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Sammanfattning 

Ämnet för denna studie är den subjektiva upplevelsen av ålderism inom arbetslivet, det vill 

säga upplevelserna av stereotyper, fördomar och diskriminering grundat på ens ålder. Tidigare 

forskning har mestadels studerat i vilka former som ålderism kan förekomma inom arbetslivet 

och vilka föreställningar som finns om äldre arbetstagare och arbetssökande. Syftet med 

denna studie är att belysa upplevelsen av ålderism utifrån dem som utsatts och hur det upplevs 

påverka identiteten. Identitet har i denna studie definierats utifrån teoretiker från symbolisk 

interaktionism och innebär således att identitet inte är en intern definition isolerat från andra 

människor utan befinner sig i en extern-intern dialektik. För att besvara syftet har studien haft 

en fenomenologisk metodansats som bidragit till att den subjektiva upplevelsen av fenomenet 

kunde nås. Utifrån den fenomenologiska ansatsen har sju semistrukturerade intervjuer med 

äldre arbetstagare och arbetssökande från 50 års ålder genomförts vilka sedan har analyserats 

med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket består av Blumers 

(1986/1969) symboliska interaktionism, Jenkins (2008) teori om identiteten som en social 

process, Burkes (1991) reflekterade bedömningar och identitetstandard, Goffmans 

(2020/1963) teori om stigma samt Link & Phelans (2001) teori om strukturellt stigma. 

Resultatet och analysen visar att ålderism upplevs genom motstånd i ansökningsprocesser och 

genom omstruktureringar på arbetsplatsen som leder till förlust av arbetet. Ålder upplevs som 

negativt synligt och som överskuggar kompetenser och erfarenhet vilket leder till känslor av 

osynlighet inom arbetslivet. Äldre arbetstagare/arbetssökande upplever en maktlöshet över att 

kunna göra något åt situationen vilket förstärks på grund av det bristande stödet från facket. 

Identiteten påverkas genom att en inre ambivalens uppstår på grund av skillnaderna mellan 

synen på sig själv jämfört med andras syn. Identiteten upplevs därför vara i social förhandling 

med andra där äldre arbetstagare/arbetssökande tenderar att utföra strategier för att åtgärda 

detta. Identiteten förändrades också i form av att de äldre arbetstagarna/arbetssökande 

förändrade sin syn på sig själva eller på grund av ålderismen blev arbetslösa.  
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1. Inledning  

I Sverige har det under de senaste tvåhundra åren skett stora demografiska förändringar där vi 

gått från ett samhälle med höga födelse- och dödstal till ett moderniserat samhälle med låga 

födelse-och dödstal (Tornstam 2018, ss. 60–61). Den demografiska utvecklingen innebär 

således att vi har en åldrande befolkning eftersom färre föds och fler lever längre. Till följd av 

att vi lever längre krävs att befolkningen arbetar längre för att välfärden i det svenska 

samhället ska fungera och för att arbetsbördan inte ska bli för stor för den yngre befolkningen 

(SOU 2012:28 s. 15). Det finns därför ett stort behov i det svenska samhället att behålla den 

äldre arbetskraften för att Sveriges finansiella välfärd ska fungera (s. 16). Förutsättningarna 

för att den äldre befolkningen ska fortsätta arbeta anses goda eftersom äldre i Sverige 

generellt blir allt friskare och behåller många av sina kognitiva förmågor. Dessutom tyder 

statistiken på att äldre blir allt mer välutbildade och andelen äldre som vill arbeta efter 65 års 

ålder ökar.  

Trots att behovet av att äldre fortsätter arbeta är stort och att äldres vilja att arbeta längre ökar 

finns det hinder för att denna utveckling ska kunna ske. Forskning visar att diskriminering av 

äldre i arbetslivet i Sverige är omfattande varav en studie gjord av pensionsmyndigheten visar 

att mer än vad fjärde arbetstagare över 50 år upplever sig ha blivit diskriminerad inom 

arbetslivet på grund av sin ålder. (SOU:28 2012, s. 22). Vidare visar forskningen att 

arbetsgivare har en allmänt negativ inställning till den äldre arbetskraften och att de som utför 

diskrimineringen inte löper några större risker för att straffas för det. Det stora hindret för att 

äldre ska fortsätta arbeta är därmed på grund av de negativa stereotyper och diskrimineringar 

som görs gentemot dem, så kallad ålderism. Begreppet ålderism är myntat av Butler (1975) 

och som belyser fenomenet av den systematiska sterotypiseringen och diskrimineringen mot 

människor på grund av att de är gamla (s. 12). Ålderism handlar därmed om hur äldre blir 

kategoriserade med åldersstereotyper och som gör det möjligt för yngre generationer att 

undgå en identifiering med äldre människor.  

Att behovet av äldre ökar inom arbetslivet samtidigt som ålderism inom arbetslivet är 

omfattande är en kontrovers på samhällelig nivå. Det är således ett problem som kan få stora 

konsekvenser för Sveriges välfärd och forskning om problemet tenderar därför att anta ett 

institutionellt perspektiv med ambitionen att upprätthålla en god välfärd (SOU 2018, s. 6). 

Men frågan som få verkar ställa är vilka konsekvenser detta får på en mänsklig nivå, för de 

som faktiskt blir utsatta för dessa stereotyper eller diskriminering?  
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Den tidigare forskningen av ålderism inom arbetslivet, både internationellt och inom Sverige, 

undersöker till stor del vilka stereotyper och fördomar som finns om den äldre arbetstagaren 

eller förekomsten av ålderism inom arbetslivet. Desto mindre finns forskning som undersöker 

den subjektiva upplevelsen av ålderism inom arbetslivet utifrån äldre arbetstagare eller 

arbetssökande. Än mindre forskning finns om hur dessa subjektiva erfarenheter upplevs 

påverka identiteten. Enligt Tornstam (2018) är det svenska samhället starkt arbetsorienterat 

och vi värderas utifrån våra arbeten och egenskaper kopplade till arbetet (s. 87). I Sverige är 

således arbete något som identifierar oss. Vad händer då med en människas identitet när den 

upplever stereotyper eller diskriminering inom arbetslivet på grund av sin ålder?  

Genom att anta ett socialpsykologiskt perspektiv, som belyser det mänskliga samspelet, på 

ålderism inom arbetslivet kan den aktuella studien bidra till att fylla den kunskapslucka som 

finns gällande forskning på ålderism inom arbetslivet och dess betydelse för identiteten. 

Identitet i denna studie definieras i enlighet med det socialpsykologiska perspektivet 

symbolisk interaktionism, som en social process som konstrueras genom livet både internt av 

individen själv och externt av andra i en extern-intern dialektik (Jenkins 2008, ss. 39–40). Det 

innebär att identiteten inte anses som värdefullt isolerat från den sociala världen eller som ett 

statiskt tillstånd utan är i kontinuerlig förhandling mellan individen och det mänskliga 

samspelet.  

1.1 Syfte & Frågeställningar  

Med bakgrund av att Sverige befinner sig i en situation av att behöva äldre arbetskraft 

samtidigt som den äldre arbetskraften upplever sig bli diskriminerad finns ett behov av att 

belysa fenomenet ålderism inom arbetslivet i Sverige. Vidare har den forskning som finns om 

fenomenet mestadels tagit ett perspektiv som inte inkluderar äldre 

arbetstagares/arbetssökandes upplevelse. Det finns därmed ett ytterligare behov att belysa 

fenomenet genom de äldres subjektiva upplevelser och dess upplevda påverkan på identiteten. 

Syftet med den aktuella studien är därmed dels att undersöka den subjektiva upplevelsen av 

ålderism inom den sociala kontexten arbetslivet utifrån äldre arbetstagare/arbetssökande. Dels 

hur äldre arbetstagare/arbetssökande upplever att den uppfattade ålderismen påverkar deras 

identitet. Frågeställningarna för den aktuella studien blir till följd av detta;  
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➢ Hur upplevs ålderism inom arbetslivet av äldre arbetstagare/arbetssökande?  

➢ Hur upplever äldre arbetstagare/arbetssökande att identiteten påverkas av upplevd 

ålderism inom arbetslivet?  

1.2 Disposition  

Denna studie kommer först presentera tidigare forskning på ålderism inom arbetslivet vilken 

dels handlar om synen på den äldre arbetstagaren/arbetssökande och olika former av 

diskriminering, dels den subjektiva upplevelsen av ålderism och dess påverkan på individen. 

Detta kapitel har som syfte att introducera läsaren till ämnet samt motivera den aktuella 

studiens relevans. Vidare kommer det valda teoretiska ramverket, symbolisk interaktionism, 

med dess olika teorier och begrepp introduceras eftersom dessa kommer att användas för att 

analysera det insamlade materialet. Nästa kapitel presenterar en metodologisk diskussion 

innehållande en redogörelse för den fenomenologiska metodansatsen, studiens material och 

datainsamling samt kodning och analys. Kapitlet består även av en diskussion gällande 

studiens tillförlitlighet och giltighet samt etiska överväganden. Sedan kommer studiens 

resultat presenteras integrerat med tillhörande analys och tolkning. I det sista kapitlet kommer 

studiens resultat diskuteras i relation till studiens syfte & frågeställningar, tidigare forskning, 

teori och metod. Kapitlet avslutas med ett par slutsatser och förslag på vad framtida forskning 

kan undersöka.  
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2. Tidigare forskning  

Denna del består av tidigare forskning av ålderism som är relevant för den aktuella studien 

och kommer inledas med en presentation av forskning som belyser synen på den äldre 

arbetstagaren/arbetssökaren, det vill säga vilka attityder och föreställningar som finns 

gentemot gruppen av andra. Därefter kommer en del som redogör för olika former av 

diskriminering inom arbetslivet gentemot äldre arbetstagare/arbetssökande. Vidare kommer 

forskning om den subjektiva upplevelsen av ålderism att presenteras med en avslutande del 

som berör vilken påverkan dessa upplevelser får på individen.  

2.1 Synen på den äldre arbetstagaren/arbetssökande 

I en meta-analys av Posthuma & Campion (2009) analyserades 117 studier som berör 

ålderism mot äldre inom arbetslivet. I denna studie fann författarna en rad förekommande 

stereotyper mot äldre arbetstagare där en av de vanligaste var att äldre förväntas ha lägre 

arbetsprestationer än yngre arbetstagare. Lägre arbetsprestationer innebär enligt författarna att 

äldre arbetstagare förväntas ha mindre motivation, vara mindre produktiva och prestera sämre 

än yngre arbetstagare/arbetssökande. I en annan meta-analys av Harris et al. (2017), baserad 

på 43 studier, fann författarna liknande resultat, med föreställningar av den äldre 

arbetstagaren som mindre produktiv och kompetent, mindre benägen att både kunna och vilja 

lära sig nya saker. I de båda meta-analyserna fanns föreställningar om äldre arbetstagare som 

icke anpassningsbara och ha svårigheter för förändringar.  

I en kvalitativ studie av Loretto & White (2006) samt en kvalitativ av Vickerstaff & Van der 

Horst (2021) framkom tillika stereotyper av den äldre arbetstagaren som mindre produktiv 

och ha svårare att lära sig nya saker. Den förstnämnda studien studiens syfte var att undersöka 

arbetsgivares attityder gentemot äldre arbetstagare och den senare undersökte ålderisms 

påverkan på äldre (från 50 år) arbetstagares pensionsval utifrån intervjuer med arbetsgivare 

och äldre arbetstagare.  

Vidare återfann dessa studier föreställningen om att äldre har sämre IT-kunskaper (Harris et 

al. 2017, Posthuma & Campion 2009, Vickerstaff & Van der Horst 2021). I Loretto & White 

(2006) menade arbetsgivarna å andra sidan att problemet med IT-kunskaper inte beror på att 

äldre arbetstagare inte kan utan är en konsekvens av de negativa stereotyper som finns om 

dem gällande IT-kunskaper.  
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Vidare framkom det föreställningar om äldre arbetstagare/arbetssökande som dyrare än yngre 

arbetstagare, eftersom de dels har högre löner på grund av erfarenhet dels närmar sig 

pensionen vilket innebär att arbetsgivare måste ersätta dem med andra vilket får kostnader 

(Harris et al. 2017, Posthuma & Campion 2009).  

De stereotyper och fördomar mot äldre arbetstagare/arbetssökande som finns är emellertid 

inte endast i negativ form. Tvärtom visar studier att det även finns positiva föreställningar av 

äldre inom arbetslivet. Exempelvis återfanns positiva stereotyper av den äldre arbetstagaren 

som pålitlig, ha hög arbetsmoral och som besitter mycket kunskap (Harris et al. 2017, 

Posthuma & Campion 2009). Dessutom återfanns föreställningen av att äldre 

arbetstagare/arbetssökare har mjuka och varma färdigheter vilket syftar på social kompetens, 

empati, tålamod och trygghet (Loretto & White 2006, Vickerstaff & Van der Horst 2021). 

Andra positiva föreställningar som återfanns i dessa två studier var att äldre är mer 

engagerade i sitt arbete och är bättre problemlösare än yngre. 

2.2 Diskriminering mot äldre arbetstagare/arbetssökande inom 

arbetslivet  

Posthuma & Campion (2009) samt Harris et al. (2017) undersökte även vilka former av 

diskriminering mot äldre som kan förekomma inom arbetslivet. Båda studierna återfann 

diskriminering på arbetsplatsen i form av lägre utbildningsinvesteringar, mindre feedback och 

arbetsverktyg från arbetsgivare jämfört med yngre arbetstagare. Vidare visade de att ökad 

ålder korrelerade med minskning av befordran, bonus och värdefulla uppdrag.  

En annan form av diskriminering mot äldre arbetssökande är den som förekommer inom 

rekrytering och anställningsprocesser där äldre kandidater utesluts från processerna på grund 

av deras högre ålder (Harris et al. 2017, Posthuma & Campion 2009). Ökad sökandeålder 

visade sig vara förknippat med minskad avsikt att anställa äldre arbetssökande där yngre 

kandidater anses vara mer lämpliga för arbetet än de äldre. Det framkom bland annat att yngre 

arbetssökande som innehar en eftergymnasial examen värderas högre av arbetsgivare än en 

äldre arbetssökande utan, trots många års erfarenhet inom branschen. I en kvantitativ studie av 

Ahmed et al. (2012) undersöktes denna form av åldersdiskriminering i rekryteringsprocessen i 

Sverige. Genom ett fältexperiment skickades två likadana ansökningar, varav den ena med en 

yngre, 31 årig, sökande man, och den andra med en äldre, 46 årig, sökande man inom två 

olika branscher. Resultatet för studien bekräftar de fynd som de båda meta-analyserna fann då 
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den yngre sökande mannen hade 3 gånger större sannolikhet än den äldre att få en kallelse till 

en anställningsintervju eller jobberbjudande från arbetsgivarna (Ahmed et al. 2012).  

I Harris et al. (2017) och Posthuma & Campion (2009) återfanns en annan form av 

diskriminering som handlar om arbetsgivares svaga avsikt att vilja behålla äldre arbetstagare 

på sin arbetsplats. Enligt de båda meta-analyserna beror det på den föreställning eller 

verklighet om att äldre arbetstagare kostar mer än yngre arbetstagare på grund av 

arbetserfarenheter eller anställningsstatus.  

2.3 Den subjektiva upplevelsen 

I en kvalitativ intervjustudie av Berger (2006) undersöktes äldre arbetssökande (45–65 år) i 

förändringar i identiteten efter det upplevda motståndet i ansökningsprocesser. Informanterna 

upplevde en markant skillnad i arbetssökandet från när de sökte arbete i yngre ålder där frågor 

om varför de inte gick vidare i processen förblev obesvarade från rekryterarens håll. 

Upplevelsen av att vara för gammal upplevde flertalet av informanterna som något svårt att 

övervinna eftersom det överkuggade deras erfarenheter och kompetenser.  

Vidare upplevde informanterna i Berger (2006) att deras erfarenhet inom arbetslivet inte 

ansågs som något värdefullt utan blev en symbol för deras för höga ålder. Denna uppfattning 

erhöll även informanterna i Porcellato et al. (2010) kvalitativa studie, vars syfte att undersöka 

äldre arbetstagares (50–68 år) begränsningar av anställningsmöjligheter. Informanterna 

upplevde att arbetsgivare istället värderade formella utbildningskvalifikationer. Värdet av 

färdigheter som lärts genom deras långa arbetserfarenhet ansågs till stor del ignoreras av 

många arbetsgivare, något som informanterna själva ansåg som mycket värderat. 

Informanterna i Grimas kvalitativa intervjustudie (2011), som undersökte anpassningen av 

upplevd ålderism på arbetsplatsen av äldre arbetstagare (från 45 år) upplevde även dem en 

brist på respekt gällande kunskap och erfarenhet.  

I två studier upplevde informanterna att det låga värdet på äldre arbetstagares kompetenser är 

en konsekvens av yngres formella kvalifikationer i form av universitetsutbildning (Grima 

2011, Porcellato et al. 2010). Informanterna upplevde att arbetsplatsen var högst anpassad för 

den yngre generationen med dess nya tekniker som de själva inte kunde bli en del av. Att 

äldre inte haft samma utbildningsmöjligheter som de yngre upplevde informanterna som 

förbisett. Informanterna i de två studierna skilde sig däremot i uppfattning om utbildningens 

värde. Informanterna i Porcellato et al (2010) studie upplevde generellt att de förstod värdet 

av högre utbildning, varav flera beklagade sig för att inte själva utbildat sig. Även vissa 
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informanter Grima (2011) accepterade denna verklighet, medan andra informanter förnekade 

värdet av utbildning och hyste agg mot yngre kollegor. Till skillnad från dessa studier menade 

informanter i Berger (2006) att problemet handlar om att äldre faktiskt har en bristande 

uppdatering av kompetens jämfört med yngre arbetstagare/arbetssökande. 

I en kvalitativ studie av Bowman et al. (2017), vars syfte att undersöka vilka förklaringar som 

ligger bakom den ökade arbetslösheten bland äldre (45–73 år), återfanns ett annat perspektiv 

på problemet. Informanterna, framförallt de kvinnliga, upplevde att åldersdiskriminering inom 

arbetslivet är kopplat till att inte längre ha ett ungt och attraktivt utseende. Vidare upplevde 

informanter att äldre arbetstagare ses som ett hot mot dagens företagskulturer eftersom de 

besitter insikter i branschen medan yngre är lättare att forma och styra över. Även i 

Vickerstaff & Van der Horst (2021) upplevde informanterna att yngre anses anpassa sig mot 

organisationen medan äldre har en mer etablerad roll och går sin egen väg.  

Enligt informanter i Porcellato et al. (2010) och Berger (2009), som undersökte äldre 

arbetssökandes (45–65 år) åldersrelaterade tekniker i ansökningsprocesser, är valet av yngre 

baserat på föreställningen av att äldre arbetstagare förväntar sig högre lön. I båda studierna 

beskriver informanterna att arbetsgivare inte anställer äldre eftersom de inte behöver betala 

lika mycket för yngre som för de äldre vilket gör att arbetsgivare tjänar på att anställa yngre.  

2.4 Påverkan på individen och hantering av ålderismen 

I vissa studier sökte sig informanter till utbildningar för att uppdatera sina färdigheter, göra 

sig mer attraktiva på arbetsmarknaden och motverka arbetsgivares negativa attityder mot dem 

(Berger 2006, Berger 2009, Porcellato el al. 2010). Dessa utbildningsprogram upplevde även 

en del informanter ge dem ett socialt stöd eftersom de fick möjligheten att träffa andra i 

liknande situationer.  

I Grimas (2011) studie förnekade vissa informanter att ålderismen påverkat dem alls. Andra 

accepterade diskriminering och andra bemötte den defensivt genom att utmana dem som de 

menade var ansvariga. I andra studier belyste informanterna strategin av att ändra sina 

ursprungliga mål med ansökningarna genom att sänka sina förväntningar gällande lön, status, 

geografiskt område och arbetsuppgifter (Berger 2009, Porcellato et al. 2010). En annan 

strategi var att dölja sin ålder genom att ändra i cv:n eller förändra sitt utseende i form av att 

färga håret, raka bort skägget eller klä sig annorlunda (Berger 2009, Bowman el al. 2017, 

Porcellato et al. 2010).  
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Informanter i vissa studier hade större avsikter att gå i förtidspension än de som inte utsatts 

(Harris el al. 2017, Vickerstaff & Van der Horst 2021). För andra blev dessa uppfattningar om 

åldern en motivation till att stanna som en strategi för att undvika hälsoproblemen och för att 

hålla sig pigg och aktiv. I Bergers studie (2006) blev informanterna till följd av upplevelserna 

av ålderism mer medvetna om sin egen ålder och ifrågasatte sitt självvärde som ledde till 

negativa känslor i förhållande till att känna sig gammal.  

2.5 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel har tidigare forskning om ålderism inom arbetslivet presenterats som visar att 

det finns negativa föreställningar om äldre arbetstagare som mindre produktiva, flexibla och 

sämre förmåga att lära sig nya saker. Andra föreställningar om den äldre 

arbetstagaren/arbetssökande är att de är omotiverade, självorienterade och som inte har 

förmågan i att hantera ny teknik. Å andra sidan visades även positiva föreställningar om den 

äldre arbetstagaren som varm, pålitlig, ansvarsfull och kompetent. Ålderism i form av 

diskriminering kan förekomma på arbetsplatsen, i ansökningsprocesser eller i form av 

arbetsgivares låga avsikt att behålla äldre arbetstagare. Informanter i ett flertal studier 

upplevde ett motstånd i ansökningsprocessen vilka bland annat upplevde att deras erfarenhet 

och kompetens inte hade något värde. Istället upplevdes att yngre arbetssökande valdes på 

grund av att de har akademisk utbildning, är billigare samt mer villiga att följa arbetsplatsens 

regler. Andra upplevde att de inte besitter samma kunskap som yngre, andra att deras äldre 

utseende bidrar till ålderismen. Bland annat ledde dessa upplevelser till att informanter 

förändrade sitt utseende för att se yngre ut, sina Cv:n, eller förväntningar på jobbanställning. 

Vissa informanter utbildade sig eller tog socialt stöd av sin omgivning. Studierna visade även 

att individer som utsätts kan bli mer medvetna om sin ålder, tenderar att gå i pension tidigare 

eller internaliserar föreställningarna som finns om dem.  

Den tidigare forskningen som presenteras ger dels en bild över andras föreställningar av den 

äldre arbetstagaren och arbetssökaren dels hur det subjektivt upplevs av dem som utsätts. I 

den aktuella studien är det centrala hur ålderism inom arbetslivet upplevs och vilken påverkan 

det får för identiteten. En stor del av forskningen som finns inom ämnet består av kvantitativ 

eller experimentell forskning som inte fångar upp den subjektiva upplevelsen, vilken mening 

det får för individen och hur det påverkar identiteten. Exempelvis bestod de båda meta-

analyserna mestadels av kvantitativa och experimentella studier. De kvalitativa intervjustudier 

som ligger närmare syftet med den aktuella studien härstammar från andra länder än Sverige 
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och endast ett fåtal av dem tar med identitetsaspekten. Det finns således en brist på den form 

av kvalitativa studier i Sverige som undersöker den subjektiva upplevelsen av ålderism och en 

brist universellt gällande vilken påverkan ålderismen får för identiteten. Förhoppningen med 

den aktuella studien är således att fylla denna kunskapslucka genom att belysa ålderism inom 

arbetslivet i Sverige utifrån subjektiva upplevelser och dess upplevda påverkan på identiteten.  
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3. Teori  

Detta kapitel syftar till att presentera det teoretiska ramverk som kommer att användas för att 

analysera studiens resultat. Till följd av att studien syftar till att undersöka den subjektiva 

upplevelsen av ålderism inom arbetslivet är en central del individers egen tolkning och 

meningsprocess. Dessutom är syftet att undersöka individens upplevda påverkan på 

identiteten utifrån dessa upplevelser. Av den orsak kommer det teoretiska perspektivet för 

studien vara symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt 

perspektiv grundat av Blumer (1986/1969) som belyser interaktioners betydelse och som 

enligt Blumer studerar mänskligt beteende gällande vilken betydelse saker har för individer, 

hur det ger upphov till mening och tolkning samt agerande utifrån det (s. 2). 

Symbolisk interaktionism omfattas av fler teoretiker vilka erbjuder användbara teorier och 

begrepp för att analysera studiens resultat. Utöver Blumer (1986/1969) är dessa Jenkins 

(2008) som betonar identifikationens intern-externa dialektik samt två olika typer av kollektiv 

identifikation. Vidare kommer Burkes (1991) teori om social stress att användas som 

beskriver hur individer reflekterar över hur andra uppfattar en och jämför det med sin egen 

syn på sig själv. Vidare kommer Goffmans (2020/1963) teori om stigma att användas som 

lyfter stigmatiserade individers hantering och agerande runt sitt stigma. Avslutande kommer 

Link & Phelans (2001) diskussion om hur stigma uppkommer och upprätthålls i relation till 

makt.  

3.1 Symbolisk interaktionism  

Centralt för Blumers (1986/1969) symboliska interaktionism är att mening uppkommer i 

processen av interaktion mellan människor, vilket innebär att betydelsen av en sak för en 

person kan växa fram genom hur andra människor agerar mot personen med avseende på 

saken (s. 4). Mening är på så sätt något som formas i och genom människors aktiviteter när de 

agerar, vilket innebär att människor inte bara reagerar på en struktur eller normer i samhället, 

utan själva skapar mening i interaktioner (s. 5).   

3.1.1 Tre premisser  

Enligt Blumer (1986/1969) utgörs symbolisk interaktionism av tre premisser. Den första 

premissen handlar om att människor agerar mot saker eller människor utifrån vilken betydelse 

som de har för dem (s. 2). Det innebär att en människa kommer agera olika mot saken eller 

människan beroende på vem det är och vilken betydelse det har för den. Exempelvis kommer 
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en individ att agera annorlunda mot sin mamma jämfört med en butiktjänsteman på grund av 

den betydelse som dem har för individen. Den andra premissen handlar om att mening för 

olika saker eller personer uppstår i den sociala interaktionen som man har med människor (s. 

3). Det innebär att betydelser uppstår mellan människor när de interagerar, där en person kan 

skapa mening av en sak utifrån hur andra människor i interaktionen agerar mot personen med 

avseende på saken (s. 4). Den tredje premissen är att dessa betydelser hanteras och anpassas 

genom en tolkningsprocess som används i personens hantering av de saker han möter (s. 2). 

Det innebär att tolkningen av meningen leder till att individen anpassar sina aktiviteter till 

andras och formar därmed sitt eget individuella beteende utifrån dessa premisser (s. 10).  

3.2 Identitetsskapande 

3.2.1 Extern-intern dialektik  

Jenkins (2008) menar att identitet inte är ett statiskt tillstånd utan formas i en social process 

som återfinns både inom individen, mellan individer och genom normer och värderingar som 

är etablerade i samhället (s. 39–40).  

Den individuella identiteten är enligt Jenkins (2008) därmed inte meningsfullt isolerat från 

andra människors värld (s. 40). Även om individer är unika och varierande menar han att jaget 

är socialt konstruerat genom livet under den pågående interaktionen som gör att individer 

definierar och omdefinierar sig själva. Jenkins anser att jaget är pågående som består av både 

inre självdefinitioner och externa definitioner av andra vilket han kallar för en extern-intern 

dialektik. Vidare betonas att det inte bara räcker för individer att hävda en identitet, den måste 

också valideras av dem vi har att göra med, eller inte (s. 42). Identitet är såtillvida aldrig 

ensidigt utan trots att vi försöker kontrollera vad andra tycker om oss kommer vi aldrig kunna 

säkerställa hur andra uppfattar oss.  

3.2.2 Kollektiva identiteter 

Enligt Jenkins (2008) handlar identitet inte bara om individers individuella identitet utan 

också om vad han kallar för kollektiva identiteter. Kollektiv identitet innebär till skillnad från 

individuell identitet, som differentierar individer, den typ av identitet för människor som har 

något gemensamt (s. 102). Det finns emellertid två typer av kollektiva identiteter vilken den 

ena, som han kallar för gruppidentitet, uppkommer utifrån att medlemmarna i gruppen själva 

identifierar sig med varandra och på egna villkor blivit del av gruppen (s. 104). Den andra 

kollektiva identiteten, som han kallar för kategori, är den som externt kategoriserats av andra 
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där medlemmarna blivit tilldelade i kategorin av andra. Dessa medlemmar känner därför inte 

själva att de identifierar sig med den kollektiva identiteten eller medlemmarna i den utan är 

erkänd av andra.  

3.2.3 Reflekterade bedömningar och identitetsstandard  

Burke (1991) menar i sin teori om social stress att social stress är ett resultat av olika typer av 

avbrott gällande identitetsprocessen. Liksom Jenkins (2008) understryker Burke (1991) vikten 

av att förstå identitet som en kontinuerlig process snarare än ett tillstånd hos en individ (s. 

836).  

Burke (1991) menar att individer har något som kallas för en identitetsstandard som hänvisar 

till den syn som individer har på sig själva (ss. 838–839). Individer har också något som han 

kallar för reflekterade bedömningar vilket handlar om en individs uppfattning om hur andra 

ser en. Enligt Burke jämför individer sin identitetsstandard med sina reflekterade 

bedömningar, eftersom det är viktigt att identitetstandarden och de reflekterade bedömningar 

är i kongruens, det vill säga överensstämmer med varandra. Uppstår inkongruens mellan 

identitetstandarden och de reflekterade bedömningarna uppkommer ett obehag som individen 

tenderar att åtgärda. Det är framför allt genom att förändra sitt beteende i hopp om att de 

reflekterade bedömningarna ska stämma överens med identitetsstandarden, genom att 

exempelvis agera ännu starkare utifrån identitetsstandarden. Vid försök att åtgärda 

inkongruensen kan individer uppleva att deras försök till förändrat beteende inte har någon 

effekt på situationen (s. 841). Misslyckandet av att minska inkongruensen kan leda till att 

individer känner låg självkänsla, missnöje och utanförskap. Vid inkongruens kan även 

människor ha svårt att förstå innebörden av situationen där de missförstår de reflekterade 

bedömningarna vilket kan leda till förvirring eller oro kring vad som är fel (s. 842).  

När beteendeförändringar inte leder till större överensstämmelse mellan identitetsstandard och 

reflekterade bedömningar krävs det istället enligt Burke (1991) att individen ändrar 

identitetsstandarden (s. 845). Det innebär att individen måste börja se sig själv på ett sätt som 

matchar de reflekterade bedömningarna. Hur mycket påverkan en inkongruens mellan 

identitetstandarden och de reflekterade bedömningarna får för en individ beror enligt Burke 

på hur mycket den del av identiteten som ifrågasätts betyder för individen (s. 838). Ju mer den 

delen som ifrågasätts betyder för individens identitet, desto större konsekvenser får det 

därmed för individen.  
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3.3 Stigma  

3.3.1 Definition av stigma  

Stigma handlar enligt Goffman (2020/1963) om en individs avsaknad av socialt erkännande 

på grund av att hen inte uppnår de identitetsvärden som värderas i samhället (s. 8). Stigma 

innebär således att en individ som annars skulle blivit accepterad inom det sociala samspelet 

innehar en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet, vilket gör att andra människor 

vänder sig bort från individen och negligerar övriga egenskaper som individen har (s. 27).  

3.3.2 Hantering av stigmat 

Det centrala i Goffmans (2020/1963) teori är huruvida de stigmatiserade individerna hanterar 

eller styr sina stigmatiserade identiteter eftersom människor strävar efter att bli socialt 

erkända. När en individ sent i livet blir stigmatiserad menar Goffman att denne kan ha svårt 

att betrakta sig själv som en som faller utanför och se det som en del av sig själv (s. 66). 

Denna ambivalens som uppstår leder till att individen gör vissa ansträngningar för att undvika 

eller lindra konsekvenserna av stigmat (s. 121).  

Goffman (2020/1963) belyser flera olika typer av strategier som en individ kan ägna sig åt för 

att hantera sitt stigma. Ett sätt är att utmana de ”icke-stigmatiserade” och ifrågasätta varför 

man stigmatiseras (s. 44). Enligt Goffman är det en riskfylld strategi eftersom de icke-

stigmatiserade kan uppleva situationen som obekväm och kan resultera i att de inför 

sanktioner mot den stigmatiserade. Individen kan också försöka undvika sammanhang där 

stigmat blir uppenbart och isolera sig från samhället (ss. 36-37).   

Något som Goffman (2020/1963) kallar för skylning handlar om att individen är beredd att 

medge sitt stigma för att reducera spänningen runtom det (s. 149). Däremot menar Goffman 

att individen vid skylning tenderar att göra ansträngningar för att stigmat inte ska bli för 

tydligt (ss. 150-152). Exempelvis på detta är att hålla tillbaka på det synliga dragen som 

identifieras med stigmat eller försvara sig mot de allmänna värderingar som det förknippas 

med.  

3.3.3 Stigmas beroende av makt  

Link & Phelan (2001) syftar till att utöka Goffmans (2020/1963) analys om stigma mellan 

relationer till att fånga hur det går till och upprätthålls. Enligt Link & Phelan (2001) finns det 

en tendens att fokusera på egenskaperna som är förknippade med stigma snarare än de 



14 
 

maktskillnader som finns mellan de som är stigmatiserade i en social kontext och de som inte 

är det (s. 375). En central del av deras analys är därför att betona hur stigma är beroende av 

social, ekonomisk och politisk makt. Enligt Link & Phelan blir maktaspekten uppenbar när de 

stigmatiserade försöker slå tillbaka mot de som stigmatiserar dem utan att det ger några 

resultat, eftersom de sitter på en högre maktposition än de stigmatiserade (s. 376).  

En annan central del av Link & Phelans (2001) analys är strukturell stigmatisering vilket 

innebär att diskriminering mot stigmatiserade inte bara sker från en individ till en annan (ss. 

372-373). Istället handlar det om hur exempelvis företag har en struktur som utgör ett hinder 

för de stigmatiserade att uppnå samma möjligheter som de icke stigmatiserade. Det är således 

inte individens egenskaper som är ett problem i sammanhanget utan strukturen runtom 

individen. Exempelvis kan individer med funktionsvariation bli begränsade i sin 

arbetsförmåga, inte på grund av deras inneboende begränsningar utan för att arbetsplatsen är 

anpassad på ett sätt som skapar hinder för personer som har funktionsvariation. Strukturell 

stigmatisering blir därmed inte lika explicit utan ske under mer dolda omständigheter.  

Link & Phelan (2001) belyser även komplexiteten kring stigmat i form av att 

diskrimineringen som ett resultat av stigmat kan leda till en statusförlust som kan resultera i 

nya diskrimineringar (s. 373). Det innebär att diskriminering inte alltid beror på stigmat, utan 

den statusförlust som stigmat resulterat i.   

3.4 Teoretisk diskussion 

De teorier och begrepp som presenterats har funktionen av att tillsammans skapa en förståelse 

för upplevelsen av ålderism inom arbetslivet och dess påverkan på identiteten. De valda 

teorierna liknar varandra på många sätt eftersom de tillhör samma teoretiska utgångspunkt, 

symbolisk interaktionism, samtidigt som de har olika perspektiv och funktioner för den 

kommande analysen om ålderism inom arbetslivet.  

Blumers (1986/1969) teori ger en möjlighet att analysera vilken mening ålder får för äldre 

arbetstagare/arbetssökande inom arbetslivet genom interaktioner med andra. Vidare kan teorin 

ge möjligheten att förstå hur ålderism inom arbetslivet sker genom interaktion och vilken 

betydelse den äldre arbetstagaren/arbetssökande har för andra. Dessutom kan äldre 

arbetstagare/arbetssökandes subjektiva upplevelse förstås utifrån den tolkningsprocess som 

enligt Blumer uppstår från den mening och betydelse som uppkommer i interaktioner.   
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Jenkins (2008) bidrar med att förstå identitet som något som inte bara hävdas av en individ 

utan påverkas av externa faktorer, som i detta sammanhang kan handla om stereotyper eller 

fördomar om den äldre arbetstagaren/arbetssökande. Med hjälp av Jenkins kan därför äldre 

arbetstagares identitet i relation till ålder förstås djupare genom den extern-interna 

dialektiken. Dessutom kan teorin vara behjälplig för att förstå hur den äldre 

arbetstagaren/arbetssökande som identitet förstås som en kollektiv identitet vilket 

kategoriseras av andra utomstående.  

Burkes (1991) teori bidrar med att förstå hur individers upplevelse av att jämföra sin ålder- 

och arbetsidentitet med hur de upplever att andra uppfattar dem i relation till ålder och arbete. 

Det ger även möjlighet att förstå vilken påverkan upplevelsen av ålderism har beroende på hur 

stark ens arbetsidentitet är och huruvida individen tenderar att förändra sina beteenden eller 

syn på sig själv för att uppnå en balans i relation till deras ålder – och arbetssidentitet.  

Genom Goffmans (2020/1963) stigma ges möjligheten att förstå hur ålder inom den sociala 

kontexten arbetslivet anses som ett stigma och vad som är värderat i det svenska arbetslivet. 

Goffmans förslag på olika strategier ger också verktyg för att förstå hur äldre 

arbetstagare/arbetssökande hanterar ålderismen och identiteten som stigmatiserad.   

Till sist ger Link & Phelan (2001) möjligheten att förstå hur ålderism kan gå till på strukturellt 

sätt inom arbetslivet och vilken makt som företag och organisationer har jämfört med de äldre 

arbetstagarna/arbetssökande. Det kan även ge en djupare insikt i hur äldre 

arbetstagare/arbetssökande upplever sig kunna påverka sin situation.  
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4. Metod 

Detta kapitel redovisar för studiens metodologiska delar. Kapitlet kommer först att presentera 

den metodologiska ansatsen, därefter material som består av urval och datainsamling följt av 

analys och analysprocessen. Därefter kommer giltighet och tillförlighet att redogöras för och 

avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Metodologisk ansats  

Denna studie grundar sig i en fenomenologisk metodansats inom kvalitativ metod. Den 

fenomenologiska metodansatsen syftar till att förstå världen genom människors erfarenheter 

och upplevelser av den vilket innebär att de subjektiva tolkningarna av ett fenomen är i fokus 

(Dahlberg et al. 2008, ss. 95–96). Den fenomenologiska metodansatsens mål är alltså att 

studera fenomen utifrån mönster av mening och betydelser för individer och inte utifrån en 

objektiv kunskap. Det är genom att studera individer och deras livsvärld, som kunskap om ett 

fenomen kan nås enligt den fenomenologiska metodansatsen. Livsvärld är ett centralt begrepp 

inom fenomenologin och målet med att studera individers livsvärld är att upptäcka, analysera, 

förstå och beskriva individers mening. Fenomenologi som metodansats strävar inte efter att 

hålla sig till formella steg utan snarare utgöras av en öppenhet och ett medvetet borttagande 

av förväntningar och antaganden. När den fenomenologiska ansatsen används innebär det 

därför att forskaren ser bortom sin uppfattning av ett fenomen och låter sig överraskas av 

informanters livsvärld (s. 97). Det görs genom att vända sig till den upplevda verkligheten i 

syfte att förstå vad som är av intresse för fenomenet.  

Eftersom syftet med den aktuella studien är att undersöka just individers subjektiva 

upplevelse av ålderism och inte förekomsten av det inom arbetslivet, samt dess upplevda 

påverkan på individen anser jag att den fenomenologiska metodansatsen är lämplig för 

studien. Den fenomenologiska ansatsen och det valda teoretiska ramverket symbolisk 

interaktionism har därtill gemensamt att de fokuserar på hur individer skapar mening och 

betydelse av det som upplevs i deras värld. Genom att använda en fenomenologisk ansats har 

därmed empirin som samlats in fokuserat på individers tolkning och mening som med hjälp 

av de begrepp och teorier som valts analyserats mer djupgående.  
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4.2 Material  

Då studiens syfte är att undersöka upplevelsen av ålderism inom arbetslivet och dess 

betydelse för den individuella identiteten valdes den fenomenologiska metodansatsen som 

tidigare nämnt. För att komma åt dessa upplevelser har kommunikativa data i form av sju 

transkriberade intervjuer använts. Transkriberade intervjuer bestående av frågor och svar 

kring det berörda ämnet ger en möjlighet att få kunskap om upplevelsen utifrån individer 

vilka upplevt ålderism på arbetsplatsen. Materialet belyser därför ämnet eftersom den 

subjektiva tolkningen av fenomenet kommer i fokus som ger en insikt kring fenomenet utifrån 

personerna som är av intresse.  

4.2.1 Urval  

För denna studie användes ett målstyrt urval vilket innebär att informanterna har valts ut 

utifrån den relevans de har för frågeställningarna och syftet (Bryman 2018, s. 496). Med 

målstyrt urval har därför informanter blivit kontaktade utifrån den förståelse som de kan ge 

för fenomenet, som uppnår den avgränsning och krav som satts. Eftersom syftet med studien 

är att undersöka upplevelsen av ålderism inom arbetslivet gentemot äldre 

arbetstagare/arbetssökande blev ålder en viktig avgränsning. Med bakgrund av att den tidigare 

forskning som använts visade att ålderism mot äldre inom arbetslivet kommer runt 50-års 

åldern blev urvalskriteriet gällande ålder minst 50 år även för den aktuella studien. Då 

studiens syfte inte är att undersöka förekomsten av ålderism inom arbetslivet bland äldre 

arbetstagare/arbetssökande, utan upplevelsen av det blev nästa urvalskriterium att man 

upplevt sig utsättas för just detta och inte bara vara engagerad eller insatt i frågan på andra 

sätt.  

Studiens urval består av sju informanter varav fyra män och tre kvinnor. Informanterna har 

olika typer av arbetsbakgrund men har gemensamt kvalificerade arbeten, det vill säga arbeten 

som kräver eftergymnasiala utbildningar. Samtliga informanter har på olika nivå läst 

eftergymnasiala utbildningar inom sina arbetsbranscher. Nedan presenteras informanternas 

namn, ålder, upplevelse av ålderism och arbetsbakgrund i form av en tabell. Namnen på 

informanterna är inte deras riktiga namn.  
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Tabell 1. Presentation av informanterna 

Informanter Ålder  Upplevelse av 

ålderism  

Arbetsbakgrund 

Stig 57 Uppsagd  IT  

Rolf 55 Rekryteringsprocessen Media-analys 

Bertil  59 Rekryteringsprocessen Myndighet 

Clas  60 Rekryteringsprocessen Försäljning  

Pernilla 55 Rekryteringsprocessen Administration, bytt 

till HR 

Martina 56 Uppsagd  Ekonomi, bytt till 

hållbarhet 

Susanne  60  Uppsagd + 

rekryteringsprocessen 

Marknadsföring och 

kommunikation 

 

4.2.2 Datainsamling 

För att få kontakt med potentiella informanter togs kontakt med ett par aktiva aktörer inom 

fältet, varav en blev en så kallad gatekeeper. Det innebär att hen hjälpte mig att få inträde på 

fältet och att komma i kontakt med potentiella informanter. Jag lade även ut en kortare 

beskrivning av studien på min Facebook och LinkedIn samt samma kortare beskrivning på två 

Facebooksidor samt en LinkedIn sida vilka har som syfte att diskutera och lyfta frågor om 

ålderism inom arbetslivet. De som var intresserade av att delta fick sedan ett informationsbrev 

om studien.  

Insamlingen av materialet gjordes genom semistrukturerade intervjuer, eftersom det är en typ 

av insamling av material som fokuserar på intervjurespondentens uppfattning och förståelse 

av händelser (Bryman 2018, s. 653), och som därav passar för den fenomenologiska 

metodansatsen. Under intervjuerna användes en förberedd intervjuguide med fem teman. 

Dessa var inledande frågor, arbetslivet, ålder inom arbetslivet, upplevelsen av ålderism inom 

arbetslivet och slutligen upplevelsernas påverkan på identiteten (ss. 562-563). Frågorna i 

intervjuguiden var formulerade på ett öppet sätt för att informanterna skulle kunna svara fritt, 

och under själva intervjun anpassades frågornas ordning utefter vad informanterna själva 

pratade om. Den semistrukturerade intervjuguiden möjliggjorde även att oförberedda frågor 

samt följdfrågor kunde ställas beroende på vad informanterna själva valde att ta upp. Den 

öppna intervjuguiden gjorde det också möjligt att nå målet med öppenhet som är viktigt i det 

fenomenologiska tillvägagångssättet och som säkerställer att det är informanternas berättelser 

och erfarenheter som är centralt.  
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Eftersom det är en fenomenologisk metodansats som använts försökte jag under intervjuerna 

att se bortom min egen förståelse av ämnet och ha ett öppet ställningstagande, för att kunna 

förstå och se ämnet genom de upplevelser och erfarenheter som mina intervjurespondenter 

beskrev (Dahlberg et al. 2008 ss. 96-97). Både i utformandet av intervjuguiden och under 

intervjuerna var jag vaksam och reflekterade över min egen inställning till ämnet för att lättare 

kunna se och förstå ämnet genom min informanters upplevelser.  

Intervjuerna gjordes genom videosamtal via plattformen Zoom, vilket önskades av samtliga 

informanter. Nackdelen med att intervjuerna gjordes genom zoom var att det vid några 

tillfällen blev tekniska problem i form av uppkoppling och att vissa informanter blev 

distraherade av annat där dem befann sig (Bryman 2018, s. 593). Det hade varit mer önskvärt 

att ha intervjuerna fysiskt men på grund av dels geografiska distanser dels önskan hos 

informanterna att ha det i form av videointervju blev Zoom det bästa möjliga alternativet 

utifrån omständigheterna. Fördelarna med Zoom-intervjun blev därför att fler informanter 

kunde delta än om det gjorts fysiskt samt att det besparade både mig och informanterna tid 

och pengar gällande resa till och från intervjuplatsen (s. 593).  

Intervjuerna spelades även in genom röstinspelning vilket möjliggjorde att jag kunde vara 

närvarande i samtalet utan att behöva koncentrera mig på att skriva ner svaren ordagrant. Jag 

kunde därför vara mer öppen och förstående under samtalet vilket är en fördel vid en 

fenomenologisk metodansats.  

4.3 Analys  

För analys av materialet valdes den tolkande fenomenologiska analysen, IPA, eftersom 

kodning och analys utifrån IPA fokuserar på individernas syn på ämnet som undersöks (Smith 

et al. 1999, s. 218). Valet av IPA för kodning och analys gjordes därmed för att den möjliggör 

att den personliga upplevelsen av ålderism och dess inverkan på identiteten sätts i fokus, 

vilket går i linje med studiens syfte och frågeställningar såväl som metodansatsen. Enligt IPA 

är studier av människors upplevelser en dynamisk process då den som undersöker fenomenet 

inte kan förstå fullt ut den levda verkligheten som undersöks. Det innebär därmed att 

tolkningar på empirin är en del av analysen.  

I fenomenologisk analys sätts teorier och tidigare forskningar till en början i parentes eftersom 

det viktiga är att hitta mönster och identifiera teman utifrån den datan som samlas in (Fejes & 
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Thornberg 2015, ss. 24, 28). När tolkningen av materialet gjordes var det därför på ett 

induktivt sätt som utgick ifrån empirin, det vill säga intervjurespondenternas upplevelser och 

erfarenheter och inte utifrån det teoretiska ramverket eller den tidigare forskningen. Med 

induktion menas alltså att tolkning och slutsatser drogs utifrån vad det empiriska materialet 

visade och inte för att bekräfta en allmän sanning eller regel.  

4.3.1 Kodning & analysprocess  

Initialt påbörjades analysprocessen med en kodning av det insamlade materialet för att kunna 

hitta mönster och teman vilket reducerar mängden material och fångar det som är av intresse. 

För kodningen av materialet lästes det transkriberade materialet igenom en gång till, för att 

säkerställa att intervjurespondentens uppfattning och upplevelse av fenomenet skulle vara i 

fokus under kodningen (Smith et al. 2009, s. 82). Därefter påbörjades kodningen genom att 

göra första noteringar av materialet, det vill säga en initial analys där allt av intresse 

noterades. Dels noteringar hur intervjurespondenterna beskrev olika saker såsom stereotyper, 

sin arbetsplats och syn på sin egen ålder, dels vilken betydelse dessa saker haft såsom känslor, 

medvetenhet och reflektioner. Den initiala kodningen gjordes nära intervjurespondenternas 

mening och uppfattning om fenomenet för att se vad som upplevdes viktigt (s. 83). 

Kodningen gjordes med hjälp av kommentarsfunktionen i Word, där text markerades med 

tillhörande kommentarer eller nyckelord.  

Efter att de första noteringarna i materialet hade gjorts utifrån beskrivning och betydelser för 

informanten lästes materialet igenom igen för en mer konceptuell och dekonstruerande 

kodning där betydelser och beskrivningar utlästes mer ”mellan raderna” (Smith et al. 2009, ss. 

88-90). Det vill säga, att en mer tolkande kodning gjordes med frågande kommentarer vilket 

öppnade för eventuella betydelser som informanten inte explicit uttryckt. Det är alltså en 

kodning där min tolkning går in, vilket är viktigt att notera. Exempel på sådan tolkning var 

när en informanterna beskrev varför arbetsgivare väljer yngre arbetskraft, som en notering av 

vilka egenskaper äldre arbetstagare/arbetssökande inte anses ha. Den initiala kodningen 

skapade mycket kommenterande datamängd vilket också gjorde det möjligt att utveckla teman 

(s. 91). Därför blev nästa steg att genom färgkodning identifiera framväxande teman. Teman 

som återfanns i analysen var exempelvis upplevelsen av ålderism, hantering och strategier, 

värderingar i samhället samt erfarenhet och kompetens. För att tydliggöra kodningen som 

gjorts gjordes en tabell med den initiala kodningen, den konceptuella och dekonstruerande, 

citat och tema. När denna kodning och analys gjorts på allt insamlat datamaterial gjordes en 
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kodning och analys som kopplade ihop de olika transkriberade intervjuerna för att hitta 

gemensamma teman, likheter och skillnader.  

Att kodningen och analysen gjordes i en dynamisk process, det vill säga att jag flertal gånger i 

processen analyserade materialet på olika sätt är viktigt i den kvalitativa analysen. Det är för 

att säkerställa att kodningen och analysen som gjorts är legitima tolkningar och för att jämföra 

råmaterialet med mina egna tolkningar (Lindgren 2014, s. 34).  

4.4 Validitet & reliabilitet 

När en studie görs är det viktigt att säkerställa att studien faktiskt undersöker det som sägs 

undersökas och att det görs på ett pålitligt sätt. Vid kvalitativa studier kan dock begreppen 

validitet och reliabilitet, vilka används för att mäta och undersöka en studies kvalité inom 

kvantitativ forskning, vara missvisande begrepp (Bryman 2018, ss. 465-466). Det finns 

således begränsningar med den kvalitativa studien eftersom dess intresse av det subjektiva gör 

det svårt att dra några generella slutsatser av resultatet utöver den specifika situation som 

studien undersökt (s. 484). Vidare blir jag som ”forskare” en central den av processen i både 

datainsamling och analys vilket gör det svårare att replikera. Den kvalitativa studien blir ofta 

dynamisk process där de olika delarna anpassas efter varandra, vilket innebär att det konkret 

kan bli svårt att redogöra för hur man kommit fram till olika slutsatser (s. 485).  

För den aktuella studien syftar därför reliabilitet till att studien har gjorts på ett tillförlitligt sätt 

och vilken inverkan jag som intervjuare har i form av att påverka informanternas svar (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 295). För att uppnå tillförlitlighet undveks ledande frågor under 

intervjun och istället bestod intervjuguiden av öppna frågor för att informanternas egna 

berättelser skulle komma fram. Vidare var jag under hela processens gång reflexiv vilket 

innebär att jag reflekterade över mitt eget bidrag till produktionen av kunskap (s. 292). Det 

innebar att jag kontinuerligt försökte komma till insikt om mina fördomar gällande ålderism 

inom arbetslivet för att dessa inte skulle påverka resultatet.  

Gällande validitet för den kvalitativa intervjustudien handlar det om att studien undersöker det 

som den påstås undersöka, det vill säga att resultatet är giltigt (Kvale & Brinkman 2014, s. 

296). Den aktuella studien påstår sig undersöka den subjektiva upplevelsen av ålderism och 

därmed inte en objektiv verklighet av ålderism inom arbetslivet. För att uppnå detta har det 

om än upprepande betonats i studiens olika kapitel att det är informanternas upplevelse som är 
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i fokus. Speciellt viktigt var detta att betona för informanterna under intervjun varav jag 

därför var tydlig med att det inte finns några rätta eller fel svar.  

Vidare menar Kvale & Brinkman (2012, s. 297) att validitet inom kvalitativa intervjustudier 

handlar om hantverksskicklighet vilket innebär att validering är en del av hela 

forskningsprocessen och inte bara en slutprodukt i relation till resultatet. Jag har därför 

kontinuerligt försökt motivera och redogöra för de val som gjorts i varje del och dess relevans 

för studiens syfte. Hantverksskickligheten har i den aktuella studien också inneburit att 

hantera de centrala begrepp som används på ett varsamt sätt. Eftersom studien omfattar de 

abstrakta begreppen ålderism och identitet har det varit viktigt att dels redogöra för deras 

betydelser för studien dels använda dessa varsamt i förhållande till informanterna. För att 

definitionen för begreppet ålderism skulle vara detsamma för alla in gavs en 

överensstämmande definition av begreppet för samtliga informanter. Vidare har frågan om 

identitet, som intervjuguiden visar, frågats på mer konkreta sätt.  

4.5 Etiska överväganden 

En intervjustudie omfattas av etiska överväganden i och med att informanterna inte bara delar 

med sig av mycket personliga upplevelser och tankar utan påverkas också av att delta i 

intervjun (Kvale & Brinkman 2014, ss. 97). Exempelvis kan intervjusituationen upplevas som 

stressande för informanten och kan även påverkas av vilka frågor som tas upp under intervjun 

(s. 99). När en intervjustudie görs är det därför en utmaning i att komma nära människors 

privatliv som man sedan indikerar att presentera offentligt. Det är således viktigt att från 

början i processen att beakta studiens etiska frågor. De frågor som varit viktiga att ställa för 

denna studie och inför datainsamlingen var om syftet med intervjustudien förutom i ett 

vetenskapligt perspektiv kan bidra till att förbättra informanternas situation. Vidare övervägde 

jag vilka konsekvenser deltagandet i studien kunde få för informanterna både individuellt och 

den grupp de tillhör. Jag har därmed varit varsam med hur jag framställer ålderism och äldre 

arbetstagare/arbetssökande och hur bemött mina informanter i frågan. Till följd av dessa 

etiska frågor har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer.  

Enligt informationskravet informerade jag potentiella informanter om studiens syfte och vad 

ett deltagande i den skulle innebära i de kortare inlägg som lades upp på sociala medier 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). För de potentiella informanter som ville ställa upp kom denna 

beskrivning igen i ett informationsbrev som också informerade om att deltagandet är helt 
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frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Bilaga 1). I samband med 

att informanterna fick läsa informationsbrevet inhämtades även skriftligt samtycke enligt 

samtyckeskravet (ss. 9-10). Samtyckeskravet innebar att informanterna i studien själva hade 

rätt att bestämma sin medverkan, hur länge och på vilka villkor som de skulle delta. Detta 

beskrevs även i informationsbrevet.  

Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet som innebär att informanterna ska 

behandlas med största möjliga anonymitet och försiktighet gällande privata uppgifter (s. 12). I 

enlighet med detta krav har alla identifierbara uppgifter om informanterna hanterats på ett sätt 

så att utomstående personer inte kan identifiera innehållet till de informanter som deltagit. 

Exempelvis har namnen på informanterna bytts ut, och andra detaljerade uppgifter om deras 

arbeten, bostadsort, familjesituation med mera tagits bort. Det innebär också att materialet, 

som de transkriberade intervjuerna och kodningarna inte är praktiskt tillgängligt för 

utomstående. Även detta krav blev informanterna underrättade om i informationsbrevet. 

Enligt nyttjandekravet har uppgifterna från informanterna endast använts i denna studie (s. 

14). Det innebär att jag inte använt dessa uppgifter i andra syften som inte har med studien att 

göra. Liksom tidigare krav beskrevs även denna del för informanterna i informationsbrevet.  

Innan själva intervjuerna fördes även ett samtal kring de fyra etiska principerna igen för att 

säkerställa att informanterna kände sig bekväma. Informanterna fick möjlighet både inför och 

under intervjuerna att ställa frågor om studien och sitt deltagande och jag var noga med att 

fråga om de kände sig fortsatt bekväma inför och under intervjutillfället.  
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5. Resultat och analys  

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet har analyserats och 

tolkats med det valda teoretiska ramverket för studien vilket är teorier och begrepp inom 

symbolisk interaktionism. Det aktuella kapitlet består först av en del som beskriver på vilka 

sätt informanterna upplevt ålderism inom arbetslivet. Därefter kommer den del som tar upp 

informanternas uppfattning om hur andra ser på äldre arbetstagare/arbetssökande samt vad 

som värderas i det svenska samhället. Till sist kommer den del som belyser föregående delars 

påverkan på individens identitet, hanteringen av ålderism och arbetets betydelse.  

5.1 Upplevelsen av ålderism inom arbetslivet 

De sju informanterna för studien hade alla blivit utsatta för ålderism inom arbetslivet. Fem av 

informanterna upplevde eller upplever det i form av att inte lyckas få ett arbete eller bli 

kallade till intervju i rekryteringsprocesser. För samtliga fem har denna sökningsprocess varat 

i minst ett år. Tre av informanterna upplevde ålderism i form av så kallade omstruktureringar 

på arbetsplatsen som inneburit att de blivit av med sina arbeten. Dessa omstruktureringar gick 

enligt samtliga ut på att byta ut äldre arbetskraft mot yngre billigare arbetskraft. Två av 

informanterna i studien hade också genomgått karriärsbyten vilket de båda uppfattar har lett 

till upplevelser av ålderism inom arbetslivet.  

5.1.2 Siffran på åldern  

Samtliga informanter upplevde att siffran på deras ålder är en egenskap som inte värderas 

högt inom arbetslivet. Upplevelserna av att åldern blev ett problem för informanterna kom för 

fem av informanterna runt 50-års åldern men redan runt 45 år för två informanter. För 

majoriteten upplevdes det att siffrans negativa betydelse blev starkare ju högre den var och att 

chansen till att hitta ett nytt arbete om man blev arbetslös efter 60 år var en omöjlighet. 

Informanterna upplevde exempelvis att de blev bortvalda tidigt i ansökningsprocesser på 

grund av siffran på deras ålder.  

”Jag känner ju av att jag kanske tas bort på tidigt stadium i ansökningarna, de tittar på när 

jag är född och så tänker dem – ja då lägger vi honom i den högen” – Clas  

”När man ska fylla i ansökan så är det första man ska fylla i vart man bor och vad man har 

för ålder. Det är de två första sakerna de bedömer. Jag kommer inte komma förbi då liksom, 

jag kommer inte längre. För då har jag redan blivit bedömd liksom utifrån” – Pernilla 
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För informanterna själva innebar åldern egentligen ett kvitto på en kompetens och erfarenhet 

och att de hade mycket att bidra med i arbetet. Enligt flertalet av informanterna blev det 

tydligt att den kompetens och erfarenhet som de hade inte spelade någon roll utan att siffran 

på åldern gick före allt. 

”Det blir mer och mer en siffra, egentligen handlar ingenting om hur man mår, vad man 

presterar eller gör – ingenting! Utan det blir den här siffran som är så uppenbar för alla. Jag 

tycker att jag kan saker jäkligt bra och så blir jag bortratad på grund av en siffra” – Stig.  

”Det spelar ingen roll vad, ja hur duktig man är eller hur mycket erfarenhet man hade, det 

hjälpte inte man var för gammalt kort och gott” – Clas   

En del informanter fick i form av kommentarer under ansökningsprocessen, av facket eller 

genom arbetsförmedlingen veta att det var just åldern som var problemet, att de ansågs vara 

för gamla för arbetslivet.  

”Jag var på arbetsförmedlingen för att bli lite coachad och berättade för dem om 

frustrationen att inte komma framåt. Då frågade tjejen på arbetsförmedlingen om min ålder 

och då sa hon: Jaha ja men är du 52? Ja då är du ju för gammal. Jag blev väldigt förvånad, 

men så berättade hon att attraktionen på arbetsmarknaden avtar efter att man fyllt 40 år”. – 

Bertil 

”I vissa fall då säger dem att de söker en yngre arbetskraft och att de inte är intresserade av 

någon som är plus 50 år. Ja, ibland säger de rent ut sagt ”du är faktiskt för gammal”, det 

känns väldigt tråkigt”. – Clas  

Enligt informanterna kan därmed siffran på deras ålder inte undgå negativ uppmärksamhet, 

vilket enligt Goffman (2020/1963) kan tolkas som ett stigma i den sociala kontexten 

arbetslivet. Samtliga informanter upplevde att de tidigare i livet inte haft några problem i 

ansökningsprocesser och att de tidigare blivit erbjudna jobb även när de haft fasta 

anställningar. Enligt informanterna var det därför tydligt att det var åldern som påverkade 

detta motstånd negativt och att ålder blev en icke önskvärd skiljaktighet från det som värderas 

inom arbetslivet. Enligt Goffman (2020/1963) kan det därför tolkas som att trots de positiva 

egenskaper informanterna har såsom kompetens, som egentligen gör dem acceptabla inom 

den sociala kontexten arbetslivet, vänder sig andra människor inom denna sociala kontext bort 

från informanterna på grund av åldern. En högre siffra på ålder anses därmed inte värderande 

inom arbetslivet.  

 



26 
 

5.1.3 Maktlöshet 

Flertalet av informanterna upplevde sig vara maktlösa i situationen som de hamnat i eftersom 

de dels inte fick en chans att visa vad de gick för dels för att de upplevde att de inte kunde 

påverka det. Enligt informanterna är ett stort problem inom arbetslivet att arbetsföretag som 

utövar diskrimineringar mot äldre gör det genom omstruktureringar i organisationen, vilket de 

enligt informanterna inte kan straffas för.  

”Det görs genom så kallade omstruktureringar, företaget vill säga upp personal utan att 

använda sig av lagen av anställningsskydd och försöker därför gå runt det. Det är ledningen 

som fattar beslut som sedan sprider sig ner i organisationen där de blir tillsagda att göra sig 

av med oss”. – Stig 

”De kallar de för transformation, för det är så man döljer vad man faktiskt håller på med. 

Cheferna blir från ledningen ombedda att peka ut vilka man vill bli av med” – Martina 

”Anledningen till att jag skulle få gå var att de sa att jag inte hade rätt profil, man skulle vara 

mer digital och jobba med rörlig film. Och då sa jag, det jag jobbar med här är att spela in 8 

filmer och jag har projektlett många digitala kampanjer. Chefen såg ut som ett frågetecken 

för han visste ingenting om mig, och hade inte brytt sig om att ta reda på det heller”. - 

Susanne 

Dessa upplevelser visar på vad Link & Phelan (2001) menar är en strukturell stigmatisering 

då dessa arbetsföretag har en struktur som gör det svårt för de äldre arbetstagarna att uppnå 

samma möjligheter som de yngre arbetstagarna, det vill säga att få stanna på företaget. 

Samtliga tre informanter upplevde att anledningen till att man får gå, såsom Susanne 

beskriver i citaten ovan, är för att de inte anses ha de rätta kompetenserna. Detta menade 

informanterna för det första inte stämde och för det andra att det aldrig gavs några möjligheter 

för dem att skaffa dessa kompetenser även fast de ville. Informanterna menade att de 

exempelvis inte blir erbjudna utbildningar för att uppdatera sina kunskaper utan att strukturen 

på arbetsplatsen var anpassad efter yngre arbetstagare, vilket därmed utgör ett hinder för de 

äldre arbetstagarna att vara kvar. Genom dolda omständigheter som företagen kallar för 

omstruktureringar eller transformationer upplevde informanterna att företagen kan göra sig av 

med de äldre på arbetsplatsen utan att det blir explicit tydligt att det beror på att de är äldre. 

Det tyder även på den maktaspekt som betonas av Link & Phelan (2001) eftersom det är de 

högt uppsatta på dessa arbetsföretag som styr omstruktureringarna. Susanne och Stig 

upplevde att de som bestämmer att de äldre arbetstagarna ska gå sitter på sådana höga 
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positioner att de inte har koll på vad deras anställda faktiskt kan och inte kan. Susanne, 

Martina och Stig hade själva kontaktat facket efter dessa upplevelser där de upplevde att det 

blev uppenbart att de var maktlösa i situationen. De menar att facket är medvetna om dessa 

omstruktureringar som leder till att människor över en viss ålder förlorar arbetet, varav de 

antingen inte såg något problem med det eller en möjlighet att kunna göra något åt det. 

Samtliga tre upplevde också en rädsla för att utmana situationen de hamnat i på grund av de 

konsekvenser som det kan ge för dem.  

”Det finns inte möjlighet att säga emot eftersom facket inte kommer stötta en. Istället får 

man ett rykte om en som besvärlig, det vill man inte ha med sig i ett sådant läge när man ska 

söka nytt jobb. Jag har inte hört talas om någon som tagit den striden för man har inte en 

chans”. – Stig  

”Ja även om jag blev uppsagd så ville jag avsluta arbetet på ett snyggt sätt, jag vill bli 

ihågkommen på ett positivt sätt. För man vet ju inte, man vill ju ha chansen att kanske bli 

rekommenderad eller få tips på jobb, och inte den som struntade i arbetet sista månaderna på 

grund av att fick gå”. – Susanne  

Som Link & Phelan (2001) betonar i sin teori blir maktaspekten här tydlig eftersom 

informanterna försökt ta kontakt med facket för att försöka göra något åt situationen utan att 

det ger något resultat. Informanterna är istället maktlösa och vågar därför inte säga emot eller 

göra något åt det själva eftersom cheferna på företagen besitter en sådan makt som skulle 

kunna göra det ännu värre för informanterna.  

5.1.4 Den (o)synliga åldern  

För de fem informanter som upplevt ålderism genom rekryteringsprocessen vittnade alla om 

samma sak, känslan av att känna sig osynlig på grund av deras synligt negativa ålder. Det 

innebär att deras synliga ålder ledde till en osynlighet i form av att aldrig få ett arbete eller få 

komma till intervjuer. Som tidigare nämnt berättade Clas och Pernilla om hur åldern är en av 

de första frågorna som ställs i jobbsökningssammanhang. Detta vittnade fler informanter om. 

”Jag sökte massa jobb men jag blev aldrig kallad på en intervju, det var helt dött”. – Bertil  

”Jag har inte kommit på intervjuer överhuvudtaget. Ofta får man inte höra någonting varken 

ja eller nej. Om jag inte är intressant, hade det varit bra att få ett mail så man kan släppa 

det”. - Susanne 

Ett problem som informanterna upplevt var alltså att de inte fick möjligheten att visa vad de 

gick för. Kom de fram till intervju uppkom nästa problem, nämligen rekryterarna. 
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Informanterna berättade att ansökningsprocesser idag vanligtvis hålls av externa 

rekryteringsföretag där deras rekryterare håller i ansökningarna och inte själva företaget. 

Detta upplevde många som ett problem och menade att rekryterarna blir ett filter eller en 

mellanhand mellan individen och arbetsplatsen som var av intresse. Detta kan kopplas till 

Blumers (1986/1969) tre premisser.  

Den första premissen, som handlar om att människor agerar mot saker eller människor 

beroende på vilken betydelse de har för dem, är tydlig gällande relationen mellan rekryterarna 

och informanterna. Enligt informanterna har de en viss betydelse för rekryterarna utifrån om 

de uppfyller de krav som rekryterarna har på förhand. Det innebär att hur rekryterarna enligt 

informanterna agerar mot dem beror på hur bra informanterna är enligt deras kravprofil. 

Flertalet av informanterna upplevde att rekryterarna inte förstod dem, eftersom de utgick efter 

en lista med krav istället för att vara insatta i vad arbetet och branschen innebar. En annan 

faktor som spelade roll för betydelsen var enligt informanterna den unga ålder som 

majoriteten av rekryterarna har. Flera informanter menade att den unga åldern påverkar 

rekryterarnas val eftersom de sätter ett högre värde på dem som är i samma ålder som de 

själva.  

”Rekryterarna jag mött är ofta väldigt unga och jag upplever att vi inte har så mycket 

gemensamt. Jag känner mig inte så värderad helt enkelt, de förstår inte riktigt”. - Rolf 

”Det kan vara väldigt svårt med rekryteringsföretag, de är ju ett filter på ett sätt. Man sitter 

där på videomöten och känner att man inte kommer fram till själva företaget man är 

intresserad av. Ibland försöker jag gå bakvägen och komma i kontakt med företaget men det 

har inte funkat. Ibland känns det som rekryteringsföretagen bara går efter en mall”. – Clas 

”Det är många unga rekryterare och så ska jag förklara min kompetens för dem och jag 

känner att de inte förstår. De har inte förståelsen för branschen. Det är som en vägg och 

kommer man inte igenom deras vägg då når man aldrig själva företaget”. - Pernilla 

Citaten ovan belyser betydelsen som informanterna och rekryterarna har för varandra i 

interaktionen. Enligt informanterna skulle de ha en större betydelse för representanter från 

företaget än vad de har för rekryterarna eftersom de delar samma förståelse för arbetet.  

Det leder in på Blumers (1986/1969) andra premiss som handlar om den mening som uppstår 

ur den sociala interaktionen i en intervju. Premissen handlar om att betydelsen av en sak kan 

växa fram utifrån hur individer agerar mot personen med avseende på saken. Detta kan 

kopplas till hur betydelsen av anställbarhet växte fram hos informanterna utifrån hur 
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rekryterarna agerade mot dem med avseende på anställningsbarheten. Flertalet informanter 

upplevde nämligen att de kom till insikt med betydelsen av deras ålder som ett problem 

genom rekryterarna. Medvetenheten kring ålderismen uppkom genom den mening som växte 

fram i interaktion med rekryterarna som mer eller mindre explicit uttryckt att ålder var ett 

problem. 

”Det kunde bli tydligt att det var min ålder även om de inte alla gånger sa att min ålder var 

fel, utan de sa att de vill ha in någon med ett nytt tänk, alltså yngre personer, även om jag 

inte förstår det resonemanget alls. Andra gånger sa de att man var för överkvalificerad eller 

att de vill ha någon som kan stanna längre än mig”. – Clas  

”Alltså man fick aldrig ett skäl till vad problemet var, jag har gått alla utbildningar, har rätta 

kompetensen så summa summarum kände jag att fan det måste ha med åldern att göra. Sen 

sa de inte direkt emot att jag har fel, men på ett finare sätt så de inte riskerar anmälning”. – 

Rolf 

”Ja rekryterarna säger det inte rakt ut eftersom det är en diskrimineringsgrund, men de 

kommer med massa konstiga förklaringar och när jag frågar tillbaka så har de ju inga svar. 

Så jag upplever efter dessa erfarenheter att det är åldern”. - Pernilla  

Det leder in på den tredje premissen i Blumers symboliska interaktionism (1986/1969) som 

handlar om hur dessa betydelser hanteras och anpassas genom en tolkningsprocess som leder 

till att individen anpassar eller formar om sitt beteende. De ovannämnda citaten visar på hur 

dessa meningar som uppkommit genom interaktionen med rekryterare lett till en tolkning av 

att de är åldern som är problemet. Flera informanter upplevde att erfarenheterna som lett till 

insikten av att åldern är problemet bidragit till att de försökt anpassa sig.  

”Ja jag har blivit mer ödmjuk nu och i intervjuer då döljer jag inte situationen. Jag säger 

liksom att det nog finns andra som är bättre än mig och så i kombination med att jag berättar 

mina arbetserfarenheter”. – Bertil 

”Ibland dyker det upp annonser och så tänker jag att det är något jag skulle kunna tänka mig 

jobba med. Men så känner jag, nej jag utsätter mig inte för det igen”. – Clas 

 

Dessa upplevelser visar på hur mening och betydelser av saker inte bara sker strukturellt 

genom omstruktureringar utan kan skapas i processen av interaktion mellan människor. 

Ålder för informanterna fick mening och betydelse genom hur rekryterarna agerade (eller 

inte agerade) mot dem i ansökningsprocessen, som genom en tolkningsprocess hos 

individerna också lett till en förändring och anpassning i deras beteende.  
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5.2 Uppfattningen om ”de andras” syn  

I föregående delkapitel belystes informanternas upplevelse av ålderism och hur det kan 

förekomma dels strukturellt genom omstruktureringar i organisationer dels genom interaktion 

med rekryterare där betydelse och mening uppkommer vilket leder till en tolkningsprocess 

hos informanterna. I denna del kommer informanternas uppfattning av hur andra ser på den 

äldre arbetstagaren/sökande belysas djupare samt andra uppfattade värderingar som finns i det 

svenska samhället vilka enligt informanterna påverkar ålderismen inom arbetslivet.  

5.2.1 Stereotyper och fördomar  

Enligt Jenkins (2008) är inte människans individuella identitet meningsfullt isolerat från andra 

människors värld utan individers identitet befinner sig i en extern-intern dialektik. Det innebär 

enligt Jenkins att det inte räcker för informanterna att hävda att de har de rätta kompetenserna 

för ett arbete utan det måste även valideras av andra. Flera informanter upplevde att de inte 

hade kontroll över hur andra uppfattar dem angående ålder och att de var andras 

föreställningar om deras ålder som lett till ålderismen inom arbetslivet. Det kan därmed enligt 

Jenkins (2008) tolkas som att informanternas identitet befinner sig i en social förhandling som 

inte bara formas internt utan av andras stereotyper och fördomar om äldre arbetstagare. Även 

om inte alla informanter upplevt stereotyper och fördomar direkt mot dem hade samtliga en 

uppfattning om vilka stereotyper och fördomar som finns om dem grundat på ålder i relation 

till arbetslivet.  

De stereotyper och fördomar som informanterna upplevde fanns mot äldre 

arbetstagare/arbetssökande var bland annat att de inte har förmågan att lära sig nya saker, 

besitter dåliga IT-kunskaper, att de är långsamma, trötta och inte brinner lika mycket för 

arbetet längre. En annan föreställning var att äldre har sitt sätt att göra saker på och inte är lika 

mycket ”ja-sägare” som yngre arbetstagare.  

”Jag tror man uppfattar oss äldre som att man är långsam och inte teknisk kunnig. Sen också 

att man inte hänger med i branschen, vad som är aktuellt idag och att man inte lever för 

arbetet utan hellre tittar på spåret och dricker vin”. – Clas  

”Det finns fördomar att man inte har lika mycket energi. För jag kan ju få kommentarer, oj 

vad du jobbar. Eller att du inte behöver göra det där, Martina”. - Martina 
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”Jag tror man tänker att äldre inte orkar satsa lika mycket längre på arbetet, att man inte är 

lika hungrig som de yngre. Sen också att man inte är en ja-sägare utan man har sina åsikter 

och synpunkter. Sen att man som äldre arbetare är för dyr.” - Susanne 

En föreställning som Susanne i citatet ovan nämner är den äldre arbetstagaren som dyr. Detta 

var något som majoriteten av informanterna upplevde och berättade om. Enligt informanterna 

vill företag och arbetsgivare inte behålla eller anställa äldre just på grund av den ekonomiska 

faktorn, eftersom den äldre arbetstagaren har sådan erfarenhet, kompetens och status som 

innebär att den bör ha en viss lönenivå.  

”En sak som spär på det hela är lönenivån. Har du jobbat i trettio år har du en viss lönenivå 

och det är så klart billigare då för företaget att rekrytera någon som är hälften så gammal för 

halva lönen” – Stig  

”Folk tror att man vill ha mer betalt än vad man kanske vill egentligen. Man förväntar sig att 

äldre vill ha högre lön, mer förmåner och glida in på en hög nivå direkt” – Martina  

För den aktuella studien blev denna aspekt tydlig i och med att alla informanter hade så 

kallade kvalificerade arbeten som innebar eftergymnasial utbildning och flera av dem hade 

suttit på chefspositioner. Informanterna upplevde att de anses för dyra i förhållande till yngre 

arbetskraft som kan få betydligt mindre i lön än de äldre arbetstagarna. En annan föreställning 

som informanterna uppfattade, som också kan kopplas till typen av arbeten de haft, är att äldre 

arbetstagare är ett hot mot organisationen.  

”Jag upplevde att min chef såg mig som en konkurrent. Hon var förhållandevis ung, mitt i 

karriären och ville inte ha någon annan där som visste saker. Jag har också hört av andra att 

företag inte anställer äldre för att det blir en konkurrens mot de som äger företagen”. - 

Martina 

”Jag tror man kan vara rädd för äldre som har lite erfarenhet, att yngre chefer har svårt att 

leda äldre för att de blir ett hot”. – Susanne  

Informanterna upplevde att majoriteten av stereotyperna och fördomarna som finns mot 

dem på grund av deras ålder inte alltid handlar om deras individuella ålder utan generellt 

mot äldre arbetstagare/arbetssökande. Detta kan kopplas till vad Jenkins (2008) menar med 

kollektiva identiteter. Enligt Jenkins kan kollektiva identiteter skapas genom att andra 

kategoriserar människor in i en kategori utifrån vad de anser att dessa människor har 

gemensamt. I detta fall handlar det om den kollektiva identiteten äldre 

arbetstagare/arbetssökande. Stereotyperna som informanterna vittnar om var mestadels inte 
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något de upplevde var en personlig uppfattning om dem utan på grund av att de tillhörde 

kategorin äldre arbetstagare/arbetssökande. De flesta informanter upplevde inte att de själva 

hade en hög ålder, eller att deras ålder skulle vara ett problem.  

”Det fanns inte en tanke på innan att man skulle vara för gammal, alltså det fanns inte på 

planeten överhuvudtaget. Jag känner mig verkligen inte färdigarbetade för jag fungerar ju 

bra på många sätt.”. – Bertil  

”Jag kanske ser medelålders ut på utsidan. Men på insidan är jag bara 35 år. Jag har 

jättesvårt att förlika mig med dessa uppfattningar. För jag vill och är så mycket mer än bara 

en viss ålder. Jag har mål jag vill uppnå jag är driven och vill framåt”. - Pernilla 

”Jag känner mig inte så gammal, jag tycker fortfarande att arbeta är väldigt roligt. Jag 

känner mig alert och hungrig”. – Susanne  

Flertalet informanter tog därmed inte avstånd från de stereotyper och fördomar som finns om 

äldre arbetstagare generellt utan ett avstånd från att just dem är inkluderade i den kategorin 

som äldre arbetstagare. De menade att de inte känner sig som gamla människor. Enligt 

Jenkins (2008) kan detta tolkas ytterligare att informanterna inte upplever sig vara en medlem 

i gruppen äldre arbetstagare/arbetssökande eftersom de inte identifierar sig med vad det står 

för och medlemmarna i den. Istället upplever dem att de är andra som tycker att de är gamla 

och har kategoriserat dem som det.  

Att utan egen vilja tillhöra denna kollektiva identitet som äldre arbetstagare/arbetssökande 

kan även enligt Goffman (2020/1963) tolkas som att det uppstår en ambivalens hos 

informanterna eftersom de har svårt att betrakta sig själva som gamla. Dessa informanter 

förnekar därmed inte att stereotyperna och fördomarna om äldre arbetstagare/arbetssökande är 

sanna utan har problem med att se sig själv som en av dem.  

En av informanterna, som bytt karriär, upplevde till skillnad från dem andra även positiva 

föreställningar om henne i relation till hennes ålder. Informanten upplevde att andra förväntar 

sig att hon ska kunna saker, hjälpa andra vid problem och även ha interpersonella egenskaper 

som att ta hand om andra.  

”Jag märker att jag blir som en mamma, kurator, problemlösare, en go to person där jag ska 

ta hand om alla möjliga saker för de tror att jag kan allt på grund av min ålder. Och det kan 

vara väldigt jobbigt, för jag är ju ny här, jag kan inte det här”. – Martina 
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Även om dessa föreställningar är positiva upplever, som citatet visar, Martina det som något 

jobbigt eftersom hon själv kände att det inte stämde då hon är ny i branschen.   

5.2.2 Värderingar i samhället  

Samtliga informanter berättade återkommande om två värderingar som de upplevde fanns i 

det svenska samhället. En värdering som alla informanter uppfattade som mycket värderat 

gällde akademisk utbildning. Flertalet menade att den akademiska utbildningen som finns 

idag och den norm bland unga att läsa vidare skiljer sig enormt mycket från värdet av 

akademisk utbildning när de själva var unga. Informanterna berättade att när de gick ut 

gymnasiet fanns inga krav från företag att läsa vidare. Samtliga informanter hade dock läst 

eftergymnasiala studier och kurser och ansåg att själva problemet inte låg i att de inte kunde 

det man var tvungen att kunna, utan att de på pappret inte hade den ”rätta” utbildningen.  

”De stora företagen sätter höga krav på utbildningsnivå. Jag har inte en helt färdig examen 

men jag har ju klarat arbetet ändå, min erfarenhet har gjort att jag inte behöver det. Men det 

är en klar gradering att man ser utbildning före erfarenhet”. – Clas 

”Jag har ju inte en digital utbildning på pappret om man säger så, även om jag arbetat 

väldigt mycket med det. Och jag tror att man i ansökningar tittar direkt på vilken utbildning 

före man läser en persons erfarenheter”. – Susanne  

Insikterna om vilket värde som de akademiska utbildningarna har inom arbetslivet hade lett 

till att flera av informanterna reflekterade över sina beslut som de gjort tidigare i livet. Vissa 

menade att de hade ångest över att de inte gjort saker annorlunda eller att de inte förstått 

värdet av den akademiska utbildningen tidigare.  

Den andra värderingen som informanterna upplevde var stark i det svenska samhället var 

arbete och flertalet menade att arbete i Sverige är mycket identifierande. Att då vara arbetslös 

under långa perioder upplevdes som väldigt jobbigt för en del informanter, eftersom det 

innebar att de hade en låg status i samhället.  

”Att ha ett arbete i Sverige är väldigt identifierande, har du inte det så är du nästan 

ingenting. Det är få som känner stolthet när de är arbetssökande, man skäms och känner sig 

som andra klassens medborgare” – Rolf 

”När man träffar folk i Sverige så pratar man om arbetet. Det är det man pratar om och när 

jag visste att jag skulle hamna i sammanhang där människor pratade om sina arbeten så 

valde jag att inte gå dit” – Bertil  
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Detta tyder på Link & Phelans (2001) resonemang om hur en statusförlust kan leda till en 

diskriminering som leder till en ytterligare statusförlust. Att vara äldre och inte ha den rätta 

akademiska utbildningen på pappret är enligt informanterna är statusförlust som leder till 

diskriminering genom att bli av med arbetet eller att inte lyckas få ett. Det innebär en ny 

statusförlust i sig, att vara arbetslös. För en del av informanterna kunde statusförlusten som 

arbetslös bli tydlig då personer i deras omgivning inte hade förståelse för situationen de 

befann sig i och vad det berodde på.  

”Man kan ju få kommentarer av andra i sin omgivning som inte riktigt förstår och som inte 

är så finkänsliga. Typ, jaha är det inte dags för dig att börja jobba snart? Fast jag söker 

arbete flera timmar varje dag”. – Susanne 

”Människor som inte är i den här situationen som jag är i, de har väldigt lite kunskap om 

situationen. Det upplever jag som ett problem, för de förstår inte hur det är och tror att det 

ligger i mina händer”. – Bertil 

Dessa erfarenheter tyder också på det som Jenkins (2008) belyser gällande hur identiteten 

inte kan hävdas eller kontrolleras av den enskilde individen. Det blir tydligt i dessa 

sammanhang att identiteten är i en förhandling som utgörs av andra i samhället eftersom det 

inte är individens val eller vilja att ha identiteten som arbetslös. De värderingar och normer 

som finns i samhället och hur en bör vara är därmed en faktor som har betydelse för 

informanternas identitet. Även om informanterna i praktiken skulle kunnat utbilda sig för 

att få den akademiska utbildningen som eftersträvas i samhället idag var det inte något som 

värderades när de påbörjade sina karriärer. Deras identitet har därmed förändrats i samband 

med att samhällets värderingar har förändrats vilket visar hur mycket det externa integrerar 

med en individs interna definition av identiteten.  

5.3 Påverkan på identiteten 

I den föregående delen belystes vilka stereotyper och fördomar som finns om äldre 

arbetstagare/arbetssökande samt andra värderingar i samhället som informanterna upplever 

har betydelse i relation till ålderism inom arbetslivet. Redan i det delkapitlet belystes hur 

identiteten påverkas vilket denna del kommer gå djupare in på.   

5.3.1 Hantering och strategier  

Enligt Goffman (2020/1963) hanterar individen den ambivalens som uppstår inom individen 

när hen inser att hen innehar en stigmatiserad identitet genom olika strategier. En typ av 
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strategi är att de stigmatiserade individerna utmanar andra som de upplever ser individen som 

stigmatiserad. Denna typ av strategi användes av både Pernilla och Clas vilka menade på att 

de ofta blev förbannade i relation till att de blev (o)synliga i rekryteringsprocesser. Under 

intervjuer kunde de utmana rekryterare och försöka ställa dem till svars när de kom med enligt 

dem dåliga bortförklaringar till varför de inte gick vidare.  

”När jag fick fler sådana kommentarer så började jag fråga emot, är det någon i min 

kompetens som inte fungerar eller är det min ålder som är problemet? Då fick de svårare att 

komma ur det helt enkelt, de blev jobbigt för dem. Och då kunde de säga till slut att vi vill 

ha personer som är yngre än dig”. – Clas  

”Ja jag frågar, ja men vad är det för fel? De få gånger jag får återkoppling så ställer jag 

frågor om varför, vad är problemet? Men till slut slutar jag fråga för jag märker att de blir 

stressade. Och jag kan inte fråga hur mycket som helst för då ställer jag mig i sämre dagar 

för när jag söker nästa tjänst. Jag vill inte bli den som blir den jobbiga, då kanske jag inte 

kommer fram alls”. – Pernilla  

Som citaten ovan visar blir de utmanade rekryterarna obekväma och stressade när Clas och 

Pernilla utmanar dem. Enligt Goffman (2020/1963) kan denna obekväma situation för de som 

utmanas leda till att de inför sanktioner mot den stigmatiserade som svar på utmaningen. Som 

citatet av Pernilla visar finns en rädsla av att gå för långt i detta utmanande eftersom hon 

upplever att rekryterarna i reaktion på detta kan straffa henne för att vara jobbig genom att 

inte ta henne till intervju nästa gång. Som tidigare nämnt utmanade även Susanne, Martina 

och Stig situationer genom att ta kontakt med facket vilket inte ledde till något åt deras fördel, 

vilka också upplevde en rädsla för vilka konsekvenser det kan få.  

Andra hanterade situationen med att vidga det geografiska området de sökte arbete inom. 

Enligt flertalet informanter var nämligen uppfattningen att ålderism inom arbetslivet är 

mycket värre i storstäder än mindre orter. Detta ledde till att vissa informanter trots lång väg 

till arbetet sökte sig till mindre orter längre bort i hopp om att få ett arbete.  

”När jag aldrig fick svar så utvidgade jag mitt geografiska område, jag sökte inte bara i 

andra kommuner utan andra delar av Sverige. För det är mycket svårare i storstäderna, 

medan man i mindre orter har större respekt för den äldre och erfarna arbetstagaren”. – 

Bertil  

Andra strategier som informanterna använde sig av var att gå på olika ”söka jobb” 

utbildningar eller skaffa en jobb-coach via exempelvis arbetsförmedlingen. Att få stöd av 
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andra var något som var viktigt för många informanter, framförallt eftersom flera upplevde att 

andra kan ha svårt att förstå situationen som de befinner sig i. Medan vissa informanter 

upplevde att de blivit mer tillbakadragna och ibland undvek situationer eller ämnen som 

handlade om arbetslivet eller åldern, var andra informanter helt öppna med sin situation. 

Denna öppenhet gällde i intervjusituationer där vissa informanter menade att de berättar för 

rekryterarna att de exempelvis inte besitter samma kunskaper som yngre. Öppenheten gällde 

även mot informanternas omgivning.   

”Jag var öppen med min situation och försökte hela tiden få ut något av det. Sättet jag gjorde 

det på var att jag träffade mycket folk, jag umgicks mycket med andra och försökte bygga 

nätverk hela tiden. För mig var det jobbsökning tjugofyra timmar om dygnet”. – Clas 

”Jag basunerade ut min situation men det är mitt tips att informera nära och kära för du kan 

få hjälp med att hitta något av att göra det. Jag tror man blir starkare av att be om hjälp”. – 

Rolf 

Som citaten visar innebar öppenheten en möjlighet att hela tiden skapa nya kontakter och ta 

hjälp av vänner och bekanta i arbetssökandet. Det blev också för en del informanter skönt att 

vara ärliga med sin situation och inte behöva anpassa sitt liv för att undvika att prata om det.  

De informanter som var öppna med sin situation kan enligt Goffman (2020/1963) tolkas som 

skylning. Med skylning menas att individen medger sitt stigma och försöker därmed inte dölja 

att de är stigmatiserade vilket kan reducera en spänning runtom dem. Däremot menar 

Goffman att individer tenderar att göra vissa ansträngningar för att stigmat inte ska bli för 

tydligt såsom att ändra sitt intryck rent fysiskt. Exempelvis upplevde en informant att hon 

blivit mycket mer medveten om sitt utseende på grund av upplevelserna av ålderism vilket 

ledde till att hon var noga med hur hon visade sig för andra. 

”När jag går till jobbet så är jag väldigt välklädd och har stylat håret och jag liksom 

anstränger mig. När jag kommer till arbetet ska det inte ramla in någon gråhårig tant utan 

jag är stylad medvetet. Hår gör jättemycket, och jag tänker på det mycket mer nu”. – 

Martina  

Martina menade att utseende signalerar väldigt mycket och uppfattade att utseende och 

fysiken är något som tas i beaktning i ansökningsprocesser av äldre arbetssökande. Det var 

därför viktigt enligt henne att minska de tecken som visade på ålderdom rent utseendemässigt.  
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5.3.2 Förändra den negativa uppfattningen   

Som ovan nämnt upplevde informanterna att de gjort vissa ansträngningar för att hantera sin 

identitet som stigmatiserad, genom att exempelvis gå på utbildningar, vara öppen med sin 

situation för andra eller ändra sitt utseende. En del informanter försökte även ändra sitt 

beteende i hopp om att andra skulle få en annan uppfattning om dem. Denna förändring av 

beteende kan kopplas till Burke (1991) som menar att individer tenderar att försöka förändra 

de reflekterade bedömningarna, det vill säga uppfattningen om hur andra uppfattar en, när en 

inkongruens uppstår mellan de reflekterade bedömningarna och hur individen ser på sig själv, 

identitetsstandarden. Exempelvis upplevde informanterna att de försökt förändra hur andra ser 

på dem genom att skriva om sina cv:n eller personliga brev för att rekryterarna skulle förstå 

vilka de faktiskt var. Andra försökte agera ännu mer utifrån sin identitetsstandard genom att 

bete sig i motsats till vad de ansåg som gammalt beteende.  

”Ja jag känner liksom att nu ska jag visa dem att jag inte är någon gammal gubbe, tvärtom 

jag har en kunskap som är viktig. Så jag är mer på alerten så jag visar dem att jag inte är 

trög, seg och långsam utan minst lika rapp som någon annan”. - Stig  

”Jag skriver om mina ansökningar och cv:n eller hittar nya sätt att nå fram. Jag förändrar det 

hela tiden, man kan alltid förbättra. Hur jag skriver så att mottagaren ska förstå vem jag 

egentligen är och vilket värde jag kan ge. Jag tycker redan jag är bra, och jag försöker visa 

det”. – Pernilla.  

Som Burke (1991) belyser som misslyckande av att förändra de reflekterade bedömningarna, 

kunde vissa informanter uppleva att deras försök till det förändrade beteendet inte har någon 

effekt på situationen. Misslyckandet av att förändra de reflekterade bedömningarna kunde då 

leda till att informanterna började ifrågasätta sin egen syn på sig själv, det vill säga 

identitetsstandarden.  

”Efter så många månaders försök utan resultat då började jag ifrågasätta mig själv och skylla 

på mig själv. Det kanske är mig det är fel eftersom jag inte når fram oavsett vad jag gör. Det 

blir mer och mer dystra tankar och man blir förvirrad om man hela tiden haft fel bild av sig 

själv”. – Rolf 

”Till slut tappar man det, hela självkänslan. Och så tänker jag, det är klart jag inte är bättre 

än någon annan. Det finns bättre personer än mig, jag kanske ska hålla mig till det jag gjort 

innan”. – Pernilla.  
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Dessa citat visar hur informanternas upplevda misslyckande av att förändra andras syn 

ledde till ett ifrågasättande av sig själva vilket resulterade i både låg självkänsla hos 

informanterna och en oro över vad som egentligen var fel.  

5.3.3 Synen på sig själv  

Som nämnt kunde misslyckandet av att förändra situationen genom beteende upplevas 

förvirrande bland informanterna varav en del istället började ifrågasätta synen på sig själva, 

om det var dem det var fel på och inte andras uppfattning. När inkongruens uppstår mellan 

individens syn på sig själv och uppfattningen om hur andra ser en kan individer enligt Burke 

(1991) istället för att förändra sitt beteende förändra synen på sig själv för att uppnå 

kongruens.  

Även om flera informanter, som tidigare redogjorts för, upplevde att de föreställningar som 

fanns om äldre arbetstagare/arbetssökande inte stämde överens med dem själva, upplevde 

flera av dem att de förändrat synen på sig själva efter dessa upplevelser. Bland annat berättade 

ett par informanter att de inte ser sig själva som karriärsdrivna längre, att de vill arbeta för att 

det är roligt och inte behöver ha lika hög lön som de tidigare i karriären har haft.  

”Jag har inte längre några karriärsambitioner utan jag vill ha ett jobb som jag trivs med bara. 

Det är en stor skillnad, förr var jag någon som siktade mot det bättre hela tiden, nu vill jag 

bara trivas” – Bertil  

”Jag är inte intresserad av en ökad lön när jag söker jobb, jag vill ha något roligt och som är 

intressant. Jag behöver inte klättra uppåt på samma sätt som jag gjorde förr, jag vill göra 

något kul”. – Rolf  

Andra informanter vittnade om att de blivit mer medvetna om sin ålder och börjat tänka mer 

på framtiden som en äldre person. För vissa informanter kom medvetenheten att påverka hur 

de upplevde sig själva i fysiska begränsningar.  

”Jag inser nu att jag inte är lika snabb, att jag inte hör lika bra, minns inte lika bra. Men sen 

försöker jag kompensera för det, man har lärt sig tekniker. Men det här med att komma ihåg 

saker känner nog många en oro inför. Jag sitter med att-göra-listor, eftersom jag inte kan ha 

det i huvudet. Och då tänker jag ibland att nej nu håller jag på att bli dement.” – Martina  

För två av informanterna hade upplevelserna av ålderism inom arbetslivet påverkat dem 

mycket hårt. Dessa två informanter gick båda in i depressioner varav den ena fick söka 

akutpsykisk vård. De berättade att de upplevde en enorm tomhet och känsla av att vara 
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värdelös. För dem hade arbetet betytt väldigt mycket och de kände att arbetet var en stor del 

av deras identitet. Detta kan kopplas till Burkes (1991) resonemang om hur mycket den del av 

identiteten som ifrågasätts betyder för individen kommer påverka hur jobbig inkongruensen 

blir. Eftersom arbetet var en viktig del för dessa informanter och deras identitet var deras 

identitetsstandard att de brinner för arbetet och kan bidra med mycket. Deras reflekterade 

bedömningar var å andra sidan att andra inte såg dem som dugliga inom arbetslivet eftersom 

de aldrig kom till intervjuer eller blev erbjudna något arbete. Denna inkongruens blev därmed 

mycket påtaglig för dessa två informanter.  

Till skillnad från dessa två informanter utmärkte sig en av informanterna som inte menade sig 

ha påverkats lika negativt av dessa upplevelser, nämligen Susanne. Hon upplevde att året som 

arbetslös har gjort henne mindre stressad och att hon har mycket annat för sig.  

”Man kan ju tappa lite självförtroende såklart när man inte är intressant längre. Men jag 

hittar på mycket roliga saker också mellan att jag söker jobb. Jag har en hundvalp till 

exempel som kräver mycket tid och det är mysigt. Sen är jag väldigt kreativ och har massor 

av projekt på gång med renovering. Där hämtar jag min energi”. – Susanne  

Detta kan enligt Burke (1991) tolkas som att Susanne har andra delar i sin identitet som är 

viktiga för henne och som kan vara en betydande del i varför hon inte upplever sig bli lika 

påverkad av inkongruensen. Att den delen av identiteten som handlar om arbete ifrågasätts 

betyder alltså eventuellt inte lika mycket för Susanne som de andra informanterna eftersom 

hon har annat som identifierar henne som hon upplever är viktiga.  

5.3.3 Arbetets betydelse & framtiden  

Flera informanter vittnade om förändringen av arbetets betydelse för dem efter upplevelserna 

av ålderism. Dels var detta en rädsla av att förlora sitt arbete och flertalet menade att de inte 

längre tar sitt arbete för givet. Dels upplevde flera informanter att de ser det negativa i arbetet 

som tidigare utan börjat tycka om att arbeta mycket mer efter upplevelserna av ålderism.  

” Jag sätter mycket högre värde på mitt arbete efter vad jag gått igenom efter dessa perioder 

av arbetssökande. Arbetet är livet nu, alltså det betyder så sjukt mycket för mig”. – Bertil  

Förutom en av deltagarna som gått i sjukpension, var det ingen av informanterna som såg 

pensionen som något som skulle ske inom de närmaste åren. Istället upplevde flera 

informanter att det kändes konstigt att de förväntades gå i pension om ett par år och många 

upplevde att de hade mycket kvar att ge. Bland informanterna såg dock deras aktuella 
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arbetssituationer olika ut både från varandra och utifrån hur de tidigare i arbetslivet haft det. 

Tre av informanterna har idag fast anställning, en arbetar på ett vikariat och en annan har 

sedan ett par år arbetat som konsult åt andra företag. Slutligen är en informant fortsatt 

jobbsökande. Samtliga informanter upplevde sig vara väldigt motiverade i sina arbeten och 

betonade att de verkligen tyckte om att arbeta. De perioder som informanterna varit arbetslösa 

bestod enligt dem själva av ett heltidsarbete av att söka arbete. Det innebär att dessa 

upplevelser av ålderism inom arbetslivet inte fått informanterna att se ett mindre värde i 

arbetet eller påverkat dem att vilja avsluta arbetslivet tidigare.  
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6. Avslutande diskussion 

Detta kapitel består av en avslutande diskussion där studiens syfte och frågeställning relateras 

till en summerad del av resultatet. Vidare kommer resultatet diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning, teoretiskt ramverk och metodologi. Slutligen kommer en diskussion om 

vilka slutsatser som kan dras och vilka forskningsfrågor studien genererat till framtida 

forskning.  

6.1 Summering av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka den subjektiva upplevelsen av ålderism inom 

arbetslivet och dess upplevda påverkan på identiteten. Frågeställningarna för studien var 

därmed:  

➢ Hur upplevs ålderism inom arbetslivet av äldre arbetstagare/arbetssökande?  

➢ Hur upplever äldre arbetstagare/arbetssökande att identiteten påverkas av upplevd 

ålderism inom arbetslivet?  

När det gäller den första frågan, om hur ålderism upplevs av äldre arbetstagare/arbetssökande 

inom arbetslivet, upplevdes ålderism främst genom ett upplevt motstånd i 

ansökningsprocesser. Motståndet innebar att informanterna inte gick vidare i 

rekryteringsprocesser och upplevde sig bli bortvalda på grund av deras ålder. Det upplevda 

motståndet menade informanterna till stor del berodde på externa rekryterare som varken 

förstod eller värderade informanternas kompetenser och erfarenheter. Vidare visade resultatet 

upplevelser av ålderism i form av förlora arbetet genom omstruktureringar på arbetsplatsen. 

Informanterna upplevde dessa omstruktureringar som ett sätt för företag att göra sig av med 

äldre arbetstagare och ersätta dem med yngre billigare arbetskraft. Det upplevt bristande 

stödet av facket, rädsla över att straffas för motstånd och den synligt negativa åldern ledde till 

upplevelser av maktlöshet och osynlighet hos informanterna. Informanterna upplevde även att 

ålderism inte beror på deras inre och personliga begränsningar utan på att arbetslivet är 

strukturerat på ett sätt som gör att de äldre hamnar utanför. Denna struktur är enligt 

informanterna anpassat efter ungas akademiska utbildningar som genomförs av de externa 

rekryterarna. Vidare upplevdes stereotyper och fördomar såsom att äldre inte brinner lika 

mycket för arbetet, är mindre anpassningsbara, har sämre IT-kunskaper samt är varma och 

problemlösare. Informanterna upplevde även att arbetsföretag inte vill betala för äldres 

kompetenser och erfarenhet i form av lön. Upplevelsen av ålderism var för majoriteten 
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chockerande eftersom de inte upplevde sig själva som äldre arbetstagare/arbetssökande. 

Flertal informanter tog inte avstånd från de föreställningar som finns om äldre utan avstånd i 

att de själva ansågs vara äldre och upplevde att de blivit felaktigt bedömda. 

När det gäller den andra frågeställningen, hur dessa upplevelser upplevs påverka identiteten, 

upplevdes identiteten påverkas i form av att den kom att bli i en social förhandling där 

informanterna inte upplevde ha en kontroll över hur andra identifierade dem. Upplevelsen av 

ålderism ledde till insikter av att andra ser dem som äldre arbetstagare vilket inte stämde 

överens med deras interna identitet. Detta ledde till att informanterna utförde olika strategier 

såsom att utmana rekryterares åldersdiskrimineringar eller genom att förändra utseendet. 

Identiteten upplevdes vidare påverkas genom att flertalet informanter försökte förändra andras 

uppfattning om dem genom att exempelvis skriva om cv:n eller agera starkare utifrån den 

interna identiteten. Identiteten påverkades även genom att informanterna förändrade sin syn 

på sig själva i form av ifrågasättande av självvärde eller i relation till arbetsambitioner. 

Identiteten kom även att påverkas i form av att bli eller fortsätta vara långtidsarbetslös vilket 

upplevdes som en ytterligare statusförlust. Resultatet visade även att påverkan på identiteten 

upplevdes som starkare när arbetet var en stor del av informanternas identitet, än om det fanns 

andra delar i identiteten som upplevdes som viktig. Slutligen upplevde flertalet informanter att 

de värderar arbetet högre efter dessa upplevelser och att de har en stark vilja av att fortsätta 

arbeta länge till.   

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning, 

teori & metod 

Den aktuella studiens resultat har både likheter och skillnader i jämförelse med de studier som 

presenterades i den tidigare forskningen. För det första bestod en del av den tidigare 

forskningen av två kvantitativa meta-analyser, en experimentell studie samt studier som 

utgick från arbetsgivares perspektiv på ålderism (Ahmed et al. 2012, Harris et al. 2017, 

Loretto & White 2006, Posthuma & Campion 2009). Dessa ovannämnda studier fokuserade 

till skillnad från den aktuella studien, som belyser äldre arbetstagares/arbetssökandes 

upplevda verklighet av ålderism, på stereotyper samt fördomar och under vilka former som 

ålderism kan förekomma inom arbetet. Dessa ovannämnda studier tog därför till liten del den 

subjektiva upplevelsen i beaktning. Å andra sidan återfanns likheter i den aktuella studiens 

resultat gällande de stereotyper, fördomar och former av ålderism som visades i den tidigare 

forskningen. Bland annat var dessa likheter mindre motivation för arbetet, sämre produktivitet 

och svårigheter för att lära sig nya saker såsom IT-kunskaper (Harris et al. 2017, Posthuma & 
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Campion 2009, Vickerstaff & Van der Horst 2021). En informant i den aktuella studien 

upplevde även positiva stereotyper som varm, kompetent och problemlösare vilket återfanns i 

den tidigare forskningen (Harris et al. 2017, Loretto & White 2006, Vickerstaff & Van der 

Horst 2021, Posthuma & Campion 2009). Dock visade studiens resultat inte några upplevelser 

av ålderism på arbetsplatsen gällande skillnader i befordran, värdefulla uppdrag eller bonusar 

som de två meta-analyserna visade (Harris et al. 2017, Posthuma & Campion 2009).  

I den del av den tidigare forskning som presenterade de subjektiva upplevelserna av ålderism 

framkom fler likheter med studiens resultat. För det första upplevde informanterna både i den 

tidigare forskningen (Berger 2006, Grima 2011, Porcellato et al. 2010) och i den aktuella 

studien en brist på respekt och värdering av deras kompetens och erfarenheter. Informanterna 

från den aktuella studien upplevde precis som informanterna i tidigare studier ett motstånd i 

ansökningsprocesser, att yngre arbetskraft värderas mer på grund av deras akademiska 

utbildningar och är billigare (Berger 2006, Berger 2009, Porcellato et al. 2010). Däremot 

nämndes inte rekryterarna som ett lika stort problem i den tidigare forskningen vilket var en 

central del av den aktuella studiens resultat. Det vore därför intressant att i framtida forskning 

att undersöka rekryterarnas roll av ålderism inom arbetslivet ännu djupare.  

En ytterligare skillnad från den tidigare forskningen var att informanterna i den tidigare 

forskningen inte upplevde ålderism i form av omstruktureringar på arbetsplatsen som studiens 

resultat visade. Å andra sidan upplevde informanter i den tidigare forskningen precis som i 

den aktuella studien att arbetslivet är strukturerat utifrån yngres karriärsbanor och tekniker 

som gör det svårt för de äldre att passa in (Grima 2011, Porcellato et al. 2010). Vidare var en 

likhet mellan den tidigare forskningen och studiens resultat uppfattningen om att äldre 

arbetstagare ses som ett hot för arbetsorganisationer på grund av den kompetens som de 

besitter inom yrket, och som till skillnad från yngre arbetsgivare inte går att styra (Bowman et 

al. 2017, Vickerstaff & Van der Horst 2021).  

Den tidigare forskningen visade att informanter sökte sig till diverse utbildningar för att göra 

sig mer attraktiva på arbetsmarknaden (Berger 2006, Berger 2009, Porcellato el al. 2010). 

Även informanter i den aktuella studien sökte sig till utbildningar, men snarare i syfte att 

förbättra sitt jobbsökande än att uppdatera sina arbetskompetenser. Vidare finns många 

likheter mellan den tidigare forskningen och den aktuella studien i relation till ålderismens 

påverkan på informanterna. Bland annat gällande strategier, där informanterna i den aktuella 

studien precis som i den tidigare forskningen ändrade sina ursprungliga mål med 

ansökningarna genom att sänka förväntningar på lön, status och geografiskt område samt sina 
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cv:n och yttre attribut (Berger 2009, Bowman et al. 2017, Porcellato et al. 2010). I dessa 

ovannämnda studier gjordes strategier gällande ändringar i cv och utseende om att dölja 

åldern, medan informanterna i den aktuella studien använde sig av dessa strategier för att 

förändra rekryterarnas uppfattning av dem till den syn som de har på sig själva. Till skillnad 

från den tidigare forskningen som visade att äldre arbetstagare/arbetssökande tenderar att gå i 

pension tidigare efter upplevelserna av ålderism (Harris el al. 2017, Vickerstaff & Van der 

Horst 2021), visade studiens resultat att informanterna värderar arbetet mer efter dessa 

upplevelser och hoppas kunna fortsätta arbeta i många år till. Dessutom var det endast ett fåtal 

studier i den tidigare forskningen visade på förändringar i identiteten efter upplevelsen av 

ålderism, vilket var centralt för den aktuella studiens resultat.  

Det teoretiska ramverket för studien, symbolisk interaktionism, har bidragit till studiens 

resultat genom att ge en djupare förståelse för ålderism inom arbetslivet som något som sker 

mellan människor. Till skillnad från de tidigare studier som gjorts i Sverige, som mestadels 

belyst fenomenet ur ett institutionellt perspektiv, ger det teoretiska ramverket en insikt i hur 

ålderism produceras, skapar mening och ger upphov till beteende på en mellanmänsklig nivå. 

Med hjälp av symbolisk interaktionism har därmed informanternas upplevelse av ålderism 

och dess upplevda påverkan på identiteten fått en djupare förståelse där effekterna av 

kommunikation och interaktion mellan informanterna, rekryterare, representanter från facket, 

arbetsförmedlingen och arbetsgivare kunnat ges. Genom att använda flera teorier och begrepp 

inom symbolisk interaktionism, har det på ett sätt gjorts möjligt att ge en djupare förståelse 

för det som var centralt för den aktuella studien. Exempelvis belyser Goffman (2020/1963) en 

del av stigma som i egenskap och strategier, medan Link & Phelan (2001) en annan del 

gällande makt och struktur som gör att de kompletterar varandra. Även identitet, som var en 

viktig del av studien, fick en förståelse genom Jenkins (2008) teori om identitet som något 

dynamiskt mellan individen och samhället, och som kan förekomma kollektivt. Med hjälp av 

Burke (1991) kunde denna dynamiska process förstås djupare utifrån individens perspektiv 

och hur denne försöker att förändra sig själv eller andras uppfattning. Att använda flera teorier 

har även varit en nackdel då varje teori presenteras mer kortfattat än om ett fåtal hade använts. 

Om färre teorier använts hade det varit möjligt att gå djupare in på varje teori vilket hade 

kunnat fördjupa studiens analys genom att starkare argument och kopplingar kunnat gjorts 

mellan de valda teorierna och resultatet. Exempelvis hade en djupare analys av 

grupprelationen, ”vi och dem”, gällande yngre och äldre arbetskraft kunnat göras med hjälp 

av Jenkins (2008) teori om kategorier och grupper om färre teorier valts.  
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Den använda insamlingsmetoden, i form av semistrukturerade intervjuer, och den valda 

fenomenologiska metodansatsen valdes i syfte av att få en djupare förståelse och insikt för 

äldre arbetstagares/arbetssökandes upplevelse av ålderism. De metodologiska valen har 

bidragit till att förstå ålderism inom arbetslivet utifrån informanternas upplevda verklighet. 

Det innebär å andra sidan en begränsning eftersom det endast blir informanternas förståelse 

för fenomenet i samhället och uppfattningen av andras syn på dem. Genom att använda detta 

fokus på studien och de tillhörande metodval begränsas studiens resultat till informanternas 

perspektiv. Hade en metodansats som inte fokuserar på den subjektiva upplevelsen hade 

resultatet och analysen därmed kunnat se annorlunda ut.  

Det blir därför svårt att dra några generella slutsatser från resultatet. Vidare ställde de 

metodologiska valen många krav på mig som forskare att vara öppen och medveten om mina 

förväntningar för att kunna överraskas av empirin, samtidigt som jag, enligt den kvalitativa 

forskningen, var en stor del av studiens process som också förväntades tolka och analysera 

materialet utifrån min förståelse av empirin. Eftersom jag är en central del av studien kan det 

även innebära att jag omedvetet påverkar informanterna. Framförallt eftersom flertalet av 

informanternas upplevelser av ålderism har varit i intervjusammanhang med yngre tjejer. 

Intervjusituationen och jag som ung tjej kan därför, även om syftet med denna intervju skiljer 

sig från arbetssammanhang, påminna informanterna om de negativa upplevelserna vilket kan 

ha påverkat intervjusituationen och därmed informanternas svar.  

6.3 Slutsatser & Implikationer för forskning och praktik  

Som ovan nämnt är det svårt att dra några generella slutsatser vid kvalitativa studier, 

framförallt fenomenologiska som i hög grad undersöker subjektiva upplevelser. Det kan 

däremot dras ett par slutsatser om det resultat som denna studie manifesterat.  

Den första slutsatsen som kan dras är att ålderism inom arbetslivet inte beror på de äldre 

arbetstagarnas/arbetssökandes inre begränsningar. Att äldre diskrimineras handlar således inte 

om att de är trötta, omotiverade eller innehar sämre IT-kunskaper. Istället är det en fråga om 

en struktur inom arbetslivet som skapar hinder för äldre arbetstagare att bli erkända som 

anställbara. Eftersom de äldre arbetstagarna/arbetssökande kan sakna de utbildningar som 

värderas högt idag och dessutom kostar mer än yngre arbetstagare/arbetssökande skapar det 

ett motstånd i att både få vara kvar och komma in i arbetslivet.   

Den andra slutsatsen som kan dras är att externa rekryterare är en bidragande faktor i 

problematiken med ålderism inom arbetslivet. Utifrån informanternas upplevelse blir 
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rekryterarna ett filter mellan de äldre arbetssökande och företaget de sökt jobb hos. Eftersom 

de externa rekryterarna inte själva är insatta i branschen utan utgår ifrån en kravlista blir det 

svårt för de äldre att förklara hur deras kompetens och erfarenheter väger upp för den 

utbildning som de kanske inte har. Det blir således en fråga om olika betydelser och mening 

som interaktionen skapar (eller inte skapar) på grund av vilka som är i den.  

Den sista slutsatsen är att identitet inte bara är en intern definition utan i hög grad är i 

förhandling av och genom andra människor. Trots att informanterna själva inte identifierade 

sig med föreställningarna om den äldre arbetstagaren är andras definition av dem så stark att 

det leder till diskriminering inom arbetslivet. Trots försök att förändra andras bild av sig 

själva visade denna studie att det är svårt och att individen i slutändan kan komma att förändra 

sin egen syn på sig själv.  

Utifrån studiens resultat och slutsatser har nya forskningsfrågor växt fram. För framtida 

forskning vore det lämpligt att djupare undersöka ålderism inom arbetslivet i förhållande till 

rekryterare. Eftersom rekryterarna upplevs vara en stor del av problematiken vore det 

intressant att undersöka deras perspektiv på fenomenet.  

Vidare har samtliga informanter i denna studie haft kvalificerade arbeten och flertalet av dem 

har suttit på högre positioner inom arbetet. Det vore därför intressant att vidga detta 

perspektiv och undersöka ålderism inom arbetslivet i andra branscher som har mindre status 

och löne-nivå.  

Det vore slutligen intressant att undersöka vidare på ålderism inom arbetslivet ur ett 

grupperspektiv, det vill säga relationen mellan äldre och yngre arbetstagare/arbetssökande och 

de kategoriseringar som kan finnas av och mellan dem. Det kan fördjupa diskussionen av ”vi 

och dem” som denna studie visade mönster av och belysa den mellanmänskliga aspekten 

ytterligare.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till xx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker jag 

upplevelsen av ålderism, det vill säga stereotyper, fördomar eller diskriminering på grund av 

ens ålder, inom arbetslivet och vilken påverkan det har på identiteten. Jag hoppas att kunna 

bidra med kunskap utifrån hur personer som blir utsatta för ålderism upplever det, deras 

erfarenheter och känslor samt vilka konsekvenser det kan få.  

Ditt deltagande efterfrågas för studien eftersom du upplevt dig ha blivit utsatt för ålderism 

inom arbetslivet. Ditt deltagande skulle vara mycket värdefullt då det bidrar med en djupare 

förståelse för hur ålderism upplevs hos dem som utsätts för det och som ger mig möjligheten 

att undersöka ämnet utifrån personers egna erfarenheter. Data kommer att samlas in under 

april månad och kommer bestå av intervjuer på cirka 45 minuter. Ditt deltagande skulle därför 

bestå av en intervju med mig där du får berätta om dina upplevelser och erfarenheter. 

Intervjun kommer att spelas in samt transkriberas, och det kommer även göras skriftliga 

anteckningar under intervjun. Intervjun sker på plats lämplig för informanten, med digital 

form som ett alternativ. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och handledare kommer 

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen.  

Jag kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 15 eller 16 

Uppsala den 11:e april 2022 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Soldati 

Telefon: 0763174252 

E-post: soldatiamanda8@gmail.com 

Handledare: Christoffer Berg, Doktorand på Uppsala universitet 

Telefon: 018-471 6516, E-post: christoffer.berg@ibf.uu.se 

  

mailto:soldatiamanda8@gmail.com
mailto:christoffer.berg@ibf.uu.se


51 
 

Bilaga 2. Intervjuguide  
Innan intervjun:  

• Presentera vem jag är  

• Berätta kortfattat om syftet med c-uppsatsen och intervjun 

• Prata om etiska aspekter  

• Fråga om det är okej att spela in 

Tema: Inledande frågor 

• Vill du berätta om vem du är? 

• Ålder  

• Könstillhörighet  

• Utbildning 

Tema: Arbetslivet 

• Vill du berätta om din arbetsbakgrund?  

• Hur trivs eller har du trivts med ditt arbete?  

• Vad betyder arbetet för dig?  

Tema: Ålder inom arbetslivet 

• Vilka förväntningar eller föreställningar upplever du att det finns inom arbetslivet på 

äldre arbetstagare?  

• Vad tror du dessa föreställningar grundar sig på?  

• Vilken betydelse upplever du att ålder har i arbetslivet?  

Tema: Upplevelsen av ålderism inom arbetslivet 

• Vill du berätta om första gången du upplevde ålderism inom arbetslivet?  

• (Följdfrågor)  

- När var detta?  

- Hur märkte du att du var utsatt?  

- På vilket sätt gick det till?  

- Vad tror du detta grundade sig/berodde på?  

- Var det fler som påverkades?  

- Vad blev konsekvenserna av det?  
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• Vill du berätta om ett annat tillfälle som du upplevt ålderism inom arbetslivet?  

• Utöver dessa exempel, har du upplevt ålderism inom arbetslivet andra gånger?  

Tema: Påverkan på identiteten 

• Vilka känslor har skapats hos dig på grund av dessa upplevelser?  

• Hur upplever du att dessa upplevelser påverkat dig?  

• Hur upplever du att din syn på dig själv har påverkats av detta?   

• Hur har du hanterat dessa upplevelser?  

• Hur upplever du att föreställningar om din ålder stämmer på dig?  

• Hur har din syn på ålder påverkats av dess upplevelser?  

• Hur har din syn på din egen ålder påverkats?  

• Har du något att tillägga som jag inte har frågat om? 

 


