt, 

vilket beskrivs närmare i punkt 4.3.5. 

Deltagarna fick även diskussionsfrågor under intervjuns gång när deras egna samtal 

stannade av och avslutningsvis ställdes mer direkta frågor enligt en förberedd semistrukturerad 

intervjuguide. Pilotstudien visade här på att vissa frågor var otydligt formulerade likväl som vi 

fick förståelse för att andra typ av frågor behövde ställas för att på ett bättre sätt undersöka 

fenomenet av åldersdiskriminering mot äldre arbetssökande. Frågorna och intervjuguiden 
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reviderades därmed i denna studie. I punkt 4.3.5 beskrivs vilka reflektioner som låg till grund 

för revideringen, samt det reviderade resultatet. 

4.3 Material 

I detta avsnitt skildras tillvägagångssättet vid insamling av materialet genom beskrivning av 

studiens urval, vilka intervjudeltagarna är, datainsamlingsmetod genom gruppintervjuer och 

utformning och genomförandet av intervjuerna. Under avsnittet kommer argumentation och 

diskussioner att utföras för att visa på materialets relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. 

4.3.1 Urval 

Vid val av deltagare till vår studie hade vi initial kontakt med en organisation i kommunal 

sektor som med stor sannolikhet kunde tillhandahålla samtliga av de HR-aktiva som vi var i 

behov av. I samband med kontakten bröt viruset Covid-19 ut över Sverige och världen. En 

allvarlig sjukdom som den 13 mars deklarerades till en pandemi med Europa som epicenter 

(Folkhälsomyndigheten, 2020; World Health Organization, 2020). Med anledning av virusets 

spridning i Sverige drog deltagarna tillbaka sin eventuella medverkan i studien vilket medförde 

att urvalskriterierna var tvungna att justeras och nya potentiella deltagare kontaktades.  

De justerade och uppsatta urvalskriterier grundar sig i nödvändigheten av att besvara 

studiens forskningsfrågor. En grupp som har insyn i rekryteringsprocesser och därmed kan 

relatera till studiens ämne om äldre arbetssökande genom sin kunskap och erfarenhet är aktiva 

inom HR. Med aktiva inom HR menar vi personer som just nu arbetar inom HR-sektorn och 

har tidigare eller nuvarande erfarenhet av rekrytering, vilket således är det första kriteriet.  

Vi genomförde därför en strategisk kombination av ett målinriktat urval och ett 

snöbollsurval för att finna dessa deltagare (Bryman, 2018, s. 498 & s. 504 - 505). Det vill säga 

att vi dels tillfrågade specifika företag och personer som uppfyllde urvalskriterierna, och dels 

att dessa personer sedan hjälpte oss att finna fler deltagare. 

Förfrågningar om deltagande i studien lades inledningsvis ut på LinkedIn, ett socialt 

nätverk och mötesplats för yrkesverksamma, samt i ett HR-nätverk på Facebook i syfte att 

undersöka möjligheten av ett slumpmässigt urval. Responsen blev dock för låg och vi bytte 

därmed till ett målinriktat urval där vi valde ut företag att kontakta. Fokus lades på företag i 

privat sektor vilka var etiskt försvarbara att kontakta i rådande situation med Covid-19, 

nämligen företag vars anställda inte har en ytterst samhällsviktig funktion. Utvalda företag från 
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olika branscher kontaktades utifrån antagandet om att åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande kan vara förekommande i olika grad hos dessa arbetsgivare. Samt att materialet 

då speglar olika typer av rekryteringssammanhang till tjänster där äldre arbetssökande enligt 

tidigare studier (Ahmed m.fl., 2012; Henkens & Turek, 2019) har stor sannolikhet att bli 

diskriminerade. De branscher som berörs är de som rekryterar till mindre kvalificerade tjänster, 

bland annat inom försäljning och restaurangverksamhet eller högre kvalificerade tjänster inom 

exempelvis medieproduktion. Detta för att i enlighet med syftet få en bredd i 

rekryteringssammanhang och därmed få information om ämnet från olika perspektiv. 

Vidare kriterier var att samtliga deltagare i de olika grupperna behövde vara kollegor 

med varandra då vi i enlighet med Kitzinger (1994) anser att en mer naturlig samtalssituation 

skapas mellan kollegor än mellan främlingar. Med målet att bevara en naturlig samtalssituation 

tillfrågades de som visat intresse för deltagande i studien om de hade en kollega som ville delta 

tillsammans med personen i fråga. Därmed användes en form av snöbollsurval. Denna 

samtalssituation möjliggör även en inblick i hur diskussioner om olika typer av arbetssökande 

faktiskt går till på arbetsplatserna idag. 

Anledningen till att vi inte specifikt hade rekryterare som urvalskriterium är dels insikten 

om att genomförbarheten blev för låg efter försök till tillträde till fältet, och dels eftersom vi 

eftersträvade en variation i ålder hos intervjudeltagarna. Detta eftersom studier har visat att 

arbetsgivare och rekryterare tenderar att anställa de personer som är lik dem själva och därmed 

homogeniserar arbetssökande (Dickson m.fl., 2005). Med anledningen av detta likväl som i 

syfte att möjliggöra variation i studiens resultat lades fokus på HR-aktiva med nuvarande eller 

tidigare erfarenhet av rekrytering. Således skapade urvalskriterierna utrymme för äldre HR-

aktiva att delta även ifall de inte längre arbetar med rekrytering.   

4.3.2 Presentation av intervjudeltagare 

Denna studies deltagare består av sex grupper med två HR-aktiva i varje, varav fyra grupper är 

anställda hos företag vars huvudsakliga verksamhet är rekrytering och/eller bemanning, 

tabellen nedan kallade Inom HR, medan två grupper kommer från företag som endast arbetar 

med HR inom deras specifika företag, kallade Utanför HR. Företagen utanför HR har således 

valmöjligheten att tillsätta personal själva genom sina egna HR-aktiva, medan företagen inom 

HR hjälper andra företag med att tillsätta personal. Vidare hade deltagarna mellan 1,5 och 13 

års erfarenhet av rekrytering inom flertalet olika branscher. Den yngsta deltagaren var 24 år 

och den äldsta var 43 år och varje deltagare gavs ett fingerat namn. Specifik information om 

varje grupp och deltagare åskådliggörs i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Presentation av intervjudeltagare 

 Namn 

(fingerade) 

Ålder Rekryterings- 

erfarenhet i 

antal år 

Rekryterande bransch 

och/eller yrken 

Företagets 

verksamhets- 

område 

 

Grupp 1 

Sandra 34 8 Ekonomi, HR, IT, 

chefer, 

systemutvecklare 

Utanför HR 

Jesper 28 3 IT, systemutvecklare, 

grafiker  

 

Grupp 2 

Alice 25 3 HR, ekonomer, 

jurister, 

administratörer 

Inom HR 

Maja 26 3 HR, ekonomer, 

administratörer 

 

Grupp 3 

Agnes 25 1,5 Receptionister & andra 

servicerelaterade roller 

Inom HR 

Mia 25 1,5 Administratörer, 

ekonomiassistenter 

inom medicin-teknik & 

bygg  

 

Grupp 4  

Hanna 28 4 Tjänstemän inom IT, 

ekonomi, m.m. 

Inom HR 

Ellen 26 3 Tjänstemän inom IT, 

ekonomi 

 

Grupp 5  

Ronja 24 2 Kollektivarbetare inom 

industri, även chefer 

Utanför HR 

Hugo 40 3 Kollektivarbetare inom 

industri, även chefer 

 

Grupp 6  

Lise 43 7 Generalister inom 

administration, säljare 

Inom HR 

Ida 38 13 Chefer och specialister 

inom ekonomi, HR 

 

Som Tabell 1 visar består studien av material från sex stycken gruppintervjuer med två 

deltagare i varje gruppintervju. Deltagarna i varje grupp var kollegor med varandra inom 

samma företag. I Tabell 1 presenteras varje deltagare med ett fingerat namn och deras ålder, 
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samt antal år varje deltagare uppskattade att de har erfarenhet av rekrytering. Som tabellen 

visar hade deltagarna en medelålder på ungefär 30 år. I kolumn 5 i Tabell 1 presenteras ett 

urval av de branscher och yrken som varje deltagare har erfarenhet av att rekrytera inom. 

Slutligen redovisas även om respektive deltagares företags verksamhetsområde är utanför HR 

eller inom HR. Samtliga företag är positionerade i Mellansverige.  

4.3.3 Varför gruppintervjuer? 

Gruppintervjuer över videolänk användes för att samla in studiens material. Vi genomförde 

dock samtliga gruppintervjuer med inspiration från fokusgrupper som intervjumetod. 

Fokusgrupper är en metod som ofta används för att betona ett visst ämnesområde man vill 

fördjupa sig inom (Bryman, 2018, s. 603).  Detta överensstämmer med studiens syfte då vi vill 

få djupare förståelse om åldersdiskriminering och attityder mot äldre arbetssökande som ämne. 

Valet av gruppintervjuer som datainsamlingsmetod motiveras även av att majoriteten av 

tidigare studier inom ämnet har, som tidigare nämnts, varit kvantitativa. Flertalet av dessa 

kvantitativa undersökningar har uppmanat till ett djupare angreppssätt vid fortsatta studier 

inom ämnet (Eriksson m.fl., 2017; Solem, 2020). En kvalitativ datainsamlingsmetod är därför 

lämplig enligt denna uppmaning. 

Våra gruppintervjuer inkorporerar flera moment från en fokusgrupp eftersom vi anser att 

möjlighet skapar till ett större djup i materialet genom den koncentration på utforskandet av ett 

specifikt fenomen som fokusgrupper vanligtvis utgår ifrån. Exempelvis innehöll våra 

gruppintervjuer uppgifter som deltagarna genomförde tillsammans, vilket är fördelaktigt 

eftersom det främjade samspelet i gruppen. Detta genom möjlighet att fördjupa diskussionen i 

vad de själva upplevde som särskilt intressant och viktigt samt genom utforskandet av 

varandras skäl för en viss åsikt vilket skapade en gemensam betydelsekonstruktion av ämnet 

mellan kollegor hos en stor del av deltagarna (Barbour & Kitzinger, 1999; Bryman, 2018, s. 

602; Kitzinger, 1994).  

Attityder som begrepp definieras i denna studie som att det finns både medvetna och 

omedvetna attityder. Därmed skapade gruppuppgifter en möjlighet till att djupgående diskutera 

frågor om attityder, skapa utrymme för reflektion och en chans för omedvetna attityder att 

komma upp till i ytan hos deltagarna. De uppgifter som genomfördes lyfte även upp det 

känsliga ämnet av åldersdiskriminering på en nödvändig konkret nivå som inte var direkt 

kopplad till deltagarnas eget arbete, erfarenheter eller arbetsgivare. Möjlighet skapades därmed 

för deltagarna att tänka bortom vad som enligt normen är acceptabelt att säga, tycka och tänka 

om ämnet i fråga. Vi hade dock i åtanke att deltagarna kan påverkas av varandra i sina svar och 
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att en risk finns för att deras uttryckta och medvetna attityder inte nödvändigtvis speglar deras 

verkliga attityder.  

Gruppintervjuer var således den bäst lämpade datainsamlingsmetoden för att belysa vårt 

syfte och våra frågeställningar likväl som metoden skapade ett djupare material kring ämnet 

om åldersdiskriminering och äldres möjlighet till arbete.  

4.3.4 Gruppintervjuer via videosamtal 

Med anledning av sjukdomen Covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset behövde vissa 

ändringar i studien genomföras, där datainsamlingsmetoden bland annat påverkades. Flertal av 

studiens deltagare arbetade hemifrån då deras arbetsgivare följde Folkhälsomyndighetens 

(2020) rekommendationer om att samtliga svenska invånare i den mån som var möjlig borde 

arbeta hemifrån och socialt distansera sig. Med anledning av detta valde vi att utföra alla 

gruppintervjuer genom videosamtal i syfte att enklare få tillgång till fältet, underlätta för 

intervjudeltagarna och minska risken för eventuell smittspridning genom onödigt resande. 

Kvalitativa gruppintervjuer via videosamtal innebar många fördelar men även vissa 

nackdelar (Brown, Lo Iacono & Symonds, 2016; Seitz, 2016). Videosamtalet påverkade 

intervjuerna genom att en del av kroppsspråket och andra icke-verbala signaler förbigicks, samt 

att det stundvis var svårt att höra vad deltagare sa vid de tillfällen de pratade samtidigt. Däremot 

motverkades detta genom ett större fokus på ansiktsuttryck och information till deltagarna om 

förhållningsregler för intervjun, så som att prata tydligt (Seitz, 2016). 

Gruppintervjuer via videosamtal var både tidseffektivt och kostnadseffektivt och urvalet 

behövde inte vara geografiskt begränsat (Brown m.fl., 2016; Cheng, 2017). Videosamtal gav 

således möjligheten att kontakta företag och deltagare från olika delar av Sverige och inga 

resurser i form av tid för resor behövde användas.  Tillgång till datorer och bra 

internetuppkoppling var för deltagarna inget problem och intervjuerna genomfördes i tysta och 

ostörda miljöer enligt rekommendation (Seitz, 2016) vilket medförde att intervjusituationerna 

uppnådde en hög kvalitet. Med bakgrund i denna information anser vi att gruppintervjuer via 

videosamtal var passande för att undersöka studiens syfte och frågeställningar.  

4.3.5 Utformning av intervjuguide, inledande uppgift och case  

Utformningen av denna studies intervjuguide utgick ifrån Bryman (2018, s. 617) och 

rekommendationer om öppna frågor och trattprincipen. Under gruppintervjuernas gång kom 

intervjuguiden att ändras efter vad deltagarna själva tog upp. Vi uppmärksammade bland annat 

Grupp 1 som i resonemang och reflektioner lyfte något de själva ansåg var viktigt inom studiens 
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ämne, nämligen tillvägagångssätt för att motverka att åldersdiskriminering sker i en 

rekryteringsprocess. Med inspiration från deras samtal lyfte vi den aspekten av ämnet i vår 

studie. Därmed lade vi till intervjufrågan “Vad kan man inom HR göra för att få rekryterare 

medvetna om sina fördomar mot äldre arbetssökande?” till resterande intervjuer. Materialet 

som blev av denna fråga kom sedan att forma studiens andra frågeställning och vi förhöll oss 

således öppet för deltagarnas egen formgivning av empirin. I intervjuguiden, se Bilaga 2, finns 

de tillagda frågorna i kursiv text. 

Intervjuguiden inleder med repetition av relevant information för deltagarna, såsom 

etiska aspekter och studiens syfte. Sedan följer noga instruktioner för oss intervjuare om när 

och hur diskussionsunderlagen i form av inledande uppgift och case ska presenteras samt vilka 

frågor som ska ställa till deltagarna om diskussion exempelvis stannar av. 

Vår inledande uppgift och case är utformade efter noggrann undersökning och analys av 

tillvägagångssätt i andra tidigare liknande studier (t.ex. Ahmed m.fl., 2012, Carlsson m.fl., 

2017). I konstruktionen av den inledande uppgiften, se Bilaga 3, och casen, se Bilaga 4 och 

Bilaga 5, har vi inriktat oss på specifika branscher där äldre arbetssökande enligt tidigare 

studier (Henkens & Turek, 2019, s. 1) har stor sannolikhet att bli diskriminerade då yngre 

premieras. Dessa branscher är de som rekryterar till mindre kvalificerade juniora tjänster, som 

försäljning och restaurang. Den inledande uppgiften utformades dock utifrån en mer 

kvalificerad tjänst inom mediaproduktion i syfte att lyfta fram specifika egenskaper som ofta 

kopplas ihop med yngre arbetssökande, exempelvis kommunikativ och kunnig inom sociala 

medier.  

Efter den inledande uppgiften ställdes en fråga om vad som karaktäriserar en attraktiv 

arbetssökande. Frågan syftade till att erhålla material om vilka personliga egenskaper en 

arbetssökande helst ska ha på dagens arbetsmarknad för att sedan jämföra detta med vilka 

personliga egenskaper deltagarna och tidigare forskning tillskriver äldre och yngre 

arbetssökande. Casen och inledande uppgiften medförde att samtliga grupper i huvudsak 

diskuterade studiens ämne utifrån de givna branscherna trots sina egna skilda branscher som 

de verkar inom, vilket gav ett mer enhetligt material.  

Cv-mallarna i casen utformades med inspiration från tidigare forskning (Ahmed m.fl., 

2012; Carlsson m.fl., 2017). Exempelvis valdes två vanliga manliga svenska förnamn och 

efternamn för att materialet inte skulle påverkas av etnisk diskriminering eller 

könsdiskriminering. Namnen valdes utifrån statistik över vanliga svenska förnamn och 

efternamn (SCB, 2020). För att motverka problem med att den äldre kandidatens cv skulle 

innehålla mer relevant arbetslivserfarenhet än den yngre kandidaten, utformade vi Case 1 



 

 

 

 

26 

utifrån studien av Ahmed m.fl. (2012) där den äldre kandidaten länge hade tjänstgjort i 

militären vilket inte var av relevans för den aktuella tjänsten. Jobbannonserna i såväl Case 1 

som Case 2 utformades utifrån existerande jobbannonser på Arbetsförmedlingens (u.å.) sida 

över lediga jobb i Sverige. De två jobbannonserna justerades enbart minimalt i syfte att bli mer 

läsvänliga och är därmed representativa för hur jobbannonser på dagens svenska arbetsmarknad 

kan se ut. 

Efter inledande uppgift och casen följer flera generella frågor som har ett direkt fokus på 

äldres anställningsbarhet, vad HR-avdelningar kan göra för att förbättra äldres 

anställningsbarhet och rekryterares attityder kring äldre. Vi valde dock i intervjuerna att 

använda begreppen fördomar och stereotyper istället för attityder, då det enligt vår uppfattning 

är vanligare och mer lättförståeliga begrepp. Flertal intervjufrågor är inspirerade av tidigare 

forskning varav tre frågor om äldres anställningsbarhet till stor del liknar tre frågor i studien av 

Ahmed m.fl. (2012):  

 

- Effektivitet är en viktig faktor på många arbetsplatser. Hur resonerar ni att äldre 

respektive yngre anställda bidrar till denna effektivitet? 

 

- En annan viktig faktor på många arbetsplatser är arbetsatmosfären. Hur resonerar ni att 

äldre respektive yngre anställda bidrar till en bra arbetsatmosfär? 

 

- En tredje viktig faktor på många arbetsplatser är kompetensutveckling. Hur resonerar 

ni att inställningen hos äldre respektive yngre anställda är mot förändring och 

utveckling? 

 

Dessa frågor anser vi gav viktig information kring attityder om äldre genom de HR-aktivas 

diskussioner om äldre i samband med effektivitet, arbetsatmosfär och kompetensutveckling. 

Intervjun avslutades med att deltagarna tillfrågades om de hade tänkt på något under intervjuns 

gång som inte tagits upp, vilket många gånger medförde att nya perspektiv diskuterades. 

Vidare har vi i utformningen av inledande uppgift och case operationaliserat Ingleharts 

värderingsteori (1977; 2018) genom att konkretisera de generationsskillnader som teorin talar 

om till åldersskillnaden mellan casens yngre och äldre kandidater. Operationalisering sker även 

genom konkretisering av värderingar som begrepp till en nivå som är begriplig för deltagarna. 

Tidigare forskning visar nämligen att värderingar sällan används som begrepp när man talar 

om åldersdiskriminering av äldre. Istället är attityder, stereotyper och fördomar mer 

förekommande (t.ex. Johnston & Malinen, 2013; Campion & Posthuma, 2009; Allore m.fl., 

2015 & Solem, 2020). I punkt 1.4 tydliggörs även komplexiteten i definitionen av attityder och 
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stereotyper som begrepp vilket styrker behovet av operationaliseringen. Därför användes det 

mer förekommande och lättförståeliga begreppet fördomar under insamlingen av studiens 

material. 

4.3.6 Datainsamling 

Detta avsnitt behandlar genomförandet av gruppintervjuerna och efterkommande 

transkribering. Studiens material består av sex stycken gruppintervjuer där samtliga var ungefär 

en och en halv timme långa vilket gav nio timmar av intervjumaterial. Intervjuerna 

genomfördes via videosamtal där alla utom en grupp satt i sina separata hem framför en dator 

under arbetstid. En grupp genomförde intervjun på sitt arbetskontor och satt tillsammans 

framför en gemensam dator. Vi författare tillika intervjuare befann oss i samma rum under 

intervjuerna för att underlätta vår kommunikation. Som beskrivet ovan i avsnittet 

Gruppintervjuer via videosamtal kan intervjuer via videosamtal innebära vissa negativa 

aspekter. Däremot anser vi att alla intervjuer flöt på utan större störningar och att materialet 

inte påverkades av att intervjuerna skedde via videosamtal.  

Gruppintervjuerna började med att vi återupprepade etiska aspekter och även 

presenterade hur intervjun skulle utföras samt studiens syfte. Deltagarna fick initialt inte 

information om studiens syfte kring åldersdiskriminering utan endast att vi ville undersöka hur 

personer som är aktiva inom HR i grupp diskuterar kring vad som är en attraktiv arbetssökande. 

Efter två intervjuer drog vi dock slutsatsen att diskussionen blev mer givande om deltagarna 

informerades innan första caset att studien mer specifikt behandlade äldres anställningsbarhet. 

Etiken kring detta behandlas närmare i 4.6. 

Information om intervjuns tillvägagångssätt åtföljdes av att deltagarna fick presentera 

sig, dock frågade vi inte om deras ålder utan detta fick de besvara senare via mejl, då ålder kan 

anses vara ett känsligt ämne för vissa. Sedan utfördes en inledande uppgift där deltagarna fick 

diskutera kring en jobbannons som digital kommunikatör och tjänstens ideala arbetssökande. 

Ett case presenterades sedan med en jobbannons som servitör och två stycken tillhörande cv:n 

där deltagarna samtalade om de olika kandidaternas lämplighet för tjänsten. Efter detta följde 

ett till case med en jobbannons som butikssäljare och med två tillhörande cv:n. Även här 

diskuterade deltagarna om kandidaternas lämplighet. Casen fungerade som 

diskussionsunderlag för deltagarna under intervjun och med anledning av detta redovisas, i 

studiens resultat, diskussionerna som följde av casen tillsammans med många andra delar av 

intervjun, vilket är av vikt att notera. 
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Intervjuerna avslutades med ett antal generella frågor kring äldres anställningsbarhet och 

tillfälle gavs även till deltagarna att uttrycka tankar kring åldersdiskriminering som de ansåg 

inte hade tagits upp innan. Detta medförde, som tidigare nämnt, att fler intressanta synpunkter 

togs upp under intervjuerna eftersom nya frågor skapades utefter deltagarnas tankar. 

Intervjuerna genomfördes under tre åtföljande dagar för att sedan i nära anslutning till 

genomförandet transkriberas talspråksnära. Småord som inte tillförde någonting till meningen, 

till exempel “mm”, “ah” och “så” valdes dock att inte transkriberas. Materialet anonymiserades 

även under transkriberingen vilket innebar att namn och specifika ord som kunde kopplas till 

deltagarna eller deras arbetsgivare fingerades. Efter transkriberingen analyserades materialet 

för att få fram användbara koder till resultatet. 

4.4 Analysförfarande 

Vid analysen av materialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med kodning av 

materialet. Kodningen underlättade för oss att se mönster i materialet och snabbare lägga vårt 

fokus på de delar som var intressanta för studien. Kodningen möjliggjorde således till en 

organisering och strukturering av materialet (David & Sutton, 2016, s. 274). 

Inom kvalitativ innehållsanalys finns olika inriktningar varav vi har valt konventionell 

(Hsieh & Shannon, 2005). Den konventionella inriktningen lät vårt material själv styra vilka 

kategorier som var passande genom att vi förhöll oss induktivt vid kodningen och inga 

kategorier var därför bestämda i förväg (Hsieh & Shannon, 2005). Valet av konventionell 

inriktning motiveras genom vår vilja att minska vår påverkan på analysförfarandet och 

resultatet genom vår förförståelse och förutfattade meningar av ämnet. 

Vid den induktiva kodningen av vårt material utgick vi från tillvägagångssättet för 

kvalitativ innehållsanalys enligt David och Sutton (2016, s. 274 & 277). Därmed läste vi initialt 

igenom transkriberingen noga ett flertal gånger i syfte att nå en trovärdig och full förståelse av 

materialets innehåll. Det induktiva förhållningssättet medförde att meningsbärande enheter i 

ord eller stycken sedan markerades och sammanställdes. Efter sammanställning av 

meningsbärande enheter såg vi till mönster och likheter i dessa för att därefter bilda kategorier 

som slutligen formades till större teman. Teman delades upp i de två frågeställningarna för 

studien och sedan innehöll varje tema en eller flera kategorier och ibland även subkategorier. 

Det första temat fick därmed namnet Hur HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang 

resonerar om äldres anställningsbarhet och innebörden av rekryterares attityder mot äldre 

arbetssökande. Det andra temat fick då namnet Hur HR-aktiva från olika 
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rekryteringssammanhang resonerar om hur åldersdiskriminering mot äldre arbetssökande kan 

motverkas. Studiens kodningsschema redovisas i sin helhet under Bilaga 6. 

4.5 Metodvalets kvalitet 

Forskare inom kvalitativ metod har meningsskiljaktigheter om begreppen validitet och 

reliabilitet är passande att använda för att beskriva metodens kvalitet (Bryman, 2018 s. 471). 

Exempelvis begreppet generaliserbarhet blir inte användbar i kvalitativa studier då oftast små 

urval tillämpas och inte heller replikerbarhet kan skapas eftersom den sociala situationen som 

studierna utfördes i ständigt förändras (Goetz & LeCompte, 1982). Istället används i denna 

studie andra begrepp för att visa på metodvalets relevans och möjlighet att på ett sanningsenligt 

sätt besvara studiens frågeställningar, även kallat tillförlitlighet (Bryman, 2018, s. 468).  

Ett av kriterierna för tillförlitlighet är studiens trovärdighet vilket innebär att forskaren 

ska tolka materialet korrekt och återge en sanningsenlig social verklighet (Bryman, s. 468). 

Detta säkrades genom att vi under utförandet av gruppintervjuerna stämde av med deltagarna 

om vi uppfattade deras diskussioner och resonemang korrekt för att kunna återberätta en 

sanningsenlig social verklighet (Bryman, 2018, s. 467–468). Ännu ett viktigt kriterium för 

studiens tillförlitlighet är överförbarhet, vilket innebär att kvalitativa metoder har som mål att 

uppnå djup och detaljrikedom istället för generaliserbarhet. Gruppintervjuer med inslag av 

fokusgrupper blir då en passande metod för att uppnå detta djup, då fokus är på några få 

deltagarnas upplevelser som diskuteras noggrant. 

Ytterligare ett delkriterium i tillförlitlighet är studiens pålitlighet (Bryman, 2018, s. 468–

469) vilket har säkrats genom transparens och noga redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen. Vår handledare har även granskat denna pålitlighet under processens 

gång. Vidare förhåll vi oss i bakgrunden och influerade inte samtalet annat än med 

diskussionsunderlag och följdfrågor ifall samtalet stannade av. Vi förhöll oss således till stor 

del neutrala vilket ytterligare säkras studiens tillförlitlighet (2018, s. 473). 

4.6 Etiska överväganden 

I denna studie har vi följt de forskningsetiska principer som följer god forskningssed i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017; 2002). Kravet om information följdes genom mailet som 

skickades ut med förfrågan om deltagande i studien där deltagarna fick informationsbrevet 

bifogat, se Bilaga 1. Brevet innehöll bland annat information om studiens syfte, deltagarnas 
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konfidentialitet och att de kunde avbryta när de ville. Enligt samtyckeskravet samlade vi även 

in samtycke att delta i studien från samtliga deltagare och även från deras arbetsgivare. 

Vid gruppintervjuernas början återupprepades syftet med undersökningen samt de 

forskningsetiska principerna, vilket finns beskrivet i Bilaga 2. Beslutet att initialt inte berätta 

om studiens mer specifika syfte togs med avsikt att minska vår påverkan av innehållet i 

deltagarnas diskussion under den första delen av varje gruppintervju. Att undanhålla denna 

information från deltagarna anser vi är etisk försvarbart eftersom vi under pilotstudien 

uppmärksammade att deltagarna själva talade i termer som kan kopplas till 

åldersdiskriminering. Vidare blev vår huvudfokus mer uttalat när vi under den senare delen av 

intervju gick in på casen och generella frågor kring äldres anställningsbarhet. 

Enligt konfidentialitetskravet kommer studiens insamlade material att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd för att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. Under studiens 

gång förvarades även materialet på ett sådant sätt att endast vi och vår handledare hade tillgång. 

Genom transkriberingen av intervjuerna avidentifieras deltagarna genom fingerade namn och 

allt som sades som kunde identifiera antingen dem själva eller deras arbetsgivare 

anonymiserades. Studiens material kommer endast att användas för ändamål inom vår 

forskning i enlighet med nyttjandekravet. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av studiens datainsamling genom 

gruppintervjuer. Transkriberingarna har kodats enligt analysförfarandet och material har 

valts ut för att besvara studiens frågeställningar. Det utvalda materialet redovisas fördelat 

över punkter som representerar respektive frågeställning. Under 5.1 redovisas olika faktorer 

som de HR-aktiva resonerar har koppling till äldres anställningsbarhet, som utformningen på 

ett cv, personliga egenskaper och rekryterares fördomar. Slutligen redovisar punkt 5.2 HR-

aktivas resonemang om hur rekryterares åldersdiskriminering av äldre arbetssökande kan 

motverkas. Materialet kommer löpande att analyseras utifrån Ingleharts teori om värderingar 

och attityder.  

5.1 HR-aktivas resonemang om äldres anställningsbarhet med fokus på rekryterares 

attityder mot äldre arbetssökande 

För att finna förståelse för varför åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker har vi i 

denna studie sett till hur HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang resonerar om äldres 

anställningsbarhet. Det insamlade materialet visar tydligt att samtliga deltagande HR-aktiva 

resonerar att äldres anställningsbarhet påverkas såväl positivt som negativt och såväl direkt 

som indirekt av flertal olika faktorer. Vidare var dessa resonemang i huvudsak liknande hos 

samtliga deltagare. 

5.1.1 Direkta faktorer 

Direkta faktorer i denna studie är de faktorer som de HR-aktiva i sina resonemang kopplade 

till äldre arbetssökande utan inblandning av fördomar och stereotyper. Under intervjuerna 

uppkom resonemang om direkta faktorer dels när deltagarna fick besvara diskussionsfrågan 

“Finns det något kännetecknande för vad som är en attraktiv arbetssökande?”. När de HR-

aktiva diskuterade denna fråga resonerade de både om vad som kännetecknar en attraktiv och 

icke attraktiv arbetssökande oberoende av ålder, där attraktiv då syftar till en arbetssökande 

som en arbetsgivare anser är attraktiv att anställa.  

Om någon skickar in ett väldigt kort eller nästintill obefintligt cv när vi har flera andra 

kandidater som skrivit en bra ansökan, då tycker jag nästan att den kandidaten kan sorteras 

bort direkt (Grupp 4, Hanna). 
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HR-aktiva resonerar således att utformningen på ett cv samt sättet en arbetssökande presenterar 

sig på är en betydande faktor för hur attraktiv en arbetssökande är och därmed även för dennes 

anställningsbarhet. Enligt studiens deltagare ger ett välformulerat cv en bild av hur strukturerad 

och noggrann en arbetssökande sedan kommer vara i tjänsten. En grupp resonerade att 

förmågan att formulera ett bra cv beror på vanan att skriva cv:n och att denna förmåga kan vara 

lika dålig hos såväl yngre som äldre arbetssökande. Då frågans formulering riktade sig mot 

arbetssökande oavsett ålder antyder detta att resterande deltagarna resonerade på liknande sätt. 

En intressant aspekt som uppkom i en grupps diskussioner i relation till utformningen 

av cv är om äldre kan anses ha en nackdel mot sig i sin anställningsbarhet på grund utav 

eventuella generationsskillnader i hur man utformar ett cv: 

 

[...] det är lite beroende på hur personen har utformat sitt cv. Många gånger, lite som Mia 

var inne på med generationsfrågan, kan roller nu för tiden vara väldigt tvetydiga i vad för 

arbetsuppgifter som ingår. [...] Jag tycker nog rent generellt att många äldre fortfarande är 

kvar i att roller är väldigt lika och tydliga fast de inte är det i dagsläget, och då skriver de 

bara ut en enkel titel och kanske inte mycket mer än det. [...] är man inte tydlig i ett cv är 

det svårt för en rekryterare att kunna veta vad man har gjort (Grupp 3, Agnes). 

 

Agnes resonemang kan antas grunda sig i en hennes rekryteringserfarenhet på ett och ett halvt 

år. I och med att ingen annan grupp framförde liknande resonemang likväl som resonemanget 

grundar sig i kort rekryteringserfarenhet är det inte möjligt att generalisera resonemanget till 

hela gruppen av HR-aktiva som studien innefattar. Däremot instämde Agnes kollega Mia i 

resonemanget och detta kan anses som en antydan till att äldres anställningsbarhet kan påverkas 

negativt av generationsskillnader i hur man utformar ett cv. 

Agnes nämner “generationsfrågan” vilket tolkas i bakgrund mot Ingleharts teori (1977; 

2018) som att hon och hennes kollega, som instämmer, ser en skillnad i äldre och yngre 

generationer om förståelsen av aktuella yrkestitlar och dess tillhörande arbetsuppgifter. Denna 

skillnad kan förklaras med teorin då äldre generationer anses ha svårare att anamma nya 

generationers utveckling. 

Vidare resonerar deltagarna om att ovanan att skriva cv kan grunda sig i 

generationsskillnader och att äldre stannar länge på sina arbetsplatser medan yngre är mer 

rörliga på arbetsmarknaden. Detta överensstämmer med Ingleharts (1977; 2018) argument om 

att äldre värdesätter lojalitet och då stannar kvar hos samma arbetsgivare längre. I bakgrund 

mot Ingleharts teori kan vi även anta att den nuvarande yngre generationen kommer vara bättre 

på cv-utformning när de är äldre i jämförelse med den nuvarande äldre generationen. Detta 
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eftersom den yngre generationen har växt upp i ett rörligare samhälle och därmed kan antas 

samla större vana av cv-utformning genom fler byten av arbete. 

Utöver arbetssökandes cv kan även löneläget för tjänster direkt påverka äldres 

anställningsbarhet både till det positiva och negativa: 

Sen får man stämma av löneförväntan eftersom det kan vara viktigt om man är mer 

senior. En sådan kandidat kan ha kommit för långt lönemässigt. Yngre kan såklart även 

tjäna mer än äldre, men man vill stämma av sådana saker för att matcha kandidatens 

förväntan (Grupp 6, Lise). 

 

Lises resonemang återfinns bland mer än hälften av deltagarna vilket starkt antyder att 

löneanspråk är en faktor som direkt sänker eller höjer äldres anställningsbarhet. Om 

rekryteraren under en avstämning får information om att den äldre arbetssökande har en 

förväntan som överstiger det tjänsten kan erbjuda kommer det påverka anställningsbarheten 

för kandidaten negativt, och tvärtom när kandidatens förväntan är i nivå eller lägre än vad 

tjänsten erbjuder.  

 Enligt de HR-aktivas resonemang finns även flertal personliga egenskaper som anses 

vara mer attraktiva än andra på den svenska arbetsmarknaden: 

Jag tänker att de flesta vill ha en person som är flexibel. Det dyker upp i mitt huvud direkt. 

Även lätt för att samarbeta och att man är strukturerad i sitt egna arbete samtidigt som man 

gärna ska vara den här personen som har lätt för att knyta kontakter (Grupp 2, Maja). 

De HR-aktiva resonerade således att attraktiva arbetssökande ska besitta ett flertal personliga 

egenskaper för ökad anställningsbarhet. Flexibilitet, stor samarbetsförmåga och strukturerad 

samt god digital förmåga samtalade majoriteten av deltagarna om. Däremot resonerade en 

deltagare att vilka egenskaper som anses attraktiva beror på typen av tjänst då alla arbeten inte 

kräver samma egenskap för att vara en effektiv arbetstagare, vilket motsäger andra deltagarnas 

resonemang. I alla yrken är möjligtvis inte exempelvis flexibilitet en önskvärd egenskap då 

stabilitet och strukturering värderas högre, i exempelvis tjänsten som ekonomiansvarig. 

Deltagaren menade dock samtidigt att engagemang är positivt för den arbetssökandes chanser 

i en rekryteringsprocess.  

Nedan finns en figur med syfte att tydligare och övergripande illustrera positiva 

egenskaper som av studiens deltagare tillskrivs en attraktiv arbetssökande. 
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Figur 1: Attraktiva personliga egenskaper hos arbetssökande 

 

Som Figur 1 illustrerar resonerar HR-aktiva att en ideal och attraktiv arbetssökande bland annat 

anses vara utåtriktad, flexibel, ambitiös samt ha en god digital förmåga och en vilja att 

utvecklas och lära.  

Personliga egenskaper och arbetssökandes personlighet kan således ha en mycket stor 

betydelse för en arbetssökandes chans att gå vidare i rekryteringsprocessen, vilket citaten nedan 

exemplifierar ytterligare: 

Formell kompetens har rätt många. Vi har ofta flera hundra ansökningar där många har den 

formella kompetensen och man måste gå på andra saker och det är då egenskaper tänker 

jag (Grupp 5, Hugo). 
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Dessa resonemang tolkas som att det ofta kan uppstå situationer där rekryterare får in många 

ansökningar där många arbetssökande har rätt kompetens, till exempel genom korrekt 

utbildning eller arbetslivserfarenhet. I denna situation kommer därför arbetssökandes 

personlighet ha stor betydelse för om man går vidare i processen eller ej. Sammanfattningsvis 

är den personligheten som är mest attraktivt för rekryterare enligt HR-aktivas uppfattning 

personer som bland annat är utåtriktade, engagerade och har lätt för att lära sig nya kunskaper. 

Detta antyder således att äldre arbetssökande som besitter flera av de egenskaper som illustreras 

i Figur 1 har en hög anställningsbarhet. Dessa attraktiva egenskaper anses även vara ett uttryck 

för egenskaper som värdesätts i ett postmaterialistiskt samhälle, då Inglehart (2018) menar att 

postmaterialismen har fått stort fäste i dagens samhälle. Postmaterialismen värdesätter 

majoriteten av dessa egenskaper, exempelvis initiativtagande och viljan att utvecklas. 

Att vara länge hos en och samma arbetsgivare kan dock även ha direkt påverkan på äldres 

anställningsbarhet: 

[...] det är inte alltid ålder det handlar om. [...] Om du har jobbat 30 år i samma tjänst på till 

exempel Ericsson och inte har gjort någonting annat i ditt liv, då är det svårt att matcha dig 

mot ett annat jobb och cv:et blir troligtvis inte så attraktivt. Om du har varit på 10 olika 

arbetsgivare och snarare råkat bli 55 på vägen visar du att du har driv (Grupp 6, Lise). 

I ovan citat kan vi tolka att längden på tidigare anställningar i kombination med antal olika 

arbetsgivare direkt kan påverka äldres anställningsbarhet både negativt och positivt. Individer 

som stannat kvar länge i samma roll anses oflexibla och de individer som rört sig mycket mellan 

olika arbetsgivare kan ge intryck av driv och ambition. Att istället tolka på vilka sätt personliga 

egenskaper påverkar äldres anställningsbarhet är dock inte helt enkelt. Om vi tar lojalitet som 

exempel diskuterade en deltagare följande när hon jämförde den yngre kandidaten Johan mot 

den äldre kandidaten Mikael till tjänsten som servitör i Case 1: 

 

De här kandidater är olika ur den bemärkelsen att Johan är en ambitiös person som har 

hunnit med ganska mycket, men jämfört med Mikael inte alls har hunnit med särskilt 

mycket. Jag tänker att Mikael som varit länge på sina anställningar är en ytterst lojal person, 

kanske. Eller uttråkad, eller inte så ambitiös. Det är det som är svårt att veta (Grupp 1, 

Sandra). 

 

Här kan vi avläsa att Sandra upplever den äldre kandidaten Mikael som en lojal person eftersom 

han i enlighet med Bilaga 3:3 har arbetat länge i sina anställningar. Lojalitet uttrycker Sandra 

först som något positivt. Därefter lägger hon dock betoning på kanske vilket tolkas som en 

problematisering av att hennes upplevelse inte nödvändigtvis är positiv för Mikaels 

anställningsbarhet eller speglar sanningen. Istället kan upplevelsen av lojaliteten grunda sig i 
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en fördom och därmed vara negativ för anställningsbarheten. Lojaliteten tillskrivs då negativa 

ord av att vara uttråkad eller oambitiös. Fördomar om äldre arbetssökande är på detta sätt en 

negativ indirekt faktor för äldres anställningsbarhet vilket vi nu bland annat kommer diskutera 

djupare. 

De attraktiva egenskaperna som presenterats kan i bakgrund av Ingleharts (1977; 2018) 

teori antyda att yngre kommer ses som mer önskvärda arbetssökande. Detta eftersom fler av de 

tidigare nämnda egenskaperna, som innovation och vilja att utvecklas har stark samhörighet 

med postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar vilka yngre oftare besitter. Dessa 

värderingar har sitt ursprung enligt Inglehart i ett samhälle där nytänkande och 

förändringsbenägenhet värderas högt, vilket äldre med materialistiska- och 

överlevnadsvärderingar inte växt upp i. 

5.1.2 Fördomar om äldre arbetssökande 

De önskvärda egenskaperna hos en arbetssökande om att ha en god social förmåga, vara 

utåtriktad och engagerad tillskrivs ofta yngre arbetssökande genom positiva stereotyper. Detta 

innebär att det bland annat finns negativa stereotyper, även kallat fördomar, om äldre 

arbetssökande som menar att äldre mer sällan har dessa önskvärda egenskaper, vilka skulle 

kunna höja äldres anställningsbarhet. Positiva stereotyper mot yngre arbetssökande, likväl som 

fördomar mot äldre arbetssökande blir således en indirekt faktor som påverkar äldres 

anställningsbarhet negativt. Därför kommer vi nu från vårt material exemplifiera olika positiva 

stereotyper mot yngre arbetssökande och fördomar mot äldre arbetssökande som de deltagande 

HR-aktiva resonerade existerar på den svenska arbetsmarknaden idag.  

Löneanspråk som tidigare har nämnts som en direkt faktor kan även påverka 

anställningsbarheten hos äldre indirekt och då främst negativt. Detta genom att rekryteraren 

gör antaganden om att den äldre är överkvalificerad för tjänsten och därmed inte skulle 

acceptera en låg lönenivå, vilket följande citat exemplifierar väl när Grupp 3 diskuterade varför 

en arbetssökande med rätt kompetens riskerar att inte bli kallad till intervju: 

 

[...] beroende på löneläget hade jag som arbetsgivare känt mig ganska fräck att fråga någon 

med 20 eller kanske 30 års erfarenhet inom branschen att gå ner flera tusen i lön. [...] Det 

hade inte känts bra för mig. Då hade jag hellre tagit kontakt med kandidaten och meddelat 

hur läget såg ut [...] och se om någon mer senior tjänst passar (Grupp 3, Agnes). 

 

Agnes resonerar här att en arbetssökande med lång erfarenhet i likhet med många äldre 

arbetssökande riskerar att inte bli kallad till intervju eftersom deras löneanspråk vid kontakt 
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och avstämning är för högt. Detta antyder även att rekryterare kan skämmas över att behöva 

ställa sådana frågor till äldre arbetssökande. Agnes resonerar att hon först skulle ta kontakt med 

den arbetssökande för att stämma av löneanspråket innan kandidaten väljs bort. I bakgrund till 

materialet som redovisats i punkt 5.1.2 och 5.2 ställer vi oss dock skeptiska till Agnes 

tillvägagångssätt. Tidigare material från denna studie visar på att rekryterare inte tar sig tid att 

kontakta äldre arbetssökande om oklarheter och tyvärr väljer bort äldre arbetssökande på grund 

av deras av fördomar och omedvetna attityder.  

Fördomar om äldre arbetssökande kopplat till ambition och engagemang i arbetet 

framkom även när de HR-aktiva diskuterade utifrån diskussionsfrågan “Vad tror ni att det finns 

för fördomar mot äldre på arbetsmarknaden? 

 

En fördom jag hör titt som tätt när folk pratar om äldre är att “man inte kan lära gamla 

hundar att sitta". Idag vill man väldigt mycket ta in personer man kan forma så jag tror att 

det finns en stor fördom om att det är svårare att forma de äldre. Och att det kan finnas 

fördomar om att de skulle ha stagnerat och inte fyllt på med lika mycket ny kunskap som 

yngre (Grupp 1, Sandra). 

Förändringsbenägenhet och viljan att utvecklas anses således som viktiga egenskaper för att 

bli sedd som en attraktiv arbetssökande enligt de HR-aktivas uppfattning. Samtidigt 

diskuterade samtliga grupper om att dessa egenskaper ofta inte associeras till äldre 

arbetssökande och att fördomar därmed existerar. Äldre kan ses som trötta på sitt arbete och att 

de värderar trygghet över avancemang och utveckling. De fördomar som deltagarna 

diskuterade kring äldres vilja till kompetensutveckling och förmåga att lära nytt sammanfattas 

bra i det välkända uttrycket “Man kan inte lära gamla hundar att sitta” som Sandra nämnde. En 

annan fråga som deltagarna diskuterade kring var hur effektivitet och äldre arbetssökande 

kunde sammankopplas, då effektivitet är en viktig komponent i företag. 

Det är väl en vanlig generell fördom, som många av våra kunder kan uttala sig om, 

att äldre kanske inte har samma effektivitet (Grupp 4, Hanna). 

Detta material anses i denna studie visa på hur äldre arbetssökandes anställningsbarhet minskar 

eftersom det finns fördomar kring äldre och effektivitet. HR-aktivas uppfattning är att äldre 

anses vara mindre snabba än yngre och att deras effektivitet kommer minskas på grund av 

fysiska problem, såsom värk, som kommer ge upphov till långsammare tempo och mer 

sjukfrånvaro. 
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Arbetssökandes digitala kompetens var även ett diskussionsämne som kom upp i 

samtliga grupper då de förde resonemang om att en vanlig fördom om äldre är att de har sämre 

digital förmåga än yngre: 

När vi rekryterar inom kundservice där vi vet att man kommer svara på telefon, chatt, mail 

och samtidigt svara på frågor på Instagram och jättemycket händer samtidigt på digitala 

plattformar [...] då har en yngre målgrupp kanske lättare att ta till sig. Sen finns det ju äldre 

personer som också har det, men en yngre målgrupp har kanske lättare eftersom de gör det 

mer privat. Att jobba med Instagram och Snapchat samtidigt är inte konstigt för yngre 

(Grupp 6, Ida). 

 

Deltagarna diskuterade att det finns fördomar om att äldre har sämre digital förmåga, som till 

exempel att arbeta med system, datorer och sociala medier. Flera deltagare kopplade detta, som 

i ett av citaten ovan, att yngre har växt upp med digitaliseringen av samhället och därför med 

större vana kan hantera dem aspekterna i sitt arbete. Med bakgrund i Ingleharts (1977; 2018) 

socialisationshypotes antyder detta på att samhället som yngre är socialiserade i har format 

deras värderingar och även deras kunskaper och egenskaper, då moderna tekniska uppfinningar 

alltid varit en del av deras vardag. 

Flera grupper diskuterade även kring den inledande uppgiften, Bilaga 2, som tidigare 

nämnts utformades för att påvisa de stereotyper som tillskrivs yngre arbetssökande, där de 

associerade egenskaperna kommunikativ och social förmåga till den jobbannonsen: 

 

Jag hade nog tittat efter en social problemlösare på något sätt. Jag hade försökt titta efter 

någon väldigt social, väldigt driven och sådär (Grupp 1, Jesper). 

 

Detta tolkas som att yngre tillskrivs den positiva stereotypen av att vara sociala och 

kommunikativa, då arbetsannonsen var utarbetad för att deltagaren skulle anse att det var en 

junior roll. 

Enligt HR-aktivas resonemang anses äldre vara mindre utvecklingsbenägna, mindre 

engagerade och ha en sämre digital förmåga. Dessa personliga egenskaper kan på ett tydligt sätt 

kopplas till Ingleharts (1977; 2018) teori om generationsskillnader i värderingar och attityder. 

Yngre med postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar kommer ha större fokus på sin 

egna utveckling eftersom de enligt sina värderingsgrunder värdesätter individualism och 

livskvalité. Yngre anses även mer engagerade och ambitiösa vilket kan ha sin grund i att de 

enligt teorin värdesätter innovation och att man inte ska arbeta endast för att uppnå 

materialistiska mål och överleva.  
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Äldre generationer värdesätter istället enligt Inglehart (1977; 2018) hårt arbete, 

ekonomisk säkerhet och kollektivism. Detta kan möjligtvis förklara äldres tendens att stanna 

kvar länge hos en arbetsgivare samt de lägre kraven på utveckling än yngre. Värdesättandet av 

ekonomisk säkerhet kan tolkas som att den tryggheten som finns i att stanna hos samma 

arbetsgivare överväger viljan att avancera och utvecklas i sin arbetsroll. Fokus på kollektivism 

kan innebära att de värdesätter gemenskapen på en välkänd arbetsplats än att träffa nya 

medarbetare hos en ny arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis har materialet visat flertalet fördomar om äldre arbetssökande som 

enligt HR-aktivas uppfattning finns på den svenska arbetsmarknaden. Nedan i Figur 2 

sammanfattas detta illustrativt för att ge en överblick över materialets resultat över fördomar 

mot äldre på arbetsmarknaden. 

 

Figur 2: Fördomar om äldre 
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Som Figur 2 visar resonerar HR-aktiva att äldre arbetssökande bland annat anses vara mindre 

drivna, mindre formbara, ha mindre vilja att utvecklas samt mindre effektiv än yngre 

arbetssökande. Resonemanget kring effektiviteten var att äldre inte är lika snabba och 

engagerade som yngre och därför inte kommer att bidra lika mycket till företaget. Det fördes 

även dock resonemang inom grupperna om att effektiviteten till och med kan vara högre bland 

äldre än bland yngre, vilket nästa avsnitt bland annat kommer fördjupa sig inom. 

5.1.3 Positiva stereotyper om äldre arbetssökande 

Som tidigare nämnts är effektivitet en viktig faktor för att företag ska fungera och bli 

framgångsrika. Grupperna diskuterade om att äldre ses som mindre effektiva än yngre av ett 

flertal anledningar. Däremot finns det även positiva stereotyper kring äldre och effektivitet som 

även dem påverkar äldres anställningsbarhet:  

 
Effektivitet kan vara att man springer på rätt bollar, att man vet hur det är av erfarenhet och 

hur man ska strukturera upp sitt arbete. Man kan nämligen vara sjukt ineffektiv som ung 

för att man springer runt som ett skållat troll och gör jättemycket av allt istället för rätt 

saker (Grupp 6, Lise). 

 

 

Samtliga grupper resonerade att ålder kan föra med sig en effektivitet genom att individen vet 

vad som har fungerat i tidigare liknande situationer och därmed kan ta mer genomtänkta beslut 

högre upp i åldern. HR-aktivas uppfattning anses även vara att yngre ofta kan lägga fokus på 

fler saker och i sin önskan att vara ambitiösa försöka utföra för många arbetsuppgifter och 

genom detta bli ineffektiva. En grupp förde även resonemanget att yngres snabba arbetssätt kan 

ha samband med att samhället de har uppfostrats i har fokus på snabbhet och utveckling, snarare 

än eftertänksamhet och tålamod. 

Unga arbetssökandes krav på utvecklingsmöjligheter såsom kompetensutveckling och 

avancemang inom företaget diskuterade även deltagarna kunde vara en nackdel eftersom 

företag inte alltid kan erbjuda detta och därför lätt kan förlora yngre medarbetare. Äldre ansågs 

ha mindre krav på utveckling med större möjlighet att behålla äldre anställda av flera olika 

orsaker. 

Man vill ha en utvecklingskurva. Man vill ha utmaningar och kompetensutveckling och 

man ställer lite krav på företaget att man ska få det också, medan den äldre generationen 

inte har lika stora krav på det (Grupp 5, Ronja). 

HR-aktivas resonemang om yngres önskan att utvecklas och avancera kan innebära att yngre 

är lätta att förlora till andra företag. Detta anses innebära att yngre oftare rör sig mellan företag 
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på arbetsmarknaden till skillnad från äldre. En deltagare resonerade även att äldre ofta stannar 

kvar längre på sina arbetsplatser än yngre arbetssökande: 

En äldre ser man som någon som inte kommer att flytta runt (Grupp 5, Hugo). 

Citatet ovan visar att äldre anses mindre benägna att geografiskt flytta och att arbetsgivare 

därmed kan ha större tillit till att de kommer att stanna kvar på företaget. En fördom om yngre 

kan därför antas vara att de är mer benägna att flytta runt då de möjligtvis ännu inte stadgat sig 

i samma utsträckning. 

Som nämnts i föregående avsnitt var en positiv stereotyp om yngre arbetssökande enligt 

HR-aktivas resonemang att de hade större social och kommunikativ förmåga än äldre. Dock 

fanns det en grupp som i kontrast till detta resonerade att äldre arbetssökande kan ha bättre 

social och kommunikativ förmåga än yngre: 

Om man ska vara lite fördomsfull så kanske äldre har större erfarenhet av hur man beter 

sig rent socialt för att det ska bli trevligt, eftersom de har varit med om lite olika saker och 

har annat sätt att se på hur man agerar socialt. Jag var på besök på ett företag och då sa de 

att ett av de största problemen med yngre är att det är flera unga som har problem socialt 

när de kommer till dom. För att de gör ett stort no no vid första lunchrasten när tar de upp 

en telefon och tittar i den. Då är det ingen som kommer att bry sig om att lära känna den 

personen [...]. eftersom den visar att den inte bryr sig om personerna runt omkring [...]. Jag 

tänker att äldre är lite bättre på det sociala och är vana på ett annat sätt, än de som tar fram 

sin telefon. Jag tror att yngre inte ser det som något allvarligt eftersom det är den kulturen 

de är uppväxta i (Grupp 5, Hugo). 

Citatet ovan tolkas som en exemplifiering av hur äldre arbetssökandes erfarenhet av olika 

sociala situationer kan leda till en förbättrad social förmåga än yngre arbetssökande. Deltagaren 

resonerar om att det som anses normalt bland yngre individer, som att ta upp en telefon under 

rasten, anses som en sämre social förmåga av en äldre generation och att det uppstår en 

kulturskillnad. Utifrån Ingleharts (1977; 2018) socialisationshypotes kan det tolkas att äldre 

inte har växt upp med användandet av mobiltelefoner vilket gör att dessa inte är ett lika naturligt 

inslag i vardagen som för yngre generationer. Då en stor del av befolkningen idag inte hade 

mobiltelefoner, sociala medier och andra tekniska verktyg under sin uppväxt, kan vi anta att en 

anställds användande av telefonen på rasten av många anses otrevligt och en signal om sämre 

social förmåga. 

Positiva stereotyper av äldre är således bland annat att de är effektiva, stabila, lojala och 

har en god social förmåga. HR-aktiva resonerar att yngres effektivitet kan försämras genom att 

de fokuserar på snabbhet istället för eftertänksamhet eftersom de växer upp i ett samhälle med 

högt tempo. Detta blir således ett tydligt exempel på hur yngre generationers höga värdering av 
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snabbhet enligt Ingleharts (1977; 2018) socialisationshypotes har formats av uppväxtens 

omgivning. Äldre generationer har istället socialiserats i ett samhälle där snabbhet och konstant 

utveckling inte ansågs som det normala och deras eftertänksamhet och erfarenhet kan i 

slutändan leda till en högre effektivitet. Vidare kan den positiva stereotypen lojalitet antas ha 

uppstått eftersom äldre enligt Inglehart (1977; 2018) har materialistiska värderingar där 

solidaritet inom gruppen har stort fokus. 

Idag är det tydligt utifrån HR-aktivas resonemang att de egenskaperna som tillskrivs en 

attraktiv arbetssökande är starkt kopplat till yngre individer. Äldre arbetssökande tillskrivs 

egenskaper där majoriteten kan anses som negativa för deras anställningsbarhet. När äldre 

arbetssökande var yngre såg det troligtvis helt annorlunda ut och med bakgrund i Ingleharts 

socialisationshypotes verkar således ett generationsskifte ha skett. Hypotesen beskriver hur 

värderingsskifte sker då yngre generationer byter ut de äldre i fråga om majoritet och makt. 

Enligt Inglehart har den äldre generationen med materialistiska värderingar tappat sin majoritet 

i samhället och därför kan antas att yngre generationers egenskaper därmed värderas högre. 

Inglehart menar även att värderingsskifte kan ske ifall äldre generationer skulle ta till sig yngre 

värderingar i ett försök att inte hamna efter i utvecklingen (1997; 2018). Detta kan även anses 

ske i dagens samhälle då dessa fördomar mot äldre som diskuteras inte är mer än fördomar. Det 

finns exempelvis många äldre arbetssökande som enligt HR-aktiva som minst lika bra digital 

förmåga och snabbhet som yngre arbetssökande. 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt redovisat flertal positiva faktorer kring äldres 

anställningsbarhet. I Figur 3 nedan presenteras HR-aktivas uppfattning av positiva stereotyper 

som tillskrivs äldre arbetssökanden. 
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Figur 3: Positiva stereotyper om äldre 

 

Som Figur 3 illustrerar är HR-aktiva av uppfattningen att äldre arbetssökande tillskrivs positiva 

stereotyper om att de till exempel har en kort startsträcka inom företag då de har mycket 

erfarenhet att luta sig tillbaka mot och att de har en bättre prioriteringsförmåga än yngre 

individer. Äldre kan även anses vara mer effektiva och kommer stanna kvar på företaget länge 

till skillnad från yngre som i större utsträckning associeras med att byta arbetsgivare ofta. 

5.1.4 Medvetenhet om attityder 

Att vara medveten om de fördomar och attityder man har mot äldre arbetssökande är av stor 

vikt för att undvika åldersdiskriminering resonerar HR-aktiva. I kontrast till detta är majoriteten 

av de HR-aktiva överens i sina resonemang om att en omedvetenhet existerar.  

Jag tror alla vi, på individuell nivå så har alla fördomar som vi inte vet om och det kan ju 

vara olika för varje person, stöter jag på nån som har läst samma utbildning som jag på 

samma universitet så är det klart att jag, nån del av mig vill ju bara säga att det här är en 



 

 

 

 

44 

trevlig kandidat, så första känslan är ju ändå så, sen hoppas man ju att det inte genomsyrar 

resten av rekryteringsprocessen vilket det inte ska göra (Grupp 6, Ida). 

 

Deltagarnas resonemang liknande de från citaten ovan att rekryterare inte är medvetna om sina 

fördomar om äldre och att detta kan påverka den arbetssökandes första intryck. En av 

deltagarna kallade till och med medvetandegörandet av fördomar som sin svåraste och 

viktigaste uppgift. Flertalet deltagare tog även upp att oavsett försök att medvetandegöra 

fördomar kommer fördomar ändå påverka första intrycket och den första magkänslan av den 

arbetssökande. Medvetenheten kan dock medföra att rekryterare inte agerar på det första 

intrycket och sin magkänsla. 

Precis som Ida resonerade även andra HR-aktiva om varför denna omedvetenhet existerar 

genom att problematisera homogenitet som fenomen i samband med diskussionsfrågan “Tror 

ni att man som rekryterare är medveten om fördomar och attityder man har mot äldre 

arbetssökande?”: 

 

Man faller lätt, tycker jag i alla fall, för de som är lite taggade, lite framåt och lite 

kommunikativa redan på intervjun. [...] det behöver inte betyda att den passar bäst för 

uppgiften. Det är jättesvårt. Man gillar folk som är väldigt lik en själv [...]. Då är det nästan 

nästan alltid att man klickar på något personligt plan. Jag rekryterar nog sådana som jag 

hade velat hänga med. På det bolag jag var innan hade vi lite det som strategi. Det är ganska 

enkelt att rekrytera människor som man skulle vilja umgås med, och det skapade till slut 

en väldigt trevlig sammansättning av människor (Grupp 1, Jesper). 

 

Jespers citat ovan är ihopsamlad från tre olika närliggande delar i intervjun där han till stor del 

låter fundersam och som att han pratar mer till sig själv än till sin kollega. Detta antyder att han 

under intervjun blir fundersam om hans sätt att rekrytera fram tills nu är fördomsfritt eller ej 

och att dessa funderingar nu tar sig till uttryck. Hans funderingar visar ett tydligt tecken på den 

omedvetenhet rekryterare har om sina egna fördomar och attityder mot olika typer av 

arbetssökande. Samt hur denna omedvetenhet skapar risker för homogenisering i 

urvalsprocesser, och inte minst under intervjuer. 

Homogeniseringen som flera deltagare diskuterade, däribland Ida och Jesper, visar att 

rekryterare får en positiv magkänsla för kandidater som är lika dem själva i exempelvis ålder. 

Inglehart (1977; 2018) teoretiserar att grupper inom samma generation har liknande 

värderingar och attityder, vilket kan förklara varför individer med liknande ålder dras till 

varandra i rekryteringssituationer. En ung rekryterare kommer känna större samhörighet med 

en kandidat ur samma generation då de har gemensam bakgrund med liknande värderingar. 
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Äldre kandidater kan därför ha en nackdel i de rekryteringsprocesser där rekryteraren är yngre 

och av annan generation. 

Omedvetenheten hos rekryterare utgör en risk för att homogenisering sker då rekryterare 

premierar kandidater ur samma generation. Sandra, Jespers kollega, resonerade djupare om 

anledningar till omedvetenhetens existens:  

  

Det är jättesvårt, jag tänker som sagt att det beror på självinsikten hos rekryteraren. [...]. 

Om man tar i vår bransch är det inte så många som skaffar en HR-funktion. Det skulle jag 

säga nästan är bland det sista man sätter på plats kanske i en sådan organisation, om man 

tar det mindre företaget som växer kontinuerligt. Det gör att [...] att det inte är lätt att hitta 

anställda som enbart skulle vilja vara chefer utan de vill arbeta med sitt yrke också. Då 

kanske man måste sätta en chefsroll på en viss procent och på någon som de inte vill sitta 

på ett kontor och göra massa administrativt (Grupp 1, Sandra). 

 

Sandras resonemang återfinns i flera intervjuer där deltagarna diskuterade att företag med en 

verksamhet utanför HR har större risk för att åldersdiskriminera, då rekrytering inte är deras 

huvudverksamhet. Chefer med rekryterande ansvar kan likt Sandra säger lägga mindre 

engagemang på rekryteringar då de till exempel kan ha tvingats till det ansvaret. HR-

avdelningar är även enligt HR-aktivas resonemang en mindre prioritering i många företag och 

därför kommer inte samma resurser läggas på en god rekryteringsprocess där fördomar kan 

upptäckas. Vissa deltagare resonerade även att den rekryterande chefens ålder inverkade på 

vilken ålder de rekryterar. En ung chef med rekryteringsansvar kommer omedvetet välja in 

andra unga i sitt arbetslag. 

5.1.5 Sammanfattning av direkta och indirekta faktorer 

Sammanfattningsvis har HR-aktiva resonerat om flertalet orsaker vilka kan inverka på äldres 

anställningsbarhet. Dessa orsaker är direkta faktorer som utformning av cv och löneanspråk 

samt ett flertal indirekta faktorer som utgår från rekryterares stereotyper om äldre 

arbetssökande. Generellt resonerade deltagarna om flera egenskaper som en attraktiv 

arbetssökande ska ha, till exempel initiativtagande och förändringsbenägen. Majoriteten av 

dessa egenskaper diskuterades sedan oftast tillskrivas yngre arbetssökande, vilket tolkas ha en 

negativ inverkan på äldres anställningsbarhet. Att äldre skulle ha högre sjukfrånvaro och sämre 

digital förmåga är andra exempel på fördomar mot äldre. Materialet visade dock även på 

flertalet positiva stereotyper då äldre tillskrivs egenskaperna lojala och att deras långa 

erfarenhet kan leda till högre effektivitet och bättre social förmåga. Till sist presenterades även 
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material om HR-aktivas resonemang om rekryterares stora omedvetenhet om sina fördomar 

om äldre 

Avslutningsvis kan konstateras utifrån dessa resonemang att det finns ett behov av ökad 

medvetenhet hos rekryterare om de eventuella fördomar rekryterare kan ha mot äldre 

arbetssökande. Frågan är hur man skulle kunna öka denna medvetenhet för att minska risken 

för att åldersdiskriminering sker? Hur resonerar HR-aktiva om detta och finns det fler åtgärder 

branschen skulle kunna ta för att äldre arbetssökande inte diskrimineras på grund av sin ålder? 

5.2 HR-aktivas resonemang om hur åldersdiskriminering av äldre arbetssökande kan 

motverkas 

Denna studies andra frågeställning om hur åldersdiskriminering av äldre arbetssökande kan 

motverkas har i syfte att ge praktiska idéer till HR-personal för att förbättra äldres 

anställningsbarhet. Deltagarna diskuterade om flertalet olika möjligheter och praktiska åtgärder 

vilka både företag med rekrytering som huvudverksamhet eller inte kan utföra. 

Jag tror såhär att om man har en kompetensbaserad process som man jobbar utefter att allt 

sånt där att man anställer på första intrycket, att man går mycket på sina instinkter, jag tror 

att dom bitarna minimeras när man jobbar efter en kompetensbaserad rekryteringsstrategi 

(Grupp 2, Alice). 

Som citatet ovan resonerade majoriteten av HR-aktiva att en kompetensbaserad process är en 

central del i att förbättra äldres anställningsbarhet. Genom att endast ställa frågor utefter 

kompetens och ha samma frågor till samtliga kandidater minskar risken för 

åldersdiskriminering. Däremot resonerar vissa deltagare att fördomar mot äldre ändå omedvetet 

kan inverka på rekryterares beslut i en rekryteringsprocess, men att en kompetensbaserad 

process är en bra början.  

För att höja medvetenheten hos rekryterare samtalade deltagarna om flera åtgärder: 

 

Jag försöker ju få till mer liksom workshops med en chef som vill rekrytera, att inte bara 

då göra en kravprofil som är utifrån kompetenser utan även utmanar chefer "Hur är den här 

personen? Vad behövs i teamet?" (Grupp 1, Sandra). 

 

 

Deltagarna samtalade om många praktiska idéer om vad företag kan göra för att motverka 

åldersdiskriminering genom att öka rekryterarens medvetenhet. Workshops med rekryterande 

chefer och att HR vågar utmana cheferna i deras val av kandidater var båda ett återkommande 

förslag. Även anonymisering av cv, personlighetstester och att ge information om fördelarna 
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som mångfald av åldrar och erfarenheter kan ge på en arbetsplats togs upp av deltagarna. Även 

en sån enkel sak som att samtala med sina kollegor om fördomar kunde enligt samtliga 

deltagare påverka rekryterares medvetenhet: 

Det är ju jättebra tänker jag att lyfta ämnet och diskutera saker, då kommer det ju upp saker 

som man inte tänkt på själv egentligen bara genom att bolla med andra så kommer ju 

mycket fram. Sedan att jobba mycket med anonymiserade cv, men jag tror att det enda 

sättet att få fram sina fördomar är att prata om dom med sina kollegor och göra kanske olika 

övningar för det (Grupp 6, Ida). 

 

Ida resonerar att diskussioner med kollegor ökar medvetenheten avsevärt kring fördomar mot 

äldre. Andra deltagare tog även upp att diskriminering av just individers ålder är ett ämne vilket 

sällan tas upp, varken på företag eller HR-utbildningar.  

Genom dessa åtgärder, såsom samtal och workshops, kan rekryterare uppmärksammas 

om sina omedvetna fördomar kring äldre arbetssökande. Genom att ha både äldre och yngre 

rekryterare och andra HR-aktiva med i dessa diskussioner skulle dessa olika generationer enligt 

Ingleharts (1977; 2018) teori kunna anamma varandras värderingar och attityder. Individer kan 

för att hänga med i samhällets utveckling ta till sig andra värderingar från olika generationer, 

vilket då borde även kunna ske mellan rekryterare. Vissa deltagare resonerade även om att 

information om fördelar som kommer utav en mångfald av åldrar på arbetsplatsen kan förbättra 

äldres anställningsbarhet. Äldre och yngres skillnader i värderingar vilka Inglehart (1977; 

2018) resonerar finns, kan bidra till mångfald och nya perspektiv samt erfarenheter på 

arbetsplatsen. De presenterade åtgärderna under denna punkt kan således innebära att 

rekryterare får större kännedom om andra generationers värderingar och öppna upp för 

möjligheten att minska sina fördomar mot äldre arbetssökande. 

5.2.1 Sammanfattning av åtgärder 

Sammanfattningsvis tolkas HR-aktivas resonemang om hur rekryterare kan öka sin 

medvetenhet om åldersdiskriminering och sina egna attityder om äldre som att det finns många 

åtgärder vilket företag kan utföra. Samtliga deltagare diskuterade om att samtal och övningar 

med kollegor kan ge insikt om attityder mot äldre, vilket kan ses som en resurseffektiv åtgärd. 

Anonymiserade cv:n och kompetensbaserade processer togs även upp i deltagarnas samtal som 

ett sätt att minimera risken för åldersdiskriminering då rekryterares utrymme för egna åsikter 

minskar.  

 Företag med interna HR-avdelningar vars verksamhet inte är inom HR ansågs av 

majoriteten ha större risk att åldersdiskriminera äldre arbetssökande. Chefer med rekryterande 
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ansvar resoneras ha mindre utbildning och oftare gå på sin magkänsla i rekryteringsprocessen. 

Workshops samt att HR-avdelningen utmanar cheferna och agerar likt en kontrollfunktion 

ansågs vara lösningar på problemet. Avslutningsvis tolkar denna studie detta material som att 

det finns hopp om att minska åldersdiskriminering av äldre och således höja äldres 

anställningsbarhet genom flertalet åtgärder. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel redogör för olika faktorer som kan ha påverkat studiens material, resultat och 

analys samt att resultat ställs mot slutsatser från tidigare forskning inom ämnet. Under 6.1 

presenteras även en summering av studiens resultat där båda frågeställningar besvaras. Sedan 

i 6.2 diskuteras tidigare forskning i relation till denna studie och i 6.3 hur valet av teori 

påverkat studiens analys. Avslutningsvis redogörs det för metodvalets inverkan på studien med 

åtföljande avslutande summering och förslag på studiens tillämpning. 

6.1 Summering av studiens resultat 

Syftet med denna studie var att med fokus på attityder finna förståelse för varför 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker på den svenska arbetsmarknaden och hur det 

kan motverkas. Detta genom att kvalitativt undersöka HR-aktivas upplevelser och erfarenheter 

av äldre arbetssökande i rekryteringsprocesser.  

Studiens första frågeställning är “Med fokus på rekryterares attityder mot äldre 

arbetssökande, hur resonerar HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang om äldres 

anställningsbarhet?” 

Materialet för denna studie visar att HR-aktiva resonerar att såväl positiva som negativa 

faktorer förekommer, vilka kan påverka äldres anställningsbarhet. Enligt HR-aktiva är det inte 

endast fördomar och stereotyper som kan inverka på äldres anställningsbarhet, utan även mer 

direkta faktorer såsom utformning av cv och löneanspråk. Däremot anser deltagarna att det är 

just fördomar och stereotyper om äldre och yngre arbetssökande som har den största betydelsen 

för äldres anställningsbarhet. Egenskaper såsom ineffektiv, trött, oflexibel och mindre drivna 

samt sämre på att lära sig och utvecklas, tillskrivs oftast äldre och ses som negativa enligt HR-

aktiva. Samtidigt resonerar deltagarna att en generellt attraktiv arbetssökande på dagens 

arbetsmarknad är motsatsen till dessa negativa egenskaper. Rekryterare och rekryterande 

chefer letar nämligen efter engagerade, drivna, utåtriktade, anpassningsbara och effektiva 

arbetssökande vilket enligt deltagarna vanligen tillskrivs yngre arbetssökande. Däremot har 

HR-aktiva även diskuterat om positiva stereotyper om äldre arbetssökande, såsom social 

förmåga, tålamod, lojalitet samt att deras längre arbetslivserfarenhet bidrar till ökad effektivitet 

likväl som kortare startsträcka i nytt arbete.    

Dessa resonemang från aktiva inom HR visar hur fördomar och positiva stereotyper om 

äldre arbetssökande förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Likväl som de inverkar i 
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äldre arbetssökandes chans till intervjukallelse och anställning i en rekryteringsprocess. 

Studiens resultat belyser även hur äldres anställningsbarhet påverkas av att rekryterare är 

omedvetna om sina fördomar mot äldre, samt av risken att homogenisera arbetssökande genom 

att gå på magkänsla och första intrycket. Detta eftersom åldersdiskriminering då kan ske i större 

utsträckning. En majoritet av deltagarna resonerade nämligen att rekryterare inte är medvetna 

om alla de fördomar och förekommande homogenisering som kan leda till omedveten 

diskriminering av äldre arbetssökande. Denna omedvetenhet om fördomar menar flertalet av 

deltagarna är ett av de svåraste problemen inom rekrytering.  

HR-aktiva anser att åtgärder bör tas för att öka medvetenheten om fördomar mot äldre 

arbetssökande. Speciellt på grund av risken för åldersdiskriminering men även då detta är ett 

ämne som enligt deltagarna sällan prioriteras i utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser 

för rekryterare. Detta leder således in på studiens andra frågeställning, nämligen Hur resonerar 

HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang att åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande kan motverkas? 

I HR-aktivas resonemang framkommer förslag på åtgärder för att motverka 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande. Dessa förslag har ett framträdande element, 

nämligen samtalet. Diskussion och samtal med rekryterarkollegor och rekryterande chefer 

anses vara en av de enklare och bästa åtgärderna. Genom samtal där tankar utbyts och 

analyseras kan kollegor lära av varandra och komma till insikt om deras egna fördomar. Denna 

insikt om egna fördomar innebär att rekryteringsprocessen blir mer fördomsfri. För hur ska 

rekryterare motverka något de är omedvetna om att de eventuellt gör? Samtalen i fråga 

genomförs enligt deltagarna med fördel i workshops, mentorskap, 

kompetensutvecklingsinsatser samt i naturliga samtal på arbetsplatsen. Vidare anser HR-aktiva 

att anonymiserade cv:n och kompetensbaserade rekryteringsprocesser minskar risken för att 

åldersdiskriminering sker.  

Dessa resonemang visar att HR-aktiva har insikt i hur den svenska arbetsmarknaden 

missgynnar äldres anställningsbarhet genom attityders inverkan, men även i hur det kan bli mer 

jämställt vad gäller allas lika möjlighet till arbete. För att analysera resultatet mer ingående och 

därefter dra välgrundade slutsatser behöver vi dock först se till resultatet i förhållande till 

tidigare forskning. 
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6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning  

Studiens resultat visar tydliga likheter med resultat och resonemang från tidigare forskning. 

Denna undersökning har redovisat flertal faktorer vilka HR-aktiva anser inverkar på äldres 

anställningsbarhet.  

6.2.1 Direkta och indirekta faktorer för äldres anställningsbarhet 

Löneanspråk är en direkt faktor vilken återkom i såväl tidigare forskning (Campion & 

Posthuma, 2009; Carlsson & Eriksson, 2017) som i HR-aktivas resonemang. Exempelvis när 

Lise (Grupp 6) talade om att äldre arbetssökande kan ha “kommit för långt lönemässigt”.  

Den andra direkta faktorn vilken studiens resultat visar på, nämligen utformning av cv, 

påträffades inte i tidigare forskning. En potentiell förklaring till detta är att rekryterare sällan 

tillfrågades överhuvudtaget i tidigare forskningsstudier, inte minst vad gäller äldres 

anställningsbarhet. Cv:n granskas vanligtvis av rekryterare och det blir därmed en faktor som 

är mer synlig för specifikt rekryterare. En annan potentiell förklaring till detta är att tidigare 

forskning i likhet med denna studie till stor del fokuserar på indirekta faktorer för äldres 

anställningsbarhet, såsom attityder och fördomar mot äldre, istället för mer direkt faktorer.  

Personliga egenskaper hos arbetssökande är ytterligare en direkt faktor för äldres 

anställningsbarhet vilket påvisades i studiens resultat. Exempelvis resonerade Maja (Grupp 2) 

att “de flesta vill ha en person som är flexibel” när hon talade om vad som karaktäriserar en 

attraktiv arbetssökande. Betydelsen av individens personliga egenskaper återfinns i tidigare 

forskning när det talas om vilka egenskaper som tillskrivs arbetssökanden i olika åldrar. Ofta 

är det då negativa egenskaper som tillskrivs äldre, såsom trötta och ineffektiva. Det är dock 

viktigt att notera att tillskrivna egenskaper i denna studie tolkas som indirekta faktorer, och inte 

direkta, eftersom de ofta har grund i stereotypa föreställningar och fördomar (Johnson m.fl, 

2005; Johnston & Malinen , 2013; Allore m.fl., 2015; Campion & Posthuma, 2009).  

Dessa indirekta faktorer i form av fördomar har negativ inverkan på äldres 

anställningsbarhet enligt studiens resultat. HR-aktiva resonerar att äldre anses vara oflexibla, 

mindre engagerade och ha svårare att lära sig nytt, vilka även tas upp av tidigare forskning 

(Carlsson & Eriksson, 2017; Campion & Posthuma, 2009).  

Resultat i tidigare forskning visar även på fördomar om att äldre är mindre effektiva än 

yngre (DO, 2012; Eurobarometer 263, 2007; Campion & Posthuma). Denna studie fick dock 

fram motsägelsefullt resultat om detta. HR-aktiva resonerade att det finns en fördom om att 

äldre är mindre effektiva samtidigt som de resonerade att det även förekommer en positiv 
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stereotyp om att äldre snarare är mer effektiva än yngre på grund av deras stora 

arbetslivserfarenhet. Enligt deltagarna leder längre arbetslivserfarenhet till effektivitet genom 

bättre prioriteringsförmåga, social förmåga samt kortare uppstartssträcka vid nytt arbete. En 

förklaring till motsägelsefullheten kan antas är att effektivitet ibland likställs med snabbhet, 

vilket enligt HR-aktiva inte nödvändigtvis innebär att arbete utförs effektivt, samt att snabbhet 

är en egenskap som i större utsträckning tillskrivs yngre.  

Lojalitet är ytterligare en positiv stereotyp om äldre som genomgående återfinns i HR-

aktivas resonemang men även återfinns i flertalet tidigare studier där äldre anses vara stabila, 

pålitliga och lojala (Carlsson & Eriksson, 2017; Campion & Posthuma, 2009). Trots dessa 

positiva egenskaper som tillskrivs äldre är det äldre som blir kvar längre i arbetslöshet i 

jämförelse med yngre (Arbetsförmedlingen, 2018). En möjlig förklaring till detta är att de 

positiva egenskaper som tillskrivs äldre inte värderas lika högt av arbetsgivare som de positiva 

egenskaper som istället tillskrivs yngre. Med bakgrund i tidigare forskning (Dickson m.fl., 

2005; Campion & Posthuma, 2009) kan vi även anta att ytterligare en förklaring ligger i 

rekryterares risk att homogenisera arbetssökande, det vill säga att de väljer personer lika dem 

själva. 

Studiens resultat om att fördomar och positiva stereotyper om äldre inverkar i äldre 

arbetssökandes chans till intervjukallelse styrks av tidigare svenska forskningsstudier (Ahmed 

m.fl., 2012; Carlsson & Eriksson, 2017; Eriksson m.fl., 2016; Eriksson & Lagerström, 2012). 

Det finns således starka bevis för att äldres anställningsbarhet minskar på grund av fördomar 

mot äldre. Att positiva stereotyper stärker äldres anställningsbarhet finns det emellertid inga 

starka bevis för. Potentiella förklaringar till detta är dels bristen på studier med fokus på 

positiva stereotyper i relation till ökad anställningsbarhet och dels komplexiteten vad gäller 

omedvetenheten om attityder och fördomar. 

6.2.2 Åtgärder och homogenisering 

I likhet med tidigare forskning resonerar HR-aktiva att omedvetna fördomar förekommer samt 

att de är problematiska att motverka och bli medveten om. Resultat från tidigare forskning visar 

att omedvetna attityder och fördomar kan vara mycket svåra att förändra (Johnston & Malinen, 

2013). En relevant fråga är då till vilken grad de åtgärder studiens resultat presenterar kan 

motverka rekryterares omedvetna fördomar mot äldre? De föreslagna åtgärderna i studiens 

resultat skiljer sig dock stort i utformning från Johnstons och Malinens (2013) interventioner 

med positiva mentala bilder av äldre. Det innebär således att de åtgärder resultatet visar har 
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möjlighet att fungera bättre för att medvetandegöra och förändra omedvetna fördomar än vad i 

tidigare forskning har undersökts. 

De åtgärder resultatet exemplifierar, såsom kompetensbaserad rekryteringsprocess samt 

olika former av samtal och utbildningar, återfinns begränsat i tidigare forskning (Rooth, 2010; 

Campion & Posthuma, 2009). De åtgärder av kompetensutvecklingsinsatser som resultatet 

lyfter fram återfinns däremot i en myndighetsrapport om äldres arbetsmarknadssituation 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Dessa åtgärder kan således konstateras vara ett relativt outforskat 

område inom forskningsfältet i och med andra huvudsakliga syften i tidigare forskning. Istället 

har åtgärder lagts fram som förslag av forskarna. Därmed kan argumenteras att det i forskning 

saknas beprövade åtgärder för att motverka fördomar och den åldersdiskriminering som i 

studiens resultat och tidigare forskning (Johnston & Malinen, 2013; Johnson m.fl, 2005; Geyer 

& Louw, 2020; Henkens & Turek, 2019; Campion & Posthuma, 2009; Allore m.fl., 2015 & 

Solem, 2020) visar följer av fördomars förekomst.  

Implementering och utforskandet av åtgärder blir således av vikt för att finna metoder för 

att motverka att åldersdiskriminering av äldre sker. Vi vill dock lyfta fram och problematisera 

att olika metodtyper för åtgärd förmodligen är framgångsrika i skiftande grad. Speciellt 

eftersom tidigare forskning visar att omedvetna fördomar är svårare att förändra och 

medvetandegöra medan de fördomar som för individer är medvetna är mindre problematiska 

att motverka eller förändra (Johnston & Malinen, 2013). Vidare vill vi med bakgrund i tidigare 

forskning (Bytheway, 2011; Butler, 1969) argumentera för att åtgärder även kan krävas på 

samhällsnivå för att dels förbättra äldres anställningsbarhet och dels motverka 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande. Det är möjligtvis i samhällets konceptualisering 

av ålder (Bytheway, 2011, s. 6) samt i arbetskulturen av att yngres egenskaper värderas högre 

än äldres (Butler, 1969) där förändringsinsatser även bör ske. Om åtgärder tas på denna 

övergripande nivå kan resonemang föras om att åtgärder i arbetsplatsens kontext blir enklare 

att införa på grund av ökad legitimitet och influenser från högre instanser. 

De i resultatet förda resonemang om homogenisering kopplar såväl de HR-aktiva som 

tidigare forskning till generell problematik (Dickson m.fl., 2005) och fördomar om ålder 

(Campion & Posthuma, 2009). De HR-aktiva resonerar dock vidare att denna homogenisering 

kan ha sin grund i rekryterares omedvetenhet om egna fördomar och därmed kan leda till 

åldersdiskriminering. Resonemanget återfinns däremot inte tydligt i tidigare forskning. En 

studie (Campion & Posthuma, 2009) ställer fördomar om ålder i relation till en homogenitet i 

syfte att förklara existensen av homogena arbetsgrupper, men diskuterar inte närmare vad gäller 

medvetenheten om fördomar och betydelsen för diskriminering.  
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En homogenisering av arbetsplatsen kan emellertid problematiseras ytterligare med hjälp 

av resonemang i tidigare forskning vad gäller rekryterares funktion som grindvakter (Halpin & 

Smith, 2019). Resonemanget återfinns dock inte uttalat i studiens resultat men kan tolkas in i 

deltagarnas resonemang om rekryterares betydelse för äldres möjlighet till anställning. Vi kan 

således se en problematik för äldre arbetssökande i relationen mellan rekryterares risk för 

homogenisering av arbetssökande och deras funktion som grindvakter eftersom företag då 

riskerar att skapa en åldershomogen arbetsgrupp. I kontrast till denna problematik resonerade 

flertalet HR-aktiva att arbetsgrupper med fördel består av en variation av individer där ålder är 

en av dessa fördelaktiga variationer. Därmed kan vi av studiens resultat rekommendera att 

fördelar av en varierad och heterogen arbetsgrupp bör lyftas upp mer inom HR. På så sätt kan 

risken för åldersdiskriminering av äldre motverkas. 

Studiens resultat grundar sig i HR-aktivas resonemang varav 8 av 12 deltagare var i 

åldersintervallet 24 - 28, medan 4 av 12 deltagare var i åldersintervallet 34 - 43 vilket i 

bakgrund i tidigare forskning kan ha påverkat resultatet. Individer tenderar nämligen att vara 

mer positiva mot sin egen åldersgrupp och tillskriva fler positiva egenskaper mot den egna 

åldersgruppen (Geyer & Louw, 2020; Johnson m.fl, 2005). Skillnaden mellan åldrar blir även 

mer märkbar när individen ställs emot en individ från en annan åldersgrupp (Bytheway, 2011, 

s. 6, 136 & 124), vilket antyder att yngre rekryterare kan vara mer negativt inställda mot äldre 

arbetssökande.  

Studiens resultat av ett högre antal fördomar mot äldre arbetssökande i jämförelse med 

lägre antal positiva stereotyper mot äldre arbetssökande kan således potentiellt förklaras med 

att de HR-aktiva var fler till antal i det yngre åldersintervallet än det äldre. Vidare kan det ha 

sin grund i att ingen av deltagarna var i åldersgruppen 46 år och uppåt vilken tidigare forskning 

visar i högre grad blir diskriminerade på grund av hög ålder (Ahmed m.fl., 2012; Carlsson & 

Eriksson, 2017; Eriksson, Johansson & Lagenskiöld, 2016). Detta eftersom viss tidigare 

forskning (Johnson m.fl., 2005) även antyder att äldre mer ofta är neutrala i sin bedömning av 

andra åldersgrupper än vad yngre individer är. Med denna information till trots återfinns i 

studiens resultat ingen uppenbar skillnad i hur de yngre och äldre deltagarna resonerade kring 

fördomar om äldre och äldres anställningsbarhet. En potentiell förklaring till detta är att 

skillnaden i deltagarnas ålder inte var stor likväl som en majoritet var yngre HR-aktiva. 

Allt fler blir äldre i Sverige (OECD, 2019) och tidigare studier visar att äldre är villiga 

att fortsätta arbeta i även hög ålder (Solem, 2020; Arbetsförmedlingen, 2018). Arbetsgivare är 

mindre villiga att anställa äldre arbetstagare (Solem, 2020) och äldre är arbetslösa under längre 

perioder än yngre (Arbetsförmedlingen, 2018).  Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
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påvisar således en motsägelsefullhet och problematik vad gäller äldres möjlighet till arbete på 

den svenska arbetsmarknaden. Vidare belyser resultatet och tidigare forskning förslag till 

åtgärder för att motverka att åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker. För att vidare 

fördjupa och problematisera studiens ämne kommer vi nu ställa resultatet i förhållande till 

studiens teoretiska referensram. 

6.3 Resultat i förhållande till teori 

Givet Ingleharts teoretiska perspektiv (1977; 2018) har denna studies material analyserats 

utifrån generationsskillnad i värderingar och uppväxtens inverkan på formandet av värderingar 

och attityder. Denna skillnad har analyserats inverka på hur äldre arbetssökande riskerar att 

inte gå vidare i rekryteringsprocessen på grund av att rekryterare, särskilt yngre, inte har 

liknande värderingar. Detta gör att samhörigheten mellan äldre arbetssökande och yngre 

rekryterare minskar, vilket troligtvis minskar äldres anställningsbarhet. Äldre generationer 

växte upp med materialistiska- och överlevnadsvärderingar, medan yngres uppväxt präglades 

av postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar. Denna åtskillnad i värderingar uttrycks i 

dagens samhälle genom flera olikheter mellan yngre och äldre. Exempelvis analyserades 

fördomarna mot äldre genom att i dagens samhälle är det den yngre generationens egenskaper 

och värderingar som har majoritet, vilket gör att egenskaper som värdesattes under äldres 

uppväxt inte har hög status idag.  

Inglehart påstår att postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar har tagit makten 

från de generationerna med materialistiska- och överlevnadsvärderingar (1977; 2018). Frågan 

kan dock ställas om detta verkligen har skett? Materialism med dess fokus på ekonomisk 

välfärd och trygghet anser vi fortfarande har fäste i det västerländska samhället och på dess 

arbetsmarknad. Vi författare, som en del av den yngre generationen, värdesätter fortfarande 

trygghet i en anställning med välbetald lön och möjlighet till att avancera hos en och samma 

arbetsgivare. Utifrån vår erfarenhet delas dessa värderingar av många i vår närhet som även de 

tillhör den yngre generationen, vilket således motsäger Ingleharts påstående. Det finns dock en 

motsägelsefullhet i att vi även värdesätter flexibilitet och individualitet som i motsats kan 

härledas till postmaterialistiska- och självuttrycksvärderingar. Studiens resultat kan således 

analyseras i förhållande till Ingleharts teori samtidigt som det är av vikt att se till komplexiteten 

i vad som formar och förändrar en individs värderingar. 

Denna teori innebär vidare ett flertal begränsningar för denna studies analys då teorin 

inte behandlar andra faktorer som kan inverka stort på äldres anställningsbarhet. Plötsliga 
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konjunktursvängningar påverkar samtliga individer på arbetsmarknaden och inte minst äldre. 

Covid-19 är ett exempel på en plötslig förändring av arbetsmarknaden som lett till att många 

arbetstagare har permitterats eller avskedats från sina arbeten. Många verksamheter inom till 

exempel restaurang och fackhandel har gått i konkurs vilket kan innebära extra svårigheter för 

äldre arbetssökande inom dessa branscher. Denna studies material utifrån gruppintervjuernas 

case visar att äldre arbetssökande har mindre chans att få en ny tjänst inom just lågkvalificerade 

yrken eftersom yngre premieras i högre grad.  

Inglehart resonerar att förändringar i samhällets syn på äldre grundas i skiften i 

värderingar mellan generationer. Flertalet faktorer kan dock anses påverka attityder mot äldre. 

Förändringar inom arbetsmarknaden, såsom uppkomsten av nya arbeten, arbetskrav eller att 

arbeten försvinner, är exempel på faktorer som påverkar hur rekryterare tar beslut i 

rekryteringsprocesser. Allt högre krav på anställdas digitala förmåga, vilket HR-aktiva 

resonerade var till äldres nackdel, kommer exempelvis medföra att yngre premieras för dessa 

tjänster. 

Vidare kan inte Ingleharts teori analysera faktorer som eventuella rekryteringstrender 

eller skillnaden i rekryteringsmetoder inom HR idag. Till stor del påverkas detta av de 

ekonomiska medel som ett företags HR-avdelning tilldelas av ledningen. De direkta faktorerna 

som tagits upp, exempelvis utformning av cv och löneanspråk, är svårare att förklara genom 

denna teori eftersom de nödvändigtvis inte grundar sig i individers attityder och värderingar. 

För studiens andra frågeställning där åtgärder presenteras för att minska risken för 

åldersdiskriminering och höja rekryterares medvetenhet om fördomar om äldre arbetssökande 

har inte en djupare analys kunnat göras.  Detta eftersom åtgärderna som de HR-aktiva 

deltagarna resonerade om oftast inte hade en direkt relevans till generationsskillnader i 

värderingar och attityder. 

Avslutningsvis har Ingleharts teori om värderingar och attityder gett möjligheter att 

analysera en stor omfattning av studiens material vilket vi anser har gett intressanta förklaringar 

och resonemang till varför attityder och fördomar om äldre förekommer.  

6.4 Resultat i förhållande till metod 

Datainsamlingsmetoden som använts i denna studie har skapat ett djupt och tillförlitligt 

material och resultat. Kvalitativa gruppintervjuer anser vi var det lämpligaste metodvalet 

eftersom det var HR-aktivas egna tankar, upplevelser och diskussioner vi ville ta del av enligt 

vårt syfte och genom induktiv kodning formade den faktiska empirin resultatet. 
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Vår förförståelse inför ämnet genom våra egna attityder och läsning av tidigare forskning 

minskade sin påverkan genom valet av denna metod. Vid närmandet av ett problemområde är 

det grundläggande att forskarna reflekterar över sina egna föreställningar och förståelse kring 

sitt ämne (Becker, 2008, s. 25–28). Dessa rekommendationer var i åtanke vid utformningen av 

inledande uppgift, case och intervjufrågor. Genom dessa fick deltagarna möjlighet att prata 

öppet och ta upp tankar de själva tänkt på utan att hindras av exempelvis en strikt intervjuguide.  

Öppenhet inför ämnet är en central del i att minska vår påverkan under intervjuer samt i 

tolkning av materialet (Becker, 2008, s. 78). Genom att vara medvetna om hur vår förförståelse 

kunde påverka denna studie och ha återkommande diskussioner med varandra om våra 

tolkningar av materialet, har vår påverkan minskat och resulterat i till i stor del objektiva 

tolkningar. Vi var även medvetna om att deltagarna kunde påverkas av sin respektive kollega 

genom att exempelvis inte våga säga emot sin kollegas resonemang. För att skapa utrymme för 

deltagarna att säga emot sin kollega tillfrågades de direkt om de hade något att tillägga eller 

om de höll med i sin kollegas tankar.  

Valet att ha kollegor i intervjuerna kan ha bidragit till att deltagarna kände att de inte 

kunde prata lika öppet om detta känsliga ämne, då det kunde påverka deras sociala status på 

arbetsplatsen. Däremot anser vi i enlighet med Bryman (2018, s. 602) och Kitzinger (1994) att 

denna nackdel inte skedde då samtalen flöt på smidigt och deltagarna samtalade djupt om ämnet 

likväl som de flesta deltagare relaterade till varandras problem och situationer, vilket gav ett 

detaljerat material. 

 Urvalet kan även diskuteras utifrån deltagarnas ålder då majoriteten var yngre HR-

aktiva med en medelålder på ungefär 30 år. Deltagarna resonerade att egenskaper som anses 

generellt attraktiva på arbetsmarknaden oftast tillskrivs yngre arbetssökande. Detta 

resonemang kan ha påverkats av att de yngre deltagarna såg sina egna egenskaper som mer 

attraktiva och därför generaliserade dem till arbetsmarknaden. Dock resonerade även de få 

äldre deltagarna om samma attraktiva egenskaper som de yngre, vilket gör att vi anser att detta 

troligtvis inte påverkat materialet anmärkningsvärt. Vidare kan urvalet problematiseras i 

förhållande till att en majoritet av deltagarnas arbetsgivare verkade inom HR, medan endast 

fyra av tolv deltagare arbetade på företag som verkade utanför HR. Eftersom 

rekryteringssammanhangen då skiljer sig åt mellan deltagarna kan det ha inverkat negativt på 

resultatet. Detta genom att de HR-aktivas resonemang inte nödvändigtvis är representativt för 

hur rekryterare i företag utanför HR resonerar om studiens ämne. Det inverkar dock även 

positivt i den mening att resultatet visar på resonemang från olika rekryteringssammanhang 
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och inte enbart från rekryterare som verkar inom HR, det vill säga inom rekrytering och 

bemanning. 

Till sist kan inte detta metodval leda till resultat som kan generaliseras till en större 

population, den kan endast ge en inblick i hur vissa HR-aktiva resonerar kring äldres 

anställningsbarhet. Generaliserbarhet var dock inte målet med studien, utan att ge djupare 

detaljrikt material och möjligtvis skapa en grund för mer omfattande studier. 

6.5 Slutsats och tillämpning 

Denna studie fann förståelse för varför åldersdiskriminering av äldre arbetssökande sker med 

fokus på äldres anställningsbarhet i relation till rekryterares attityder mot äldre.  

Studiens resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning inom ämnet, både 

vad gäller fördomar mot arbetssökande av olika ålder och åldersdiskriminering av äldre. De 

åtgärder som exemplifieras i studiens resultat återfinns dock begränsat i tidigare forskning. 

Därmed argumenterar vi att det i forskning saknas beprövade åtgärder för att motverka 

fördomar och den åldersdiskriminering som följer av fördomar mot äldre. Vidare kan vi genom 

studiens resultat göra antagandet att rutiner och åtgärder i syfte att motverka 

åldersdiskriminering av äldre arbetssökande även till viss del saknas eller är bristande hos 

arbetsgivare idag på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet i förhållande till tidigare 

forskning indikerar dock att svårigheter kan finnas i att hitta framgångsrika åtgärdsmetoder att 

implementera på grund av den omedvetenhet om fördomar och homogenisering som kan finnas 

hos rekryterare. 

Det valda teoretiska angreppssättet medförde att en djupare diskussion kunde föras om 

uppkomst och förekomst av attityder och fördomar mot äldre arbetssökande. I förhållande till 

Ingleharts teoretiska perspektiv (1997; 2018) grundar sig förekomsten av åldersdiskriminering 

mot äldre arbetssökande i de olika generationer och samhällskulturer som yngre och äldre är 

uppväxta i. Generationsskillnader kan således medföra att dagens yngre och äldre arbetstagare 

och arbetsgivare innehar olika värderingar och attityder som leder till stor del felaktiga 

åldersstereotyper.  

Den metodologiska ansatsen av gruppintervjuer som datainsamlingsmetod har medfört 

att studiens resultat har bidragit till mer djupgående empiri om åldersdiskriminering av äldre 

arbetssökande. Genom HR-aktivas diskussion och resonemang har rekryterares egna 

perspektiv genom deras erfarenhet och upplevelser fått ta plats i ett forskningsfält där de 

tidigare inte har fått stå i centrum. Diskussionerna har förhoppningsvis även medfört en ökad 
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medvetenhet hos de deltagande HR-aktiva som för vidare insikten och samtalet till sina 

respektive arbetsplatser. 

Vidare forskning i ämnet kan förslagsvis behandla studiens åtgärdsförslag mer 

djupgående och närmare undersöka problematiken av åtgärder i förhållande till omedvetna 

attityder. För att nå tillfredsställande djup i vidare forskning kan fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod med fördel användas på ett större och bredare urval. 

Åldersdiskriminering av äldre arbetssökande kan även undersökas ur andra fokusområden som 

kan ge nya perspektiv till problemet i stort. Vidare studier kan förslagsvis gå närmare in på 

förekomsten av åldersdiskriminering av äldre arbetssökande i låg- och högkvalificerade yrken 

i syfte att kartlägga i vilka branscher och yrken behovet av åtgärder är som störst. 

I praktiken kan studiens resultat användas för att belysa den problematik som föreligger 

med åldersdiskriminering av äldre i rekryteringsprocesser likväl som för att inspireras av 

förslag till åtgärder. Resultatet på frågeställning två kan även i sin helhet anses vara en praktisk 

tillämpning av studiens resultat. Åtgärdsförslagen bör dock tillämpas genom att utvecklas och 

anpassas för varje enskild arbetsgivare för att framgångsrikt motverka åldersdiskriminering av 

äldre av olika karaktär och utbredning. Om de föreslagna åtgärderna inte förekommer eller tas 

i bruk på svenska arbetsmarknaden i högre grad än tidigare innebär det att den bevisade 

förekomsten av åldersdiskriminering av äldre arbetssökande kommer att bestå.  

Avslutningsvis vill vi påminna att äldre som tvingas avsluta sin arbetskarriär i förtid till 

följd av åldersdiskriminering i rekryteringsprocesser inte kommer bidra i samma utsträckning 

till samhällets välfärd (Arbetsförmedlingen, 2018). Synen på äldre som en börda i samhället 

och andra fördomar kan då förankras djupare. Att på grund av låg anställningsbarhet tvingas 

vara kvar i samma arbete kan även utifrån våra egna reflektioner leda till konsekvenser för 

äldres mentala hälsa och självkänsla. Studiens resultat uppmanar därmed till allas rätt till lika 

villkor på arbetsmarknaden och betydelsen av äldre arbetskraft för att leva upp till ett 

inkluderande välfärdssamhälle.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Uppsala Universitet       Uppsala, den 8 april 2020 

Sociologiska institutionen  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu påbörjar vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

personer som är aktiva inom HR diskuterar kring vad som är en attraktiv arbetssökande. Vi 

tror att detta kan ge intressanta insikter som kan användas i HR-arbete i framtiden, inte minst 

om hur gemensamma diskussioner kan leda till samförstånd om ett viktigt ämne inom HR. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som aktiv inom HR och med relevanta kunskaper inom 

området, att deltaga i denna studie då vi anser att du kan bidra till relevanta diskussioner. 

Data samlas in genom sex olika gruppintervjuer med 2 deltagare i vardera grupp. Dessa två 

deltagare ämnar vi ska vara kollegor med varandra. Du och din kollega kommer då tilldelas 

plats i någon av dessa sex grupper.  

Med anledning av Covid-19 och för att underlätta för dig som deltagare kommer 

gruppintervjun genomföras över videolänk med oss studenter. Intervjun kommer ske under 

v.17, någon gång mellan den 20-24 april och pågå under ca. 1 h och 30 min. Samtalsljudet 

kommer att spelas in för att underlätta vår analys senare under arbetet. Vårt mål kommer vara 

att få till en öppen gruppdiskussion mellan er deltagare där era tankar och åsikter är lika 

viktiga och blir hörda utefter ett antal förberedda frågor. Det som sägs under intervjun är 

konfidentiellt och anonymt och kommer inte kopplas till dig som individ eller till din 

arbetsgivare. Därför uppmuntrar vi diskussioner utifrån ett mer allmänt perspektiv där du 

representerar en aktiv person inom HR och inte en representant för din arbetsgivare. 

Vi uppmuntrar att ni kollegor under intervjun i första hand befinner er i samma rum och 

gärna på er arbetsplats om möjligt för att främja en naturlig samtalssituation. I andra hand går 

det dock bra att ni befinner er på skilda håll eftersom ni då kommer diskutera med varandra 

över videolänk. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från din arbetsgivare för att få 

genomföra gruppintervjun under din arbetstid och arbetsplats. Om samtycke inte ges kommer 

gruppintervjun genomföras utanför arbetstid och på av dig egen vald plats.  

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas eller dras tillbaka under studiens gång. Det insamlade materialet kommer att 

förvaras digitalt, men förvaras då på ett sådant sätt att endast vi studenter och handledare har 

tillgång till materialet under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och sedan 

raderas och förstöras när studien är klar.  

 

Studiens resultat kommer att publiceras offentligt i form av en kandidatuppsats av 

Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

Vi kommer att kontakta dig närmare i ärendet. Med vänliga hälsningar, Malin Johansson & 

Tilde Wismar. 

(Kontaktuppgifter till författare och handledare angavs här) 



 

 

 

 

66 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Inledning 

● Hälsa och fråga hur det är med dem 

 

● Tacka deltagarna för att de har ställt upp och vill delta i studien, påpeka att det är kul 

att de vill hjälpa oss! 

 

● Presentera oss själva kort 

 

● Hur intervjun kommer gå till 

- Först kommer vi återupprepa lite information. Sen när själva intervjun börjar 

kommer vi även dela med oss av underlag för intervjun i form av några case och 

uppgifter som då kommer skickas till er mail, och dessa får ni inte öppnas förrän vi 

säger att de ska öppnas. Så: 

 

 

● Återupprepa syftet med studien i enlighet med informationsbrevet, nämligen: 

 

○ Syftet är att undersöka hur ni som HR-aktiva talar om olika typer av 

arbetssökande med fokus på er gemensamma diskussion.  

 

○ Vi intresserar oss alltså för hur ni som kollegor och grupp diskuterar kring en 

annan grupp människor som ni ofta ställs inför och stöter på i ert arbete, det 

vill säga: arbetssökande. 

 

● Återupprepa etiska aspekter, nämligen: 

○ Zoom har endast alternativet att både spela in skärmen och ljudet när man som 

vi har videon påslagen. Dock det är endast ljudet som kommer att användas 

vid transkriberingen av intervjun och både ljudet och videon kommer förstöras 

efter att uppsatsen är godkänd. Är ni okej med detta? 

 

○ Allt som sägs är konfidentiellt och anonymt. Allt ni säger som kan komma att 

kopplas till er själva eller till er arbetsgivare kommer anonymiseras. Vi lägger 

därmed ingen vikt vid er arbetsgivare och uppmuntrar därför diskussioner 

utifrån ett mer allmänt plan. Ni får alltså gärna prata utifrån era samlade 

erfarenheter och kunskap inom rekrytering och inte grunda era diskussioner i 

tanken om att ni representerar er nuvarande arbetsgivare. Var era erfarenheter 

kommer ifrån behöver ni inte nämna om ni inte vill. 

 

○ Ni kan när som helst avbryta intervjun om ni så vill och dra tillbaka er 

medverkan. Ni kan även ställa frågor under intervjuns gång vid eventuella 

oklarheter. 
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● Nämn generella regler/förhållningssätt för intervjun, nämligen: 

 

○ Vi kommer hålla på i cirka 1,5 h och ni kommer få diskutera med varandra 

utifrån några specifika uppgifter, case och frågor. 

 

○ Fokus ligger på att det är ni deltagare och kollegor som pratar och diskuterar 

med varandra och inte att ni pratar med oss som intervjuare. Därför kommer vi 

under intervjuns gång vid behov påminna er om att ni ska diskutera med 

varandra och inte med oss intervjuare. 

 

○ Det är viktigt att ni pratar en i taget, och inte avbryter varandra (det blir svårt 

för oss att höra vad som sägs på inspelningen annars). 

 

○ Detta en öppen diskussion där båda era åsikter, synpunkter och tankar är 

viktiga. Och vi uppmuntrar som sagt att ni diskuterar med varandra. 

 

● Fråga deltagarna om allt som har sagt hittills känns bra och om de har några frågor 

 

● Påpeka att vi börjar spela in 

 

● Be deltagarna att säga sitt förnamn, antal års erfarenhet av rekrytering, vilka 

branscher/yrken de oftast rekryterar till eller har rekryterat till, och sin yrkestitel. 

 

Inledande uppgift 

Tala om att de nu ska läsa igenom en jobbannons och att de sedan ska diskutera med varandra 

vilka egenskaper den ideala arbetssökande har för denna tjänsten. 

 

Maila över underlag för hela intervjun, och säg till att de nu får öppna den filen som heter 

“inledande uppgift”, men att dem inte får öppna de andra filerna ännu. Fråga om de har hittat 

filen. Informera att de nu får läsa igenom denna i lugn och ro och att de får stänga av kameran 

under tiden medan de läser men att den ska sättas på igen när de är klara och ska diskutera 

med varandra.  

 

● Frågor efter inledande uppgift, i syfte att undersöka anställningsbarhet: 

 

○ Tycker ni att det finns något typiskt kännetecknande för vad som är en 

attraktiv arbetssökande? 

 

○ Om ja, vilka kännetecken? 

 

○ Om nej, varför inte? 
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Case 1    

Förklara att vi nu ska gå över till nästa uppgift och nämn att vi intresserar oss för äldres 

anställningsbarhet. Två kandidater har sökt jobbet och de kommer få se läsa annonsen samt 

deras cv:n ett i taget. De måste sedan utifrån dessa cv:n först berätta om deras första intryck 

till varandra om kandidaten i fråga. 

 

Tala om att de nu kan öppna filen som heter “Case 1 - Cv1” där de ska läsa igenom 

jobbannonsen på den aktuella fliken och tala om när de har läst klart. Fråga vad deras första 

intryck är om kandidaten. 

 

Tala om att de nu kan öppna filen som heter “Case 1 - Cv2” där de ska läsa igenom 

jobbannonsen på den aktuella fliken och tala om när de har läst klart. Fråga vad deras första 

intryck är om kandidaten. 

 

Förklara att de nu tillsammans ska diskutera vilken av kandidaterna som är bäst lämpad för 

jobbet. 

 

● Ställ följdfrågor/uppmaningar till deras diskussion vid behov, t.ex: 

○ Kan ni utveckla vad ni menar med? 

○ Berätta mer/ Fortsätt 

○ Mikael är ganska mycket äldre än Johan, tänker ni att detta kan spela roll när 

rekryterare ska välja vem som får komma på intervju eller vem som anställs? 

○ Om rekryterare skulle vara tvungna att välja, vem tror ni att dem skulle 

anställa baserat på det ni vet? 

 

Case 2:      

Förklara att vi nu ska gå över till nästa uppgift, och att två kandidater har sökt jobbet och att 

de kommer få se läsa annonsen samt deras cv:n ett i taget. De måste sedan utifrån dessa cv:n 

först berätta om deras första intryck till varandra om kandidaten i fråga. 

 

Tala om att de nu kan öppna filen som heter “Case 2 - Cv1” där de ska läsa igenom 

jobbannonsen på den aktuella fliken och tala om när de har läst klart. Fråga vad deras första 

intryck är om kandidaten. 

 

Tala om att de nu kan öppna filen som heter “Case 2 - Cv2” där de ska läsa igenom 

jobbannonsen på den aktuella fliken och tala om när de har läst klart. Fråga vad deras första 

intryck är om kandidaten. 

 

Förklara att de nu tillsammans ska diskutera vilken av kandidaterna som är bäst lämpad för 

jobbet. 

 

● Ställ följdfrågor/uppmaningar till deras diskussion vid behov, t.ex: 

○ Kan ni utveckla vad ni menar med ..? 

○ Berätta mer/ Fortsätt 
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○ Gustav är ganska mycket äldre än Erik, tänker ni att detta kan spela roll när 

rekryterare ska välja vem som får komma på intervju eller vem som anställs? 

○ Om rekryterare skulle vara tvungna att välja, vem tror ni att dem skulle 

anställa baserat på det ni vet? 

○ Båda dessa tjänster är lågkvalificerade, tror ni att äldre har en nackdel pga. 

sin ålder i dessa typer av tjänster? 

 

 

Avslutande frågor 

 

● I syfte att undersöka statistisk diskriminering:  

○ Kan ni nämna några anledningar till varför en arbetssökande med rätt 

kompetens inte blir kallad till en intervju? 

○ Effektivitet är en viktig faktor på många arbetsplatser. Hur resonerar ni att 

äldre respektive yngre anställda bidrar till denna effektivitet? 

 

● I syfte att undersöka attityder mot äldre: 

○ En annan viktig faktor på många arbetsplatser är arbetsatmosfären. Hur 

resonerar ni att äldre respektive yngre anställda bidrar till en bra 

arbetsatmosfär? 

○ En tredje viktig faktor på många arbetsplatser är kompetensutveckling. Hur 

resonerar ni att inställningen hos äldre respektive yngre anställda är mot 

förändring och utveckling? 

 

● I syfte att undersöka varför åldersdiskriminering av arbetssökande sker: 

○ Vad tror ni att det finns för fördomar mot äldre på arbetsmarknaden? 

○ Tror ni att rekryterare är medvetna om de fördomar och attityder de har mot 

äldre på arbetsmarknaden/arbetssökande? 

○ Tycker ni att åldersdiskriminering av äldre arbetssökande är förekommande 

idag på den svenska arbetsmarknaden? Ja/nej = utveckla hur ni tänker. 

○ Tror ni att åldersdiskriminering är mer förekommande i vissa branscher? 

○ Tycker ni att fördomar ligger till grund för diskriminering? 

○ Vad kan man inom HR göra för att få rekryterare medvetna om sina fördomar 

mot äldre arbetssökande? 

 

Fråga om det är något annat de vill lyfta fram som inte redan har sagts 

 

Tacka och avsluta 

 

Stoppa inspelningen 
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Bilaga 3: Inledande uppgift 

Annons - Digital kommunikatör sökes! 

Tjänst: Digital kommunikatör, Anställningsform: Heltid, tillsvidare 

 

Är du en stjärna på att formulera och paketera content som skapar engagemang och effekt? 

Är du dessutom proffs på sociala medier och digital kommunikation? Vill du arbeta i ett 

engagerat team och i en organisation med högt i tak? Marknadsföretaget AB växer och vi 

behöver nu utöka vårt team av kommunikatörer. 

 

Arbetsbeskrivning 

Du kommer att bli en del av ett team med olika kompetenser där dina kunskaper kompletterar 

dina kollegors. Du arbetar nära med övriga i teamet på marknads- och 

kommunikationsavdelningen för att koordinera innehåll och budskap i samtliga digitala 

kanaler. Uppdraget omfattar utan att begränsas till följande arbetsuppgifter: 

 

● Ta fram och publicera nya texter och material till företagets hemsida, nyhetsbrev och 

sociala medier.  

● Förbättra det interna kommunikations- och informationsflödet och skapa spännande 

nyhetsbrev till våra kunder. 

● Storytelling 

● Strategi för sociala medier  

● Digitala marknadsföringskampanjer 

 

Kvalifikationer 

● Relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. 

● Minst några års relevant arbetserfarenhet.  

● För att trivas i denna arbetsroll tror vi att du har lätt för att samarbeta och ser 

lösningar på problem 
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Bilaga 4: Case 1 

Bilaga 4.1: Annons - Servitör/servitris sökes! 

Omfattning: Heltid, Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas 

 

Linköpings mest exklusiva brasserie söker dig som alltid sätter gästen i fokus. Vår 

ambitionen är att vara en självklar mötesplats för linköpingsborna med ett brett och exklusivt 

utbud av mat och dryck. Vill du bli en del av vårt glada team och bidra till den goda 

stämningen? Då söker vi dig! 

 

Arbetsuppgifter 

● Som heltidsanställd servitör/servitris på vårt brasserie har du ansvar för flera stationer 

i restaurangen eller på uteserveringen 

● Innefattar allt inom serveringsyrket och samarbete med kök 

 

Vem är du? 

Du som söker tjänsten bör ha tidigare erfarenhet av restaurang och kan hålla dig fokuserad 

och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga 

service. Vi värderar även högt att du: 

● Är ambitiös och har en positiv inställning 

● Har nära till ett leende i alla lägen 

● Är lösningsorienterad och har ett driv 

● Att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet 

 

Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och din egen vilja att vara en del av vårt team. 
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Bilaga 4.2: Cv - Johan Andersson 

 

 

 
 

Utbildning  

Samhällsvetarprogrammet, Centralgymnasiet 2007 - 2010 

Arbetslivserfarenhet  

Servitör, Konsultbolaget i Linköping 

Del av bemanningspool och jobbar flexibelt på heltid men på flertal 
olika restauranger, krogar etc över stort område. Bland annat i 

närliggande kommuner. Professionell och serviceminded. 

2016- nuvarande 

Servitör, Stångs magasin, Linköping 

Servering med ansvar för egna stationer. Både lunchservering, 

brunch och a’ la carte. 

2014 - 2017 

Köksbiträde och runner, Vila Herrgård, Landeryd 

Assisterade kockarna med enklare mat-prepping och städning i kök, 

även runner åt servitörerna. 

2010 - 2014 

Diverse sommarjobb, flera arbetsgivare, Linköping 

Omfattande exempelvis försäljning, städ och äldrevård 

2006 - 2009 

Referenser Lämnas på begäran  

Körkort B 

 

 

 

 

 

Cv - Johan Andersson 
 

Servitör, Linköping 

 

Telefon: 076-xxx xx xx 

E-post: xxxx@xxx.xxx 

1991-07-05 
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Bilaga 4.3: Cv - Mikael Nilsson 

 

 

 

 

Utbildning 

 

Samhällsvetenskapliga linjen med humanistisk inriktning, 

Framtidsskolan 
1976 - 1978 

Arbetslivserfarenhet  

Servitör, Calle C Restaurang, Linköping 

Serverade A´la carte varje kväll och brunch på helgerna. Hade 

ansvar över olika områden. 

2011-nuvarande 

Servitör, Bistro Tomat, Norrköping 

Omsadlade från det militära till restaurangbranschen. Arbetade som 

servitör på en mindre restaurang med alla olika ansvarsområden 

inom servering. 

2006 - 2011 

Soldat, Försvarsmakten, Falun & Stockholm 

Efter lumpen stannade jag kvar inom det militära. Jobbade inom 

teknisk skötsel först och sedan inom flygvapnet med diverse roller. 

Stort fokus på god fysik och samarbetsförmåga. 

1990 - 2006 

Lokalvårdare, Städföretaget, Stockholm 

Städade och utförde enklare reparationer i kontorsbyggnader. Hade 

även ansvar över vissa parkers omskötsel. 

1978 - 1989 

Referenser Lämnas på begäran  

Körkort B  

 

Cv - Mikael Nilsson 
 

Servitör, Linköping 

 

Telefon: 076-xxx xx xx 

E-post: xxxx@xxx.xxx 

1964-10-09 
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Bilaga 5: Case 2  

Bilaga 5.1: Annons - Butikssäljare till Dressmann sökes! 

Omfattning: 75 % 

Anställningsform: Tillsvidare på deltid, 6 månaders provanställning tillämpas 

 

Vi letar efter en supersäljare och lagspelare till vår butik i centrala Stockholm. Känner du dig 

träffad? Ansök redan idag!  

 

Som butiksförsäljare är du Dressmanns ansikte utåt och spelar en nyckelroll i företagets 

framgång. Du kommer rådge kunder med din specialistkunskap inom mode samtidigt som du 

levererar förstklassig service.  

 

Vem är du? 

Du har tidigare erfarenhet av försäljning, är intresserad av mode och klarar dig bra med en 

hektisk arbetsdag. Dressmann-anställda utstrålar energi, entusiasm och uppnår framgångsrika 

resultat tillsammans som ett team. Vi letar efter en ny kollega som kommer att sätta ett leende 

på våra kunders läppar med mycket engagemang och driv. Vi värdesätter att du: 

● Är positiv och kundfokuserad 

● Är flexibel och vill lära kontinuerligt 

● Är lösningsorienterad och med positiv attityd 

● Har tävlingsanda och vilja att vinna 

● Är definitiv modeälskare 

 

Är du intresserad? Vi ser fram emot din ansökan! 
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Bilaga 5.2: Cv- Erik Karlsson 

 

 

 

 

Utbildning 

 

Naturvetarprogrammet, Kunskapsgymnasiet 2010 - 2013 

Arbetslivserfarenhet  

Butiksförsäljare, MQ, Stockholm 

Försäljning, kassa, men även ansvarig för öppning och stängning. 

Hjälpt vår visual merchandiser vid några tillfällen med 

varuexponeringen. 

2017- nuvarande 

Butiksförsäljare, Carlings, Stockholm 

Försäljning av varor med fokus på god kundservice, även ansvar för 

kassan. 

2014 - 2017 

Försäljare, Systembolaget, Solna 

Försäljning, kassa och rådgivning till kunder. 

2013 - 2014 

Deltidsjobb och sommarjobb inom telefonförsäljning, flera 

arbetsgivare 

Sålde försäkringar och mobilabonnemang med bra resultat 

2010 - 2013 

Referenser Lämnas på begäran  

Körkort B 

 

 

 

 

 

 

Cv – Erik Karlsson 
 

Säljare, Stockholm 

 

Telefon: 076-xxx xx xx 

E-post: xxxx@xxx.xxx 

1994-11-15 
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Bilaga 5.3: Cv- Gustav Johansson 

 

 

 

Utbildning 

 

Tekniska linjen, Lugnets gymnasieskola 1991 - 1993 

Arbetslivserfarenhet  

Butikssäljare, Åhlens, Stockholm 

Har under åren haft ansvar över olika avdelningar i huvudsak för 

herrklädesavdelningen och samarbetat väl i flera olika arbetslag. 

2016 - nuvarande 

Butikssäljare, Brothers, Stockholm 

Hade ansvar över att kunder fick en god service i butiken och hade 

även hand om vissa administrativa uppgifter, såsom beställning av 

varor. 

2013 - 2016 

Försäljare, Sector Alarm, Bromma 

Åkte runt till hem och sålde diverse alarm. 

2010 - 2013 

Vårdbiträde, Hemtjänsten, Norrköping 

Hjälpte äldre med vardagliga sysslor i sina hem. 

2004 - 2009 

Personlig assistent, Bruka assistans, Alma assistans, Stockholm 

För brukare med olika intellektuella och fysiska svårigheter 

1998-2004 

Städare, Hemservice AB, Stockholm 

Hemstäd, flyttstäd, byggstäd, lokalvård m.m. 

1993-1998 

Referenser Lämnas på begäran  

Körkort B  

 

 

 

 

Cv – Gustav Johansson 
 

Säljare, Stockholm 

 

Telefon: 076-xxx xx xx 

E-post: xxxx@xxx.xxx 

1975-09-28 
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Bilaga 6: Kodningsschema 

 

Tema Hur HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang resonerar om äldres 

anställningsbarhet och innebörden av rekryterares attityder mot äldre 

arbetssökande 

Kategori Direkta 

faktorer 

Generellt 

attraktiva 

egenskaper 

Indirekta faktorer 

Subkategori   Fördomar Positiva 

stereotyper 

Omedvetenhet 

Koder 

(exempel) 

Cv- 

utformning 

 

Löne- 

förväntan 

Utåtriktad 

 

Flexibel 

Långsamma 

 

Ingen 

ambition 

Effektiva 

 

Prioriterings- 

förmåga 

Magkänsla 

 

Första 

intrycket 

 

 

Tema Hur HR-aktiva från olika rekryteringssammanhang resonerar om hur 

åldersdiskriminering mot äldre arbetssökande kan motverkas 

Kategori Åtgärder för att minska risken för åldersdiskriminering 

Koder 

(exempel) 

Workshops 

 

Samtal med kollegor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


