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Sammanfattning: 

Denna uppsats redogör för ökade kunskaper om seniorers upplevelser och syn på fortsatt bildning 
senare i livet. Syftet med denna studie var därmed att försöka förstå vilka tillgångar som gruppen 
tillskriver värde och som ger individerna fördelar i deras sociala position under tredje åldern.  

Studien tar avstamp i Pierre Bourdieus kapital- och strategiteoretiska perspektiv. Utifrån 
denna begrepps- och analysram har tre huvudsakliga frågeställningar skapats för att undersöka 
äldres lärande, vilket övergripande kategoriseras utifrån: Utbildningsstrategier, symboliskt 
kapital och lärande senare i livet. Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna utfördes åtta 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som fyllt 60 år eller mer.  

Resultatet visade på att gruppen äldres uppfattning om, samt möjlighet till, vidare utbildning 
avgjordes av en rad olika faktorer såsom etnicitet, bostadsområde samt alstrat kapital. För en del 
av individerna var flykt från krig och bosättning i ett nytt land en tvingande faktor som skapade 
kompenserande strategier att navigera i ett främmande lands utbildningssystem. För dessa 
individer visade det sig fördelaktigt att ha medburet utbildningskapital som alstrats under första- 
och andra åldern. För en del andra individer innebar däremot ringa kapital tidigt i livet att de fick 
sämre förutsättningar senare i livet. Digital kompetens, som i denna studie även benämns IKT-
litteracitet, ansågs värdefullt bland flera av individerna i denna studie, likväl socialt kapital och 
språkligt kapital. Bland de icke-svensketniska informanterna var det språkliga kapitalet särskilt 
högt värderat. Studiens slutsatser pekar därmed mot att social ojämlikhet inte jämnas ut med 
åldern, utan att det istället finns socioekonomiska- och etniska aspekter att ha med i diskursen 
om ett gott åldrande liv. Vad jag därmed anser saknas är röster från gruppen äldre i frågor som 
rör snedfördelning av sociala resurser senare i livet, främst beträffande resurser som rör IKT-
litteracitet.  
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Inledning 
Denna studie tar avstamp i Pierre Bourdieus teoretiska utgångspunkter och 
analytiska begrepp med fokus på kapital och utbildningsstrategier. Syftet med 
denna studie var att utforska seniorers utbildningsresa utifrån Bourdieus syn på 
hur människor använder sig av medvetna samt omedvetna strategier, som 
potentiellt ökar individens kapital och med detta förbättrar individens position i 
samhället. Utifrån en pilotstudie om seniorers perspektiv om aktivt åldrande som 
jag utförde på uppdrag av kommunal arbetsgivare, föddes ett intresse om att 
utforska seniorers inställning till fortsatt utbildning. Denna pilotstudie visade att 
utbildningsfrågan tolkades av seniorer som att fortsatt utbildning endast syftade 
till att erhålla examen och förlänga sitt yrkesliv. Majoriteten av de 17 tillfrågade 
respondenterna beskrev vidare att de upplevde att det var för sent att delta i 
vidareutbildning som pensionär. Alltför litet uppmärksamhet har därmed visats 
seniorers syn på vad utbildning är, hur de själva tycker att utbildning bör 
utformas och vilken nytta de har av utbildning som seniorer.  

De flesta studier om äldres lärande har utförts på några få områden. 
Exempelvis har snabba förändringar inom informations- och 
kommunikationstekniska (IKT) samhället gjort att digital kompetens framstått 
som en central fråga bland gruppen äldre (Olsson et al, 2019 a, b). Dessa snabba 
förändringar medför emellertid allvarliga konsekvenser för individer som har 
mindre av, eller helt saknar resurser för, att kunna tillskansa sig IKT-litteracitet i 
takt med sitt åldrande (ibid). Det saknas även fler kontrollerade studier som 
jämför skillnaderna mellan utbildning i mitten av livet och utbildning senare i 
livet. Exempel på denna brist är studier om vilken nytta gruppen äldre har av 
utbildning senare i livet och vilka anpassningar som behöver ske för att gruppen 
äldre ska kunna ha förutsättningar för vidareutbildning under sitt pensionsliv?  

Vad därmed jag anser saknas i forskning om äldres lärande är röster från de 
som ännu inte trätt in i pensionslivet men som redan räknas bort från 
utbildningssammanhang på grund av samhällsstrukturens ålders-Proxy. Vad jag 
tror behöver forskas ännu mer om är vilka utbildningsformer som äldre saknar 
och är i behov av, samt vilka dessa seniorer är som i själva verket väljer att delta 
i studier senare i livet. I det fortsatta utvecklingsarbetet om äldres behov anser 
jag att insamlandet av seniorers röster och diskussioner om ämnet ”äldres 
lärande” är relevanta att lyfta upp. Härifrån kan sedan åtgärder bestämmas som 
vidare belyser synen på hur utveckling av välfärdsmodellens omsorg om äldre bör 
bedrivas och hur seniorers röster kan implementeras i utvecklingsarbetet.  

Inledningsvis kommer detta kapitel att presentera vad ”den tredje åldern” 
är för att kunna få en förståelse om hur den livsfasen fått sin beteckning och 
varför den är relevant för detta forskningsobjekt. Vidare kommer kapitlet att 
presentera en beskrivning av vad det är som omfattas inom ”äldres lärande” för 
att stärka förståelsen av strukturen i denna studies forskningsområde.  
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Den tredje åldern 

Den tredje åldern är ett koncept för gott åldrande efter att ha trätt in i 
pensionslivet (Thorslund & Wånell 2006:22–27). Samhälleliga framsteg och 
rörelser efter industrialismens era skapade grundläggande förbättringar i 
samhällssystemet som i förlängning även förbättrade förhållanden för åldrande 
pensionärer (ibid). Den tredje ålderns pensionärer har som positiv följd haft 
möjligheten att åtnjuta ett relativt kravlöst liv med god ekonomi och hälsan i 
behåll, givet gynnsamma omständigheter. Denna livsfas definieras därmed av 
pigga och aktiva seniorer som lämnat yrkeslivet av åldersrelaterade skäl (ibid). 
Den tredje åldern innebär därmed möjligheter där många individer som befinner 
sig i denna livsfas ska få uppleva tryggad ekonomi och frihet att disponera sin tid 
till att aktivt främja sin hälsa som pensionär (Thelin 2009:9). Under övergången 
från andra åldern - som oftast präglas av arbetsliv och familjeliv, till tredje åldern 
- som innebär pensionsliv, kan individen däremot behöva en tid för anpassning 
(ibid). Under denna anpassning kan denne stå inför ”existentiella utmaningar” 
till följd av att rutiner och sociala roller förändras (ibid). För att finna sin nya roll 
skapas sätt att förhålla sig till nya sammanhang.  

De sammanhang som finns för seniorer att ta del av är av lite olika slag, men 
denna studie fokuserar på äldres lärande senare i livet. De är därför följdriktigt 
att börja med en presentation av de olika studieformer som finns tillgängliga för 
seniorer (Bjursell et al 2014:26–27): Folkhögskolans seniorinriktade kurser, 
kommunala vuxenutbildningar, kurser och utbildningar på universitet- och 
högskolor; Pensionärernas riksorganisation (PRO) som driver en egen 
folkhögskola (och vänder sig till seniorer från 55 år); Folkuniversitet som 
bedriver liknande seniorinriktade verksamheter med studiecirklar och 
föreläsningar som även kallas Tredje ålderns universitet (ibid). Det är med andra 
ord ett rikt utbud som möjliggör för seniorer att ta del av läroformer efter sin egen 
preferens.  

Den tredje ålderns uppkomst kan därmed sägas präglas av äldres 
möjligheter till inkludering i samhället och aktivt deltagande i fortsatt lärande 
(Findsen 2006:51, 60, 80). Det är en brygga mellan aktivt åldrande och livslångt 
lärande. 

Livslångt lärande och ett aktivt liv 

Äldres lärande är ett samlingsbegrepp som underbyggs men även förstärks av 
begreppen livslångt lärande och aktivt åldrande. Den tredje ålderns potential kan 
sägas införlivas av livslångt lärande senare i livet genom policys som ligger till 
grund för WHOs definition om aktivt åldrande (WHO 2002:13): (1) autonomi, 
(2) självständighet (3) livskvalitet och gott (4) hälsotillstånd. Livslångt 
lärande senare i livet innebär att lärandet inte tar slut efter andra åldern, 
vuxenutbildning omfattar därmed även ”äldres lärande” som sträcker sig livet ut 
(Findsen 2011:35).  

En av de mest betydande diskussionerna för närvarande inom äldres 
lärande senare i livet, är att frågeställningar om vad och hur man tacklar 
inlärningsbarriärer bland äldre var mest dominerande. Detta menar Withnall 
(2006) begränsar kunskapsområdets spännvidd och föreslår med sin studie att 
ledande aktörer inom utbildningsfrågor i stället bör söka sin förståelse bortom 
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detta antagande. Den tidigare ställda frågan om hur man lär äldre att fortsätta 
utbilda sig, föreslår Withnall omformuleras till vad det är som formar äldres 
motiv till fortsatt bildning senare i livet(ibid).  

Aktivt åldrande är rättigheter och skyldigheter en individ har som aktiv 
medborgare, menar Findsen (2011:35, 44-45). Ett livslångt lärande kan även 
bidra till individens hälsovinster för den äldre medborgaren, som potentiellt 
bidrar till förlängd produktivitet bland den åldrande befolkningen, vilket flera 
studier pekar mot kan leda till samhällsvinster (ibid; Bjursell 2014, Withnall 
2006; Boulton-Lewis 2010) Kritiken mot detta koncept om aktivt åldrande är icke 
desto mindre den interna konflikten som uppstår när ambitionen att lyfta den 
äldre individens ”förmågor” om att leva upp till dessa uppsatta ideal, blir skev och 
förlorar dess ursprungliga intention (ibid). Den tidigare intentionen som skapats 
av WHOs (2002) riktlinjer om aktivt åldrande, har främst handlat om att genom 
ömsesidigt stöttande mellan individ och samhälle uppnå god livskvalité (s, 13). 
Risken med aktiva åldrandets uppsatta mål kan te sig ouppnåeliga för vissa 
medborgare inom gruppen äldre och detta i sig kan skapa social ojämlikhet högre 
upp i åldersgrupperna. Social tillhörighet och studiebakgrund är emellertid 
variabler kopplat till strukturella mönster i samhället. Flera studier pekar mot 
hur dessa variabler verkar som stående barriärer vilket hindrar vissa grupper att 
kunna ta del av likvärdig utbildning (Findsen, 2011:80; Withnall 2006). 
Resurssvaga medborgare riskerar att exkluderas från att ingå i samhällets aktiva 
medborgarskap (ibid). Äldres lärande blir ett utbildningskoncept som behöver 
utforskas utifrån flera samhällsaspekter. En nödvändig fråga att ställa i detta 
sammanhang är därmed hur social ojämlikhet och snedfördelade resurser 
framträder bland äldre i samhället. 

Denna uppsats undersöker seniorers specifikt medhavda resurser i relation 
till individens studiebakgrund, alstrade förmågor och egenskaper. Kan 
informanters identifierade förmågor, kunskaper och egenskaper påvisa specifikt 
mönster som formar motiv till deltagande i fortsatta studier senare i livet? Vilka 
kunskaper har de med sig och vad för förmågor gör att de kan tillgodose sig och 
lyckas i sin fortsatta utbildningsresa efter att ha fyllt 60 år? 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning täcker rapporter, artiklar och böcker om äldres lärande med 
inslag av aktivt åldrande och livslångt lärande utifrån olika 
utvecklingspsykologiska analysramar som stundvis snuddar vid sociologiska och 
utbildningssociologiska aspekter. Denna ganska smala och relativt begränsade 
undersökning tar sig an ett komplext ämne där studiebakgrund och 
livserfarenhet vävs samman för att vidare kunna identifiera kapital som av 
informanterna själva anses värdefulla. Gruppen äldres sätt att se på utbildning 
och vad det kan ha för inverkan på seniorers fortsatt deltagande i studier senare 
i livet presenteras genom vederbörlig utvalda studier i detta kapitel. Kapitlets 
indelning presenterar tidigare forskning om äldres lärande utifrån samtliga 
teman; Livslångt lärande senare i livet och aktivt åldrande. 
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Äldres lärande 

I den här studien används begreppet ”äldres lärande” som ett samlingsnamn för 
tredje ålderns potential, det aktiva åldrandet och det livslånga lärandet senare i 
livet. Denna studie inkluderar även perspektivet på den första-, andra- och tredje 
åldern som objekt för helhetsanalys av informanternas utbildningsresa. För att 
förtydliga de olika livsfaserna ges en förklaring ur ett sociologiskt 
livsloppsperspektiv av Angelika Thelin (2009:9):  

Första åldern förknippas med omognad, beroende, socialisering och utbildning, 

andra åldern med mognad, oberoende, arbetsliv och föräldraskap, tredje åldern 

beskrivs som en potential – en möjlighet att utgöra ”livets juvel”, kännetecknad av 

oberoende och självförverkligande; medan den fjärde åldern förknippas med 

skröplighet och död. 

Vidare kommer bildning och utbildning i denna studie att användas som ett 
övergripande studiebegrepp och i vissa fall nästintill synonyma med varandra. 
Även ”informell, - formell och icke-formellt lärande” integreras i denna studies 
begrepp-och analysverktyg för att skapa tydlighet i de sammanhang som nämner 
olika läroformer som gruppen äldre deltar i (Bjursell 2014:28–29; Bjursell 2019; 
Bjursell & Rawinski 2022:14). I följande avsnitt presenteras ”äldres lärande” 
mångfacetterade underkategorier och djupdyker i de olika vetenskapliga 
kontexterna. Dessa kontexter är avsedda att förstärka bakgrunden till 
huvudfrågeställningen om äldres lärande och bakgrundsfaktorer som format 
gruppen äldres motiv till studier senare i livet, vilket utgör studiens 
forskningsobjekt. 

Livslångt lärande senare i livet 

Gruppen äldre är en heterogen grupp där åldersspannet i gruppen sträcker sig 
över flera generationer, vilket även ligger till grund för att det finns få studier som 
övergripande handlat om gruppen äldres lärande senare i livet (Bjursell 
2019:216). Studier som utförts genom fokusgrupper, kvalitativa studier och 
enkäter, har kunnat påvisa att bland gruppen ”äldre” är det den högutbildade 
gruppen som bäst kunnat tillgodose sig utbildning senare i livet (Bjursell & 
Rawinski 2022: 84–85; Boulton-Lewis 2010:218, Bjursell 2019:217; Bjursell 
2017). Tidigare utbildningsbakgrund kan därmed kopplas till gruppen äldres 
motiv till att vilja studera vidare efter att ha trätt in i tredje åldern (ibid). Social 
klass och medhavda resurser har därmed kunnat härledas till gruppen äldres val 
av formella lärosäten, som exempelvis senioruniversitet som bedrivit formell 
läroform (Bjursell & Rawinski 2022:153, Bjursell 2019). Studier pekar även mot 
att vissa sociala grupper bland äldre mest föredrar denna läroform dels för 
innehållet och flexibiliteten, dels för den sociala samhörigheten med jämlikar 
(Bjursell 2019:217–225). Social rekrytering bland gruppen äldre ter sig som 
värvning av familjemedlemmar- eller vänner med homogena egenskaper, till 
seniorkurser och föreläsningar på exempelvis senioruniversitet (ibid). De 
formade motiven bland gruppen äldre uttrycks därav genom viljan att vara aktiv 
och behovet av att känna social samhörighet bland likasinnade som bidrar till 
intellektuell stimulans (ibid). Social klass har därmed stor betydelse för 
deltagande i studier senare i livet (Bjursell 2019), vilket kan förstås som att det 
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sociala nätverket bidrar till denna form av reproduktion som ökar 
utbildningsklyftorna bland gruppen äldre (Bjursell 2017). Det har konstaterats 
med ökad oro att somliga individer med ringa medhavda resurser därmed 
fortsätter missgynnas senare i livet. 

Högre utbildning tidigt i livet korrelerar med hur- och om man tillgodoser sig 
utbildning senare i livet, vilket kan förstås som att det höga kulturella kapitalet 
som alstrats under första- och andra åldern formar motiv för vidare studier under 
tredje åldern (Bjursell 2022:155, 162-163, Bjursell 2019, Boulton-Lewis & Buy 
2015, Åberg 2018). Det är intressant att fler studier pekar mot hur social 
ojämlikhet börjar i de tidigare livsfaserna dvs. under första- samt andra åldern. 
Det finns emellertid studier som fokuserar på hur äldre tillgodoser sig utbildning, 
varför äldre vill tillgodose sig utbildning och vad för typ av utbildning äldre 
föredrar, vilket tjänar till att ge en komplex bild om äldres lärande som helhet 
(Boulton-Lewis 2010). Så långt har diskussion emellertid saknats om vilka som 
tillgodoser sig utbildning och vilka som inte tillgodoser sig utbildning. Bjursells 
(2017) studie om social ojämlikhet och samhällsklyftor bland åldersgruppen 
äldre är därför ett viktigt resultat att ta hänsyn till.  

En studie har redan dragit uppmärksamheten till paradoxen med livslångt 
lärande. Withnalls (2006) undersökning av äldres lärande påvisar att det främst 
är yttre faktorer som påverkar informanters inre motiv till att vilja studera vidare 
senare i livet. Informanter som deltog i studien var ålderspensionerade och 
observerades i samtalsgrupper som var ledarledda. Withnall kom fram till att 
strukturella skillnader mellan klass, etnicitet och kön kunde kopplas till frågan 
om utbildningsmöjligheter som formade individernas motiv för vidare studier 
senare i livet. Dessa informanters uppfattning om vad utbildning var skiljde sig 
även från varandra, då deras utbildningserfarenheter var betingat med deras 
tidigare erfarenhet av den formella och stringenta utbildningsformen. Denna 
uppfattning om formella studier gjorde att de därför senare i livet föredrog 
informella studier och även ansåg att all form av ny lärdom i vardagslivet kunde 
kopplas till att bilda sig. I och med detta såg man tendenser av att den icke-
stringenta formen av lärande premierades bland deltagarna i studien. Bildning 
senare i livet består därmed inte bara av den formella läroformen. Withnalls 
studie ses därför som bland de första att utforska äldres lärande utifrån den äldres 
perspektiv och formade koncept om utbildning vilket kastar ljus över alternativa 
anpassningar av utbildning för gruppen äldre. 

Livslångt lärande har tidigare ansetts vara en linjär utbildningsprocess som 
inte haft utrymme för flexibilitet- eller åldersinkludering (Bjursell 2014:29–30). 
Bjursell et al föreslår därför ett holistiskt system av lärande som kombinerar- och 
anpassar sig efter det livslånga lärandets process. Gruppen äldre föreslås 
inkluderas i lärandet senare i livet i en omgjord process, något som tidigare 
ansetts vara normativt- och en linjär utvecklingsprocess (ibid. 29-30). Detta för 
att fortsatt deltagande i lärandeaktiviteter under pensionslivet ger både kognitiv 
och social stimulans som tidigare studier kunnat påvisa positiva effekter på en 
övergripande samhällelig nivå (ibid. 25).  

Bjursell et al (2014:27–30) betonar vidare att en investering på samhällsnivå 
i äldres lärande förstärker inlärningsförmågan och kan förhindra att förmågan 
avtar i takt med åldrandet. Individers inlärningsmönster förändras med stigande 
ålder, det går ”från aktiv problemlösning i åldersgruppen 55-65 till att föredra att 
observera och reflektera efter 75 år”, (Bjursell et al, 2014:27). Vilket Boulton-
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Lewis et al (2010) studie även pekar mot (s, 215–218). Åldrandet sker inte som 
en naturlig degeneration vid en exakt ålder i livet och därför har inhämtning av 
information heller inte en åldersgräns (ibid). Åldrandets kognitiva process – 
d.v.s. den kognitiva åldern – har större betydelse och inverkan på den fysiska och 
psykiska kapaciteten än vad den kronologiska åldern har (ibid). Den 
neurobiologiska degeneration som till stort beror på gener och livsstil - är de 
avgörande faktorerna för hur bra eller dåligt du kommer att åldras (ibid. 216). 
Enligt WHOs riktlinjer ska den åldrande befolkningen även tillgodoses och 
ombesörjas med verktyg som ger möjligheter att leva ett aktivt deltagande och 
hälsosamt liv (ibid). Boulton-Lewis belyser därför det som särskilt viktigt för 
gruppen äldre att hålla sig a jour med den informationstekniska utvecklingen. 
Detta möjliggör fortsatt autonomi livet ut som bidrar till goda utvecklade 
överlevnadsstrategier, god psykisk hälsa och upprätthållande av sociala 
relationer (ibid. 215).  

Boulton-Lewis (2010) studie pekar därmed mot hur ett gediget 
utbildningskapital i form av digital kompetens skapar en god grund till fortsatt 
bildning. Dessa seniorer kan dessutom forma goda strategier att navigera i ett 
informationstekniskt framåtskridande samhälle. Det finns däremot en tendens 
till ojämlikt innehav av resurser och tillgångar bland individer, en ståndpunkt 
som flera studier belyser konsekvenserna av (Bjursell et al 2017:512, 518). 
Möjligheten till ett aktivt åldrande liv riskerar att förminskas i takt med äldres 
exkludering från IKT-samhället till följd av bristfällig teknisk kunskap (ibid). 
Bjursells (2014) rapport pekar dessutom mot en växande negativ attityd bland 
gruppen äldre och en motvilja att lära sig ny kunskap inom tekniska området, 
något som även Boulton-Lewis (2010) studie bekräftar. Withnalls studie 
framhåller att motviljan grundar sig i den stringenta formella utbildningsformen 
som lett till negativa attityder till all form av fortsatt bildning som ter sig stringent 
(Withnall 2006:37). Debatten fortgår således om vad de lämpligaste strategierna 
är för att hantera gruppen äldres inställning till IKT-studier senare i livet, särskilt 
för nästkommande generationerna som träder in i tredje åldern.  

Ett kritiskt perspektiv presenteras av Kapil Dev Regmi (2015:133–147) studie 
om hur livslångt lärande länge premierats av ekonomiskt involverade 
intressenter med egna agendor. OECD och EU har bland annat premierat 
livslångt lärande som en strategi att skjutsa upp världsekonomin som gynnats 
genom skapandet av utbildningspolicyn, utvecklingen av kunskapssamhället och 
satsningar på nationella humankapitalet (ibid). Livslångt lärande är därmed 
endast ett instrument som används av ekonomiska organisationer att lösa- eller 
förebygga ekonomiska kriser. I denna studie förstås och tolkas däremot livslångt 
lärande utifrån lärandet senare i livet där potentiell samhällsvinst nås utifrån 
individers hälsovinster. Därmed är kritiken utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv som upptas i Regmis undersökning inte helt relevant i denna 
diskussion. Det är dock en nyttig infallsvinkel att ha i åtanke som ger ett 
helhetsperspektiv om hur livslångt lärande används av ekonomiska intressenter 
för att styra och reglera världsekonomin. Denna typ av ekonomiskt drivande 
agenda riskerar därmed att skapa problematik där individens egenintresse 
drabbas till följd av samhällsintresset vilket helt går emot WHOs ledmotiv om vad 
aktivt åldrande innebär.  
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Aktivt åldrande 

I studier om aktivt åldrande och äldres lärande konstateras det att vi lever allt 
längre och friskare liv (Bjursell et al 2014:4, 23; Boulton-Lewis 2010:214–
215;Bjursell & Rawinski 2022:338). WHOs definition om aktivt åldrande är enligt 
följande (WHO 2002:13): (1) Autonomi, den upplevda förmågan att kunna äga 
sina egna beslut och ha kontroll över vad som händer med- och i individens 
vardagliga- och övergripande liv, utifrån individens egna preferenser. (2) 
Självständighet, att individen kan leva ett fullt funktionellt liv i det avseendet som 
det är möjligt, utan stöd och service från andra individer och aktörer. (3) 
Livskvalitet, att åldras aktivt innebär att få bibehålla tidigare nämnda faktorer 
som är navet i att känna- och uppnå livskvalitet under fortsatta åldrandet. 
Livskvalitet är en tämligen abstrakt definition, men i detta sammanhang menas 
det med att söka bevara den åldrande individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, 
självständighetsnivå och sociala relationer så långt det är möjligt. (4) 
Hälsotillstånd är för den åldrande befolkningen ett viktigt mått på hur länge 
människor kan förvänta sig att leva utan funktionshinder; vilket indikerar att det 
även är viktigt att se över de faktorer som är gynnsamma för att hålla kroppen 
frisk, särskilt bland gruppen äldre (ibid).  

Bjursell et al (2014) rapport exemplifierar den positiva samhällsutvecklingen 
som föranletts av aktivt åldrande (s. 4). Författarna menar att individers 
möjligheter att kunna leva ett aktivt liv under tredje åldern motiverar varje 
enskild att vilja spendera sista tredjedelen av sitt liv på ett sunt och meningsfullt 
sätt (ibid). Författarna menar dock på att den aktuella samhällsdebatten som 
råder lagt mer fokus på den åldrande individens omsorgskostnader, när fler 
studier framlägger bevis på hur satsningar av gruppen äldres individuella hälsa 
kan leda till samhällsvinster (ibid. 7-8). Rapporten påvisar sambandet mellan 
gruppen äldres hälsovinster och samhällsvinster genom följande siffror; 83 av 
232 studiedeltagare fortsatte arbeta efter pension (ibid). Majoriteten av de 232 
fann det meningsfullt att kunna ingå i sammanhang som arbete och 
utbildningsaktiviteter (ibid). Rapporten pekar därmed mot gruppen äldres 
fortsatta produktivitet efter avslutat arbetsliv. Det framgår även tydligt hur 
utbildningssatsningar av gruppen äldre på sikt kan leda till samhällsvinster som 
direkt följd av de individuella hälsovinsterna vilket utbildningssatsningar 
eventuellt kan generera (ibid). 

Emellertid är fördelen med att hålla sig aktiv och fortsätta ha möjligheten att 
träffa andra i liknande situationer ett större motiv för den undersökta gruppen 
äldre än själva utbildningsinnehållet i sig (Bjursell et al 2014:48). Att fortsätta 
vara nyfiken och ha en öppen inställning till fortsatt lärande är därför ett sätt att 
uppnå meningsfullhet i sin vardag och ha ett fortsatt aktivt liv (ibid. 49). På 
individ-, organisation- och samhällsnivå kan dessa insatser visa sig vara 
fruktbara i de hälsovinster individen får och de samhällsvinster som välmående 
seniorer bidrar till (ibid. 64). Sammantaget pekar studier mot att främjandet av 
det aktiva åldrandet bidrar till ett lyft i den allmänna hälsoekonomin som kan 
generera ekonomisk lönsamhet i samhällets samtliga nivåer (ibid. 64-65).  

En annan del i främjandet av aktivt åldrande är införandet av tidigare och 
flera brytpunkter för att underlätta övergången från yrkesliv till pensionsliv 
(Bjursell et al 2014:65). Detta bidrar till förlängning av arbetslivet, främjandet av 
äldres hälsa livet ut genom tidig anpassning av arbetsmiljön och smidigare 
övergång till pensionslivet (ibid. 20–21,23). Samtidigt som lärande på 
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arbetsplatsen upplevs av senioren som betydelsefullt visar även att samtliga 
utbildningsmöjligheter bidrar till främjandet av aktivt åldrande (ibid).  

Vidare bidrar Karlsson & Ulenius (2022) studie med ett fenomenologiskt 
perspektiv och kritik mot aktivt åldrande som koncept (Bjursell & Rawinski; 
Karlsson & Ulenius, 42–44,47,51). Denna studie djupdyker in i individens 
faktiska upplevelse av åldrandet och ingången till nya livsfasen vid 
pensionsövergången (ibid. 43). Åldrandet förknippades av flera med tillskrivna 
negativa egenskaper – att åldras innebar ofrånkomlig degeneration av den fysiska 
hälsan. En del i det som upplevdes som mest negativt var att förlora en del av sig 
själv, egna förmågor och kroppslig förtvinande (ibid. 44,47). Acceptans av 
åldrandet ingick i den existentiella processen och lärdom om livets oundvikliga 
delar (ibid. 51). Av de informanter som i studien hade ett accepterande 
ställningstagande, upplevdes en känsla av meningsfullhet och värdighet i 
accepterandet av den naturliga åldersprocessen (ibid. 51). I de fall individen inte 
var medveten eller ens kunde acceptera åldrandets process, blev insikten 
smärtsam när ålderskrämporna till slut kom i kapp och tvingade individen till 
åldrandets realitet (ibid. 51). Syftet med studien var att lyfta fram en accepterande 
inställning till åldrande och ökade möjligheter till psykologisk utveckling och 
”existentiellt lärande” (ibid. 58). Dessa insikter ämnade att ge åldrande individen 
verktyg att finna inre acceptans av de förändringarna som skedde vid normalt 
åldrande (ibid. 60). Särskild kritik riktades mot konceptet ”aktivt åldrande” då 
den stigmatiserar det naturliga åldrandet genom att indirekt tillskriva den 
naturliga åldersprocessens negativa egenskaper (ibid. 60). Enligt konceptet 
aktivt åldrande framförs ofrånkomliga följderna med åldrandets process som 
negativa, vilket författarna menar stigmatiserar det normala åldrandet och 
normaliserar pigga och friska åldrandet (ibid. 60) 

Aktivt åldrande har därmed fått utstå kritik i sitt normativa konceptualisering 
av gruppen äldres förmågor och tillskrivna ideologi. Manuel de São José et al 
(2017) menar att detta förankrats internationellt men allra främst i Europa. Ännu 
ett problem som konceptet medför är att den inte beaktar heterogeniteten som 
råder länderna emellan (s, 49-56). Intentionen med aktivt åldrande index (AAI) 
är att det ska verka som en stående mall där krav om aktivt åldrande 
implementeras i utvalda länder inom EU (ibid). Manuel de São José et al (2017) 
resonerar likväl kring fallgroparna med denna generalisering av AAI värderingar 
i Europa, då det likt kritiken som framförts av Karlsson & Ulenius, riskerar att 
skapar normativa värderingar i de implementerade länderna vilket kan få 
negativa konsekvenser (ibid). Överpremieringen av aktivt åldrande riskerar att 
skapa motpoler mellan ”aktiva äldre” och ”passiva äldre” och därmed öka klyftan 
mellan sociala grupper som redan tillskrivs en skör bild av samhället (ibid). Det 
blir därmed ytterligare en samhällsaspekt att ta hänsyn till i diskursen om social 
ojämlikhet, d.v.s. realiseringen av AAI som överbetonar pigga, friska och kunniga 
grupp äldre. Den viktigaste nackdelen med detta koncept är att den motarbetar 
social inkludering och grundprinciperna för ett demokratiskt utvecklande och 
åldersinkluderande samhälle (ibid; WHO 2002, Withnall 2006, Findsen 2011). 

Sammanfattning 

Sådana förklaringar som aktivt åldrande och livslångt lärande har trots goda 
intentioner bakom teorierna en tendens att bortse från att gruppen äldres 
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medhavda resurser disponerats ojämlikt i livet. För dessa individer med ringa 
resurser innebär det olika förutsättningar till att kunna uppnå ett gott åldrande, 
vilket påverkar livschanserna till att kunna tillgodose sig livslångt lärande senare 
i livet. Resultaten av tidigare studier skulle därmed ha kunnat vara ännu mer 
användbara om författarna hade tillämpat en utbildningssociologisk 
begreppsram som lyft individers medhavda resursers betydelse inom en 
sociologisk analysram.  

Icke desto mindre pekar flera nämnda studier mot att utbildning senare i livet 
ökar den individuella hälsan och att det förefaller vara en stigande tendens i 
samhället. Denna studie syftar däremot inte till att belysa hur hälsovinster på 
samhällsnivå kan åtgärda social ojämlikhet, givet denna studies begränsningar 
och ringa omfattning. Intentionen med denna uppsats är däremot att lyfta 
gruppen äldres egna röster på individnivå om utbildning senare i livet, som 
förhoppningsvis kan ge hänvisningar om vidare utveckling av välfärdssystemet 
som omfattar gruppen äldre.  

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt behandlas de centrala begrepp som tillämpas - och ligger till grund 
för konstruktionen och framtagande av studiens forskningsobjekt. Bourdieus 
analysramar har tillämpats i metodutformningen vid inhämtandet av empiri. I 
följande delar definieras de utvalda begreppen, utbildningsstrategier och 
symboliskt kapital, framtagna av Bourdieu (1993:31; 2008;119-122; Broady 
1998:18–19). Sedan ges en grundlig sammanfattning av tekniskt kapital i 
avsnittet IT-användning bland äldre: det tekniska kapitalet. Dessa begrepp 
tillämpas som de huvudsakliga analytiska verktygen vilket ger läsaren möjlighet 
till djupare förståelse om konstruktionen av studiens forskningsobjekt och valet 
av den teoretiska utgångspunkten. 

Utbildningsstrategier 

Pierre Bourdieus analytiska begrepp utbildningsstrategi är ett fruktfullt verktyg 
att använda sig av för att kunna tolka denna studies insamlade empiri. 
Utbildningsstrategier säkerställer bibehållandet av familjers kommande 
generations sociala arv som utformas som en sorts livförsäkring och garanti för 
arvets överlevnad, likväl som det är ett omedvetet agerande som i familjen 
reproduceras beroende på familjens sociala ställning och resurser (Bourdieu, 
1995:31). 
 

Utbildningssystemet bidrar (…) till att reproducera fördelningen av det 
kulturella kapitalet och därigenom också till att reproducera det sociala 
rummets struktur”. ”…” Reproduktionen av det kulturella kapitalets 
fördelningsstruktur är en produkt av relationen mellan familjernas 
strategier och utbildningssystemets specifika logik. (Bourdieu, 
1995:31). 

Oavsett formas de val vi gör, utbildningsstrategier, vårt sätt att navigera genom 
utbildningssystemet, utifrån de resurser, tillgångar och kapital vi alstrat genom 
livet och burit med oss. Följden av det vi gör är i och med det strukturellt 
utstakade ramar som i sig format drivkraften för familjers både medvetna och 
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omedvetna strategier i striden om kapital som ger en fördelar inom 
utbildningssystemet (ibid).  

Donald Broady (1998), professor i utbildningssociologi, menar vidare att 
utbildningsstrategier är en förbindelse mellan beteende och handling – medvetna 
som omedvetna strategier som formats utifrån de sociala omständigheterna vi 
befinner oss i, en ständig strid mellan familjers (sociala gruppers) strävan efter 
att förbättra sin position i samhället (s, 18–19). Mikael Palme (2008) menar 
vidare att sociala grupper använder sig av utbildningssystemet utifrån de 
symboliska kapital (tillgångar, förmågor och egenskaper) som de alstrat och den 
förståelse som format deras begrepp om vilka val som för de själva känns ”mest 
rätt”- eller mest gynnsamt att göra (s. 20-21). Därmed är omständigheterna samt 
ens formade strategier föränderliga.  

Det kan argumenteras att den tredje ålderns informanters strategier ter sig 
annorlunda från den andra ålderns informanters strategier då livserfarenheten, 
deras sociala roller och ambitioner förändrats efter att ha trätt in i pensionslivet. 
Det kan därmed vara fördelaktigt att analysera informanters strategier som 
formats under andra åldern i kontrast mot informanters strategier som formats 
under den tredje åldern, för att vidare kunna få en bild av hur förbättrandet av 
deras positioner ter sig under det livslånga lärandet senare i livets. 

Kapitalgreppet 

I denna uppsats används flera definitioner, föreslagen av Bourdieu (1995) som 
betraktar olika typer av kulturellt kapital som avgörande medhavda resurser för 
individ att navigera i utbildningssystemet (31). Vidare kan seniorers motiv till 
fortsatt utbildning och preferenser av utbildningsform förstås som medvetna och 
omedvetna val som formats av tidigare alstrade kapital enligt Bourdieus 
begrepps- och analysram (ibid). Dessa resurser, tillgångar och förmågor som 
består av tillskansade livs- och yrkeserfarenheter, men även nedärvda kapital 
från familjen, kan förstås som navet i undersökningen av samlingsbegreppet 
”äldres lärande”. Dessa utgör viktiga aspekter i studien som lyfter förståelsen om 
relationen mellan seniorernas motiv till fortsatt bildning och 
utbildningsstrategier som formats utifrån alstrad kapital.  

Genomgående i denna uppsats hänvisar därmed termen kapitalbegreppet till 
att symboliskt kapital är tillgångar, förmågor, kunskaper och resurser som 
tillerkänns värde av den dominerande gruppens sociala position (Broady 1998:3, 
6-7). Det är ett samspel och utbytesprocess mellan homogena grupper (individer 
med samma egenskaper) som legitimerar och värderar kapitalets 
marknadsvärde och bedömer det konkurrenskraftigt (ibid).  

Bourdieu delar emellertid upp det övergripande symboliska kapitalet till 
underkategorierna; kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och socialt kapital.  
(Broady 1998:3, 7, 14–15). Det ekonomiska kapitalet är både de fysiska materiella 
tillgångarna och teoretiska kunskapen om att förvalta och placera kapitala 
tillgångar (ibid. 3). Det kulturella kapitalet är symboliska tillgångar som 
konkretiserats och tillerkänts värde via nationella institutionaliseringar (ex 
utbildningssystem) (ibid). Skrivkonsten är exempelvis ett redskap som 
ackumulerats via utbildningssystem, som vidare reifierat kunskap och förmågor 
i bevarad form. Detta överförs vidare genom alstringsprocesser inom 
utbildningsinstitutioner som fortsätter att lagra och behandla dessa symboliska 
tillgångar och i gengäld legitimerar kulturella kapitalets ”marknad” (ibid.) Den 
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överordnande principen med kulturellt kapital är att kunskap inte simpelt kan 
köpas med ekonomiskt kapital. Det är endast genom ”skolningsprocess” inom 
utbildningssystemet och utbildningsvärlden som kunskapen som alstrats kan 
tillerkännas värde (ibid). Bourdieu menar att i Frankrike äger man sin utbildning 
och därmed konkurrerar man med den på ”kulturella kapitalets marknad” (ibid. 
7). I svensk kontext kan etablerad position inom folkrörelser eller fackföreningar 
anses vara en form av kulturell- samt social kapital (ibid). Det är nämligen genom 
föreningsliv, studiecirklar och andra seniorinriktade föreningar som skapar 
känsla av sammanhang, socialt samröre, möjlighet till utbyte av intellekt med 
likasinnade, som bidrar till alstrandet av socialt kapital (Bjursell 2022:155, 169, 
208). Tillgångar som bland gruppen äldre tillskrivs värde och som i denna studie 
analyseras. 

Socialt kapital syftar till relationer som värderas mellan individer och som 
tillsammans skapar meningsfulla band (Broady 1998:18). Socialt kapital är 
därmed relationellt betingat och binder samman sociala grupper i ett gemensamt 
uppbyggt sammanhang (ibid. 18). Exempel på dessa band är vänskaps- och 
familjerelationer, kollegialt uppbyggda kontaktnätverk osv. Socialt kapital är ett 
sätt att mäta ”tillgångar” genom ett utbyggt kontaktnätverk som i förlängning kan 
legitimera positioner inom ett arbete, eller leda till att bli värvad som IT-expert 
inom ett seniorinriktat lärosäte. Socialt kapital kan därmed användas som ett 
verktyg att bekräfta andras legitima position genom att även bekräfta sin egen 
och på det viset fortsätter den växelverkande relationen.  

Språkligt kapital är en undergren till kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron 
2008:119–122; Palme 2008:18–19, Broady 1998:6). Språkligt kapital är ett slags 
mekanism i den sociala reproduktionen och i utbildningssystemet sker en social 
selektion där ”språkligt kapital” värderas högt och verkar som en 
sållningsprocess i urvalet till en lyckad utbildningskarriär (ibid). Det kan vara 
nedärvt språkligt kapital som uttrycks i förmågan att uttrycka sig väl i tal och 
skrift (Broady 1998:6-7). Det kan även vara språkligt kapital som tillskansats 
genom andra mer formella läroformer som tillerkänns värde bland överordnade 
sociala grupper (ibid). För studiens informanter med annan etnisk bakgrund än 
svensk är det relevant att undersöka hur det nedärvda språkliga kapitalet lägger 
grund för tillskansad språkligt kapital under etableringsprocessen i det nya 
hemlandet. För samtliga informanter är det dessutom fruktfullt att undersöka 
hur det nedärvda språkliga kapitalet, oavsett om det är svenska eller annat än 
svenska, kunnat konkurrera bland andra språk inom utbildningssystemet. 
Relevant för denna studie är frågan om vilka barriärer respektive fördelar som 
innehav av språkligt kapital medfört i formandet av strategier. Vilka tillgångar är 
relevanta att tillskansa sig utöver utbildningskapital och hur kan språkligt kapital 
forma förutsättningar för fortsatt utbildning senare i livet för seniorer med 
migrationsbakgrund.  

Utbildningskapital berör sådant som goda betyg och avklarade 
examensnivåer från välrenommerade skolor (Broady 1998:3, 6; Lidegran, 
2009:11–12). Jag har likt Lidegran valt att tolka min insamlade empiri utifrån 
sociala gruppers användning av utbildningskapital i utbildningssystemet (ibid), 
fast i denna studie fokuserar jag på gruppen äldres lärande till skillnad mot 
Lidegrans fokus på gruppen yngre. Utbildningskapital kan ha förvärvats genom 
språkligt kapital, socialt kapital som sammanfattningsvis inryms under den mer 
övergripande symboliska kategorin: kulturellt kapital. Utbildningskapital kan 
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vidare även argumenteras inrymma andra sambandskapital som exempelvis 
också tas upp i tidigare forskning.  

Tekniskt kapital alstras exempelvis genom digital kompetens (IKT-
litteracitet), vilket även står i relation till ekonomiskt kapital (tillgångar som 
möjliggör inköp av tekniskt läromedel och dylikt). De resurser som krävs att 
tillskansa sig tekniskt kapital är komplex och beskrivs vidare i avsnittet ”IT-
användning bland äldre: det tekniska kapitalet”. För att erhålla teknisk kapital 
krävs ekonomiska resurser, diskursiva resurser och sociala resurser. Detta kan 
tolkas som symboliskt kapital som tillerkänns värde inom utbildningsvärlden för 
gruppen äldre. Icke desto mindre är det en kunskap som för denna studie är 
intressant att söka identifiera bland informanternas formuleringar om värderade 
fältspecifika kapital. Såsom kommer beskrivas i avsnittet om ”IT-användning 
bland äldre: det tekniska kapitalet”, är det tekniska området bland de mest 
värderade kunskaperna att kunna behärska bland gruppen äldre. Tidigare studier 
visar även att detta begrepp fyller många bland gruppen äldre med vånda att 
kunna lära sig behärska (Bjursell 2022; Olsson et al, 2019a, b; Boulton-Lewis 
2010). Digital kompetens kan även tillerkännas värde genom det mer greppbara 
perspektivet med teknisk kapital, att det indirekt är underförstått för 
omgivningen hur man som tillhörande av gruppen äldre får behålla sin autonomi. 
Detta samlade perspektiv erbjuder därför en inblick i hur mångfacetterad digital 
kompetens är och den underbyggs av samtliga symboliska kapital: ekonomiskt, - 
kulturellt- och socialt kapital.  
 

IT-användning bland äldre: det tekniska kapitalet 

En annan betydande klyfta som ökar i samhället syftar till den digitala klyftan. 
Digitalt utanförskap kan härledas till differentieringen mellan de som har tillgång 
till digitala resurser och de som inte har (Bjursell & Rawinski 2022:140). Den 
digitala kompetensen bland äldre kan mätas i IKT-litteracitet (kunskap om 
informations- och kommunikationsteknik) och det finns en del beskrivande 
begrepp av dessa grupper såsom, sällananvändare, digital expert, eller icke 
digitalt inkluderad (ibid. 144-145). Digitala invandrare och digitala infödingar 
menar Prensky (2001) är den gruppen äldre som inte fötts in i den digitala åldern 
till skillnad från gruppen yngre som har fötts in i den digitala eran och därmed 
naturligt fått tillskansa sig digitala språket (2001:1-6). Prensky liknar digital 
kompetens med språklig behärskning, ju mindre digital kompetens du har desto 
grövre brytning har du i det digitala språket (ibid). Samhället förändras och 
resurserna är snedfördelade högt upp i åldrarna och det som gör det än värre är 
att med stigande ålder minskar resurser och därmed tillgång till IKT och IKT-
litteracitet (Bjursell & Rawinski, 2022:336). De resurser som är av betydelse för 
digital delaktighet och inkludering är ekonomiska resurser (ha råd att köpa 
teknik), diskursiva resurser (språklig kunskap för att behärska tekniken) och 
sociala resurser (stödnätverk inom IKT-kompetens) (ibid. 140). Under 
pandemins sociala isolering ökade kravet på IKT-litteracitet och bland de som 
drabbades mest var åldersgruppen 65 och över som inte var digitalt inkluderade 
(ibid. 143). Bland de som hade hög digital närvaro, kunde man även se att de hade 
hög formell utbildning sedan tidigare och därmed också de som anpassade sig 
bäst till ökat krav på IKT-litteracitet som följd av pandemins restriktioner (ibid). 
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De viktigaste faktorerna som IKT-litteracitet medför är inte bara digital 
inkludering, men även delaktighet i de demokratiska digitala tjänsterna 
(Boulton-Lewis 2010:224,14; Bjursell 2022:143). Enligt Världsorganisationen 
WHOs riktlinjer ska den åldrande befolkningen bland annat tillgodoses och 
ombesörjas med verktyg och möjligheter att leva ett aktivt deltagande och 
hälsosamt liv (ibid. 14; WHO 2002:13). Men studier visar att det fortfarande är 
många bland de i åldersgruppen äldre mellan 64-90 år som inte använder sig av 
digitala tjänster (Bjursell & Rawinski 2022:143; Olsson et al 2019a, b), något som 
Boulton-Lewis studie från 2010 också visade sig befara (s. 224).  

Den äldre individen ska kunna ha möjligheten till att tillgodose sig 
vårdlösningar i form av vård- och hälso-applikationer (Boulton-Lewis 2010:224). 
Något som Olsson et al (2019a, b) studier påvisar har alldeles för låg frekvens 
bland äldre. I förlängning kan misskötsel av sin hälsa till följd av barriärer som 
uppstått på grund av bristande teknisk kunskap även ses som en nedåtgående 
trend i folkhälsan och det är med detta ett övergripande samhälleligt ansvar att 
gripa in, menar Boulton-Lewis (2010). Förslag på lösningar till kunskapsbristen 
är anpassning av IT-utbildning för äldre (Boulton-Lewis 2010:224). I USA har de 
implementerat två strategier för att öka teknisk kunskap bland äldre (Morgan 
2005; Bolton- Lewis 2010:223), den första är åldersgränsöverskridande 
kunskapsmöte, där barn undervisar äldre i IT-kunskap. Den andra strategin är 
att äldre som har teknisk kunskap undervisar äldre – och mest fruktbara med 
denna undervisningsmetod är att det visat sig vara effektivt för de som känt 
motstånd eller rädsla för ny kunskap av denna typ (ibid). Författaren menar 
vidare att detta kan ses som en nödvändighet för gruppen äldre att åtminstone 
kunna kommunicera via e-post eller kunna betala sina fakturor genom 
internettjänster (ibid). Inom ramen av en medborgares demokratiska rättighet är 
det dessutom viktigt att gruppen äldre ska kunna ta del av samhällsviktigt utbud 
som erbjuds via digitala tjänster och utbildning som hålls på nätet (Bjursell & 
Rawinski 2022; Boulton-Lewis 2010; Olsson et al 2019a, b, WHO 2002). 
Samtliga motiv som flera studier och styrdokument lyfter upp är tillräckliga skäl 
för implementering av anpassad utbildning som främjar digital inkludering bland 
gruppen äldre. 

Det har emellertid visat sig utvecklats långsamt även på den fronten då 
studien från 2019 menar att närmare 30 % av de undersökta i åldersgruppen 65-
90 år aldrig ens gått in på Mina vårdkontakter – 1177, samt att hälften aldrig 
använt apotekets digitala tjänst på nätet (Olsson et al 2019a, b). Flera studier 
pekar mot att digital kompetens krävs daglig digital motion, då IKT-kunskap är 
ständig föränderlig (Bjursell & Rawinski 2022:147–149). Digital kunskap ställer 
därmed krav på livslångt lärande även inkluderat senare i livet och på den äldres 
innehav av de rätta resurserna (ekonomiska, diskursiva och sociala) – det behövs 
i och med det anpassning och stöd oavsett om man är digital expert, 
sällananvändare eller digitalt exkluderad (ibid).  

Flera studier pekar därmed mot hur ett gediget utbildningskapital inom IKT 
skapar en god grund till fortsatt bildning digitalt och bra förutsättningar för ett 
hälsosamt och aktivt åldrande liv. Dessa seniorer får dessutom grundläggande 
kunskaper och möjligheter att forma sin egen vardag utifrån digital närvaro och 
formade goda strategier till att navigera i ett informationstekniskt 
framåtskridande samhälle. Likväl påvisar digital exkludering till tendenser på 
ojämlikt innehav av resurser och tillgångar som konsekvent påverkar möjligheten 
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till ett aktivt åldrande liv som riskerar att äldre exkluderas från samhället på 
grund av bristfällig teknisk kunskap (Bjursell et al 2017:512, 518). Det kan 
därmed argumenteras att bristen av dessa resurser inte bara ökar 
samhällsklyftorna sett utifrån ett sociologiskt perspektiv, utan det belyser även 
hur det från ett utbildningssociologiskt perspektiv kan finnas starka skäl till att 
bedriva flera studier som fokuserar på hur dessa fenomen om digital exkludering 
ter sig. Dessa utpekade faktorer kan vidare tolkas som en form av 
samhällsproblematik där fokus ligger på äldres digitala kunskapsbrist genom 
diskursen om social ojämlikhet, social reproduktion och social snedfördelning av 
resurser. 

Därmed presenteras en alternativ ståndpunkt att ha i beaktande vilket syftar 
till att kritiskt granska digitalisering, både som undervisningsform och 
undervisningsagenda. Kritiken riktar sig främst mot den postpandemiska 
effekten av digitaliseringen, vilka risker de bär med sig och vad för konsekvenser 
de har på individer i olika skikt. Anne Berg (2020) som undervisar på Uppsala 
universitet är en av de framstående kritikerna mot det postpandemiska 
zoomuniversitetets effekter. Dels menar författaren att det snäva perspektivet 
spär på digitaliseringens relevans som tär på universitets redan sköra 
autonomiska ställning, dels menar författaren att det utifrån ett vidare perspektiv 
ökar det redan negativa samhällssociala-effekterna som skapats till följd av det 
digitaliserade samhälle (ibid. 692-695). Berg är kritisk mot att digital teknik 
ersätter mänskliga relationer i de interaktionerna som kräver det mest – 
undervisning av lärare till elev. Den rollen som Berg känner är avgörande i 
undervisningen är hur läraren som förebild vägleder elever i hur man själv 
undervisar andra och att detta svårligen kan utföras genom online-undervisning 
(ibid).  

Det mest relevanta för just den här studien i Bergs kritik är att de 
mellanmänskliga relationer som ligger till grund för överföring av erfarenheter 
från pedagogiska förebilder till mottagande elever, försvinner med 
digitaliseringen. Undervisning som kräver fysisk närvaro, repetition och övning, 
den typen av undervisning förespråkas även av Boulton-Lewis (2010) vid 
utformande av utbildning för gruppen äldre. Detta kan uppfattas som att 
tonvikten på det digitala är mest framkommen av de samhälleliga förändringarna 
som skett över tid och som betonas av Berg, vilket numer accelererats i det 
postpandemiska samhällets framväxt. De negativa effekterna går därmed inte ens 
att förutse vidden av bland gruppen yngre, vilket därmed bör begrundas vidare 
om vilken effekt digitalisering och utbildningsformer har för vidare studier bland 
gruppen äldre. Digitala klyftan och digital exkludering är utan tvivel aktuella 
begrepp att lyfta utifrån äldres lärande-perspektiv och de rådande 
kunskapsbristerna som tidigare forskning pekar mot. Men detta perspektiv bör 
även vidgas och läggas tonvikt på hur lärande inom andra kunskapsområden kan 
lyftas och som äldre med sin livserfarenhet kan ha lika mycket, eller mer, nytta 
av och dra fördel från. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie var att fastställa seniorens alstrade kapital under första- 
och andra åldern för att analysera hur dessa tillgångar format deras 
förutsättningar för vidareutbildning senare i livet.  
 
I denna uppsats diskuteras huvudsakligen följande tre frågor:  
 

 Hur har seniorens utbildningsstrategier formats utifrån de kapital de burit 
med sig genom första- och andra åldern, till tredje åldern? 
 

 Vilka kapital har seniorer alstrat genom första- och andra åldern som de 

värderar och anser vara fördelaktiga att bära med sig in i tredje åldern? 
 

 Hur anser seniorer att IKT-resurser är värdefulla och vad möjliggör 

individers alstrande av tekniskt kapital?  

Avgränsningar 

Avgränsningar för denna studie var att forska om seniorers motiv till utbildning 
efter att ha fyllt 60 år. Den valda åldersgränsen syftade till att inkludera en senior 
åldersgrupp som fortfarande var yrkesverksamma i arbetslivet, vilket 
förhoppningen var att kunna bidra till ökad kunskap om lärande senare i livet 
innan den vedertagna pensionsåldern. Syftet var även att lyfta seniorers 
tankevärld och resonemang om vidareutbildning som äldre arbetstagare. Vidare 
var bekvämlighetsurval det som slutligen motiverade till val av informanter, 
vilket begränsade studiens möjlighet till urval av individer med god spridning av 
sociala resurser. Icke desto mindre ansågs det geografiska området bidra till en 
population rik på mångfald som förmodades kunna ge skilda socioekonomiska 
aspekter. Områdets utsatthet kunde konstateras genom det höga ohälsotalet som 
rapporterades av Stockholm Stads ohälsotalsrapport från 2021, vilket även kunde 
styrkas av Polismyndighetens områdesrapport från 2021 om ”Kartgränser över 
utsatta områden i region Stockholm”. Det förväntade resultatet var att få en 
polariserande bild över individers skilda socioekonomiska förutsättningar samt 
hur dessa variabler format deras utbildningsresa och deras förutsättningar att 
utbilda sig senare i livet. 

Metod 
I följande kapitel kommer val av metod samt avgränsningar att motiveras, 
studiens genomförande att förklaras, metod för insamling beskrivas och urvalet 
diskuteras. Slutligen avslutas kapitlet med forskningsetiska överväganden. Detta 
avsnitt har en ambition att förtydliga studiens huvudsakliga metodiska 
genomförande. 
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Intervju som datainsamlingsmetod 

I denna studie valdes datainsamling som metod för att genomföra studien (Hjerm 
et al, 2016:30, 149-151). En kvalitativ metod med åtta genomförda 
semistrukturerade intervjuer spelades in och ljudfilerna transkriberades. 
Intervjuguiden har varit formulerad och strukturerad utifrån en flexibel 
intervjuform innehållandes samma grundläggande frågor till samtliga deltagare 
(ibid). Detta har underlättat teoriprövningen vid insamlandet av empiri: det har 
även förenklat struktureringen av empirin för senare analys av den 
transkriberade texten (ibid). De fyra fasta intervjufrågorna utformades för att 
tillgodose studiens frågeställningar som underbyggde studiens två centrala 
teman: seniorens utbildningsbakgrund och äldres lärande. Stödfrågorna 
implementerades för enklare navigering och samtalsstyrning vid de fall 
informanten avvek från ämnets tema (ibid). I de fallen som intervjuer avvek från 
huvudsakliga ämnet löstes detta med komplettering genom uppföljande intervju. 
Vid intervjutillfällena fördes även stödanteckningar som komplettering om 
intervjuarens observationer och övrig information om informant som ansågs 
relevant för studien. 

Urval 

Ambitionen med de selekterade informanterna var att de skulle representera ett 
stort åldersspann; mellan 61 år till 88 år. Studiens forskningsfält bestod av 
informanter inom forskarens yrkesområde som fyllt 60 år eller mer. I studien 
benämns åldersgruppen som gruppen äldre eller seniorer/seniorerna (Senior: rik 
på kunskap och erfarenheter till följd av 60 + levda år). Kriterierna för de valda 
informanterna omfattades av följande krav och förväntades ha relevant 
information om huvudsakliga studiens syfte och frågeställningar. Informanterna 
skulle vid intervjutillfället ha fyllt 60 år. Utöver nämnda ålderskriteriet 
utformades följande avgränsningar för utvalda informanter som en direkt följd 
av bekvämlighetsurval:  
 
(1) yrkesverksam i stadsdelsnämndsområdet men inte nödvändigtvis boende i 
området – viktigt är att det fanns god kännedom om området och en koppling till 
området att som informant kunna bidra med relevant information och bistå som 
informant eller källa.  
 
(2) pensionerad och föreningsaktiv i stadsdelsnämndsområdet men inte 
nödvändigtvis boende i området då även föreningsliv i området konstaterar en 
tydlig koppling till vilket som informant kan bidra med relevant information och 
bistå som informanter eller källa.  
 
(3) Informant som utöver tidigare nämnda kriterier även är boende i 
stadsdelsnämndsområde ansågs högst relevant som informant och som för 
studiens forskningsfrågor tillförlitlig informant eller källa.  
 
(4) Ett urval med större spridning av ålder och etnicitet hade varit drömmen för 
denna studie, men på grund av rådande omständigheter så blev det denna grupp. 
Studien undersöker implicit förutsättningar samt utbildningsmöjligheter för de 
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olika etniciteterna inom gruppen äldre. Hur har det som nyanlänt till ett nytt 
hemland varit att anpassa sig till ett nytt system olikt det gamla 
utbildningssystemet och vilka svårigheter har det inneburit som kan kopplas till 
sociala, ekonomiska och kulturella kapitalen?  
 
Det hade därmed varit fördelaktigt att inkludera fler etniciteter för större 
spridning av utbildningskapital bland informanterna, vilket vidare hade kunnat 
styrka argumentet om gruppens heterogenitet. Inom grupper finns det 
polariseringar som behövt utkämpa olika slags strider. Något som denna studie 
endast snuddar vid med anledning av urvalets begränsningar. 

Det optimala hade varit ett ännu bredare urval av informanter från den yngre 
åldersgruppen, medvetet urval av informanter med migrationsbakgrund, och 
större spridning av informanters innehav av resurser. Icke desto mindre ansågs 
seniorers deltagande värdefullt och deras bidrag möjliggjorde en bred variation 
av variabler i form av tillgångar, kunskaper och förmågor som vidare kunde 
analyseras utifrån kapital- samt strategi begreppet. Studiens ringa omfattning var 
emellertid avgörande vad som var rimligt att genomföra. De utvalda 
informanterna som deltog i studien förväntades generera relevant data om 
kapital, strategier och social bakgrund kopplat till deltagande i studier senare i 
livet. Denna studies forskningsobjekt har sedermera utforskat seniorers 
deskriptiva redogörelser för de förutsättningar som format deras studiebakgrund 
i relation till deras nuvarande lärandesituation. 

Validitet och Reliabilitet 

För uppnådd validitet syftade urvalsramen till att populationen av informanter 
tillhörde olika åldersgrupper. Förhoppningen var att urvalet skulle tjäna till 
uppnådd validitet genom informanters deskriptiva återberättelser om 
utbildningsresan under första- samt andra åldern, deras resonemang kring aktivt 
åldrande och slutligen studier senare i livet (Hjerm et al, 2016:82,152–156). Den 
utvalda populationen bestod av informanter som precis hade fyllt 61 år till 
informanter som precis hade fyllt 88 år med anledning av studiens begränsade 
möjligheter att specificera ålder. I och med detta befann sig likaså informanter i 
olika livsfaser som kan förväntas bidra med kontrasterande resonemang om 
förväntningar i livet i relation till tredje åldern. Studiens metod och utgångspunkt 
Enligt Hjerm et al (2016:155) undersöks teoretisk mättnad utifrån val av 
intervjupersoner som strategiskt avser maximerad variation, vilket kan 
konstateras att det i denna studie utifrån urvalsram och population sökte uppnå. 
Hjerm förtydligar även att valet av antal intervjupersoner och maximerad 
variation på samma sätt bidrar till att studien uppfyller en teoretisk mättnad 
(ibid). För reliabilitet bestod urvalet av seniorer som kunde konstateras aktuella 
informanter av-, och kvalificerade som, säkra källor utifrån åldersurvalet. För 
uppnådd validitet sökte studien fastställa detta genom åldersvariation. Genom ett 
stort åldersspann med informanter från olika livsfaser syftade detta bidra till 
ökad förståelse om det undersökta fenomenet utifrån skilda förutsättningar som 
påverkar möjligheter till utbildning senare i livet (ibid. 152).  
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Genomförande 

Data har samlats in genom digitala intervjuer som spelats in via ljudinspelningar.  
Sammantaget omfattade intervjuerna 45 min till 90 min långa. För teoretisk 
mättnad var målet att varje intervju uppnådde minst 45 – 60 minuter. Av de åtta 
inspelade intervjuerna uppgick varje textmassa i snitt mellan 30 – 40 sidor 
transkriberad text. Varje informant fick ett samtyckes- och informationsbilaga 
skickad genom e-post. Samtyckes- och informationsbilagan signerades sedan vid 
intervjutillfället innan intervjun spelade in. Samtycke spelades även in i början 
av ljudinspelningen för att få med samtycket på ljudfil. Vissa informanter valde 
att besöka intervjuaren på arbetsplatsen medan vissa andra informanter bjöd 
intervjuaren hem till sig.  

Intervjuguiden var till en början ett robust material som sedan efter första 
och andra intervjun kortades ner. Samtliga informanter fick frågan: Hur ser din 
studiebakgrund ut? Och därefter ställdes sonderande- och djuplodande 
uppföljningsfrågor för att identifiera symboliskt kapital kopplat till 
studiebakgrund. Fler av informanters svar innehöll information som kunde 
förnimma någon form av ekonomisk kapital, men detta kapital var inte studiens 
huvudfokus och därför fanns heller inte frågor som explicit berörde familjens- 
eller informantens eget innehav av ekonomiskt kapital. Uppföljningsfrågor 
berörde däremot informantens tankar kring vad de ansåg var i linje med ”aktivt 
åldrande”-, samt vad de själva tyckte om hur utbildningar borde utformas för 
gruppen äldre och vilka särskilda anpassningar de såg behov av. Den redan 
reviderade intervjuguiden behövde emellertid kortas ner ytterligare efter tredje 
och fjärde intervjun då insamlade materialet genererade mer om studiebakgrund 
och mindre om de andra sido-teman. Eventuellt blev intervjuarens frågeteknik 
mer effektiv fram mot femte, sjätte intervjun vilket möjliggjorde mer tid för 
bonusfrågan som formulerats för vidare sondering av informantens tankar om 
aktivt åldrande. (Se bilaga 2 för intervjuguide samt tabell 3 i appendix för 
presentation av informanterna och längden på intervjuerna). 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades nästan i sin helhet med visst förbehåll att vissa 
partier som inte var relevanta för studien utelämnades (Bryman 2018:582). 
Transkriberingarna är utöver det en nästan exakt återgivning av intervjuerna; 
men vid de partier som ord eller meningar var ohörbara transkriberades det med 
tre frågetecken inom parentes, (???), även verbala tics reviderades bort för 
smidigare läsning av texten (ibid.)  

Direkta citat från transkriberingarna återges på följande sätt: med 
citationstecken eller i ett eget stycke med indrag och mindre storlek (Bryman 
2018:581). Talaren presenteras anonymt med kodnamn i fetstil inom parentes 
(Aigars) i slutet av citatet. För de citat som kortas ner med längre eller kortare 
strykningar används ”---” respektive ”…”. Om en intervjuperson utelämnat ett ord 
och citatet tett som ogrammatiskt och icke-funktionellt för återgivande har det 
tillsätts ett ord inom hakparentes [om]. I allra största mån har transkriptionens 
integritet och exakthet bevarats, men för läsvänlighet och narrativt flöde har vissa 
citat reviderats något (ibid). 
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Det insamlade materialet analyserades genom en svepande kodning på 
bredden i en tematisk analys (Hjerm et al 2014:56; Bryman 2018:703–705). 
Kvalitativ tematisk data-analys är en iterativ växelverkan mellan revidering av 
kodningar, analysering av texterna och identifiering av den överordnade 
tematiken (ibid). Första kodningen av texterna skedde samtidigt som de 
transkriberades. Vid längre passager som identifierades som underteman till 
texterna erlades en kodning direkt, till exempel; vid en passage som explicit 
handlade om seniorens alstrade kapital så kodades den passagen 
[utbildningskapital]; utbildningskapital inom hakparentes med fet text, för 
att lättare kunna urskiljas i den löpande transkriberade texten.  

Vid en andra genomläsning växlades det mellan en nära och övergripande 
läsning av rå-texten, för att få en valid analys av den övergripande och massiva 
empirin. Vidare övergick även läsningen från den råa texten med första 
kodningen till en andra gradens kodning med en som närmar sig den 
övergripande tematikens koppling till forskningsfrågorna (Hjerm et al 2014:66). 
Materialet reducerades därmed ännu längre genom kontinuerlig induktivt 
tänkande; där kodning och bearbetning av kodningsstrukturen i etapper 
deducerades till den övergripande tematiken (genom deduktivt tänkande) (ibid. 
67). Den slutgiltiga sammanfattningen och presentation av analysen i 
nästkommande avsnitt kan därmed härledas till de två huvudsakliga teman som 
förhåller sig till forskningsfrågorna; Studiebakgrund och Äldres lärande. 
Kodningarna har gett tematiken betydelse genom att tydligt kunna knytas till de 
teoretiska utgångspunkterna (ibid.68).  

I analysprocessen har därmed sökandet efter repetitioner och återkommande 
teman i texten samt likheter och skillnader mellan informanternas utlåtanden av 
samma fråga, analyserats och presenterats i ett sammanslaget avsnitt av 
”Resultat och Analys av empiri”. Avslutningsvis har reflektioner över det som 
saknas i texten presenterats och begrundats då ”vad [som] exempelvis 
intervjupersoner inte tar med i sina svar” kan ha betydelse för vad som inte sägs 
men som finns där (Bryman 2018:705). Dessa variabler kommer därmed 
presenteras i form av citat av informanters deskriptiva tankar och funderingar 
som diskuteras utifrån studiens huvudsakliga syfte och frågeställningar. 

Analys av transkriberad data har skett via tematisk analys (Bryman, 
2018:702–709; Hjerm et al 56, 66-68). De två huvudsakliga teman som 
dataanalysen utgått från är: (1) Studiebakgrund – första och andra åldern (2) 
Äldres lärande – tredje åldern; till dessa teman har följande kodningar 
identifierats som underkategorier i de transkriberade texterna, se även tabell 2 i 
appendix. Koderna uppges inom hakparentes i de transkriberade texterna:   

  [informellt lärande] 

 [icke-formellt lärande] 

 [formellt lärande] 

 [utbildningsstrategier] 

 [utbildningskapital] 

 [kulturellt kapital]  

 [ekonomiskt kapital]  
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 [socialt kapital] 

 [språkligt kapital] 

 [tekniskt kapital] 

Den insamlade empirin har genererat en mängd data om seniorers tidiga 
utbildningsår fram till 60 år eller mer. Detta har varit en avgörande ingång i att 
söka förstå individers formade utbildningsstrategier utifrån deras alstrande av 
symboliskt kapital under andra och tredje åldern för närmare förståelse om 
gruppen äldres relation till äldres lärande. Dessa formade strategier och alstrade 
fältspecifika kapital kan avkodas, sammanställas samt även presenteras i 
diskuterande avsnitt för att förstås i förhållande till undersökningens 
huvudsakliga syfte och frågeställningar. Det är därmed fördelaktigt att förtydliga 
vilka indelningar det finns av lärande-, utbildnings- och bildningsformer. 
Förtydligande kategoriseringar av läroformer återges nedan (Bjursell et al 
2014:28–30; Bjursell 2019:216; Bjursell & Rawinski (2022:14);  
 
(1) informellt lärande syftar till det frivilliga lärandet. Bildning som på egen hand 
och av eget initiativ tillskansats av individen och möjliggjort förbättring av 
färdigheter inom ett kunskapsområde. Det omfattar triviala göranden i vardagen 
som att interagera med andra, eller genom att prata och se. Ex. att en individ tar 
sånglektioner för att förbättra sin sångteknik.  
 
(2) icke-formellt lärande syftar till bildning utanför det formella 
utbildningssystemet. Ex. utbildning anordnad av arbetsplatsen i form av 
kompetensutvecklande satsningar eller deltagande i arbetsplatsens ordnade 
kurser. Även studiecirklar anordnad av deltagarna själva samt seniorinriktade 
folkbildningar, senioruniversitet med mera (det senare har även utbud som ingår 
i formellt lärande).  
 
(3) formellt lärande syftar till utbildning ”i det formella utbildningssystemet 
under ledning av lärare. Där finns antagningskrav, nivåer och formella 
kvalifikationer efter genomförd utbildning.” 

Dessa indelningar kan förstås som att samhällsstrukturen tenderar att ordna upp 
livets olika skeden utifrån en linjär levnadslinje. Just i detta avseende är det 
därför fruktbart att ha med dessa begrepp som komplettering till Bourdieus 
kapital-begrepp som analytiskt verktyg vid presentation av resultat och analys. 
[icke-formellt utbildningskapital] kan därmed syfta till att informant har 
tillskansat sig utbildningskapital genom lärandet i hemmet – ett gott exempel kan 
vara: tvåspråkighet genom flera talade modersmål i hemmet. Varför kulturellt arv 
genom utbildning i hemmet inte räknas som [informellt utbildningskapital] 
är för att lärandet inte tillskansats frivilligt. Ett till exempel för förtydligande av 
kapitalkonstruktionen är: [formellt utbildningskapital] som syftar till 
lärandet som skett genom formella utbildningssystemet och som genererat betyg 
och examen.  
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Reflektion över val av metod 

Det beslutades att den föredragna metoden för denna studie var att genomföra 
en kvalitativ studie. Olika författare har mätt äldres lärande med ett stort antal 
metoder, däribland genom intervjuer. Emellertid var den valda metoden ett 
verktyg att analysera symboliskt kapital och dess relevans, bidragande till osäker 
källa. Däribland låg problematiken kring intervjuers brister att uppnå säkrad 
relevans och validitet. Intervjuer kan upplevas av informanter som forcerat och 
tvingande vilket kan leda till en begränsande effekt att etablera en djupare 
kontakt under den korta tiden som intervjutillfällena oftast är begränsad till 
(Bryman, 2018:594, Bourdieu et al, 1991:250). En alternativ metod som 
övervägdes för att bedriva denna studie var därmed ledarledda gruppsamtal och 
deltagande observation (ibid. 594). Denna metod kan ge inblick i deltagarens 
värld och deras verbala beteende och med detta avslöja en underförstådd 
situation genom att bara finnas i deltagarens område och observera deras fysiska 
fält under en längre tid och föra anteckningar (ibid. 594).  

Emellertid valdes den semistrukturerade metoden på grund av att 
djuplodande intervjuer med sonderande frågor och följdfrågor ansågs vara en 
mer fruktbar metod än observation. Riskerna med de reaktiva effekter, dvs. 
påverkanseffekter som förändrar den undersökta situationen, ansågs trots det 
inte påverka resultatet allt för negativt (ibid. 597).  

Därmed landade val av metod på kvalitativ datainsamlingsmetod genom 
semistrukturerade intervjuer med en i förhand utformad intervjuguide med fyra 
huvudsakliga och genomtänkta frågor. Även en bonusfråga utformades för 
möjligheten till insamling av ytterligare tankar som kan ha missat under 
intervjuns gång. Detta är även något som svårligen hade kunnat genomföras på 
samma sätt med exempelvis kvantitativ datainsamlingsmetod. Följande 
problematik togs även i beaktande vid genomförandet av insamlingen av empiri 
genom digitala ljudinspelningar; nämligen de om att digitala ljudinspelningen 
kan sluta funka eller att deltagaren vägrar låta sig spelas in (Rafaeli et al 1997; 
Bryman 2018:578). Även om ljudinspelningen fungerade felfritt, och 
transkriptionen gick relativt snabbt att genomföra så uppstod det bortfall av 
informanter. Av de nio tillfrågade ställde åtta informanter upp på intervju, vilket 
samtliga gav tillåtelse till att intervjun spelades in. Avslutningsvis har denna 
studie lagt sin betoning och vikt på informanters rekonstruerade händelser av 
studiebakgrund och förnimmelser om deras livshistoria som därmed svårligen 
kan delgivits genom deltagande observationsstudier. Av dessa nämnda skäl har 
valet av kvalitativ metod varit passande att bedriva denna studie med.  

Forskningsetiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudsakliga krav och forskningsprinciper 
ska arbetet med uppsatsen och denna studie som involverar informanter uppfylla 
kraven för sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  

Enligt Hjerm et al (2016:162) är det även viktigt att bygga upp ett förtroende 
mellan forskare och intervjupersonerna. I och med detta och Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer har jag som ett led i upprätthållandet av god 
forskningsetik förhållit mig till informations- och samtyckeskravet genom 
upprättandet av samtycke-och informationsblankett. Innehållet i 
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informationsbilagan handlande om syftet med undersökningen, försäkran om 
konfidentialitet och sekretess samt att studien ingått som del i mitt 
examensarbete inom utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Vidare 
framgick det att studien skulle utföras genom inspelade intervjuer och att det 
inledningsvis vid inspelningstillfället skulle bes om ytterligare samtycke. De 
belystes även att deltagande var frivilligt och att möjlighet att bryta och dra sig ur 
närsomhelst var möjligt (Vetenskapsrådet 2017). Innehållet i samtyckes-bilagan 
var sedermera framställd enligt praxis. Varje informants deltagande 
anonymiserades i arbetet och data hanterades och förvarades på särskilt sätt som 
obehöriga inte haft tillgång till. Dessa överlämnades till respektive senior som 
valde att delta i studien. Samtliga deltagare var över 15 år och behövdes därmed 
inte samtycke från målsman (ibid). 

Avslutningsvis vill jag även härmed tillägga att jag åtog mig rollen som både 
arbetstagare och student. Som arbetstagare bedrev jag studien som en 
kompletterande undersökning för att åstadkomma ett samhällsnyttigt resultat. 
Som student bedrev jag studien i syfte att till samhället bidra med breddat 
perspektiv om gott åldrande och potentiellt livsbejakande vidarestudier efter 
avslutat arbetsliv. I de båda rollerna fanns det en tydlig agenda att vilja sondera 
informanternas livsåskådning och erfarenhet. Varför det materialet hanterades 
med varsamhet och med särskilt beaktande till hur de olika perspektiven 
framställdes. Ambitionen var hela tiden att försöka återge deltagarnas berättelser 
med högsta objektivitet. 

Resultat och analys av empiri 
I detta kapitel presenteras resultat utifrån de två huvudsakliga teman som legat 
till grund för hur empirin samlats in och analyserats; studiebakgrund och äldres 
lärande. De två teman har sedermera bearbetats till en analytisk presentation 
med tre huvudsakliga kategorier; (1) Utbildningsstrategier (2) Alstrat kapital 
under tredje åldern (3) IT-användning bland äldre: Tekniskt kapital. Syftet med 
dessa kategorier är att ge en begriplig struktur på hur de tre frågeställningarna 
har besvarats i relation till studiens centrala teoretiska begrepp, samt även stärka 
kopplingen mellan den insamlade empirin och huvudfrågeställningarnas 
huvudsakliga syfte. Inom samtliga avsnitt presenteras beskrivande återgivningar 
av informanternas tankar kopplade till studiens olika teman tillsammans med 
presentation av citat samt redovisning av kapital och strategier.  

Sammantaget ligger detta till grund för resultat-, och analysdelens 
uppbyggnad. För specificerad presentation av informanter och deras 
utbildningskapital finns tabell 1 nedan. För specificerad information om de tre 
huvudsakliga kategorierna och övergripande underlag som legat till grund för 
diskussionen av resultat och analys återfinns detta i samtliga tabeller, 2-6, i 
appendix. 
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Tabell 1. Presentation av informanter och utbildningskapital 

 
Informant Migrationsbakgrund Kön Ålder Utbildningskapital Befattning under andra åldern 

INT1 - Agneta Svensketnisk Kvinna 65 år Avlagd bildpedagogsexamen Folkhögskola, uppdragsutbildningar genom 
arbetet inom barn, - kultur och pedagogik.  

icke-linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Kommunal anställd 

INT2 - Einar Svensketnisk Man 83 år Universitetsexamen Arkitektutbildning 

linjär – utbildningskapital hemifrån 

Fysisk planerande samhällsarkitekt 

INT3 - Karin Svensketnisk Kvinna 66 år Högskoleexamen på Socialhögskolan ålderdomsföreståndare 

linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Enhetschef kommunal verksamhet 

INT4 - Aran Icke-svensketnisk Man 65 år Universitetsexamen inom agronomi i hemlandet 

Universitetsexamen Folkhögskollärare i nya hemlandet Sverige 

semi-linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Folkhögskollärare 

INT5 - Nadia Icke-svensketnisk Kvinna 68 år Påbörjad universitetsutbildning i hemlandet 

semi-linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Stödassistent kommunal verksamhet 

INT6 - Deysi Icke-svensketnisk Kvinna 61 år Universitetsexamen inom marknadsföring och kommunikation i hemlandet 

linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Stödassistent kommunal verksamhet 

INT7- Aigars Icke-svensketnisk Kvinna 88 år Kontorssekreterare via handelsskolan 

semi-linjär – utbildningskapital hemifrån 

Gymnasierektor i en skola i Europa 

INT8 - Per Svensketnisk Man 70 år  Universitetsexamen inom personalvetarprogrammet – inriktning 
vuxenutbildning 

icke-linjär – inget utbildningskapital hemifrån 

Säljlärare unga-vuxna 

(obs fingerade namn som tilldelats för smidigare läsning av resultat- och analysdelen) 

Utbildningsstrategier 

Den första frågan i denna studie var: Hur har seniorens utbildningsstrategier 
formats utifrån de utbildningskapital de burit med sig genom första- och andra 
åldern, till tredje åldern? I hypotesen antogs att deltagare med en historik av 
rikligt medhavda resurser formade fördelaktiga utbildningsstrategier att 
navigera i utbildningssystemet, vilket vidare antogs ge fördelar inför- och under 
tredje åldern. Denna studie påvisade att etnicitetfaktorn kan orsaka informantens 
formella studieresa genom utbildningssystemet under första-, och andra åldern 
och därmed skapa kompenserande strategier att framgångsrikt navigera i ett 
främmande utbildningssystem. Bland de signifikanta klustren i denna studie 
bestod även den största gruppen av framgångsrika utbildningsstrategier vilket 
formats av rikligt medhavda resurser. Detta påvisas av de deskriptiva 
kontrasterna mellan informanter under avsnitt ”kontraster mellan 
framgångsrika formerade utbildningsstrategier”, samt avsnitt 
”utbildningsstrategier från ett icke-svensketniskt perspektiv”. Denna upptäckt 
var inte helt oväntad och tyder på att komplexiteten i processen av de formade 
strategierna mellan olika individer avgörs främst av social bakgrund men kan 
även ha inslag av etnicitet.  

Kontraster mellan framgångsrika formerade strategier  

Den första intervjun med Agneta gav en tydlig bild hur utbildningsstrategier 
formats och effektivt gett avkastning genom en icke-linjär, egenkomponerad 
utbildningsresa. Det Agneta beskriver kan uppfattas som en berikad bakgrund på 
informellt utbildningskapital dock bristande av formellt utbildningskapital. 
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Ja asså det var inte normen i våran familj att man skulle gå på högskola, eller.”…” 

”…” Mycket mer berättarform, än att vi hade jättemånga bokhyllor”…”Ett stort 

intresse för ord, och berättarkultur fanns ju med,”…” Och mamma var ju en sådan 

här person som typ började läsa tyska när hon var 70 – 75 år, och så började [hon] 

läsa kurser och så. Nyfiken. (Agneta) 

Detta kan förstås som kompenserande strategier för brist på formellt 
utbildningskapital vilket ändå format Agnetas intresse för vidarestudier. Agneta 
beskriver att modern inspirerat henne till livslångt lärande och tillskriver modern 
flera gånger under intervjun en grundläggande egenskap som format Agnetas 
mors och även Agnetas egen inställning till studier senare i livet; att vara 
”nyfiken”. Detta är i likhet med hur Per resonerar kring äldres fortsatta lärande: 

Nyfikenhet. Att man fortfarande får vara nyfiken, att man inte dömer rätt eller fel att 

man har ett öppet sinne för att andra kan ju ha rätt också. Det tror jag är det 

viktigaste. ”…” Det måste vara tillåtet, tillåtande att ställa frågor och det finns inga 

dumma frågor. Det finns bara jävligt ointelligenta svar. (Per) 

I kontrast med hur Agnetas familj uppmuntrade henne till nyfikenhet och 
utbildning, försedde henne med informellt kulturellt kapital som emellertid ledde 
till formellt utbildningskapital, hade Per en motsatt förutsättning. Hans 
studiebakgrund var en semi-linjär formell utbildning, där vidarestudier på 
universitetsnivå skedde något senare i livet med anledning av barriärer och ringa 
uppmuntran hemifrån. 

Sen var väl jag drygt 30 när jag tyckte att jag är värd att göra någonting annat, men 

för att få det så måste jag nog ha en utbildning så läste jag på Stockholms universitet 

i 3,5 år och blev personalvetare så jag är alltså utbildad inom personalfrågor. ”…” Ja, 

det var inte mina föräldrar. För de tyckte jag kunde sluta och läsa och istället arbeta, 

så de var emot det. ”…” Jag ville få en utbildning som skulle ge mig ett bättre arbete 

med bättre lön. (Per) 

 
Per erhöll till slut en akademisk examen och ägnade därefter sin tid till att stötta 
ungdomar, etablerade som nyanlända, att komma in i samhället. Aigars 
utbildningsresa var emellertid också kantad av barriärer. Hon var ett krigsbarn 
från Lettland, som kom till Sverige när hon var 10 år, tillsammans med sin mor 
och syster. Som ensam försörjare av två barn växte Aigars upp med ringa kapital 
och formade därmed strategier för att införskaffa sig utbildningskapital genom 
att först tillgodose sig ekonomiskt kapital: 

Vi var tvungna ”…” att måste på något sätt försörja oss ”…” För mamma kunde inte 

försörja oss båda så att då kom vi överens om att vi ”…” en skulle börja arbeta direkt 

och den andra skulle studera någonting och sen växla sedan efter och det på den 

tiden alltså. ”…” så att ”…” först min syster ansöker ”…” Det hette Stockholms stads 

handelsskola och ligger vid Fridhemsplan på den tiden. ”---”och det var ett år och 

sen när hon var färdig så anmälde jag mig dit ”…” så vi försörjde varann på det viset 

då. (Aigars) 

Agneta, Per och Aigars formulerar därmed tydligt hur skapandet av 
kompenserande utbildningsstrategier präglat vidare bildningsstrategier senare i 
livet. Dessa tre informanter förstod därmed vikten av akademisk examen under 
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andra åldern. I kontrast med Aigars livsväg som endast kunde erhålla en 
yrkesexamen trots intention om vidareutbildning på universitet senare i livet, där 
ringa ekonomiskt kapital satte barriärer, kunde Agneta och Pers livsvägar leda de 
till erhållandet av akademiska examen. Dessa skapade strategier och skilda 
livsvägar kan förstås utifrån medhavda kapital, som tydligt visar hur den 
enskildes förutsättningar styr de fördelar individer tilldelas i livet. Det visar även 
hur icke-linjära formella utbildningar skapat framgångar oavsett när man 
tillgodosett sig utbildning, vilket även är tanken bakom livslånga lärandet senare 
i livet enligt flera studier (Bjursell 2022:155, 162-163, Bjursell 2019, Boulton-
Lewis & Buy 2015, Åberg 2018).  

Medan Agneta, Aigars och Per hade dessa strategier skiljde det sig mot hur 
Einars och Karin beskrev sina levnadsbanor, då deras ”linjära”, formella 
utbildningar var ett resultat av socialt- och kulturellt kapital hemifrån, vilket kan 
förstås som uppmuntran- men även någon form av utbildningskapital av 
närmaste familjemedlemmar: 

Jag har alltså gått vanlig svensk folkskola och sen valde jag efter 6 år, så kunde jag 

välja att fortsätta i något som kallades real-skola – eller avsluta med ett sjunde år 

och sen gå över till industriarbete. Och mina föräldrar uppmuntrade mig att läsa 

vidare. (Einar) 

 
Hans studiebakgrund från grundskolan till universitet kan betraktas utifrån två 
kategorier; (1) utbildningssystemet framväxt under industrialiseringen som 
bryter tidigare familjers traditioner (2) och det kulturella kapitalet hemifrån, en 
arvsmekanism som genererat formell utbildningskapital: 

Jag är uppväxt på ett medelstort järnbruk här i Sverige. Och begreppsvärlden där 

bland vuxna människor. Det var relationen till järnverket. Och det kunde man vara 

antingen arbetare eller ingenjör. (Einar) 

 
Einars föräldrars uppmuntran hemifrån bidrog till hans skapande av tydliga 
utbildningsstrategier som lett till att han gjort både medvetna och omedvetna val 
med understöd av kulturellt kapital hemifrån. Det ärvda kapitalet och formade 
strategier kan förstås genom Bourdieus begreppsram (Bourdieu 1995:31), att det 
format Einars inställning till studier under första- och andra åldern, vilket lett till 
erhållandet av en arkitektexamen. Dessutom har det skapats en arvsmekanism 
som möjliggjort maximal tillskansning av utbildningskapital som givit Einar 
fördelar senare i livet.  

Karins sociala kapital och arvsmekanism har däremot funnits i periferin, den 
uppmuntran som fick henne att vidareutbilda sig och slutligen erhålla en 
högskoleexamen var genom farfar: 

”…” det var ju min farfar. ”…”det var liksom min farfar och äldre personer på den 

tiden runt omkring mig, så. Som jag gjorde det som stakade mitt yrkesval. ”…”för att 

jag ville arbeta med äldre personer. ”…” det ville jag göra verkligen på riktigt. ”…”Så 

det var det var min motivation. (Karin) 

Karin saknade eventuellt utbildningskapital från närmaste familjemedlemmar, 
men hade icke desto mindre socialt kapital som genom farfar uppmuntrade och 
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inspirerade till den yrkesbanan hon senare hamnade på och arbetade med under 
andra åldern.  

Utbildningsstrategier från ett icke-svensketniskt perspektiv 

I detta avsnitt följer en kontrasterande skildring mellan tre icke-svensketniska 
informanters perspektiv om aktivt åldrande i relation till tredje åldern. 
Informanter befinner sig även fortfarande i yrkeslivet vilket ger en färsk skildring 
om att befinna sig vid tröskeln till pensionärslivet: Två ”bosättare” som flydde 
krig från sina hemländer och bosatte sig i Sverige under 80- och 90-talet, närmar- 
eller befinner sig nu inom räckvidden av ålderspension.  
 
(1) Den ena informanten, Aran, som vid intervjutillfället kände sig redo för 
pension vid 65 åldersåldern, uttryckte sig nöjd med sin ”insats” till samhället. 
Han längtade till att få åtnjuta livet som pensionär genom resande och nya 
kulturella möten. Detta återspeglar Bourdieus analysram om tillskansning av 
kulturellt- och socialt kapital som ger en person nytta och fördelar, vilket kan 
tillämpas Arans känsla av uppfylldhet vid inhämtande av sociokulturella 
interaktioner.  
 
(2) Den andra informanten, Nadia, kände sig pigg och alert vid 68 årsåldern och 
hade mer att ge både i sitt yrkes- och privatliv. Men informant hade känt av 
missnöjet bland sina kollegor som uttryckt sin otålighet över att informant 
”ännu” inte hade gått i pension, vilket hon upplevde som en form av 
åldersförtryck. Icke desto mindre hade Nadia alstrat tillräckligt med icke-formell 
utbildningskapital genom kurser och utbildning som hon deltagit under sitt 
arbetsliv, vilket möjliggjorde för henne ett förlängt arbetsliv. Detta fick henne att 
sig trygg och säker i sin position som en oumbärlig kollega samt arbetstagare. 
 
(3) Den tredje informanten, Deysi - gjorde en stor omställning senare i livet, då 
hon flyttade till Sverige efter att ha fyllt 55 år. Hon fyllde 61 år vid intervjutillfället 
och befann sig då i en ”nybyggar-fas”. Hon hade nyligen fått semifast anställning 
och en nyligen förvärvad bostad. Hon hade däremot inte känt av 
åldersdiskriminering i arbetslivet, utan uttryckte tvärtom att hennes inställning, 
arbetsmoral och tidigare arbetslivserfarenhet var tillgångar som formade hennes 
förutsättningar och gav henne fördelar i både det privata- och yrkeslivet. De 
identifierade kapitaltillgångarna kan därför bidra till förståelsen av Deysis 
samhällsroll enligt Bourdieus analysram. Hennes tidigare alstrade 
kapitaltillgångar i form av utbildningskapital samt språkliga kapital har gett 
henne fördelar i form av anställning och etablering senare i livet, oavsett hennes 
migrationsbakgrund eller sen etablering i ett nytt land.  
 
Dessa tre informanter bär därmed med sig olika nivåer av utbildningskapital som 
format deras utbildningsstrategier olika, men de har en sak gemensamt: icke-
svensketnisk bakgrund och fortfarande yrkesverksamma som befinner sig vid 
tröskeln till tredje åldern. De olika perspektiv och inställningar speglar hur deras 
livsresor tagit form till följd av deras väsensskilda studiebakgrund och 
livschanser. Mellan Deysi och Nadia skiljer det sig även ett par år, men båda har 
uttryckt att de inte känt sig redo att tillträda tredje åldern vid intervjutillfället. 
Båda har även uttryckt ambitionen att fortsätta utvecklas och delta i studier 
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senare i livet, samt hur viktigt det är att åldras aktivt då de ser potential att 
fortsätta bilda sig. Deras skildring av tredje ålderns potential, är förenlig med 
livsfasens möjligheter och ambitioner beskriven enligt Thelin (2009).  

Arans tankevärld om tredje ålderns potential skildrar ett motiv kring vidare 
studier som formats av hans studiebakgrund under andra åldern. Att Aran önskar 
informell bildning under tredje åldern kan tolkas som ett resultat av stringent 
utbildningssystem han genomgått under första- och andra åldern, något som 
Withnalls informanter också förnimmer som något sorts format till deras motiv 
för lärandet senare i livet (2006).  

”…” 2 plikter man ska göra som människa. Man tänker på 2 saker som är viktigt: (1) 

studera (2) Och sen kämpa för demokrati och rättigheterna. Eftersom man läser ju 

hemligt om demokrati hela tiden, ”---” Men vi har ju inte smakat någon gång [på 

friheten] Så det här… därför är det någon slags plikt att man ska kämpa för att 

komma fram till att plocka den här frukten som man är sugen på, vilket är demokrati 

”---” (Aran) 

 
Den mödosamma överlevnads-, och flyktresan präglade första delen av andra 
åldern som slutligen ledde till bosättning och integration i nytt samhälle, det s.k. 
”nya hemlandet”, under den senare delen av andra åldern. Det har till följd av 
detta grott en längtan att få skörda den demokratiska rättigheten och friheten att 
få åldras med värdighet och sinnesfrid som informant känt sig välförtjänst av-, 
och förberett för vid inträdet till tredje åldern.   

Nu har jag gjort mitt, som jobb till exempel. Så mycket som jag kunde. Och sen när 

man tänker på pensionstiden då är det, då är det mitt. Det är mitt, då kan jag 

bestämma över det själv, planera”---” Du ser det som mat, att träffar nya kulturer, 

det man äter hela tiden så det är faktiskt väldigt berikande. Och det får man genom 

att åka, och det är ett fantastisk bra idé. Jag vill gärna resa mycket. (Aran) 

 
Ovanstående citat kan förstås mot bakgrund av begreppsramen ”äldres lärande”.  
Att ha rätt till studier anser Aran vara inom ramen av demokratisk rättigheter 
som aktiv medborgare (WHO 2002). Att som Aran ha varit del av ett 
utbildningssystem som formats av en restriktiv regim, kan förstås som formellt 
utbildningskapital som format Arans utbildningsstrategier att ”överleva” det 
stringenta systemet, något som även nämns i Withnall (2006) studie och 
Bjursells (2019) studie. Aran ger ytterligare tyngd till-, och stärkt tro för studier 
som demokratisk rättighet oavsett vilken livsfas man än befinner sig i- eller vilken 
social grupp-, etnicitet man tillhör (WHO 2002). Aran motiverar vidare hur han 
med en god portion lättnad äntligen kan pensionera sig och ta del av fördelaktiga 
subventioner och friheter som en pensionär har rätt till under tredje åldern 
(Thorslund 2009:9).  

Arans motiv till studier senare i livet under tredje åldern beskrivs som en 
längtan till friheten att få ta del av informellt utbildningskapital som inhämtas 
frivilligt och med lust till lära och livet; resande som en form av bildning fast för 
själen. Withnalls (2006) informanter hade själva upplevt krig och andra fasor i 
livet, en stringent utbildningsform som formade flera informanters bild av 
läroformer som var tvingande. Något som ansågs likna Arans inställning till 
studier var en skyldighet som redan axlats av och som kan läggas undan för en 
mer fri bildningsform. Detta är mot bakgrund av tidigare livserfarenhet som 
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präglats av tvingande och stringent formell lära-, och alstrad utbildningskapital 
(Withnall 2006). Arans tidigare liv som politisk flykting-, mänskliga rättigheter-
aktivist och pedagogiskt ledarskap inom både det privata-, professionella livet är 
något som han känner att han bidragit tillräckligt till.  

Dessa upptäckter tillför värdefull kunskap för vår förståelse av det alstrade 
utbildningskapitalet betydelse i formandet av fördelaktiga utbildningsstrategier. 
Att likt Aran ha skapa strategier oavsett landsgränser och etnicitet, som gynnat 
både han själv och den övergripande massan han undervisat till. Hans formade 
fördelaktiga utbildningsstrategier har använts till att undervisa andra som kuvats 
av totalitära regim eller liknande missgynnade förutsättningar, att kunna ta del 
av- och nyttja den demokratiska rättigheten att få utbilda sig. 

Kapital inför tredje åldern  

I litteraturöversikten har inga data funnits om sambandet mellan förmågor, 
egenskaper och resurser- och hur det kan forma seniorers motiv till studier 
senare i livet. I detta avsnitt presenteras därmed en diskussion som bearbetar hur 
det alstrade kapitalet under första och andra åldern format bildningsmöjligheter 
för seniorer inför- eller under tredje åldern. Informanters resonemang om 
medhavda resurser, förmågor och tillgångar kan förstås som fältspecifikt kapital 
kopplat till ”äldres lärande”. Detta deducerade kunskapsområde som omfattas 
inom äldres lärande kan vidare förstås i relation till den andra 
huvudfrågeställningen; Vilka förmågor, egenskaper och tillgångar har seniorer 
alstrat genom första- och andra åldern som de värderar och anser vara 
fördelaktiga att bära med sig in i tredje åldern? Denna frågeställning är 
konstruerad att förstärka kopplingen till studiens centrala teoretiska 
utgångspunkter, dvs. Bourdieus kapitalbegrepp. 

Resultaten av denna studie visar att det alstrade kapitalet som bland seniorer 
tillerkänns värde, definieras följande: tekniskt, - språkligt, - och socialt kapital. 
Angående frågan om hur dessa kapital används av seniorer för upprätthållandet 
av sin sociala position och relevans i samhället visar denna studie att kapital som 
alstrats mest effektivt syftar till att skapa sammanhang och meningsfullhet inför- 
och under tredje åldern. 

Språkligt kapital 

Flera av informanternas studiebakgrund och livshistoria i denna studie är ett 
intygande om hur vikten av det språkliga kapitalet kopplas till individers fortsatta 
framgång i livet och därmed tillskrivs värde bland gruppen äldre. 

Språkligt kapital är enligt Bourdieu en sållningsmekanism, där 
passeringsriten till fortsatt karriär går via utbildningssystemet som bedömer din 
språkliga förmåga (Bourdieu & Passeron 2008:119–122; Palme 2008:18–19, 
Broady 1998:6). Denna passage kan vidare förstås som att den passeringsrit som 
informant passerat från sitt hemland även används i det här sammanhanget som 
en motivation att integreras som samtidigt blivit en funktion att kunna navigera 
i det nya samhället.  

När Deysi flyttade tillbaka till Sverige igen för andra gången, så var hon fast 
besluten att lära sig språket på nytt vid 55 års ålder. Hon var tvåspråkig sedan 
tidigare och har därför haft lätt att behärska flera språk samtidigt. Deysi har alltid 
varit medveten om fördelarna med att kunna behärska språket väl och har förstått 
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värdet av det som en passeringsrit in till samhället (arbetsmarknaden). Detta kan 
genom Bourdieus begreppsram förstås som att Deysis utbildningsstrategier 
formats genom att tillskansa sig språkligt kapital snabbt och tidigt i 
etableringsfasen:  

Jag pratar malaysiska, väldigt flytande och engelska, så det har aldrig varit något 

problem och det är tack vare språket alltså så. Därför har jag, när jag flyttat tillbaka 

och jag tänkte ”jag måste försöka lära mig språket igen så fort som möjligt för att 

kunna komma in i samhället och arbetsmarknad.” (Deysi) 

Integration genom tillskansning av språkligt kapital är ett återkommande tema i 
flera av intervjuerna; integrering genom språklig behärskning är ett viktigt 
element som bland annat återfinns i Einars, Arans, Deysis samt även Aigars 
livshistoria och studiebakgrund. Einars moder var isländska som kom till Sverige 
1935 för att studera språk. Hon träffade eventuellt Einars far, fattade tycke, gifte 
sig och fick därmed Einar. Sålunda växte informant upp som tvåspråkig under 
sin första ålder (svenska och isländska) vilket låg till grund för att informant 
senare i livet med enkelhet kunde lära sig nya språk under ”andra åldern” – 
flytten till Uganda resulterade i språklig behärskning av swahili och ytterligare 
vässade språkkunskaper i engelska.  

Aigars studiebakgrund som även nämns under avsnittet om 
utbildningsstrategier, hade till följd av ringa ekonomiskt kapital mötts av 
barriärer som sedermera ledde till formandet av kompenserande strategier för att 
klara av skolan. Aigars mamma bekantade sig med flyktinglägerföreståndaren 
som kunde lära henne svenska språket snabbt under sin vistelse i lägret, vilket 
kan förstås som medvetet formade strategier att tillgodose sig språkligt kapital 
genom tillskansning av socialt kapital. Detta har däremot omedvetet präglat 
Aigars strategier varpå hon själv uppfattade att inlärningen av det nya 
hemlandetsspråket ändå tedde sig naturligt: 
 

Jag kan inte säga har inget minne av hur jag lärde mig svenska. Absolut inget, men 
det var aldrig problem för mig. Jag har aldrig upplevt det som ett problem, men på 
den tiden då det var en liten stad och sen var det en liten skola och 
klassföreståndaren stannade kvar med mig efter lektionerna har alltid och hjälpte 
mig och. Och till detta och det bara hände, jag bara lärde mig, så jag vet inte hur. 
(Aigars)  

 
Det alstrade språkliga kapital kan enligt Bourdieus analysram förstås som en 
arvs- och sållningsmekanism (Bourdieu & Passeron 2008:119–122; Palme 
2008:18–19, Broady 1998:6; 1995:35) som format Aigars ambition att bevara sitt 
modersmål och föra vidare det till sina barn, som fört vidare det till sina barn. 
Vilket optimerat Aigars och hennes barn- och barnbarns livschanser och höga 
position i samhället.  

Att komma in i samhället beskrivs av flera informanter genom tillträde 
till arbetsmarknaden, där inträdet ytterligare bedöms utifrån ens 
behärskning av språket, en sållningsmekanism. Detta kapital har även 
kunnat göra nytta genom politiskt arbete för krigsutsatta medmänniskor, 
något som både Aran och Aigars haft gemensamt. De båda var aktiva 
föreningsmedlemmar (mellanöstern förening och baltisk förening) och tog 
tillvara på sin flerspråkighet som tillförde samhället gott.  
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Språkligt kapital kan även alstras under mer extrema och tvingande 
förhållanden som motiveras av fysiskt våld och utövas genom en 
förvanskning av ett redan förankrat utbildningssystem. Aran född i ett 
mellanöstern land men av var av annan mellanöstern härkomst. Med 
anledning av en politisk reform tvingades Aran till tidig tvåspråkighet. 
Utbildningssystemet i hemlandet hade som krav att implementera det 
nationella språket som nationellt utbildningsspråk när Aran skulle börja 
årskurs 7. Aran hade fram till reformen endast haft undervisning på sitt 
hemspråk. Han möttes av en svår situation att snabbt sadla om och lära sig 
ta in undervisningen på ett annat språk som endast funnits som 
extraundervisning tidigare och förklarar hur de två språken är väsensskilda: 

Men ännu värre är ju så att när [jag] klarade sexan och sen börjar sjuan då var ju så 

att regeringen bestämde att ”…” Nu alla undervisningsämnen på skolan bli på 

arabiska. ”…” [Hemspråk] 6 år och sen får [nationellt språk] började. [Hemspråk] 

och [nationellt språk] är precis som svenska och finska. (Aran) 

Flera bakomliggande faktorer som låg till grund för Arans studiemotivation att 
lära sig behärska undervisningsspråket kan brytas ner i följande kategorier: (1) 
Ett straffsystem som låg till grund för elevuppmuntran inom studier (2) en 
potentiellt dödlig konsekvens av att inte klara sina studier då individer efter 18 år 
som inte klarat skolan tvångsrekryterades till militärtjänst. Aran hade heller inget 
arvs- eller socialt kapital som kunde bistå med stöd för studier utan fick forma 
sina egna strategier att klara av detta själv: 

Stryk [våld] bara systemet på skolan.”…”Nej utan det är den rädslan av att man ska 

inte vara ute på gatorna då man kämpar. ”…” För att blir man 18 år. Om man inte går 

i skolan, då är det militärtjänst som väntar. ”…” Och militärtjänsten i [hemlandet] är 

alltid svårt. Antingen att man skjuter eller blir skjuten. Finns ju alltid krig tillgängligt 

inbördeskrig ”…” (Aran) 

Arans utbildningsstrategier formades därmed av tvingande omständigheter och 
rädsla för livet att tillskansa sig språkligt kapital på väldigt kort tid. Detta står i 
kontrast med hur Nadias integrering i nya samhället varit, bristande kunskaper i 
det svenska språket skapade barriärer för henne både i privat- och arbetslivet, 
vilket lett till en önskan om att förbättra sina svenska språkkunskaper. 

”---” om det finns till exempel språk, alltid jag vill bli. Att jag kan ibland vilja att 

skriva bättre och förstår bättre om det. (Nadia) 

Nadia har likt Aran flytt från krig och störtande av regim, men till skillnad från 
Aran hade Nadia andra prioriteringar som föranletts av tragedier vilket ledde till 
skapandet av strategier att första bilda familj och sen ordna med försörjning: 

Det var så att jag tänkte eftersom jag var nästan nära 40 år och jag tänkte det bättre 

att jag söker jobb. Jag tänkte inte utbilda mig. Och i [hemlandet] också. ”…” jag gick 

skolan, det bara det skulle vara att jag ska inte gifta. De ska inte tvinga mig att gifta 

mig och jag ska vara ute. Jag ska vara i skolan, det var inte att vara skolan och utbilda 

mig. Det var att, frihet. (Nadia) 
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Nadias studiemotivation var förknippat med frihet, likt Arans studiemotivation 
som var förknippat med överlevnad – att undvika en säker död genom 
militärtjänst i ett krigshärjat land. Aran tvingades därmed att välja mellan 
militärtjänst, som oftast kunde innebära en säker död, eller att föra en gedigen 
ambitiös studieinsats genom alstrandet av ett nytt språk. Det alstrade språkliga 
kapitalet stakade icke desto mindre vägen för vidare- samt avslutade studier på 
universitetsnivå i hans gamla hemland. Efter att ha suttit oskyldigt fängslad i ett 
par år flydde Aran slutligen till Sverige och byggde upp ett nytt liv som tolk här 
han därtill fick avla ytterligare en universitetsexamen som folkhögskolelärare. 
Utöver det blev han föreningsaktiv för att kunna hjälpa människor och främja 
mänskliga rättigheter genom politiskt arbete. Utbildningsstrategierna som Aran 
formade var starkt avgörande för Arans framgångar i utbildnings- och yrkesliv, 
det alstrade språkliga kapitalet var onekligen värdefullt vilket även tillförde Aran 
fördelar i det nya hemlandet. 

Socialt kapital 

Per föreslår konkreta förslag på utbildning för äldre i form av vardagsjuridik som 
kan främja känslan av sociala sammanhang- och tillhörighet bland gruppen 
äldre, vilket kan förstås som tillskansning av socialt kapital under tredje åldern. 
Något som informant fått erfara själv är att flera i omgivningen saknar kunskap 
om vardagsjuridik som skapar barriärer i vardagen vilket har en underliggande 
mening om barriärer som skapas vid social isolering: 

”…” ibland när man har köpt en sak så går den sönder och då är det ju vissa som inte 

vågar gå tillbaka och begära att få ny eller liksom gnälla på det för det är väl ingen 

idé? ”…” och det här med lite grann om arvsfrågor och sånt så att man är medveten 

om vad man kanske måste göra”…” Så att arvsordningen stämmer”…” Det är 

jättemånga som inte har susning om. (Per) 

Per vittnar om hur tystnadskulturen bland äldre ger sig till känna i situationer 
som handlar om att behöva konfrontera psykiskt obekväma situationer till följd 
av åldersrelaterat förtryck. Den rådande kunskapsbristen om vardagsjuridik kan 
förstås som formell utbildningskapital som behöver tillskansas och därmed anses 
värdefullt bland seniorer under den tredje- och möjligtvis fjärde åldern. Det är 
även aktuellt bland seniorer att kunna vardagsjuridik för att kunna fortsätta 
bevara och förvalta ens kapitala resurser, vilket kan förstås genom Bourdieus 
begrepp om ekonomiskt kapital (Bourdieu 1998:3, 7, 14–15), en tillgång som 
tillskrivs värdefullt bland seniorer i deras vardagliga kontext. Icke desto mindre 
är det dessa kapital som underbyggs av socialt kapital, som en senior anser att 
andra seniorer bör tillskansa för att kunna skapa strategier att strida om nytta 
och fördelar för bevarandet av sin position i samhället. Dessa strategier kan också 
förstås utifrån Bourdieus begrepp om utbildningsstrategier som individer formar 
för att kunna ta strid och bevara sina fördelar inom den sociala gruppen man 
tillhör (Bourdieu 1995:35).  

Aran och Per ser båda emellertid vikten av sociala sammanhang för 
seniorer. Aran berättar om sitt möte med ett äldre par i 80-årsåldern för flera år 
sedan från den tiden han var yrkesverksam i en mindre stad. Det äldre paret 
berättade för honom att de var på väg att delta i en kurs om Sveriges historia om 
andra världskriget.  
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Ja, jag blev överraskad! Skolan på kvällen? ”Det är en kurs som vi ska gå och det 

handlar om Sveriges historia” ”---” Intressant så att det här med, att bildning, det är 

en process. Går parallellt med livet.”…” Det är grunden. ”…” alla välkomna för att vi 

behöver hela tiden färska information för nya information och ja, uppladdning. 

(Aran)  

Aran beskriver vikten av socialt kapital som skapas genom integrering mellan ett 
lärosäte av inre anciennitet och individer från yttre sammanhanget med specifikt 
medhavda resurser. Detta tillför nya perspektiv till ett lärosäte som 
folkhögskolan, då lärosätets koncept hela tiden behöver ”uppladdning” av färsk 
information för att hålla bildningen relevant. Dessa resonemang ökar förståelsen 
av fortsatt bildning av samhällets medborgare på mikronivå kan inspirera till 
lärande senare i livet oavsett ålder på makronivå. Att kunna skapa inspiration till 
utformande av bildning genom åldersblandade grupper bidrar till 
samhällsnyttiga resultat, vilket skapar sociala sammanhang som främjar gruppen 
äldres kollektiva välmående (Bjursell et al 2014). Socialt kapital är därmed enligt 
Pers infallsvinkel nyttigt att fortsätta ta del av genom att blicka tillbaka i historien 
som utspelar sig genom implementering av seniorers perspektiv; gruppen äldre 
som har inspel genom livserfarenhet men även sakkunskap om tidigare 
samhällsutveckling. Detta menar han ger oss möjligheten att vidare kunna ta 
ställning till och förutse framtidens potentiella komplikationer: 

Jag tror att vi faktiskt borde gå tillbaka och titta lite grann på historien. Alltså, varför 

ser det ut som det gör och hur har det varit och vad man drar slutsatser av hur det 

har varit och hur det är just nu så kan man ju liksom se en framtid som inte är så 

jävla kul. ”…”Titta på utbildningshistoria. ”…” titta på samhällsutvecklingen ”…” 

varför ser det ut som det gör och hur har det varit och varför kunde det ske? Nu sker 

det igen fast på ett annat sätt. Tyvärr. ”…” (Per) 

För att förstå samtiden krävs att med ett kritiskt öga blicka tillbaka för att få ett 
historiskt perspektiv som kan ge verktyg för vidare analys av framtidens prospekt. 
Detta kan även tolkas som förslag till hur man eventuellt lägger fram strategin för 
vidareutveckling av utbildningsfrågor inom ”äldres lärande” genom integrering 
av förebyggande arbete som främjar gruppen äldres sociala kapital.  

Det är klart det är och sen det här själva processen bygger ju på att man, att 

människor träffas som är en väldigt stor grej i livet. Den här kontakten. Mina 

erfarenheter säger att ensamheten, det är min värsta fiende. (Per) 

Per förklarar att samhörighet har stor betydelse för att motverka ensamheten som 
många i hans umgängeskrets drabbats av, något som potentiellt kan ha negativa 
konsekvenser, ens ”värsta fiende”. Ensamheten isolerar nämligen gruppen äldre 
från viktig kunskap som andra besitter, exempelvis kunskapen om vardagsjuridik 
som kan förstås som viktig livserfarenhet tillskansas bäst genom socialt kapital 
och formellt utbildningskapital. Samhörighet, social kontakt och intellektuell 
stimulans genom studiecirklar, pekar flera studier mot som något gruppen äldre 
både föredrar och drar nytta av (Bjursell 2019; Bjursell & Rawinski 2022; Bjursell 
et al 2014). Likväl anser Einar att sociala sammanhang i form av fortsatt 
sysselsättning under pensionslivet har sina fördelar. Genom deltidsarbeten som 
kassör inom tre olika föreningar har Einar skött bokföring som kräver hantering 
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av digitalt bokföringsprogram, vilket kan förstås som digital kompetens på 
expertnivå som främjar ”gott” aktivt åldrande. Einar resonerar vidare att 
intellektuellt arbete (icke-fysiskt betungande arbeten) eventuellt kan förlänga en 
individs arbetsliv och bidra till gott åldrande: 

Däremot, när det gäller intellektuellt arbete och manschettarbeten så är det så att 

man är någorlunda klar i huvudet och är någorlunda frisk.”…”Det är många som 

skulle klara att arbeta på det viset. Och skulle förmodligen bli stimulerade och tycka 

det är rolig att faktiskt kunna bidra med någonting. (Einar) 

Ett förlängt arbetsliv kanske inte är lösningen för samtliga individer till aktivt 
åldrande, särskilt individer som haft fysiskt krävande arbetsliv och länge väntat 
på att få träda in i tredje åldern för att ta del av de resurser och friheten som 
väntar som pensionär. Något som Aran resonerar kring i relation till hans 
mödosamma livserfarenhet till följd av krig och flykt från totalitärt regimstyre i 
gamla hemlandet. Han har varit föreningsaktiv i utländsk förening sedan flytt till 
Sverige som ett sätt att finna socialt sammanhang med andra samma etniska 
bakgrund och erfarenhet av flykt till följd av krig. Inför tredje åldern vill han 
därför disponera sin tid lämpligt och enbart för hans egen del. Han vill ta del av 
nya kulturer och kulinariska upplevelser, nyttja turistorternas låg-säsong och 
börja träna mer på fritiden, han ser dessa nya sociala sammanhang som ”mat” för 
själen.  

Och sen jag kunde också göra någonting gentemot flyktingar som behöver tolkning 

eller som behöver översättning som behöver prata. Så det var mitt första möte med 

människor på riktigt, frivillig. Och då börjar jag faktiskt bli engagerad i föreningslivet 

och starta mitt liv som frivillig att hjälpa till och vara med och vi har startade en 

förening. ”…” Och det var ju faktiskt den här. Det var som en slags en dörr. Genom 

att gå in i samhället. (Aran) 

Vidare beskriver Einar sociala sammanhang som främjandet av fortsatt 
intellektuell stimulans för de som fortfarande kan och vill. Förslag på aktiviteter 
som han själv nämner för upprätthållande av sociala nätverk och intellektuell 
stimulans är genom föreningsliv och olika typer av läroformer.  

Och nu är jag aktiv i PRO. ”…” och det är egentligen för att vi tillsammans organiserar 

verksamhet, evenemang eller studiecirklar osv för pensionärer. Och att, det finns en 

social… ”…” Men den sociala aspekten – samvaron, är egentligen det som är det 

viktiga. (Einar) 

Detta står i likhet med vad Nadia och Karin resonerar inför sitt inträde till tredje 
åldern. Båda förlängde sitt arbetsliv till 68 respektive 67 år och var på väg att gå i 
pension vid intervjutillfället. Nadia kände sig pigg, aktiv och identifierade sig inte 
alls med den åldern hon befann sig i. För att förebygga rastlösheten inför tillträde 
till tredje åldern var hennes strategi att genom sitt sociala kapital starta en 
bokcirkel med sina vänner som talar samma språk, de diskuterade djupa 
komplexa ämnen som exempelvis inom psykologi eller Nietzsches filosofi, hon 
löste korsord på sin fritid och vandrade ofta i skogen.  
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Jag lyssnar på böcker, och sen jag vandrar jättemycket. Jag älskar att göra korsord 

på mitt språk, inte svenska. Och jag tränar mycket också. ”---” Att jag sa att jag 

lyssnar på böcker om psykologi och sådana till exempel om Nietzsche, Fredrik 

Nietzsche, såna böcker. Och sen - jag diskuterar. Vi är  4 – 5 [personer]. Som läser 

och sen vi diskuterar mycket om böcker och sånt. (Nadia) 

Karin och Agneta uttrycker liknande om viljan att ingå i olika sociala 
sammanhang vilket grundar i att söka få struktur på vardagen. Båda skapar 
däremot olika strategier att söka socialt kapital utifrån de förutsättningar de har. 

 

Jo och den kommer att vara aktiv. Och sen är ju motivationen att flera av ens 

bekantskapskretsen har gått i pension. Som jag känner att det kommer att bli kul att 

umgås med. Den motivationen är. Och sen så. Jag tror att den mesta motivation är 

att jag inte känner mig trött på jobbet. (Agneta) 

Agneta har en sedan tidigare etablerad krets som trätt in i tredje åldern. Hennes 
strategier ter sig omedvetna och förutsättningslösa. Karins strategier speglar en 
något mer genomtänkt plan där medvetenheten om tredje ålderns risker för 
social isolering kan förekomma.  

Hur man ska få folk att bli mera delaktiga i. Ja, men det kan vara liksom bara i 

trädgårdar eller… det tror jag jättemycket på. Att jobba i trädgård eller ha husdjur. 

Hundar katter. Det tror jag jättemycket på. För det är också ett bra sätt att få social 

kontakt, framför allt när man går ut med hundar. ”---” Det behöver finnas lite mer 

lokala, mer lokala utbildningar och så. Att det inte blir liksom långa resvägar utan 

att det finns liksom någonstans i närheten. (Karin) 

Karins förslag om mer lokala utbildningar finns vetenskapliga belägg för i bland 
annat Bjursells studie från (2019). Studien påvisar hur aktivt åldrande och 
livslångt lärande främjas genom etablerandet av centrala studielokaler som 
främjar ekonomiskt och fysisk tillgänglighet särskilt för funktionsnedsatta bland 
gruppen äldre. Detta kan bidra till ökad inkludering bland äldre samt även 
minska sociala ojämlikheten genom att ha en god och jämn spridning av 
utbildningsmöjligheter i sina kommuners lokaler som finns tillgänglig för 
samtliga grupper bland äldre. Deysi hade liknande resonemang gällande sociala 
sammanhang och aktivt åldrande: 

Jag tror det är många som inte vet att det finns någonting annat därför man har 

ingen plan, ingenting, bara drifta efter.”…” ”you need a purpose in life”  ”…” Då har 

vi en plan för vår, då har vi en plan för sommar och det här är utbildningen som de 

har olika ställen kan erbjuda. ”…”Det är superbra, superbra sätt att göra för som de 

säger, jag har läst. Det är många pensionärer här sitter själv i sin lägenhet och bara 

tittar på TV. Hur bra är det? Då blir de sjuka alltså. Det är inte bra. Man måste vara 

aktivt. (Deysi) 

Att vara aktiv, relevant och känna sig behövd kan emellertid visa sig vara ännu 
viktigare för gruppen äldre, vilket Deysi och Aigars resonerar liknande.  Att ha 
omgivningens förtroende i ett förtroendeuppdrag menar Aigars är betydelsefullt 
och en form av bekräftelse som behövs både från de yttre (närstående i ens 
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omgivning) och från ens inre (kunna bevisa för sig själv att man fortfarande kan). 
Hon beskriver sedan hur hon uppfattar optimalt aktivt åldrandet: 

Att man får vara frisk och både psykiskt och fysiskt och något sådant här. Det är väl 

ingen som är 100 % frisk när man är 88 år men att man kan klara sig själv. På egen 

hand, så att man inte behöver alltför mycket hjälp och att man kan tänka klart och 

göra och göra nytta fortfarande jag. (Aigars) 

Autonomi, självständighet och gott hälsotillstånd är faktorer som Aigars menar 
bidrar till ett gott aktivt åldrande (WHO 2022), men som i förlängning också kan 
kopplas till förståelsen och värdet av det språkliga kapitalets tyngd i dessa 
sammanhang; kapital som tillerkänns värde och som ger individen fördelar i livet. 

Sammanfattningsvis ingår samtliga informanter i någon form av socialt 
sammanhang och utbildningsformer vilket också föredras mest bland gruppen. 
Vissa är föreningsaktiva och har en stark inställning till någon av dessa frågor: 
fortsatt bildning, mänskliga-, demokratiska rättigheter, socialt sammanhang 
och-, eller en stark koppling till sina etniska rötter. Vilket pekar mot värdet av det 
sociala kapitalet bland just denna grupp äldre och de fördelar som tilldelas 
individerna. 

IT-användning bland äldre: Tekniskt kapital 

I detta avsnitt besvaras tredje frågan: Hur anser seniorer att IKT-resurser är 
värdefulla och vad möjliggör individers alstrande av tekniskt kapital??Ett stort 
antal av de intervjuade föreslog någon form av IKT-utbildning för gruppen äldre 
och tillskrev tekniskt kapital värde. Resultaten från denna studie tycks 
överensstämma med annan forskning som funnit att IKT-litteracitet, en annan 
definition som används i denna studie, bör göras tillgänglig för gruppen äldre 
(Prensky 2001; Olsson et al 2019 a, b; Bjursell et al 2017; Boulton-Lewis 2010). 
IKT-utbildning för gruppen äldre är relativt underforskat men tidigare forskning 
belyser värdet av IKT-litteracitet bland gruppen äldre, vilket även speglar 
konsekvenserna kring IT-användning av en utav informanterna i denna studie. 

Resultaten i denna studie visar även hur framgångar i uppnådd IKT-
litteracitet bland gruppen äldre möjliggörs genom medhavda tillgångar och 
resurser som kopplats till individers studiebakgrund och alstrad 
utbildningskapital tidigare i livet (Olsson et al 2019 a, b; Bjursell et al 2017; 
Boulton-Lewis 2010). Denna studie pekar således mot hur individers skilda 
bakomliggande motiv och resonemang om tekniskt kapital förstås i samband med 
de väsensskilda individers studiebakgrund och medhavda resurser.  Tidigare 
studier beskriver IKT-litteracitet som en avgörande faktor bland gruppen äldre 
att tillskansa sig för ett fortsatt självständigt och aktivt liv (ibid; WHO 2002). Men 
att uppnå denna förmåga krävs tre resurser; ekonomiska-, diskursiva och sociala 
resurser som dessutom minskar i takt med åldrandet (Prensky 2001).  

Dessa resultat överensstämmer med vad tidigare studier påvisat och påvisar 
således att det behövs särskilda anpassningar i utformandet av IKT-utbildning 
för gruppen äldre. Ett särskilt fall som uttryckligen tillskrev tekniskt kapital 
särskilt värde och gav förslag på anpassad utbildning var Nadia; hennes önskan 
om att tillgodose sig IKT-litteracitet trots ringa resurser var explicit och 
utmärkande för denna studie. Nadia var redan innehavare av två- utav tre 
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betydande resurser under intervjutillfället. Men trots sin ambition att uppnå IKT-
litteracitet genom förbrukning av ekonomiska och sociala resurser, så var det inte 
tillräckligt för att tillgodose sig den kunskapen. 

Jag är jätteintressant att lära mig datan”…” Jag har köpt en jättebra data för 

femtusen kronor. Därför att jag vill lära mig mer att. Men jag vill ha en kurs. Det var 

så att jag får hjälp av min dotter eller när jag köpte den datorn. Jag var hos henne 

rad 5 dagars [5 dagar i rad]. Det var som en kurs jag gick kl. 9 började till kl. 5. 

(Nadia) 

Oavsett innehav av sociala och ekonomiska resurser saknade Nadia den 
diskursiva egenskapen. Till följd av flykt från krig och andra privata 
angelägenheter bortprioriterades tillskansning av det språkliga kapitalet. Trots 
denna barriär försökte Nadia skapa kompenserande strategier att tillskansa sig 
det tekniska kapitalet, vilket i detta sammanhang även vidare belyser värdet av 
det tekniska kapitalet: 

Men det blir lite komplicerad att jag, jag vill någon kurs så som jag kan ta emot därför 

att. Ungar kan lära sig jättefort och. Sådana kurs faktiskt jag behöver det viktigaste 

av ett språk för mig, därför att jag vill att lära mig kurs om det finns någon sådan 

kurs jag tar emot gärna. Därför att jag tycker att - jobba med data en väg till världen 

- att man sånt. Därför jag har betalt så mycket. (Nadia) 

Nadia lyfter upp två aspekter av IKT-litteracitet: ”Hur viktigt tekniskt kapital är 
för digital inkludering? samt hur värdefullt det tekniska ”språket” är som 
informant refererar till”. En teknisk kunskap som möjliggör avkodning- samt 
tillgång till en ”värld” som hon själv i sin roll som senior tillskriver värde. För att 
uppnå social jämlikhet och social inkludering kan teknisk kunskap förstås som 
en särskild resurs eller förmåga som ger informant gynnsamma fördelar.  
Det Nadia beskriver står däremot i kontrast mot hur Karin resonerar kring det 
tekniska kapitalets betydelse. Karin föreslår nämligen att IT-utbildning för 
gruppen äldre är ett bra och betydande koncept, men anser sig själv inte behöva 
det då hon redan innehar denna förmåga: 

”Det är inte så dumt koncept att man tänker, Att man har aktiviteter i mindre 

grupper och då kan ju innehållet vara. Jag menar, det kan vara IT Det kan vara alltså 

teknik-utbildningar, det kan vara språk det kan vara, det kan vara hälsotema. ”…” 

Sen tror jag faktiskt också att många i min ålder kan också tänka sig digitala 

utbildningar ”…” (Karin) 

Det som är särskilt framträdande i Karins citat är hur hon resonerar kring IKT-
litteracitet: (1) Hon betonar hur IKT-utbildning är bland de viktigaste 
kunskapsområden för äldre att ta del av, (2) i detta sammanhang räknar hon 
tvärtom inte med sig själv i den behövande skaran av IKT-utbildning. (3) Hon 
resonerar kring vad hon tror behovet ligger inom hennes åldersgrupp, vilket är 
”utbildning via nätet” (4) samtidigt som hon själv uppvisar möjligheten att kunna 
välja bort denna tillgång. Sammantaget visar detta att hon redan innehar IKT-
litteracitet, hon är en digital expert (Prensky 2001; Bjursell Rawinski 2017). 
Denna aspekt är intressant att lyfta, då många tidigare informanter tillskrivit 
tekniskt kapital högt värde till följd av den egna bristen av denna förmåga. Karin 
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ser istället värdet av sammanhang och social kontakt vilket kan förstås som att 
socialt kapital värderas mer när det står i relation till den resursstarka individens 
fördel att kunna bortse från nöden som flera andra informanter upplever, vilket 
är tillskansning av teknisk kapital som ger individen fördelar. Genom 
utbildningskapital som skapat förutsättningar för ett kapitalstarkt yrkesliv, har 
Karin format gynnsamma förhållanden som lett till alstrandet av tekniskt kapital, 
vilket gett henne följande fördelar som kan beskrivas enligt WHOs riktlinjer för 
aktivt åldrande; autonomi och självständighet som för individen skapar 
livskvalitet (WHO 2002:13). Karins samlade tillgångar, tekniskt kapital, 
utbildningskapital som vidare lett till socialt kapital, främjar hennes sociala 
position, särskilt vid tillträdandet in i tredje åldern. Därmed kan tekniska 
kapitalets implicita närvaro i Karins liv fortfarande tillskrivas värde som ger 
henne goda fördelar senare i livet. Deysi har vittnat om liknande upplevelser 
under sitt yrkesliv. Det tekniska kapitalet som varit ett resultat av tidigare alstrad 
utbildnings– och socialt kapital, ledde Deysi till att framgångsrikt anpassa sig i 
flera delar av världen som hennes yrkesliv lett henne till. Kombinationen av dessa 
resurser har varit fördelaktig i Deysis fall vid tillskansning av IKT-litteracitet och 
möjliggjort att hon med enkelhet kunnat tillgodose sig försörjning, vilket även 
kan förstås som god ekonomiskt kapital. 

Ja helt plötsligt. Lång story kort. Jag åkte till Kina en vecka efter. Jag jobbar som en 

tränare [utbildare] på det här ”software logistics management” som system[et] 

kallades för. (Deysi) 

Tekniskt kapital är därmed en tillgång som Karin, Agneta, Einar, Nadia och Deysi 
på olika sätt resonerat om som värdefullt och komplext, en tillgång som många 
av dem kunnat tillskansa sig naturligt genom sitt yrkes- och föreningsliv.  

Sammantaget står detta däremot i kontrast mot vad som inte har lyfts fram 
av Aigars, Aran och Per. Ingen av dessa har nämnt tekniskt kapital som tillgång, 
heller inte visat svårigheter eller brist på innehav av detta. Intervjuare kan 
däremot intyga att samtliga nämnda informanter innehar IKT-litteracitet, vilket 
konstaterats genom observationer av- och interaktioner med informanterna 
innan- och under intervjutillfällena. Korrespondens inför- och efter 
intervjutillfällena har skett genom mejlkontakt och samtal utanför 
intervjuinspelningar har påvisat att informanterna innehaft tekniskt kapital. 
Bryman (2018) menar således att det även behöver reflekteras över vad som inte 
lyfts fram i svaren vid intervjutillfällena (Bryman 2018:705). Vilket är centralt i 
tolkningen av hur tekniskt kapital värderas och används i individernas vardagliga 
kontext. Att just dessa tre informanter inte belyser tekniskt kapital kan förstås 
som att de redan är digitala experter och därmed finns intresset för tillskansning 
av detta inte i deras synfält. De är som Karin, Einar, Agneta och Deysi, digitala 
experter vilket även illustrerar hur innehavet av tekniskt kapital är central i denna 
studies huvudfrågeställning om seniorers alstrade kapital och formade strategier 
under tredje åldern. 

IKT-utbildning 

I utformandet av utbildning för gruppen äldre belyste både Einar och Agneta hur 
kontinuitet och socialt sammanhang är särskilt viktigt att ta hänsyn till vid 
anpassning av just IKT-utbildningar för dessa individer.  
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Sådana utbildningar tror jag jättebra med liksom att man sitter som enligt en 

bokcirkel eller studiecirkel med flera man hjälps åt. Man hjälper varandra ”…” Där 

man är väldigt, där man inte är så många och där kanske också en fysisk person går, 

går visa konkret så här. Såhär trycker, det här trycker du, och här gör du och. 

(Agneta) 

 
Samt även vikten av repeterande inlärningsprocess. Digitalisering är ett 
kunskapsområde som flera informanter vittnar om som särskilt aktuellt för 
gruppen äldre att ta sig an och ta sig igenom. Einar menar vidare att 
utmaningarna med digitaliseringen omfattar både krav på äldres lärande, samt 
krav på kognitiva minnet likt det Boulton-Lewis (2010) studie lyfter; Einar 
resonerar hänvisar exempelvis till de olika PIN-koderna som behöver hållas reda 
på och vikten av att användandet av dessa repeteras på daglig basis. Einar vittnar 
om hur särskilt svårt det är att nå ut till medlemmar inom pensionärsföreningen 
som han är medlem i, då många av dem saknar fler- eller samtliga av resurser 
som krävs för IKT-litteracitet. Informant menar vidare att en särskild svår barriär 
som de ännu inte funnit en lösning på inom den föreningen som denne är 
verksam i, är bristen på basnivå-kunskaper om mobilhantering av olika modeller 
bland gruppen äldre:  

Jag försökte starta en telefoncirkel en gång i tiden. En studiecirkel med din smarta 

telefon”…” ja, det gick väldigt knackigt därför att”…”satt vi 6, 7 stycken med varsitt, 

några hade Iphone, några hade Samsung, och några hade en sprillans ny Doro, och 

några hade som sagt en 20 år gammal telefon som man nästan inte visste fram och 

bak på. (Einar) 

 
Detta scenario som Einar beskriver stämmer särskilt väl om hur IKT-litteracitet i 
många fall inte kan uppnås utan att samtliga resurser finns (Bjursell & Rawinski 
2022:140; Olsson et al 2019 a, b). Exempelvis kan den ekonomiska resursen inte 
kompensera för avsaknaden av de diskursiva och sociala resurserna (ibid). För 
även om ekonomiskt kapital finns för att köpa den senaste modellen av ”DORO” 
kan digitala språkkunskapen saknas för att tillgodose sig manualen eller 
funktionerna som tekniken bär (Prensky 2001). Det sociala nätverket kan förstås 
som sociala resurser enligt Olsson et al (2019 a, b), dvs. närmaste omgivningen 
eller någon form av medlemskap i förening. Men saknas diskursiva resurser, dvs. 
relevant kunskap om hur man tillgodoser utbildning om vissa- eller i värsta fall, 
- alla mobil-modeller som medlemmarna har i sin ägo, utgör detta ett omfattande 
undervisningsproblem. Sammantaget kan detta förstås som att samtliga resurser 
behövs för uppnådd IKT-litteracitet och effektiv driven IKT-utbildning för 
gruppen äldre: 

Det var nästan omöjligt att överföra kunskap från en telefon som var så väsensskild 

från en annan”---”en sak med lärande och kunskapsinhämtning, det är ju att det är 

nödvändigt med repetition och det är viktigare för pensionärer än för andra. Därför 

att man har en tendens att allting fastnar inte på samma sätt i huvudet på en. Utan 

man behöver göra samma sak om igen om igen om igen om igen. (Einar) 

Att det krävs repetition och daglig motion av IKT-litteracitet är något som även 
stämmer överens med tidigare forskning som lyfts om hur inlärningsfunktionen 
med åldern förändras (Bjursell 2014; Olsson et al 2019 a, b; Boulton-Lewis). 
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Agneta resonerar vidare om hur övriga teoretiska utbildningar som är 
utbytes- och erfarenhetsbetonade, som exempelvis studiecirklar eller andra typer 
av vuxenutbildningar, bör uppmuntra åldersinkluderande och 
åldersöverskridande interaktion. Likaså att utbildningar ska utformas utifrån 
individers livserfarenhet, ”…” att man har levt länge”. Vad gäller IT-utbildningar 
tycker informant att det däremot bör utformas anpassat för äldre: 

Man har varit med om en hel del och varit med om många innovationer och många 

utveckling (???) i samhället. Ta bara det här som IT till exempel som inte jag är 

infödd i som jag har fått lära mig. Men du är infödd i det. Alltså många nu, man 

behöver inte vara ung. Man behöver inte vara jätte ung längre för att vara infödd. 

(Agneta) 

 
Vad Agneta specifikt motiverar i ovanstående citat, och som även finns likheter 
till det Einar och Karin framför, är att IT-utbildning bör anpassas för äldre då 
samtliga i den gruppen räknas som ”digitala invandrare” (Prensky 2001). Varje 
individ i den gruppen riskerar digitalt exkludering just för att de inte fötts in i den 
digitala eran. IKT-litteracitet är därmed en tillskansad förmåga som behöver 
läras in senare i livet (ibid). Inlärning senare i livet kan utgöra ett hinder för flera 
oavsett ålder, men i detta sammanhang poängteras att gruppen äldre drabbats 
mest. Detta är en polariserad bild av de olika strider som gruppen äldre fått lida 
av i digitaliseringen av samhället. Digital inkludering innebär att det på 
samhällsnivå förser samtliga grupper med verktyg och resurser till att kunna följa 
med i samhällets IKT-utveckling. Uteblivna möjligheter att tillgodose sig IKT-
litteracitet riskerar att flera sociala grupper med ringa resurser, särskilt bland 
gruppen äldre, att drabbas av digital exkludering (Olsson et al 2019 a, b; Prensky 
2001; Boulton- Lewis 2010). Social ojämlikhet rör sig längre upp i åldrarna och 
därmed till följd av den tekniska utvecklingen, då vissa generationer blivit digitala 
invandrare i en moderniserad värld.  

I detta avsnitt har en förklaring presenterats om den centrala betydelsen av 
tekniskt kapital hos gruppen äldre. Att inte ”naturligt” ha fått erhålla IKT-
litteracitet, där relevanta resurser för erhållandet av kunskapen minskar med 
stigande ålder, skapas det en oro hos individen som försett med minst kapital 
under sin livsväg.  

Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras och sammanfattas tidigare kapitels analys 
genom besvarandet av uppsatsens tre huvudfrågeställningar. Därefter avrundas 
uppsatsen med en avslutande diskussion om ”Blinda fläckar” som sedan åtföljs 
av förslag på vidare forskning.  

Hur har seniorens utbildningsstrategier formats utifrån de utbildningskapital 
de burit med sig genom första- och andra åldern, till tredje åldern?? 

Seniorers utbildningsbakgrund har haft stor betydelse för fortsatta möjligheter 
att studera vidare på högskole-och universitetsnivå och legat till grund för hur väl 
individen tillgodoser sig förmågor, egenskaper och tillgångar senare i livet. Det 
samlade kapitalet som ärvts genom familjens sociala ställning har för vissa 
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informanter legat till grund för deras fortsatta framgångar under andra åldern. 
Likväl kunde kompenserande utbildningsstrategier haft ännu större betydelse för 
flera av informanterna som ärvt modest kulturellt kapital från familjen, som 
under andra åldern istället formade studiemotivation genom nyfiken och 
ihärdighet. Bakgrunden till hur och varför individen samlat in vissa 
kapitaltillgångar som varit till dennes fördel under första- och andra åldern är 
betydande faktorer som format informanters strategier att lyckas under tredje.  

Det bör även tilläggas att från ett etniskt perspektiv kan skillnader urskiljas 
utifrån livserfarenhet mer än studiebakgrund. Omständigheter som lett till att 
vissa informanter fått gå igenom större och mer omfattande barriärer än andra 
som inte har upplevt krig kan tolkas från ett etniskt (immigrant)-perspektiv: det 
finns symboliskt kapital som formar studiemotivation och blir till fördel för 
individer som önskar ta del av studier senare i livet: Rädsla för livet, flykt från 
krig och förföljelse samt omställning senare i livet kan vara exempel på 
bidragande faktorer för mindre lyckad etablering i livet.  Exempel på individ som 
haft stora barriärer i livet till följd av nämnda faktorer och som inte haft möjlighet 
att tillskansa sig utbildningskapital under andra åldern är Nadia. Detta kan vi se 
format en barriär att tillskansa sig utbildningskapital (IKT-litteracitet) senare i 
livet och som lett till att informant format medvetna strategier att tillskansa sig 
kunskapen ändå. Nadia hade ambitionen och förståelsen om tekniska kapitalets 
värde och formade därmed strategier att alstra IKT-litteracitet. Detta gjordes 
genom användandet av hennes ekonomiska- samt sociala resurser som skedde 
med viss framgång men som ändå inte helt och till fullo gjorde att hon kunde 
tillgodose sig adekvat IKT-litteracitet.  

Ytterligare informanter tillhörande den icke-svensketniska gruppen som 
tillskansat sig rikligt med språkligt kapital tidigt (flerspråkig under första åldern); 
utformade emellertid kompenserande strategier där personliga 
kapitaltillgångarna alstrades och tillskansades genom-, och på grund av 
tvingande förhållanden att etablera sig på nytt i ett främmande framtida 
hemland. Aran som under sina tidiga utbildningsår snabbt fick ställa om sig till 
ett undervisningsspråk utan socialt stöd (socialt kapital) medförde att han 
anpassade sig väl och etablerades snabbt in i det svenska samhället.  

Dessa resultat stöder vidare hypotesen att fler variabler formar motiv till 
studier senare i livet och därmed behövs beaktande av olika läroformer finnas 
med i diskussionen om utformandet av äldres lärande (Boulton-Lewis 2010; 
Withnalls 2006). Motivet kan formas av din etniska bakgrund likväl som 
studiemotivation kan formas av din familjs resurser och tillgångar. 
 
Vilka förmågor, egenskaper och tillgångar har seniorer alstrat genom första- 
och andra åldern som de värderar mest och anser vara fördelaktigast att bära 
med sig in i tredje åldern? 
 
Majoriteten av informanterna tillskrev nedan symboliska tillgångar mest värde: 
 

Tekniskt kapital (ekonomiska, diskursiva och sociala resurser) 
 

Språkligt kapital (tillskansad genom informella och formella läroformer) 
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Socialt kapital (familj-, vän och släktskapsband som skapar sammanhang 

och samhörighet under tredje åldern) 

 

Vad som inte lades mycket betoning på var renodlad ”formell” 

utbildningskapital: d.v.s. vilken typ av examen individen burit med sig och vad 

exakt nytta individen haft utav utbildningsexamen senare delen av livet. För flera 

av informanterna var det nämligen viktigast att beskriva hur arbetslivet formades 

utifrån det levda livet: livserfarenhet. Vilket kan vara en orsak till att nästan 

samtliga intervjuer helt saknade tonvikt på vilken form av utbildning individen 

hade sedan tidigare.  

De ovannämnda symboliska kapitalen (tillgångar och resurser som tillerkänts 

värde inom äldres lärande) kunde därför kopplas till subjektiva livserfarenheter 

mer än det objektifierade utbildningskapitalen som studien i början sökte få 

fram. Möjligen kunde ett mönster fastställas av vilka tillgångar som tillskrivits 

värde mest, senare i livet bland individerna i gruppen äldre. Men detta mönster 

visade sig även utgöra en personlig koppling som för varje enskild individ hade 

tillskrivits värde utifrån deras egen erfarenhet och relation till kapitalet. Karin 

och Agneta var överens över hur värdefullt IKT-resurser var och hur 

betydelsefullt tillskansandet av dessa kunde bli för gruppen äldre. De delade även 

uppfattning om hur ringa resurser kunde orsaka barriärer i tillskansning av IKT-

litteracitet för de äldre individerna. Båda var däremot digitala experter som 

tillskansat sig tekniskt kapital genom sitt yrkesliv. Genom detta kan vi därmed 

förstå hur individerna själva inom målgruppen bäst förstår sig på andra individer 

inom samma ålderskategori, vilket pekar mot hur värdefullt det vore att fortsätta 

lyfta röster om hur potentiella utbildningsbarriärer bland gruppen äldre kan 

överkommas.  

Kunskapsområdet-, symboliska kapitalet eller tillerkända förmågor och 

tillgångar har emellertid ett subjektivt värde och kan svårligen reduceras till en 

isolerad tillgång att lyfta upp som högsta tillgången som ger individen fördelar. 

Språkligt kapital är ytterligare en form av symboliskt kapital som givit flera av 

informanter fördelar i livet och därmed även möjliggjort att studier senare i livet 

kunnat tillgodoses. Men detta kan inte tillämpas som slutsats att språkliga 

kapitalet tillerkänts värde bland samtliga individer i denna studie. För att 

tillgodose sig studier senare i livet, och även tidigare i livet, har flera informanter 

gått igenom flera barriärer att tillgodose sig adekvat behärskning av nya 

hemlandets talade språk. För vissa har det fått ypperligt bra och för andra har det 

orsakat fler barriärer till följd av detta. Att det kategoriskt sätt behövts diskuteras 

utifrån etnicitet är inget jag förutsåg i början av min studieprocess. Men att det 

utifrån empirins resultat blivit till en framträdande faktor som lyfter upp 

språkligt kapital som tillerkänd kunskap och förmåga, är för att de valda 

individerna som representerar olika sociala tillgångar format 

utbildningsstrategier med kontrasterande framgångar oavsett etnisk bakgrund.    

Slutligen fanns socialt kapital med som avgörande faktorer i samtliga 

informanters deskriptiva upplevelse om hur de lyckats med studier i livet under 
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första och andra åldern. Dess betoning och avgörande faktor var inte heller 

förutsett men bidrar till ett sammansatt perspektiv av studiens resultat som kan 

konkludera att det är ett subjektiva förhållande mellan individ och kapital. 

 
Hur anser seniorer att äldres lärande ska utformas och hur står det i relation 
till hur lärande faktiskt utformas för dessa individer? 

 

Det finns fler perspektiv på hur gruppen äldre ser lärande senare i livet, vilka 

läroformer som föredras och varför det anses vara nyttigt att fortsätta. Det som 

ses som en skyldighet för den ena (Aran) kan ses som en fördel för den andra 

(Nadia). Den tredje och fjärde kan se det som av största vikt att inte bli socialt 

isolerad (Per och Karin). Men flera vittnar om vikten av utbildningskapital och 

”äldres” perspektiv samt livserfarenhet som bör tas tillvara för att förstå samtiden 

och vart vi är på väg, både vad gäller utbildningsfrågor- och samhällsfrågor. 

Genom insamlandet av dessa perspektiv och förståelsen av dessa erfarenheter 

som format gruppen äldres motiv, kan adekvata anpassningar göras vid 

utformandet av studier för dessa individer.  

Vidare kan gruppen äldres bidrag till samhällsutvecklingen vara av absolut 

största vikt för att förstå samtiden, men även om framtidens föränderlighets 

prospekt. Likt Arans förståelse och perspektiv om hur lärosäten av anciennitet 

som folkhögskolan, ständigt behöver kontinuerlig ”uppladdning” av ”färska” 

intryck- och ny information, kan nya företag- och ledande instanser behöva 

alstrade erfarenheter och beprövade arbetstekniker av senioritet. Inom 

samhällsplanering kan det förslagsvis startas en panel av seniorer som diskuterar 

historiska perspektiv som fördelaktigt bidrar till utvecklingsarbeten i olika 

kommuner. På samma vis kan ledning- och stödverksamheter dra fördel av en 

implementerad fokusgrupp bestående av rådgivande seniorer.  

Studiens initiala huvudfrågeställning sökte förstå ett fenomen, som likt 

digitalisering, är tämligen underforskat. Äldres lärande omfattar tredje ålderns 

möjligheter, ett aktivt åldrande liv livet ut, och fortsatt lärande senare i livet. Det 

fortsatta lärandet bland äldre utlovar en individs maximerade potential, men den 

tar inte riktigt hänsyn till funktionsnedsättning eller social ojämlikhet till följd av 

snedfördelning av samhällets resurser. Etnicitet är en avgörande variabel som 

medför flera barriärer, att exempelvis inte kunna behärska språket fullt ut 

försätter individen i ett försämrat läge som svårligen kan tas sig ur i takt med 

minskade resurser ju äldre man blir. 

Avslutningsvis ska gruppen äldre på inget sätt ses som en homogen grupp. Av 

denna ansamlade erfarenhet finns flera generationer och etniciteter, som 

spänner sig över flera livstider. Denna grupp har sammantaget överlevt en myriad 

historiska ögonblick; en pandemi, krig, störtande av stat, omställning senare i 

livet, uppstart av verksamheter och avveckling av organisationer för att bara 

nämna ett fåtal. Att förstå hur viktig gruppen äldre är för samhällets fortsatta 

positiva utveckling, bidrar följaktligen till förståelsen om hur välfärdsmodellen i 

omsorg om äldre bör bedrivas. Förhoppningen är därav att denna uppsats ska 
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kunna bidra till kommuners fortsatta utvecklingsarbete att tillgodose äldres 

behov i utbildningsfrågor. 

Slutsats 
Jag förutsåg inte de teman som skulle komma att utkristallisera sig under 
studiens process. Vid vidare reflektion berodde det nog dels på kunskapsbrist om 
målgruppens förmågor, dels en sedan tidigare formad stereotypisk tanke hos mig 
om ålderismens omfattning och innebörd. Min intention var att huvudsakligen 
forska om äldres lärande som en samling av isolerade förmågor som en homogen 
grupp innehar. Men det som jag fått erfara och lära mig under 
forskningsprocessen, är att gruppen äldre i högsta grad är en heterogen grupp 
med individuella formade förmågor som kan kopplas till deras sociala bakgrund. 
Det var även en förutfattad mening om åldersförtryck mot äldre som jag 
planerade mina intervjufrågor utifrån. Det intressantaste resultatet var att endast 
en informant, Nadia, kunde förnimma ålderism. Hennes upplevelse av kollegors 
negativa inställning till det ovälkomna förlängda arbetsliv var i tydlig kontrast 
med Nadias sociala roll som icke svensk-etnisk individ med ringa innehav av 
språkligt kapital i jämförelse med de andra informanterna. Hennes 
studiebakgrund kantades av flykt från krig och andra privata angelägenheter som 
gjorde att studier bortprioriterades. Vilket också lyfte upp blicken för mig om de 
faktorer som jag bortprioriterade i planeringen och initiala utformning av denna 
studie.  

Etnicitetsfrågan var för mig fördunklat i den blinda fläcken, något som jag nu 
valt att kalla kunskapsbrist. Men den observerbara skillnaden mellan Aran, Deysi 
och Nadia i denna studie var emellertid signifikant. För i min enfald räknade jag 
inte med etnicitet som en avgörande variabel, vilket initialt satte en felaktigt ram 
vid ingången till studien om äldres lärande. Människor har olika förutsättningar 
oavsett ålder, gruppen äldres medhavda resurser formar förutsättningar för de 
fördelar individen tilldelas i livet. Språkligt kapital kan vara avgörande för en 
icke-svensketnisk individs sociala roll i samhället. 

Min slutsats är därmed att det behövs forskas mer om äldres lärande utifrån 
individers sociala förutsättningar och inte utifrån individens kronologiska ålder. 
Variabler som bostadsområde och etnicitet bör även finnas med i betänkandet 
över metod- och analysutformning, samt ha ett oinskränkt tänk om ålder för att 
kunna lyfta bortprioriterade gruppers röster. Vad som är relativt underforskat är 
därmed äldres lärande där de sociala gruppers betydande medhavda resurser 
som alstrats under första- och andra åldern analyseras. 

En annan blind fläck var att jag likaså inte förstod IKT-litteracitetens 
betydelse för gruppen äldre. Jag är nämligen enligt Prensky (2001) en ”digital 
inföding”. Min medfödda språkliga behärskning inom det digitala språket har 
gjort mig omedveten och oberörd om vad tidigare generationer har fått erfara för 
barriärer för att lyckas tillskansa sig IKT-litteracitet senare i livet. Fördenskull 
föreslår jag nedan tema för vidare forskning 
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Förslag på vidare forskning 
Det är generellt sett skralt med studier om anpassade IKT-utbildningar med 
inriktning seniorer och därmed också ringa evidens om hur det kan uppnås IKT-
litteracitet bland gruppen äldre. Tidigare forskning pekar mot att digitala klyftan 
fortsätter öka med tiden trots att allt fler av de yngre generationerna bland 
gruppen äldre träder in i tredje åldern. Sedermera finns det få utbildningar som 
lyckats utforma ett pedagogiskt övergripande ramverk inom IKT-litteracitet för 
gruppen äldre, varför förslag på vidare forskning bör ses utifrån flera perspektiv: 
  

1. En studie om lämplig anpassning av IKT-utbildningar som ger bäst effekt i 
ökad IKT-litteracitet bland äldre. 

 
2. Är vi (samhället och samtliga instanser) för snabba med att avveckla det 

analoga samhället (informationsmaterial som slutar tryckas och fasas ut till 
digitala plattformar) med syfte att skjutsa in gruppen äldre till den digitala 
världen, helt oförberedda? Hur bör det planeras på en samhällelig nivå för en 
smidigare övergång till den digitala världen på individnivå? 

 
Likväl finns behov av en kontrasterande studie som syftar till att kritiskt 

granska premiering av teknisk kapital: Nämligen en kritisk studie om den digitala 
världen och ett konkret mål med digital inkludering bland gruppen äldre. Det bör 
undersökas om digital inkludering verkligen är det bästa-, och enda alternativet 
för att minska social ojämlikhet bland individerna i gruppen. Kritik mot 
digitalisering är relativt underforskat vilket kan ha lett till att premieringen av 
framgångssagan blivit tämligen enkelspårig. Det bör därför forskas mer om 
digitaliseringens nackdelar, förslagsvis om hur samhällets reformer mot en 
digitaliserad värld aktivt jobbar med att bevara samhällets resurser riktade mot 
gruppen äldre (ex. tryckt informationsmaterial) för att inte riskera exkludering 
av flera generationers behov av viktig samhällsinformation.  

Slutligen vore det intressant att utforska hur gruppen 60 år uppåt i de mer 
etablerade områdena har gått för resa och deras syn på utbildning senare i livet. 
Här vore det fruktfullt att göra en kontrasterande analys av gruppen äldre från 
olika socioekonomiska områden. Vilka faktorer pekas ut som gynnsamma 
faktorer som formar gruppen äldres möjligheter till studier senare i livet och vilka 
faktorer pekas ut som missgynnande för gruppen äldre att kunna tillgodose sig 
utbildning senare i livet? 
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C-uppsats i Utbildningssociologi 

Appendix 

BILAGA 1: Information och samtyckesbrev till senior 

 
Hej! 
Jag heter Yaowapa Karlsson och är student vid Uppsala Universitet. Jag håller 
för närvarande på med min C-uppsats i utbildningssociologi som handlar om 
ämnet ”äldres lärande” bland seniorer som fyllt 60 år i XXX 
stadsdelsnämndsområde. Du som väljer att delta i denna studie får gärna vara 
senior och ha fyllt 60 år, både yrkesverksam och icke yrkesverksam. Temat 
kommer att beröra äldres lärande efter 60 år, sin kunskapsutveckling under åren, 
framtiden och vilka barriärer som upplevs i kunskapssökandet. 
Denna studie kommer att utföras genom intervju med dig som varar 30 - 40 min. 
Jag kommer att använda mig av bandspelare för att spela in intervjun. Detta för 
att kunna skriva ut och analysera materialet. Deltagandet vid intervjun är frivilligt 
och uppgiftslämnaren har rätt att avbryta sin medverkan under intervjun men 
även efter att intervjun är genomförd. Den intervjuade behöver inte besvara på 
frågor som denne inte vill.  
 
Under arbetets gång kommer uppgifterna att förvaras inlåsta och kommer endast 
att behandlas av mig. I uppsatsen kommer både citat och referat användas från 
intervjuerna, men det kommer att vara anonyma svar. Det kommer inte att 
framgå i uppsatsen vem som svarat vad. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 
på Uppsala universitet och hos kommunala uppdragsgivaren från och med 
februari 2023. Anonymitet utlovas, d v s allt material kommer att 
avidentifieras. Om Du önskar kan Du få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 
Jag beräknar påbörja mina intervjuer under vecka 46. Tack för att du läst och 
hoppas att du vill medverka i min studie!  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig: 
Yaowapa Karlsson  
Kontaktuppgifter anonymiserats 
Min handledare Lisa Högkil är doktorand vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier.  
Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 
Stockholm/2022 
Namnunderskrift:_____________________________________ 
 
En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla. 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE  

 
Inledningsvis jag igenom samtycke och information om studien med 
informanten – samt fastställer att informanten godkänner inspelning av 
intervjun. Allmänt fastställande av ålder och kön. Yrkesverksam eller icke 
yrkesverksam.  
 
Sedan inleder vi den tematiskt semistrukturerade intervjun som godkänts att 
spelas in, men alla namn ändras vid transkribering så att deltagare därmed 
anonymiseras. 
 
Tema 1 Symboliskt kapital – Vilka fältspecifika symboliska kapital innehar 
informanten, alltså kunskap och förmågor som ger dem fördelar gällande 
utbildningsmarknaden för äldre.  
 
Frågeställning: vilka utbildningsstrategier formas utifrån äldres medhavda 
kapital (kulturellt- och utbildningskapital) 
 

 Hur ser din studiebakgrund ut? 

Stödfrågor:  

- Vem i din närhet motiverade dig till att studera? 

- Vad har dina föräldrar för studiebakgrund? 

- Hur länge studerade du? 

- Är dina studier kopplade till din arbetskarriär? 

- Förstår jag dig rätt när du säger…? 
 
Tema 2 Äldres lärande – hälsovinster och värdet av sammanhang  
 
Frågeställning: Vilka barriärer kring fortsatt bildning och lärande upplever 
seniorer som fyllt 60 år?  
 

 Har du tankar om att börja studera igen? 
Stödfrågor: 

- Har du exempel på vilka studieformer du föredrar? 

- Vilka egenskaper anser du är värdefulla att ha med 

som senior i sin fortsatta bildningsresa? 

- Vill du ge några exempel…? 

- Om inte – vad är det som du känner skulle kunna 

hindra dig? 
 
Tema 3 Ålderism – social identitet och ålderskategorisering 
 
Frågeställning: Hur identifierar sig seniorer med sin ålder? 
 

 Har du några exempel på hur du i din vardag blir behandlad utifrån din 

ålder? 
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Stödfrågor: 

- Vill du ge exempel på hur du blir 

ålderskategoriserad i din vardag? 

- Förstår jag dig rätt när du säger att …? 
 
Tema 4 Tredje åldern – ett aktivt åldrande genom fortsatt bildning som 
pensionär 
 
Frågeställning: Hur ser gruppen på fortsatt bildning efter 60 – 65 – som 
pensionär? 
 

 Hur tycker du att utbildningar bör utformas för äldre? 
Stödfrågor: 

- Har du några exempel? 

- Du sa nyss att … Kan du beskriva mer? 

- Förstår jag dig rätt när du säger?  
 
Bonusfråga: 

Vad innebär ett gott åldrande för dig? 
Stödfrågor: 

- Hur tror du att man finner meningsfullhet som 

pensionär? 

- Du sa nyss att … Kan du beskriva mer? 
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Tabeller 

 

Tabell 2. Tema och underkategorier 

 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Specificerad information om informanter 

 
Agneta   Svensketnisk Kvinna 65 år 73 min Avlagd bildpedagogsexamen Folkhögskola 

Einar Svensketnisk Man 83 år 114 min Högskoleexamen Arkitektutbildning 

Karin Svensketnisk Kvinna 66 år 56 min Högskoleexamen på Socialhögskolan ålderdomsföreståndare 

Aran Icke-svensketnisk Man 65 år 70 min Universitetsexamen inom agronomi i hemlandet 

Universitetsexamen Folkhögskollärare i nya hemlandet Sverige 

Nadia Icke-svensketnisk Kvinna 68 år 70 min Påbörjad universitetsutbildning som Arkiv- och bibliotekarie i hemlandet 

Deysi Icke-svensketnisk Kvinna 61 år 70 min Universitetsexamen inom marknadsföring och kommunikation i hemlandet 

Aigars Icke-svensketnisk Kvinna 88 år 75 min Kontorssekreterarexamen genom handelsskolan 

Per Svensketnisk Man 70 år  48 min Universitetsexamen inom personalvetarprogrammet – inriktning vuxenutbildning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiebakgrund – första och andra åldern Äldres lärande – tredje åldern 

Vilken Lärostil/form har senioren tagit del av som ung: 

Formell, informell eller icke-formell  

Vilken läroform/stil föredrar senior i dagens läge: 

Formell, informell eller icke-formell 

Kapital: vilka utbildningsförmågor-, egenskaper-, och 

kunskaper har senioren alstrat under första och andra 

åldern? 

Kapital: vilka utbildningsförmågor-, egenskaper-, och 

kunskaper värderar senioren i dagsläget? 

Utbildningsstrategier: utbildningsval i sin ungdom Hur tycker seniorer själva att bildning bör utformas för 

seniorer? 
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Tabell 4. Symboliskt kapital, utbildningsstrategierna – första- andra åldern 

 

 
 
 

Informant Antal år i Sverige Befattning  

Under andra 

åldern innan 

pension 

Sysselsättning 

idag under 

tredje åldern 

(vissa har inte 

trätt in i den 

livsfasen än) 

Symboliskt kapital hemifrån och informantens formade 

utbildningsstrategier 

INT1 – Agneta 
65 år 

Svenskfödd bott i 
Sverige hela sitt liv 

Kultursekreterare  Yrkesverksam 
avlönad 

Familjens sysselsättning inom Agronomi (ekonomiskt kapital). Mycket läsning hemma (kulturellt 
kapital). Väninnor och kollegor uppmuntrade till vidarestudier (socialt kapital).  

Tillskansat sig (formell utbildningskapital) genom formella, informella och icke-formella läroformer 
genom medvetna utbildningsstrategier ”vad får jag utav det här? Utbildningen måste ge mig någon 
form av lärdom som jag kan använda till det här osv” (folkhögskoleexamen, uppdragsutbildningar, 
kurser med mera) 

INT2 – Einar 

83 år 

Svenskfödd 

Bott i Sverige 
merparten av sitt liv, 
några i Uganda pga. 
arbete. Korta perioder 
på Island på besök.  

Fysisk 
planerande 
samhällsarkitekt 

Projektledare 

Icke-avlönad 
sysselsättning: 
Spelmansgille, 
föreningsaktiv i flera 
föreningar 

Ena föräldern ingenjör (utbildningskapital + ekonomiskt kapital). Andra förälder tvåspråkig (kulturellt 
kapital – språkligt kapital). Föräldrar uppmuntrade till vidarestudier som skulle ge anställning men såg 
även potential hos honom inom färg och formgivning (socialt kapital) 

Tillskansat sig (formell utbildningskapital) främst genom formell läroform och undermedvetna samt 
medvetna utbildningsstrategier (högskoleexamen) 

INT3 – Karin 
67 år 

Svenskfödd bott i 
Sverige hela sitt liv 

Enhetschef  Yrkesverksam 
avlönad 

Familjens sysselsättning inom Agronomi (ekonomiskt kapital). Farfar uppmuntrade till vidarestudier 
(socialt kapital)  

Tillskansat sig (formell- och icke-formell utbildningskapital) främst genom formell läroform och 
medvetna formade utbildningsstrategier (högskoleexamen och uppdragsutbildningar genom arbetet) 

INT4 – Aran 

65 år 

4 decennier: flydde till 
Sverige vid 25-30 
årsåldern 

Folkhögskollärare  Yrkesverksam 
avlönad 

Modest kulturellt och ekonomiskt kapital. Fadern var synnedsatt och försörjde 14 familjemedlemmar. 
Äldre syskon var politiskt aktiva (kulturellt kapital) 

Tillskansat sig (formell utbildningskapital) genom formell läroform både i gamla hemlandet och i det 
nya hemlandet – medvetet formade utbildningsstrategier (dubbla universitetsexamen) 

INT5 – Nadia 

68 år 

3 decennier: flydde till 
Sverige vid ca 35 
årsåldern 

Stödassistent Yrkesverksam 
avlönad 

Familjens sysselsättning inom handel (ekonomiskt kapital). Ena föräldern hemmavarande och tog 
hand om barnen. Äldre syskon och vänner var politiskt aktiva (kulturellt kapital).  

Hann studera 6 månader på universitet innan regimen störtades och alla lärosäten stängdes ner. 
Informant var redan sedan innan politisk aktiv och fortsatte vara det under flera år (kulturellt kapital). 
Flykt från hemlandet till Sverige. Lärde sig svenska språket på SFI (formell utbildningskapital). 
Uppdragsutbildningar och kurser genom arbete. Tillskansat sig (icke-formell utbildningskapital) genom 
medvetet formade utbildningsstrategier (kursbevis som stödassistent inom LSS)  

INT6 – Deysi 

61 år 

8 år: flyttade till 
Sverige första gången 
vid 20 år och bodde i 
här några år, flyttade 
sedan en andra 
omgång permanent till 
Sverige vid 55 års 
ålder. 

Stödassistent Yrkesverksam 
avlönad 

Familjens sysselsättning inom vård (ekonomiskt kapital). Ensamstående förälder som var statligt 
anställd inom vård (i hemlandet krävdes ingen yrkeslegitimation att utöva vårdyrke). Mormor 
uppmuntrade informant att studera vidare samt yttre omständigheter som stärkte informants ambition 
att göra en ”klass-resa” (socialt kapital).  

Flerspråkig till följd av samhällets strukturella system att utöva flera språk i vardagen (språkligt kapital). 
Tillskansat ekonomiskt kapital under sitt arbetsliv som möjliggjort flytt och omställning till Sverige vid 
55 års ålder. Tillskansat (formell- och icke-formell utbildningskapital) genom medvetna 
utbildningsstrategier (universitetsexamen från hemlandet, uppdragsutbildningar via arbete i Sverige).  

INT7- Aigars 

88 år 

8 decennier: Flydde till 
Sverige vid 10 års 
ålder. Bodde och 
arbetade i Tyskland 
sista decenniet innan 
pension.  

Gymnasierektor Icke-avlönad 
sysselsättning: 
Ordförande i 
förening 

Familjens sysselsättning högt ansedda idrottare som flydde kriget i Lettland (ekonomiskt och kulturellt 
kapital). Emellertid blev modern ensamstående men tillskansa sig språkligt kapital snabbt och med 
hög ambition att integreras i nya hemlandet (utbildningskapital och språkligt kapital). 

Ekonomiska barriärer under hela första- och början av andra åldern ledde till att informant tidigt 
formade medvetna utbildningsstrategier för att kunna avlägga en examen (formell utbildningskapital). 
Sedan dess har informant varit politisk aktiv under större delen av sitt liv samt även haft höga 
befattningar under långa perioder av andra-, samt även tredje åldern (icke-formell utbildningskapital). 

INT8 – Per 

70 år 

Svenskfödd bott i 
Sverige hela sitt liv 

Säljlärare Icke-avlönad 
sysselsättning: 
Styrelsemedlem i 
förening 

Familjens sysselsättning inom Agronomi (ekonomiskt kapital). Föräldrarna motsatte sig 
vidareutbildning.  

När informant fyllde 30 år fanns en hög ambition att vidareutbilda sig med anledning av risk för tidig 
fysisk förslitning till följd av fysisk krävande arbete, informant formade medvetna utbildningsstrategier 
för att förbättra sin sociala position samt främja hälsan. Partner samt föreläsare var förebilder som 
uppmuntrade till universitetsutbildning (socialt kapital). Tillskansat sig (formell utbildningskapital) 
genom erhållen universitetsexamen.  
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Tabell 5. Alstrad kapital under första- och andra åldern 

 
 
 

Inf. Första åldern Andra åldern 

INT1 Formell utbildningskapital - grundskola och folkhögskola, språkligt kapital, socialt kapital Icke-formell, formell- och informell utbildningskapital, tekniskt kapital, socialt kapital, 
ekonomiskt kapital 

INT2 Formell utbildningskapital - grundskola och universitet, språkligt kapital, socialt kapital Icke-formell, formell utbildningskapital, tekniskt kapital, socialt kapital, språkligt kapital, 
ekonomiskt kapital 

INT3 Formell utbildningskapital - grundskola och högskola Icke-formell och informell utbildningskapital, tekniskt kapital, socialt kapital, ekonomiskt 
kapital 

INT4 Formell utbildningskapital - grundskola och universitet, språkligt kapital, socialt kapital Icke-formell, formell och informell utbildningskapital, tekniskt kapital, socialt kapital 

INT5 Formell utbildningskapital – grundskola, socialt kapital Icke-formell, - formell, - informell utbildningskapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital 

INT6 Formell utbildningskapital – grundskola och universitet, språkligt kapital, socialt kapital 
tekniskt kapital 

Icke-formell, - informell utbildningskapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital,  

INT7 Formell utbildningskapital – grundskola och handelsskola, språkligt kapital, socialt kapital Icke-formell, - informell utbildningskapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, 

INT8 Formell utbildningskapital - grundskola och universitet, socialt kapital informell utbildningskapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital. 

 

Tabell 6. Sammanställning över hur- och vad seniorer vill studera 

 
 
 
 

Äldres lärande: Kapital som tillerkänns värde inom kontexten äldres lärande: 

Vilken läroform/stil föredrar senior i dagens läge: 

Formell, informell eller icke-formell 

Formell utbildning som ökar seniorens kompetens och främjar 

seniorens autonomi och självständighet: IKT, vardagsjuridik, barn-, 

kultur och scenkonst.  

Informella utbildningar som främjar social aktivitet och centrala fysiska 

platser att mötas på för seniorer. Åldersinkluderande och 

åldersöverskridande interaktioner i form av informella studiecirklar.  

Kapital: vilka utbildningsförmågor-, egenskaper-, och kunskaper 

värderar senioren i dagsläget? 

IKT-litteracitet (formell tekniskt kapital). Vardagsjuridik (formell 

Utbildningskapital). Klä om möbler, trädgårdsarbete, hälsa, 

bokcirklar, vandring, sånglektioner (informell 

utbildningskapital/kulturellt kapital). Nyfiken som i detta sammanhang 

kan tolkas som studiemotivation och omedveten strategi att utforska för 

lärandets skull.  

Hur tycker seniorer själva att bildning bör utformas för seniorer? IKT-utbildning anpassad för seniorer, central plats att vistas på som 

sker i mindre sammanhang. Mycket repetitioner, daglig IT-motion för att 

uppnå IKT-litteracitet,  

Vardagsjuridik anpassad för senior (arvsrätt, konsumentköplagen) 

Kreativa, sociala och fysiska miljöer där seniorer får träffas och utöva 

praktisk läroform 

Folkbildning som formell läroform som syftar till att välkomna alla och 

jämna ut sociala ojämlikheter, ge alla samma livschanser 

Historielektioner; både bland gruppen äldre och av gruppen äldre.  

Studiecirklar som inkluderar alla åldrar för öppna och lärorika 

diskussioner 


