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Sammanfattning 

Ålder är en diskrimineringsgrund som inte fått lika mycket uppmärksamhet som exempelvis 

etnicitet och kön. När åldersdiskriminering uppmärksammas är det ofta fokus på hur äldre 

drabbas och inte yngre. Denna uppsats har därför som syfte att ta reda på hur unga med högre 

utbildning upplever att deras ålder påverkar dem i arbetslivet, samt om vissa upplevelser kan 

ses som ålderistiska. För att undersöka detta har en kvalitativ metod i form av intervjuer 

använts. Resultatet från intervjuerna har förklarats med hjälp av de teoretiska perspektiven 

ålderskodning, ålderism och intersektionalitet. Det som framkommit är att ungas ålder 

påverka dem i arbetslivet på många olika vis. Påverkan har både framförts som positiv och 

negativ. Ibland upplever också intervjupersonerna sig diskriminerade och orättvist 

behandlade. Några exempel på detta är att inte väljas vid anställning, att det finns skillnad i 

yrken/arbetsuppgifter och negativt bemötande. En diskussion om när skillnad utifrån ålder 

kan bedömas vara ålderism förs i samband med detta. I upplevelserna framkommer det också 

hur ålder samverkar med andra aspekter. De tre aspekter som lyfts fram är kön, erfarenhet 

och arbetsroll. De som utövar skillnad utifrån ålder har framförts vara chefer, klienter/kunder 

och äldre kollegor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ålderism, Ålderskodning, Unga,  Arbetsliv. 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

2. Litteraturgenomgång ............................................................................................................ 3 

3. Teoretisk referensram ........................................................................................................... 6 

3.1. Definitioner av ålderism ................................................................................................. 6 

3.2. Ålderskodning ............................................................................................................... 8 

3.3. Intersektionalitet ............................................................................................................ 9 

4. Metod och material ............................................................................................................ 11 

4.1. Urval .......................................................................................................................... 11 

4.2. Intervjuguide ............................................................................................................... 13 

4.3. Genomförande av intervjuer .......................................................................................... 13 

4.4. Bearbetning av data och analys ...................................................................................... 14 

4.5. Etik ............................................................................................................................ 15 

4.6. Tillförlitlighet och trovärdighet ..................................................................................... 16 

5. Analys .............................................................................................................................. 18 

5.1. Skillnad i förväntningar, bemötande och möjligheter ........................................................ 18 

5.1.1. Förväntningar ........................................................................................................ 18 

5.1.2. Bemötande och anpassning av beteende ................................................................... 19 

5.1.3. Möjligheter och begränsningar ................................................................................ 21 

5.2. De som utövar skillnad ................................................................................................. 23 

5.3. Ålders samverkan med andra aspekter ............................................................................ 23 

5.3.1. Kön...................................................................................................................... 23 

5.3.2. Erfarenhet ............................................................................................................. 26 

5.3.3. Arbetsroll ............................................................................................................. 27 

5.4. Resultat rörande ålderism.............................................................................................. 28 

6. Diskussion ........................................................................................................................ 30 

6.1. Besvarande av frågeställningar ...................................................................................... 30 

6.2. Reflektioner kring uppsatsen ......................................................................................... 31 

7. Källförteckning .................................................................................................................. 33 

7.1. Tryckta källor .............................................................................................................. 33 

7.2. Elektroniska källor ....................................................................................................... 33 

Bilagor ................................................................................................................................. 36 

Bilaga 1: Intervjuguide ....................................................................................................... 36 

 



1 
 

1. Inledning  

Ålder är tillsammans med klass, kön och etnicitet en av de grundläggande komponenterna av 

strukturerad ojämlikhet. Av dessa har ålder blivit minst uppmärksammad runt om i världen 

och det ses ofta som något ‘normalt’ (Macnicol 2006). I Sverige infördes ålder som en av sju 

diskrimineringsgrunder i samband med att den nya diskrimineringslagen (2008:567) trädde i 

kraft år 2009. Detta infördes för att följa EU-rätten, då EU antog ett direktiv för allmän ram 

för likabehandling redan år 2000. I denna står det bland annat skrivet att:  

Förbudet mot åldersdiskriminering är en viktig faktor för att uppnå de mål som 

fastställs genom riktlinjerna för sysselsättning och för att uppmuntra mångfald inom 

sysselsättningen. Särbehandling på grund av ålder kan dock motiveras under vissa 

förhållanden och kräver alltså särskilda bestämmelser som kan variera efter 

förhållandena i medlemsstaterna (Rådets direktiv 2000/78/EG, s. 2). 

 

Åldersdiskriminering har med andra ord inte varit lika uppmärksammat i Sverige som i andra 

länder. Detta är tydligt då det först lagfördes efter EU:s direktiv. Efter införandet som en av 

diskrimineringsgrunderna har åldersdiskriminering lyfts fram mer. Då denna typ av 

diskriminering först fått uppmärksamhet på senare år är det intressant att utforska vad som 

egentligen sker ute i det svenska arbetslivet. Något annat som är av värde att lyfta är att lagen 

är åldersneutral. Trots detta har forskare påpekat att fokus i forskningen ligger på äldre. Det 

finns få studier om yngre (Bratt et al. 2018). Samtidigt pekar statistik på att många yngre 

anmäler åldersdiskriminering (Gee, Pavalko & Long 2007). Detta gör det intressant att ta 

reda på hur unga i Sverige som upplever att deras ålder påverkar dem. Upplever de att deras 

ålder har betydelse i arbetslivet? Finns det upplevelser av åldersdiskriminering och hur tar det 

sig i sådana fall uttryck? Dessa frågor är som det få har ställt sig, trots att det finns studier 

som belyser att åldersdiskriminering mot yngre är något som faktiskt sker. Det finns med 

andra ord ett behov av att utforska detta område. 

 

Som citatet tar upp kan särbehandling utifrån ålder ibland ses som motiverad. Exempelvis är 

det få som ifrågasätter att man måste fyllt 18 för att rösta i valet eller för att få ta körkort. På 

grund av detta har en bred ansats valts i uppsatsen, där upplevelser av när ålder har betydelse 

diskuteras för att kunna beskriva variationen i dessa. Med utgångspunkt i ungdomars egna 

upplevelser av att vara diskriminerade samt baserat på definitioner av ålderism tolkas vissa 

handlingar och händelser som ålderistiska. I uppsatsen används genomgående begreppen 
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ålderism och åldersdiskriminering. För att förtydliga hur dessa använts kan det kort 

sammanfattas som att åldersdiskriminering ses som praktiker som diskriminerar utifrån ålder, 

vilket både kan vara institutionella och i from av individers beteende. Ålderism ses här som 

ett begrepp som innehåller mer nyanser och innehåller, förutom det som tagits upp vara 

åldersdiskriminering,  även sådant som stereotyper och maktstruktur. Med andra ord kan en 

handling vara ålderistisk, utan att det är åldersdiskriminering. Ett dilemma som denna uppsats 

försöker lyfta fram och förklara är när något kan bedömas vara ålderistiskt. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Då det finns begränsat med 

forskning på ungas upplevelser av åldersdiskriminering i arbetslivet har en explorativ ansats 

valts. På grund av att en explorativ ansats ligger till grund bedömdes att en bred definition av 

åldersdiskriminering var lämplig. Fokus ligger därför först på att undersöka när ålder har 

betydelse och skapar skillnad, för att därefter tolka och diskutera när denna skillnad kan vara 

ålderism. Frågeställningarna formulerades i början väldigt brett för att sedan under arbetets 

gång bli mer specificerade. De första två frågeställningarna skapades för att få en 

övergripande förståelse för skillnad utifrån ålder och vilka former det kan ta. Den 

frågeställningen som berör ålders samverkan med andra aspekter framkom för att belysa 

fenomenets komplexitet. Den sista frågeställningen, om när något kan ses som ålderism, 

skapades för att fånga in att när något är ålderism är en fråga om bedömning. För att kunna 

besvara dessa frågeställningar har kvalitativa intervjuer gjorts och resultatet från dessa har 

sedan kopplats samman med ålderism, ålderskodning och intersektionalitet. Vad som räknas 

som ung kan variera beroende på situation. I denna uppsats har ung avgränsats till 18-29 år.  

Syfte: 

Hur upplever unga med högre utbildning att deras ålder påverkar dem i arbetslivet, och när 

kan vissa upplevelser ses som ålderistiska? 

Frågeställningar: 

-Vilka skillnader i förväntningar, bemötande och möjligheter utifrån ålder i arbetslivet kan 

urskiljas? 

-Vem och/eller vad utövar skillnad utifrån ålder i arbetslivet? 

-Hur samverkar ålder med andra aspekter i upplevelser av skillnad? 

-När kan skillnad utifrån ålder bedömas vara ålderism? 
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2. Litteraturgenomgång  

Det finns idag omfattande forskning om åldersdiskriminering. Fokus ligger ofta i dessa på 

gruppen äldre och färre har studerat åldersdiskriminering gentemot yngre (Bratt et al. 2018). 

Intressant nog visade en kvantitativ studie att antalet anmälningar av åldersdiskriminering är 

hyfsat hög hos individer i 20 årsåldern och som lägst i 30 årsåldern. Detta för att sedan öka 

igen efter 30 (Gee, Pavalko & Long 2007). Detta stämde även överens med en annan 

kvantitativ studie som visade att unga (18-26 år) och äldre vuxna (61-92 år) anmälde 

signifikant mer upplevd åldersdiskriminering än medelålders vuxna (Garstka, Hummert & 

Branscombe 2005). De studier som diskuteras nedan är sådana som fokuserar på unga och 

äldre, enbart unga eller hur åldersdiskriminering samverkar med andra 

diskrimineringsgrunder. 

 

En av dem som inkluderade både unga och äldre i sin undersökning om åldersdiskriminering 

i arbetslivet är Krekula (2011). Resultatet bygger på 4 fokusgruppsintervjuer som totalt 

inkulderade 23 personer som var mellan 22-61 år. 14 av dessa var kvinnor och 9 var män. Det 

påpekas att resultatet visar att diskriminering utifrån ålder drabbar både de som ses som äldre 

och yngre. Krekula (2011) redogör för åldersskämt som en del av resultatet, vilket ses som ett 

uttryck för åldersbaserad missgynnande särbehandling och konstateras vara exempel på 

vardagsdiskriminering. Vidare belyser hon hur horisontell ålderssegregering på arbetsplatser 

kan härledas både till individuella val och till institutionalisering av ålderskodningar. Det tas 

bland annat upp att fördelningen av arbetsuppgifter inte bygger på individuella förmågor, 

utan eftertraktade egenskaper i en viss situation som kodas till en viss åldersgrupp. I samband 

med detta konstateras att ålderskodningar är praktiker som kan ligga till grund för 

diskriminering. Krekula (2011) menar att ålderpositionens föränderlighet för med sig 

utmaningar i hur åldersdiskriminering kan uppmärksammas. Detta då konsekvensen kan bli 

att diskriminering av yngre i vardagen kan ses som mindre problematisk än annan form av 

diskrimningernd på grund av att alla får ta del av fördelarna riktat mot äldre förr eller senare. 

Hon konstaterar också att kategorierna ung eller gammal varierar beroende på arbetsplats och 

kan förklaras som att man genom kategoriseringar förhåller sig till och då även upprätthåller 

de accepterade ålderskodningarna på arbetsplatsen. Avslutningsvis framförs att två processer 

som kan ligga till grund för diskriminerande praktiker är ålderskodningar och att kronologisk 

ålder tros säga något om hur länge en individ stannar kvar på en arbetsplats, vilket påverkar 
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hur lönsam denne kan ses som investering. Att ålderskodning kan ligga till grund för 

diskriminerande praktik visar att åldersdiskriminering i arbetslivet inte endast är en följd av 

enskilda personers handlingar eller av unika händelser, utan även är en följd av 

vardagsrutiner som ålderskodas och på så sätt skapar grund för diskriminerande praktiker 

(Krekula 2011). 

 

Ytterligare en relevant aspekt i samband med åldersdiskriminering är hur detta kan samverka 

med andra diskrimineringsgrunder. En faktor som tagits upp i kombination med ålder är kön. 

Duncan och Loretto (2004) påpekar att begränsad kunskap finns om hur ålder och kön skapar 

nackdelar i anställningssituationer. Med detta som bakgrund har de genomfört en kvantitativ 

studie som baserar sig på över 1000 svar från anställda inom ett stort brittiskt företag. Deras 

resultat visade att anställda över 45 och anställda under 25 var mest utsatta för negativ 

åldersdiskriminering, samt att detta var mer utpräglat för kvinnor än för män. Utifrån 

resultatet konstateras att det finns en så kallad “Prime age” i arbetslivet då man inte ses som 

för ung eller för gammal, då en person är minst utsatt för åldersdiskriminering. Det tas även 

upp att flera unga mellan 16-29 år anmälde negativt beteende mot dem. När det gäller 

skillnader mellan kön i upplevelse av åldersdiskriminering framförs att det fanns både 

likheter och skillnader mellan könen. Att ses som för ung eller för gammal hade en större 

negativ inverkan för kvinnor än för män. Detta kopplas samman med att vara kvinna 

intensifierar åldersfördomar. Det var oftare kvinnor än män som gav exempel på 

åldersdiskriminering i form av negativa attityder och dessa var ofta kopplade till kvinnors 

utseende eller sexualtitet. Det tas även upp att exempel på åldersdiskriminering från män mer 

sällan innehöll kopplingar till kön (Duncan & Loretto 2004). 

 

En rapport från Department for Education and Employment [DfEE] (2001), om attityder och 

erfarenheter från unga angående ålderism, var en av de få som endast hade fokus på unga och 

deras upplevelser. Rapporten bygger på gruppdiskussioner och djupintervjuer med totalt 114 

deltagare. DfEE (2001) lyfter att bland deras deltagare som var mellan 16-30 år hade flera 

upplevelser av åldersdiskriminering i arbetslivet i någon form. Dessa upplevelser relateras till 

opassande beteenden av olika slag från äldre kollegor och chefer som exempelvis retning 

eller mobbning. Några exempel på sammanhang där åldersdiskriminering upplevts enligt 

rapporten är i anställningssituationer, utbildning och befordran. DfEE (2001) konstaterar 

utifrån deras resultat att de med mer erfarenhet och kvalifikationer har mindre sannolikhet att 



5 
 

bli utsatt för åldersdiskriminering än de ännu yngre med mindre erfarenhet och 

kvalifikationer.  

 

Sammanfattningsvis kan unga utifrån tidigare forskning ses som en grupp som upplever 

åldersdiskriminering. Trots detta har de inte fått samma fokus som äldre. Ålder har också 

påpekats vara en svår diskrimierngingsgrund att uppmärksamma på grund av att den är 

föränderlig. Det framkommer ovan att unga upplever åldersdiskriminering i arbetslivet, vilket 

bland annat sker i form av opassande beteende från äldre kollegor och chefer, men att 

upplevelser av åldersdiskriminering även finns vid anställningssituationer, vidareutbildning 

och befordran. Allt detta visar att det finns ett behov av att vidare undersöka diskriminering 

av unga i arbetslivet. I denna undersökning är förhoppningen att fler upplevelser ska föras 

fram och kunna ge en djupare förståelse av åldersdiskriminering mot unga.  
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3. Teoretisk referensram  

Nedan presenteras de teorier och begrepp som bedömts som lämpliga utifrån uppsatsens 

syfte, tidigare forskning inom syftets område och insamlat material. Det som tas upp i detta 

kapitel är ålderism, ålderskodning och intersektionalitet. Ålderskodning och ålderism valdes 

utifrån syftets inriktning på skillnad utifrån ålder. Intersektionalitet framkom som ett 

nödvändigt perspektiv efter att intervjuerna genomförts då sådant som kön i kombination med 

ålder nämndes i hög grad i intervjuerna.   

3.1. Definitioner av ålderism  

Istället för åldersdiskriminering används istället begreppet ålderism som teoretiskt 

utgångspunkt. Vad är då skillnaden på ålderism och åldersdiskriminering? Heikkinen och 

Krekula (2008) förklarar att dessa både har använts som synonymer och som två olika 

begrepp. Författarna hänvisar till Macnicols (2006) definitioner av åldersdiskriminering och 

ålderism som är skilda åt, där ålderism bland annat inkluderar attityder, föreställningar och 

fördomar, medan åldersdiskriminering, enkelt beskrivet, handlar mer om diskriminerande 

beteenden och praktiker. I denna uppsats ses åldersdiskriminering och ålderism inte som 

synonymer. Åldersdiskriminering ses som en del av ålderism, men ålderism kan ses innefatta 

mer än åldersdiskriminering. Ålderism är ett bredare perspektiv som även kan innehålla 

sådant som ses för subtilt för att vara åldersdiskriminering. 

 

Ålderism är ett begrepp som har definierats på flera olika sätt. Med utgångspunkt i en artikel 

av Heikkinen och Krekula (2008) om ålderismbegreppet kan det konstateras att ålderism 

skiljer sig från andra “ism” då ålder är en mer föränderlig position än till exempel kön och 

etnicitet. Vidare påpekas att definitioner av ålderism i vissa fall riktas mot en viss 

ålderskategori, men att det enligt författarna är att föredra en oriktad definition. En oriktad 

definition gör att fler ålderskategorier kan ingå och gör att forskningen istället kan fokusera 

på hur maktrelationer utifrån ålder skapas och hålls vid liv. Den ålderskategori som fått mest 

fokus i samband med ålderism är äldre. Westman (1991) skriver att det har beskrivits hur 

äldre påverkas av ålderism, men att det inte har blivit tillräckligt uppmärksammat hur det 

påverkar unga. 
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Fördomar, stereotyper och attityder är det som Heikkinen och Krekula (2008) anser mest 

dyka upp i samband med definitioner av ålderism. Definitioner med detta som grund 

diskuterar sällan makt och kommer enligt författarna inte med något nytt. Diskriminering är 

nästa del som ses utgöra en betydande del i definitioner av ålderism. Diskriminerande 

praktiker har valts som benämning då diskrimineringen har påpekas inkludera både hur 

människor beter sig och institutionella praktiker. I den sista delen lyfts ålder fram som en 

grund för asymmetrisk maktstruktur. Det finns åldersbaserade maktrelationer på alla olika 

samhällsnivåer och detta påverkar även interaktioner och formen av institutionella praktiker. 

Med detta som bakgrund blir diskriminering inte något som endast sker i form av avsiktliga 

handlingar, utan något som även finns i institutionella rutiner (Heikkinen & Krekula 2008).   

 

Det finns med andra ord mycket att tänka på vid användningen av begreppet. För att undvika 

att använda en definition som inte passar väl med syftet, upplevdes det som mest lämpligt att 

beskriva hur ålderism förstås i denna uppsats. Ålderism innefattar i denna uppsats alla tre 

följande aspekter: 1) fördomar, attityder eller stereotyper utifrån ålder 2) diskriminerande 

praktik utifrån ålder och 3) asymmetrisk maktstruktur utifrån ålder. Alla dessa ses i sig som 

ålderism, men kan även ske i kombination. Något som är viktigt att betona i samband med 

denna uppsats är dock att det kan vara svårt att avgöra vad som är ålderism och inte, det blir 

en bedömningsfråga om orättvisa. I denna undersökning utgår bedömningen från 

ungdomarnas egna upplevelser av diskriminering samtidigt som tidigare forskning, läs de tre 

nämnda aspekterna av ålderism,  blir ett slags ”lackmus”-test om möjlig förekomst av 

ålderism. I denna undersökning utgår bedömningen från ungdomarnas upplevelser och från 

tidigare forskning, vilket kopplas samman med de tre dimensionerna av ålderism.  

 

En utgångspunkt i denna uppsats vid bedömningen kring ålderism är att se till upplevd 

diskriminering. Att utgå från upplevd diskriminering (perceived discrimination) är något som 

är vanligt förekommande i forskning (Hausmann et al. 2008), (Schmitt & Branscombe 2011). 

Gällande de tre komponenterna av ålderism kommer det att tolkas när något kan ses vara en 

stereotyp, fördom eller attityd, diskriminerande praktik eller asymmetrisk maktstruktur. Då 

flera av dessa begrepp är komplexa redogörs de synsätt som ligger bakom dem nedan.  

 

Här ses stereotyper som övergeneraliserade egenskaper eller kvaliteér som associeras med 

individer som tillhör en viss social grupp, vilket resulterar i att dessa appliceras på alla som 

ingår i den gruppen (Hinton 2000). Exempel på detta är att tala om tyskar inte har humor. När 



8 
 

det gäller diskriminerande praktik ingår här både så kallad direkt och indirekt diskriminering. 

Enligt Diksrimineringsombudsannen [DO] är direkt diskriminering då en individ missgynnas 

genom att bli behandlad på ett sämre vis än någon annan i en situation som ses som 

jämförbar. Ett exempel på detta är att två anställda med liknande roll, kompetens och 

erfarenhet inte får samma möjligheter till utbildning på grund av till exempel kön, ålder eller 

etnicitet. Indirekt diskriminering är då en regel eller rutin missgynnar individer utifrån 

exempelvis ålder eller kön. Dessa regler eller rutiner kan uppfattas som neutrala och gälla alla 

på samma vis, men obemärkt missgynna en viss grupp. Exempelvis kan krav på längd 

påverka män och kvinnor olika då män i snitt är länge än kvinnor (DO 2018). Asymmetrisk 

maktstruktur är svårare att använda som grund för bedömning och skapar här istället mer en 

bakomliggande förståelse. Ett begrepp som kopplas till asymmetrisk maktstruktur är ‘power 

over’ eller makt-över. Allen (1998) beskriver  ‘power over’ som en aktörs förmåga att 

begränsa andra aktörers valmöjligheter på ett betydande sätt. Detta begrepp ses här som ett 

förtydligande av tolkningen av asymmetrisk maktstruktur. 

3.2. Ålderskodning 

Ålderskodning är ett perspektiv som här används för att förstå vad som ligger bakom 

ålderismen. Den definition som ligger till grund är följande: 

“Särskiljande praktiker som baseras på och som bevarar föreställningar om handlingar, 

fenomen och karakteristiska egenskaper som förenade med och lämpliga för avgränsade 

åldrar“(Krekula 2009, s. 8, min översättning). Med andra ord kan det beskrivas som att olika 

åldersgrupper tillskrivs vissa egenskaper eller kvaliteér. Dessa egenskaper kan både vara 

sådant som ses som “positivt” och “negativt”. 

 

Krekula (2009) skriver att det finns en likhet med stereotyper, men att ålderskodning för med 

sig ett bredare analytiskt perspektiv, samt innehåller kodning av situationer, fenomen och 

aktiviteter. Stereotyper berör åsikter och tankar om medlemmarnas i en grupps beteenden och 

kännetecken. Ett exempel på detta kan vara att om det finns en stereotyp om att unga är 

pigga, då finns det en tanke eller åsikt om att alla unga är pigga.Vid ålderskodning, om 

egenskapen pigg kodas till unga, kan detta även innebära att vissa handlingar eller aktiviteter 

ses som mer eller mindre lämpliga för unga, vilket kan få olika konkreta följder. Med andra 

ord fångar ålderskodning mer processer och komplexitet, vilket innebär att sådant som följder 

kan belysas.  
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Något som Krekula (2009) belyser är hur individer “gör” ålder och påpekar att kategorier 

som ålder inte endast skapas genom diskurser, utan också genom daglig interaktion. Vidare 

framförs att kategorisering inte bör ses som synonymt med ålderskodning då ålderskodning 

också berör individers identifikation med kategorier. Ålderskodning beskrivs också innehålla 

de praktiker där vissa kvaliteter blir ihopkopplade med en ålder som en slags strategi eller 

tillgång. Utifrån detta presenterar Krekula (2009) ålderskodning som något man gör eller 

utövar. Hon menar att genom att se ålderskodning som en resurs i interaktion, belyses att 

ålderskodning utövas genom interaktionen mellan individer. Även Krekula och Johansson 

(2017) skriver om görande av ålder och påpekar att ålder är resultat av handling. De förklarar 

detta som att individer förstår sig själva och försöker förklara beteenden utifrån ålder. De kan 

även få fördelar eller begränsa sig själva på grund av föreställningar som de har om vad som 

ses som lämpligt utifrån ålder. Det påpekas även att ålder som görande på grund av detta 

alltid rymmer en maktdimension. 

 

Krekula (2009) menar att ålderskodning sker genom att först dela in individer i 

ålderskategorier, därefter blir varje ålderskategori blir ihopkopplade med olika kvalitéer och 

sedan blir situationer eller aktiviteter kodade som mer eller mindre lämpade för olika 

ålderskategorier. De antaganden som finns om de inneboende kvaliteérna hos en viss 

ålderskategori kan upprätthållas via sanktioner som exempelvis att få någon att känna skam 

då den avviker från de kodade förväntningarna. Dessa kan även förnyas då de blir 

institutionaliserade, vilket innebär att de blir inbäddade i praktiker eller inskrivna i regler 

(Krekula 2009). Heikkinen och Krekula (2008) belyser också skillnaden mellan 

ålderskodning och ålderism. De påpekar att begreppen belyser olika delar av samma process 

där ålderskodningen möjliggör analyser av hur processer av diskriminering och 

maktrelationer utövas och bevaras. 

3.3. Intersektionalitet 

Ett annat perspektiv som  här används för att fördjupa förståelsen av ålderism är 

intersektionalitet. Giddens och Sutton beskriver kortfattat intersektionalitet som “Studiet av 

hur olika former av förtryck kombineras och vilken effekt det får. När klass och etnicitet eller 

kön och klass kombineras kan det till exempel ge upphov till djupare och mer komplicerade 

former av social ojämlikhet” (Giddens & Sutton 2014, s. 692). En annan förklaring av 
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begreppet är Collins (2000) som skriver att intersektionalitet är särskilda former av korsande 

förtryck som exempelvis etnicitet och kön. Intersektionella paradigm, menar Collins, 

påminner oss om att förtryck inte kan bli förminskat till en grundläggande typ, utan de 

påverkar varandra och skapar tillsammans med varandra orättvisa. Det finns stora likheter i 

dessa förklaringar om förtryck och att det är dessa som i kombination med varandra som 

leder till ojämlikhet eller orättvisa. I det exempel som tas upp ingår dock inte ålder, utan det 

som tas upp i sammanhanget är kön, klass  och etnicitet. Collins (2000) tar även upp 

sexulaitet och nationalitet som exempel. Detta är endast exempel, men visar att ålder som 

diskrimineringsgrund inte är det som först kommer till tanken. 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och avvägningar som skett om metoden. Först 

presenteras kort uppsatsens ansats och val av metod. Sedan följer information om urval, 

intervjuguide, genomförande av intervjuer, bearbetning av analys, etik, tillförlitlighet och 

trovärdighet.   

 

Som tidigare nämnt har en explorativ ansats valts. Den explorativ ansatsen valdes då ungas 

upplevelse av deras ålders påverkan är ett forskningsområde som ej utforskats i stor grad och 

syftet i grunden handlar om att utforska och förstå hur fenomenet ser ut. Rosengren och 

Arvidson (2002) skriver att explorativ forskning handlar om att bege sig ut i det okända för 

att upptäcka sådant som hur fenomenen som undersöks ser ut och vilka fenomenets 

karakteristiska egenskaper är. På grund av att det är upplevelser av ett fenomen som står i 

fokus ansågs den kvalitativa metoden mest lämplig.  

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativ metod handlar om att studera sådant som 

upplevelser, känslor och intentioner, medan kvantitativ metod berör sådant som har med 

kvantiteter, antal och siffror att göra. Även Trost (2010) beskriver denna skillnad som att 

kvantitativa studier använder ord som exempelvis fler, längre eller mer, medan kvalitativa 

studier vill hitta mönster och förstå hur människor resonerar eller reagerar. Kvalitativ data 

beskriver ett fenomen och hur detta fenomen fungerar (Ahrne & Svensson 2015). Valet av en 

kvalitativ studie innebär i detta fall att det inte är hur många av de unga som upplever att 

deras ålder påverkar dem arbetslivet som är det intressanta, utan fokus är att förstå hur det 

påverkar. Om en annan metod valts hade det påverkat forskningsfrågan. Vid en kvantitativ 

studie hade frågorna inte kunnat gå in på upplevelser och fenomenet i sig i samma 

utsträckning. Det hade handlat mer om kvantiteter och mindre om enskilda upplevelser.  

4.1. Urval  

Rosengren och Arvidson (2002) skriver om populationen, vilket är alla de som lever upp till 

de definierade undersökningsenheterna. Det förklaras att då populationen operationaliseras, 

görs mätbar, krävs en specificering av huvudbegreppen. I denna undersökning har “ung” 

avgränsats till 18-29 år. Det har även bestämts att informanterna ska ha tagit examen från 

universitet eller högskola och att de ska ha börjat arbeta efter dessa studier. Åldersgränsen 
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sattes utifrån myndighetsåldern, tiden det tar att utbilda sig och tidigare forskning. Under 

intervjun tillfrågades även alla informanter om de identifierade sig som ung, vilket alla 

gjorde. Högre utbildning valdes utav intresse och tillgänglighet. Att informanterna skulle 

kommit ut i arbetslivet var viktigt då arbetslivet står i fokus i undersökningen.  

 

Trost (2010) beskriver bekvämlighetsurval som att ta de som finns tillgängligt. Vidare 

påpekas att en form av bekvämlighetsurval är snöbollsmetoden, vilket innebär att allt börjar 

med en intervju och efter att den är klar ställer man frågan om den intervjuade känner någon 

lämplig person som skulle kunna bli intervjuad. Detta fortsätter tills antal intervjuer uppnått 

önskat antal. Trost (2010) hävdar även att denna metod är passande vid kvalitativa studier då 

det inte finns samma krav på representativitet i statistisk mening. På frågan hur stort urvalet 

ska vara ges svaret att ganska få intervjuer vid kvalitativ metod är att föredra då många 

intervjuer kan göra materialet svårhanterligt och kan göra det svårt att få en överblick.  

 

Tanken var från första början att inte göra ett snöbollsurval, utan att gå genom universitetets 

alumnnätverk. En förfrågan lades ut på nätverkets Linkedin, men utan framgång. En 

anledning till detta kan vara att det krävs mer av individen att själv ta steget att höra av sig än 

om denne blir tillfrågad. I denna undersökning skedde en pilotintervju. Den person som 

intervjuades till pilotintervjun behövde som resten av informanterna vara mellan 18-29 år, 

tagit examen från universitet eller högskola och kommit ut i arbetslivet. Det var svårt att hitta 

någon som uppfyllde alla dessa kriterier inom min bekantkrets, vilket innebar att personen 

var en väns bekant. Detta var med andra ord en person jag aldrig tidigare träffat. Då den 

första planen för urvalet misslyckats utgick urvalet istället från informanten till pilotintervjun. 

Denne personen blev tillfrågad om den kände någon som levde upp till kriterierna och kunde 

tänka sig ställa upp, sedan frågade jag den personen om den kände någon och så vidare. 

Kontakt togs genom mail och Facebook. Urvalet ledde till att två män och tre kvinnor 

intervjuades i åldrarna 25-26 år. Att åldrarna varierade i så pass liten grad kan troligen ha 

påverkats av snöbollsurvalet och vilka personen dessa informanter kände. En annan möjlig 

förklaring är att det först är i dessa åldrar som de flesta är färdigutbildade och ute på 

arbetsmarknaden.  
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4.2. Intervjuguide 

I samband med intervjuguider tas ofta begreppen standardisering och strukturering upp. Trost 

(2010) förklarar att standardisering innebär graden till vilken situationen och frågorna är 

samma för de som intervjuas. Strukturering däremot har två betydelser; om frågorna har fasta 

svarsalternativ och hur hög eller låg grad av struktur en intervju har. Vidare påpekas att 

kvalitativa intervjuer överlag har hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. 

 

De intervjuer som genomförts i denna undersökning har varit strukturerade, vilket här menas 

att de har handlat om ett tydligt avgränsat område. Frågorna har varit öppna, med andra ord 

utan svarsalternativ. Frågorna i intervjuguiden var samma till alla, men gav även utrymme för 

följdfrågor. Intervjuguiden var indelad i fem teman: Uppvärmning, Fördomar stereotyper och 

attityder?, Asymmetrisk maktstruktur?, Diskriminerande praktik? och Avslutning (Se bilaga 

1). Anledningen till att dessa teman valts är att detta är återkommande aspekter av ålderism i 

forskningen. Dessa teman har frågetecken bakom sig för att förtydliga att det finns en 

öppenhet för vad ålderism kan vara. Frågorna i intervjuguiden formulerades efter uppsatsens 

frågeställningar. Exempelvis var flera frågor kopplade till förväntningar, bemötande och 

möjligheter, vilket berör den första frågeställningen. En av dessa var: -Har du någon gång 

känt att du blivit positivt bemött på grund av din ålder? För att få fram vem/vad som utövade 

skillnad uifrån ålder ställdes frågor som: -Om det varierar i bemötande beroende på ålder, 

vilka är det på arbetsplatsen som gör detta? Och -Finns det vissa mönster, vanor, rutiner på 

din arbetsplats som du lagt märke till som gör att ungdomar behandlas på ett annat sätt? 

4.3. Genomförande av intervjuer 

Den typ av intervju som använts är den så kallade kvalitativa intervjun. Trost (2010) menar 

att det som bland annat utmärker kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ställer enkla och 

raka frågor som ger komplexa svar. Det har även genomförts en pilotintervju, vilket kan 

liknas vid en liten förstudie. Aspers (2011) skriver om att förstudier kan hjälpa till att 

formulera forskningsfrågan mer precist. Det förklaras att informanter kan hjälpa till att 

introducera forskaren till personen som ingår i fältet och kan ställa upp på intervju, samtidigt 

som det kan ge bakgrundsinformation. Vidare påpekas att man får kunskaper som inte går att 

läsa sig till, att det kan dyka upp nya frågor och att det ges möjlighet att fundera över metod 
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och teori. Pilotintervjun gav möjlighet att testa intervjuguiden och samtidigt konkretisera 

frågorna.  

 

Totalt genomfördes en pilotintervju och fem intervjuer som användes som material i 

uppsatsen. Under pilotintervjun blev det tydligt om frågorna berörde det som var intressant 

eller inte. Det gjordes några ändringar i intervjuguiden efteråt, som exempelvis att en fråga 

togs bort, men överlag fungerade frågor och upplägg bra. Den längsta intervjun tog en timme 

och tre minuter, medan den kortaste tog 25 minuter. Detta berodde bland annat på vad 

informanterna upplevt och hur utförligt de förklarade olika tankar. Det fanns olikheter i vilka 

följdfrågor som ställdes och vilka frågor som hoppades över. Frågorna hoppades endast över 

om det redan getts tillfredsställande med information kring frågan. Målet var att alla 

intervjuer skulle ske på Karlstad universitet, men på grund av att tre informanter inte kunde ta 

sig dit skedde endast två intervjuer på universitetet. Två intervjuer tog plats i ett enskilt rum 

på informanternas arbetsplats och en i informantens hem. Innan intervjun påbörjades har alla 

informanter även tillfrågats om godkännande att spela in intervjun, samtliga gav sitt 

godkännande. Alla intervjuer skedde enskilt och spelades in på en mobil.  

 

Det som varit positivt med metoden under arbetets gång har varit att intervjuerna gett mycket 

varierande och givande material. Intervjuerna upplevdes överlag gå tillväga på ett bra 

sätt. Att på ett förståeligt sätt ställa frågor kring stereotyper, diskriminerande praktik och 

asymmetrisk maktstruktur kunde stundvis vara problematiskt. Det som underlättade var att 

inte använda dessa begrepp i frågorna, utan att istället använda mer vardagliga ord och fraser. 

Att förtydliga för informanten med exempel och följdfrågor hjälpte även till att förklara de 

frågor som var svårare att förstå. Av ålderismens aspekter var diskriminerande praktik 

enklare än de andra att ställa frågor om då det i flera fall kunde ges mycket konkreta svar på 

dessa. Det som var svårast att få en bild av i intervjuerna var asymmetrisk maktstruktur. Som 

tidigare nämnt är detta svårare att urskilja, vilket också blev märkbart. Något som skulle 

gjorts annorlunda metodmässigt vid en liknande studie är att försöka boka in intervjuerna 

snabbare. 

4.4. Bearbetning av data och analys 

Alla intervjuer transkriberades ord för ord. Efter att intervjuerna transkriberats skrevs de ut på 

papper för att kodas. Det som kännetecknar koder är att de gör det möjligt att göra 
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distinktioner utifrån det empiriska materialet. De måste vara ömsesidigt uteslutande och är 

kopplade till teoretiska begrepp eller komma från empirin. Koder har kodanvisningar som 

förklarar vad koden innebär. Det skapas sedan även underkoder. Koderna sätts sedan in i ett 

kodschema, vilket är den struktur som är uppbyggd av alla koder. Hur kodschemat utformas 

beror på forskningsfrågan och hur mycket material som ingår (Aspers 2011). 

 

Efter transkribering och genomläsning av intervjuerna gjordes en grundkodning med 

huvudkoder som utmärkt sig. På grund av att materialet på ett mentalt plan bearbetats till viss 

del underlättades grovformuleringen av huvudkoderna. Några av de huvudkoder som 

markerades med olika symboler och streck på de utskrivna intervjuerna var: ålder, kön, 

vem/vad, förklaringar och skillnad/ålderism. Detta gjorde det möjligt att lätt se när 

informanterna pratade om vad och vad som togs upp i vilka sammanhang. Efter att detta 

gjorts med alla intervjuer skapades ett kodschema. Kodschemat var uppbyggt av huvudkoder 

och deras underkoder. Till koderna skapades kodanvisningar som beskrev deras innebörd. 

Koderna skapades med utgångspunkt i de teorier som tagits upp och de delar som utmärkte 

sig i empirin genom att till exempel frekvent lyftas fram. Exempel från kodschemat är: 

Ålderism – Sådant som informanter beskrivit som diskriminering eller liknande (huvudkod). 

Med underkoder som exempelvis: Vid rekryteringar- Upplevelser av åldersdiskriminering vid 

rekryteringar, exempelvis att man sorteras in i ett fack som väljs bort vid rekrytering på grund 

av ålder, ”Ung och dum”- lyssnas inte på/tas ej på allvar på grund av ålder. Ytterligare ett 

exempel är: Vem som utövar- Vem som utövar den skillnad eller ålderism som nämnts. 

Denna huvudkod har bland annat underkoderna Äldre kollegor- kollegor som beroende på 

arbetsplats ses som äldre och Chefer- chefer av olika slag på arbetsplatsen. Som ett sista led i 

arbetet med huvudkoder och relationer mellan koder, relaterades och tematiserades de efter 

uppsatsens frågeställningar. Detta skedde för att få en tydlig överblick och för att vara säker 

på att de besvarades på ett tillfredsställande vis. Koder, citat, tidigare forskning och teorier 

kopplades till varandra. 

4.5. Etik 

En aspekt att lägga extra tanke vid är den etiska. Trost (2010) betonar att de intervjuade har 

rätt till sin värdighet och integritet, något som gäller i alla processer i undersökningen. Det är 

bland annat viktigt att tänka på vart materialet bevaras, första kontakten, vad intervjun kan 

orsaka och själva data insamlandet. Vetenskapsrådet [VR] (2017) skriver om 
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individskyddskravet, att de som medverkar i forskning ska skyddas från eventuell skada eller 

kränkning. Det tas även upp begrepp så som anonymisering eller avidentifiering och 

konfidentialitet. Konfidentialitet beskrivs som att inte sprida information som getts i 

förtroende och att obehöriga inte tar del av denna information. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver om etiska aspekter och förklarar att informerat samtycke är en del i detta. Informerat 

samtycke betyder att informanterna får information om syftet med undersökningen, hur den 

är upplagd, vilka konsekvenser intervjun kan medföra och även att informanterna är 

medvetna om att de deltar frivilligt i projektet och har rätt att avbryta när som helst. En till 

del i att beakta är nyttjandekravet, vilket innebär att den information som samlats in endast 

får användas för forskningsändamål och att det bör övervägas vilka risker som finns i och 

med användningen av materialet. 

 

I denna undersökning har alla informanter blivit informerade om syftet, att de kan avbryta 

intervjun eller låta bli att svara på frågor om de skulle vilja. Information har också getts om 

hur materialet kommer att användas och att informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det gjordes ett val att arbeta särskilt med konfidentialiteten eftersom det 

bedömdes att det kunde vara känsligt om viss information läckte ut. Detta innebär att ingen 

stad, identifierbar arbetsplats eller något namn kommer att skrivas ut. Endast kön och 

ålderskategori har valts att presenteras i analysen då det är av vikt för att förstå deras 

situation. De citat med känsligt innehåll betecknas som anonyma. Vissa citat har också valts 

bort helt på grund av detta.  

4.6. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Reliabilitet eller också kallat tillförlitlighet har inte samma fokus på standardisering vid 

kvalitativ metod som vid kvantitativ. Att få samma svar på en fråga vid olika tillfällen 

innebär att människan ses som statisk i sina föreställningar. Beroende på vilket perspektiv av 

människan som varelse som ligger till grund, kan detta ses som omöjligt. Enligt symbolisk 

interaktionism är människor inte utan gör, de är aktiva, vilket innebär att det konstant sker 

förändringar . Detta innebär att kvalitativa intervjuer kan få olika svar vid olika tillfällen, 

även om det är samma person och frågor (Trost 2010). Tillförlitligheten i en kvalitativ 

undersökning bör istället ses som en fråga om tydlighet. Det forskaren kan göra för att öka 

tydligheten är att på ett utförligt sätt redogöra tillvägagångssätten. Detta för att göra det 

möjligt för andra att genomföra liknande undersökningar (Kvale & Brinkmann 2009). Istället 
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för att standardisering diskuteras reliabilitet därför utifrån sådant som tillvägagångssätt i 

forskningsprocessen. I denna undersökning eftersträvades god tillförlitlighet genom att 

exempelvis göra en pilotintervju för att undersöka hur intervjufrågorna fungerade. 

 

Trost (2010) skriver att validitet kan förklaras som att mäta det som är avsett att mätas, att 

frågorna frågar om det som undersökningen vill veta och inget annat. Det påpekas att det vid 

kvalitativa intervjuer ofta strävas efter att ta reda på vad den som blir intervjuad menar eller 

hur denne uppfattar ett fenomen eller ord. Trost (2010) menar även att trovärdighet är ett av 

de största problemen vid kvalitativa studier. Att visa de som läser eller använder resultaten av 

en undersökning att datan och analyserna är trovärdiga är av största vikt. Detta innebär att det 

måste kunna framföras att datan är insamlad på ett sätt som gör att de kan ses som relevanta 

och seriösa för studiens syfte. 

 

Under arbetets gång har reflektioner skett kring min egen förförståelse och hur denna 

påverkar. För att inte utgå från förutfattade meningar var alltid utgångspunkten att se om 

ålder påverkade unga och om det fanns ålderism i arbetslivet. Det var först efter det steget 

som det fokuserades mer på hur. Trovärdigheten försökte stärkas genom att bland annat ställa 

följdfrågor och att be informanterna förtydliga vad de menade. Informanterna bads även att 

beskriva vad diskriminering är för dem för att minska missförstånd. Diskriminering var för 

dem att uteslutas från något som individen klarar av eller att på något vis särbehandlas.  
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5. Analys 

I analysen förs resultaten fram för att sedan analyseras med teori och jämföras med tidigare 

forskning. Detta presenteras utifrån uppsatsens första tre frågeställningar. Den fjärde 

frågeställningen vävs in i presentationen utifrån de tre andra frågeställningarna. 

Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion kring ålderismens olika aspekter. 

5.1. Skillnad i förväntningar, bemötande och möjligheter  

Det framkom flera olika skillnader utifrån ålder i arbetslivet från intervjuerna. Dessa är 

uppdelade i avsnitten: förväntningar, bemötande och anpassningar i beteende, samt 

möjligheter och begränsningar. 

5.1.1. Förväntningar 

En skillnad som tidigt stod klart var de förväntningar som fanns på yngre i jämförelse med 

äldre. Informanterna beskrev flera egenskaper som både yngre och äldre tros ha. Detta var 

egenskaper som de upplevt att andra på arbetsplatsen har om yngre och äldre, men även 

sådant de tror att de på arbetsplatsen har, samt infomanternas egna tankar. Det som tagits upp 

i samband med yngre var: att vara lat, pigga, snärtiga, snabba, sakna erfarenhet, ha nya 

tankesätt, tåla kritik, bra på teknik, stå ut med sämre arbetstider, att de är kaxiga, tar saker för 

givet och är lättanpassliga. De äldre på arbetsplatsen kopplades samman med: att vara stabila, 

ha auktoritet, ha pondus, ha erfarenhet, få respekt, ta hand om yngre, inte vara öppna för 

förändring och känna mindre behov av personlig utveckling.  

 

En informant berättade att det var vanligt att hens yrke var uppdelat på det sättet att en var 

yngre och en var äldre. Detta hade informanten uppmärksammat och tyckte det verkade 

finnas en tanke med. I citatet nedan beskrivs att hen vara “ung och snärtigt” medan den äldre 

förväntas vara mer stabil. 

För att ja mitt jobb förutsätter att jag ska vara lite så här ung och snärtigt. Så att det 

har nog ganska mycket med det att göra. Samtidigt att de finns de med liknande jobb 

som kanske är äldre och förväntas ha mer en mer om jag säger morfar mormor-roll, 

och förväntas att vara mer stabil och så ska jag kanske vara den yngre (Informant A). 
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Dessa förväntningar på personer utifrån deras ålder kan förstås med hjälp av ålderskodning. 

Ålderskodning sker som tidigare nämnt genom att dela in individer i ålderskategorier som 

sedan kopplas ihop med olika kvalitéer. Sedan blir situationer eller annat kodat mer eller 

mindre lämpade för olika ålderskategorier (Krekula 2009). I resultatet framgår en tydlig 

indelning mellan olika ålderskategorier på arbetsplatserna. Det finns de “yngre” och de 

“äldre”. Det som sedan hänt ovan är att olika egenskaper och liknande har kodats till de olika 

kategorierna, med andra ord andra ord att äldre ses som exempelvis stabila och yngre som 

“snärtigt”. Något som också tagits upp tidigare är att de inneboende förväntningarna även kan 

förnyas då de blir inbäddade i praktiker (Krekula 2009). Det som informant A beskriver, att 

det kan finnas en tanke med att ha en ung och en gammal på grund av att deras ålder, kan 

vara ett exempel på en praktik som är uppbyggd på ålderskodning. Är detta ålderism? 

Tidigare sammanfattades ålderism i denna uppsats som 1) fördomar, attityder eller 

stereotyper utifrån ålder 2) diskriminerande praktik utifrån ålder och 3) asymmetrisk 

maktstruktur utifrån ålder. Det tagits upp ovan ses här ingå i den första delen då det som 

ligger till grund för ålderskodningen är fördomar attityder och stereotyper. Ytterligare en del i 

detta var att detta resulterade i en viss praktik. Om det fanns en baktanke under 

anställningsprocessen om att anställa en person på grund av att denna befinner sig i en viss 

ålder, samt att andra då troligen valdes bort på grund av ålder kan det här ses som 

diskriminerande praktik.  

5.1.2. Bemötande och anpassning av beteende 

Informanterna förde fram både flera positiva och negativa upplevelser utifrån deras ålder i 

arbetslivet. Alla informanter beskrev i någon form att de fått positivt bemötande på grund av 

deras ålder. Tre informanter betonade att de fått mest positivt bemötande på grund av att de är 

unga. Några av de exempel som gavs var att man får uppmuntran, får höra att det är roligt 

med yngre, får extra beröm vid bra arbete och även att unga kunder/klienter kunde uppskatta 

att möta yngre. “Så att där var det nog verkligen positivt att man kunde komma in med en 

yngre frisk fläkt” (Informant A).  

 

Något som framkom som mer negativt var att några informanter nämnde att de tänker på och 

anpassar deras eget beteende och bemötande av andra i arbetslivet. Detta skedde bland annat 

för att styra vad andra tänker om dem. En informant beskrev hur hen gick in i sin roll och 

blev yngre än vad denne kände sig vara, samt att hen tänker att man arbetar hårdare när man 
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är ung för att visa att man kan trots det och på så sätt undvika diskriminering. En annan 

berättade att hen agerade mer “vuxet” i vissa situationer där det var viktigt att bli tagen på 

allvar, som exempelvis vid möte med chefer. Andra sätt som informanter styrde sitt beteende 

var att försöka framstå som mer ansvarstagande, pigg och även tala med mörkare röst. Något 

som flera påpekade var att de anpassar sitt betende efter vad de tror att andra tänker eller 

kommer tänka. 

Att man försöker bevisa mer än vad man är i alla fall när man har möte med chefer 

eller så. Då försöker man liksom prata med lite mörkare röst och agera vuxen i 

sättet.. Fast man inte är det.. För att av någon konstig anledning känns det tryggare. 

Inte för mig för jag måste spela någon person jag inte är, utan det är hur jag upplever 

hur dom kommer att uppleva mig (Informant B). 

Detta visar att informanterna själva anpassar sitt beteende på grund av deras föreställningar 

av vad andra kodar till deras ålder.  

 

Det fanns även flera tillfällen då bemötandet från andra i arbetslivet varit mycket negativt på 

grund av informanternas ålder. Exempel på detta är att ses som ung och dum, vilket leder till 

att inte tas på allvar eller inte ens lyssnas på. Det fanns även upplevelser av att det var lättare 

att skylla på eller säga till yngre än äldre. Informanterna har också upplevt mer konkret 

handlande som att inte bli tagen i hand även om andra kollegor blivit det, fått nedvärderande 

kommentarer och upplevt återkommande härskartekniker. Nedan är två exempel där 

informanterna själva upplevt att det var åldersdiskriminering. På grund av att de innehåller 

känslig information presenteras de som anonyma. 

Det var en person som gjorde en annan bedömning än vad den äldre personen skulle 

ha gjort, och då fick hon höra det.. På ett mer oprofessionellt sätt ehm.. som inte var 

så snällt, att du kanske inte borde jobba här. Typ den inställningen. Då har det gått 

för långt (Anonym). 

 

Och eftersom att jag är så ung känner jag att det är viktigt för mig att göra mig ett 

bra namn, redan på en gång. [...] Så att gör jag något dåligt jobb så kan det få stora 

konsekvenser. Att då ha någon i mitt team som skyller saker på mig, det ställer till 

med stora problem. Det kunde även vara så att kunder ringde in till företaget. "Aa, 

fast det är (informantens namn) som har gjort fel!" [...] Så att på så sätt är det ju 

verkligen som vi diskuterade, åldersdiskriminering (Anonym). 
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Diskriminerande praktiker, vilket kan ses som en del av ålderism, innefattar som sagt hur 

människor beter sig (Krekula 2009). Exemplen ovan illustrerar hur anställda på arbetsplatsen 

uppfattas beter sig på ett diskriminerande vis mot unga på grund av deras ålder. Detta kan 

därför ses som en form av ålderism. Det går också att koppla dessa upplevelser till 

ålderskodning. Krekula (2009) nämnde även att de som inte följer ålderskoderna som 

tillskrivits kan bli sanktionerade. Kodas unga som exempelvis att vara lata och oerfarna eller 

pigga och komma med nya tankesätt, kan det leda till sanktioner om de inte följer koderna. 

Hur de personer som yttrats sig ovan kodar unga kan påverka det de säger och hur. En möjlig 

förklaring är att det som nämns i citaten är sanktioner från individer som upplever att den 

unga bryter mot ålderskoder. En annan förklaring är att bemötandet sker på grund av att 

koderna gör att dessa kommentarer ses som mer “okej” att yttra. Även DfEE (2001) 

presenterade att flera unga har upplevt opassande beteende från äldre kollegor och chefer som 

exempelvis retning eller mobbning. Det som berättats här kan ses som fler upplevelser av 

liknande slag. Kopplat till ålderism går det även att urskilja asymmetrisk maktstruktur, då det 

finns upplevelser av att äldre inte lika ofta får tillsägelser som yngre. En förklaring till detta 

kan vara att de har mer makt på arbetsplatsen än unga, och därför inte blir tillsagda lika ofta.  

5.1.3. Möjligheter och begränsningar 

En del av det som nämns här har starka kopplingar till det som presenterats ovan. Här ligger 

fokus dock på hur ålder ger informanterna möjligheter och begränsningar.   

 

Det finns fler positiva aspekter av informanternas ålder. Sådant som belystes i samband med 

möjligheter var att lättare få anställning inom vissa branscher, att få vissa arbetsuppgifter på 

grund av att dessa innehöll digitala eller tekniska delar, samt att få goda möjligheter till 

utbildning. Informanterna berättade även om flera nackdelar med deras ålder i arbetslivet. En 

informant upplevde att hen fick hög arbetsbelastning på grund av sin ålder. En annan förde 

fram att hens bedömningar inte litades på. Flera informanter upplevde att de har mer att 

bevisa då de sågs som okunniga. I samband med detta pratade även flera om att de inte kände 

att de hade samma auktoritet eller respekt som äldre, vilket påverkade deras möjligheter. 

“[..]det har man läst mycket om, att vara ung läkare. Det måste ju vara jättesvårt, där man 

verkligen behöver auktoriteten och liksom, du vet ska rädda liv. Då är det ingen fördel att 

komma där och se ut som om man är 18 år“ (Informant C). 
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Något som kom upp i flera intervjuer var att det känns som deras ålder begränsade deras 

möjligheter vid rekryteringar. Det beskrevs bland annat som om man sorterades in i ett fack 

som direkt väljs bort. I en intervju togs det även upp att det upplevs finnas en attraktiv ålder 

mellan 30-40 och att det inte är bra att vara över eller under det i anställningssammanhang.   

 [...] det är någon attraktiv ålder i mitten där mellan 30-40 liksom, så är det såhär 

ohhff det är bra! Sen efter 40 börjar det liksom svalna av. Då blir det ju samma 

problematik igen, att då är man ju lite för gammal och det är lite såhär att även om 

man har mycket erfarenhet så kanske man inte vill lära nytt. Det känns om det finns 

mycket negativa föreställningar om hur man är då. Så att det är någonstans där 

emellan såklart kanske det, tror jag generellt att arbetsgivare har en blid av att det är 

bra. Någonstans där mellan 30-40 då tror jag att det är lättast att få dom där jobben 

man vill ha (Informant C). 

 

Detta kan jämföras med tidigare forskning som DfEE (2001) där anställningssituationen var 

en av de sammanhang där åldersdiskriminering upplevts. Det går även att dra kopplingar 

mellan vad informant C framförde om en attraktiv ålder och studien från Duncan och Loretto 

(2004) som utifrån deras resultat konstaterade att det fanns en “Prime age” i arbetslivet när 

man inte ses som för ung eller för gammal och är minst utsatt för åldersdiskriminering.  

 

Det som framkommer från informanternas upplevelser är att de förväntningar som ligger i 

ålderkoderna påverkar ungas möjligheter. Dessa följder kan vara både negativa och positiva 

för individen, men oavsett bygger de på förväntade egenskaper kodade till en ålderskategori. 

Beroende på vilka egenskaper som är attraktiva i sammanhanget kan en person ses som mer 

eller mindre lämplig utifrån sin ålderskategori, utan att hänsyn tas till de individuella 

egenskaper. Detta bedöms här vara former av ålderism. Att exempelvis välja någon eller 

utesluta någon i en anställningsprocess med ålder som utgångspunkt är en diskriminerande 

praktik, vilket ingår i den sammanfattande beskrivningen av ålderism. Det kan utifrån detta 

också ses hur stereotyper om en ålderskategori påverkar individer, något som ytterligare 

förstärker kopplingen till ålderism.  

 

De möjligheter som gavs till informanterna på grund av deras ålder bedöms här vara en form 

av ålderism. Detta då de möjligheter de får leder till att någon annan inte får dem. Vid 

anställning är de någon som inte får jobbet på grund av äldre ålder och när det gäller 

utbildning kan det vara någon som inte får möjligheten att åka. Detta ses här, med kontrast 
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mot att inte få ta körkort innan 18, som ålderism. Anledningen till det är att det i denna 

bedömning tas hänsyn till hur fördelarna påverkar någon annan. Det ses med andra ord som 

ålderism när någon gynnas på någon annans bekostnad.  

5.2. De som utövar skillnad 

En viktigt del i allt som tagits upp är vem eller vad som utövar skillnad utifrån ålder. I 

intervjuerna nämndes oftast äldre kollegor som de som sade eller gjorde något. Den andra 

gruppen som nämndes var chefer. Även då chefer nämndes lades ibland extra betoning på 

äldre chefer. Den tredje gruppen som nämndes var kunder eller klienter. Inga lagar, regler 

eller liknande nämndes under intervjuerna som påverkande utifrån ålder. Av de som fördes 

fram som utövare var de som oftast lyftes fram äldre kollegor och chefer. Det går även att se 

att äldre och yngre ofta ställs mot varandra som motsatser i intervjuerna, exempelvis om 

yngre ses som duktiga på teknik ses äldre som sämre på det och om äldre ses ha mer 

auktoritet har yngre mindre.  

 

Att äldre och yngre ses som motsatser kan bland annat ligga i deras kodade kvaliteér och 

egenskaper. Om en egenskap kodas till den ena gruppen tas det ofta upp som något som inte 

är lämpligt eller stämmer in lika bra på den andra. Om äldre och yngre inte skulle ses som 

motsatser skulle det troligen påverka de egenskaper och kvalitéer som kodas till dem. En 

möjlig förklaring till att äldre är en av de grupper som främst nämnts som utövare är att 

de  ses som den grupp som är minst lik yngre och därmed kodar mer negativa egenskaper till 

dem. En annan förklaring är att arbetsroll eller erfarenhet kan ligga bakom och ålder hänger 

samman med dessa. Detta skulle även förklara varför chefer också ofta nämns.  

5.3. Ålders samverkan med andra aspekter  

Under intervjuerna uppkom tre aspekter som på något sätt hängde samman med ålder eller 

gav speciella upplevelser tillsammans med ålder. Dessa tre är kön, erfarenhet och arbetsroll.  

5.3.1. Kön 

Det var flera informanter som kom in på kön kopplat till ålder. Detta ledde till många olika 

reflektioner kring hur dessa samverkar, men även vad informanterna själva sett eller varit 
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med om. I denna del kommer kön att skrivas ut på informanter då det kan påverka deras egna 

upplevelse av kombinationen kön och ålder. 

 

En informant upplevde det som att äldre kvinnor på arbetsplatsen tog extra mycket hand om 

unga killar och gärna såg dem som extra duktiga. Han menade även att äldre män på samma 

sätt tog extra hand om unga kvinnor. En annan informant hade upplevt att han som ung man 

fick mer positiv uppmärksamhet och fördelar än unga kvinnor på arbetsplatsen. Detta 

förklarade han hade att göra med yrket var kvinnodominerat och att det då blev positivt med 

en ung man.  

Men om man ser kopplat till kön. Så som vi sa förut jag blir hyllad som kanske du 

(ung tjej) skulle ha gjort bättre än vad jag skulle ha gjort det, men jag skulle få mer 

beröm. För att jag tror att man är rädd att förlora en kille på ett kvinnodominerat 

yrke. Då vill man liksom ´men vad bra jobbat (informantens namn), jätteduktig. Fan 

vad bra du är. Hela korridoren snackar om vad du gjorde.´ Det är så löjligt! (Ung 

man). 

Han påpekade också att om en kvinna kommer in i ett mansdominerat yrke sker detta inte på 

samma vis, utan hon måste då bevisa sig för kollegor och chefer.  

 

Det fanns många andra upplevelser och tankar kring att vara ung kvinna i arbetslivet. En 

kvinna nämnde att det kan vara tufft i vissa mansdominerade bransch för unga kvinnor då 

bemötandet ofta blir annorlunda för dem och att detta gjorde att man befinner sig i en utsatt 

situation. “Nej, men inte klankar ner så men gärna det här lilla gumman typ så. Hade jag 

varit exempelvis man och 40 hade det liksom inte hänt. Det blir.. Man blir liksom i en utsatt 

situation fast man inte borde vara det” (Ung kvinna). Det gavs också många andra exempel 

på när äldre män hade svårt att lyssna på unga kvinnor. Det påpekades av en informant att 

detta blev värre då hon hade en viss kompetens som de inte har. Denna informant tillfrågades 

uppskatta hur mycket ålder spelade in och hur mycket kön spelade in. Hon svarade att båda 

spelade lika mycket roll. En annan informant tog upp att hon trodde att åldersdiskriminering 

ofta sker i kombination med något annat som exempelvis kön och att alla har egna 

individuella upplevelser av diskriminering.  

 

Ytterligaren en del i att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch var att en informant 

anpassade sitt utseende och klädsel för att undvika sexuell uppmärksamhet.  
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[...] jag tänker mig verkligen för hur jag klär mig eftersom jag alltid är med män. Jag 

vill inte ha alltså urringat, nej men så. Det händer inte. Även om vi går ut och asså 

tar en öl efter jobbet och man vill klä upp sig. Jag tänker mig alltid för. För att jag 

tänker att jag vill inte ha sexuellt att nån ska se mig så för att som tjej måste de se mig 

som kompetent. Då vill inte jag klä mig, aa, men kanske med en snygg klänning som 

jag kanske skulle dra på mig om jag skulle ut med kompisarna exempelvis. Så på så 

sätt sätter jag begränsningar för mig själv. Just den aspekten med utseendet, hur vill 

jag framställa mig själv så (Ung kvinna). 

Trots detta berättas även att hon fått inviter av män hon möter i arbetet, och att yngre män 

kan blir extra nervösa på grund av attraktion. Något som upplevs vara påfrestande då hon 

försöker upprätthålla en viss arbetsroll och kompetens.  

 

Detta kan jämföras med tidigare forskning. Duncan och Loretto (2004) konstaterade att 

åldersdiskriminering kopplat till kön skedde mer sällan för män än för kvinnor, samt att 

kvinnor oftare gav exempel på åldersdiskriminering i form av negativa attityder som ofta var 

kopplat till deras utseende eller sexualitet. Det finns likheter mellan deras resultat och det 

som framkommit här. Ålder och kön kombinerat diskuteras mest utifrån unga kvinnor. Även 

kvinnors sexualitet eller utseende har nämnts. Kommentarerna om kvinnors utseende har inte 

som i den andra undersökningen beskrivits som negativa kommentarer i sig. De har dock 

beskrivits som problematiska och opassande utifrån situationen. 

 

Det berättades även om fördelar med att vara ung kvinna. Exempelvis kan det vara en fördel 

vid anställning inom vissa branscher som en informant berättade. “Att aa då var det en liten 

fördel att vara ung tjej. Då tror jag kanske att jag hade fått det jobbet lättare, än någon som 

kanske var 45-50 och skulle vilja ha det jobbet. Eh.. För att då passar man in i den 

branschen typ”(Ung kvinna). Just denna informant gav exempel på att det var enklare att få 

arbete inom handels- och skönhetsbranschen. Ytterligare en fördel som togs upp var att då 

unga kvinnor var en minoritet på arbetsplatsen fick hon mycket möjligheter och 

uppmärksamhet. 

 

Hur ålder och kön samverkar kan förstås med hjälp av intersektionalitet. Som tidigare 

förklarats innebär intersektionalitet att olika typer av förtryck kombineras med varandra, 

vilket kan leda till ytterligare orättvisa och social ojämlikhet. Intersektionalitet belyser också 

att förtryck inte kan förminskas till en enda grundläggande typ, utan att olika typer påverkar 
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varandra (Collins 2000). Med hjälp av intersektionalitetsbegreppet ses kön och ålder inte som 

två åtskilda aspekter hos en individ, utan dessa skapar tillsammans en egen dimension. Detta 

stämmer med informanternas upplevelser av att både kön och ålder påverkar deras situation. 

Något som utmärker sig i alla uttalanden ovan är benämningen på individer som ung kvinna, 

äldre kvinna, äldre man och ung man, samt att dessa olika kombinationer kopplas till olika 

beteenden, händelser eller liknande. Detta visar att det kan vara missvisande att endast se till 

en aspekt hos en individ som förklaring till dennes situation, exempelvis att endast tala om 

ålder när kön också har en stor inverkan. Exemplet med att en ung kvinna enklare får jobb 

inom vissa branscher visar hur två faktorer kan samverka för att skapa ytterligare 

dimensioner med egna förväntningar. 

5.3.2. Erfarenhet  

Något som nämndes i alla intervjuer och diskuterades mycket kring var erfarenhet kopplat till 

ålder. Det berättades att unga mång gånger ses sakna erfarenhet, samt att det ofta stämmer då 

det är omöjligt att få viss erfarenhet i unga år. Detta presenterades även som en problematik 

då det är svårt att få jobb utan erfarenhet, vilket innebär att det “per automatik” sker en 

särbehandling. Det framfördes även ofta att erfarenhet ger mer pondus eller psykisk kraft. 

Citaten nedan tar upp båda dessa delar.  

Det är ju omöjligt att få erfarenhet när man är ung. Så per automatik, lite så gör det 

ju det. Det är svårt att komma ifrån det. [...]Det är inte bara att lära sig saker, utan 

att man från den psykiska kraften eller vad man ska säga genom att märka att oj jag 

kan. Att man klarar av utmaningarna (Informant A). 

 

En annan del i förhållandet mellan erfarenhet och ålder är att erfarenhet kan vara det som 

nämns som anledning till något där ålder är det sanna skälet. Detta är något som två 

informanter tror sig upplevt. En informant menar att detta gör åldersdiskriminering mer 

diffus, då det ofta går att hänvisa till erfarenhetsbrist. 

Annan diskriminering kanske blir lite tydligare. Jag vet inte, men det kan kännas som 

det. Ålder kanske blir lite mer diffust sådär, för då kan man alltid skylla på du vet, 

´Fast jo det beror på erfarenheten och jo, men hon har inte så mycket med sig sen 

tidigare´ eller sådär (Informant C).  
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Något som är speciellt med erfarenhet kopplat till ålder är just att det framkommit att unga 

kodas som oerfarna. Det nämns också av informanterna att det finns en koppling med ålder 

och erfarenhet då det är svårt att skaffa sig relevant erfarenhet i unga år. Ålderskoden har 

med andra ord ett fäste i verkligheten. Detta får också konsekvenser som exempelvis att det 

istället för att hänvisa till någons unga ålder ofta går att hänvisa till deras mindre mängd 

erfarenhet. Som en informant nämnde gör det att åldersdiskriminering blir mer diffus och 

svårupptäckt. Om det sker orättvis behandling utifrån ålder är det ålderism. Detta gäller även 

om det döljs bakom falska påståenden om att det sker utifrån erfarenhet. 

5.3.3. Arbetsroll 

En sista aspekt som framkom tillsammans med ålder är arbetsroll. En av de mer utmärkande 

delar i samband med detta var att flera informanter menade att deras arbetsroll och de 

uppgifter som ingick i denna spelade stor i hur mycket deras ålder påverkade dem. En 

informant trodde att om hen hade haft en mer ledande och delegerande roll skulle detta leda 

till ett annat bemötande med mer negativa kommentarer. 

Så tror jag att det kan påverka ganska mycket i mitt nuvarande jobb att jag är i en 

biträdande roll, där jag liksom hjälper projektledarna, hjälper cheferna. Det hade 

kanske varit en annan sak om jag projektledare själv och var mer i en ledande roll 

där jag skulle delegera ut till andra. Då tror jag kanske att jag fått uppleva mer 

negativt. ´Ja, men du som är så ung ska du liksom´. Det tror jag hade kunnat påverka 

ganska mycket (Informant C). 

Vidare togs åldersfördelningen på arbetsplatsen och i branschen överlag upp som en faktor, 

men även vilka du möter i arbetet. Mötet med högre chefer och klienter/kunder var det som 

belystes mest. De som inte hade kund/klient-kontakt trodde att det skulle kunna påverka deras 

upplevelser om de hade det. Detta på ett mer negativt vis då som exempelvis att inte tas på 

allvar. Det nämndes också i några intervjuer att det fanns uppdelning ålder och yrke på 

arbetsplatsen. Exempelvis var det mest yngre som satt i en arbetsplats kundsupport.  

 

Arbetsrollen kommer precis som ålderskategorin med vissa förväntningar. Att möta någon 

ung i en situation där det finns mycket förväntningar på den unga i sin arbetsroll kan ge olika 

reaktioner beroende på vilka förväntningar som finns och vad som kodas till den unga. Det 

som beskrivits av citatet ovan är en situation då den unga upplevs som för ung för sin 

arbetsroll, med andra ord kan den ha kodats som för oerfaren, lat eller något annat liknande 
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för sin arbetsroll. Det som beskrivs om uppdelning av yrke kopplat till ålder är ett tydligt fall 

då ålderskodningen  påverkat vad som ses som lämpligt för en viss ålderskategori, för att 

sedan anpassa vilka som får dessa uppgifter. Detta är även något som tidigare 

uppmärksammats i forskning, som exempelvis av Krekula (2011). 

5.4. Resultat rörande ålderism 

För att ge en tydligare bild av det resulat som framkommit kring ålderismens aspekter 

sammanfattas och diskuteras detta mer djupgående i denna del. Då det gäller stereotyper, 

fördomar och attityder har flera egenskaper och kvaliteér upplevts tillskrivas yngre. Vissa av 

dessa kan ses som positiva som exempelvis att vara pigg och lättanpasslig, medan andra har 

en mer negativ innebörd som exempelvis att vara lat eller ta saker för givet. För att förtydliga 

kopplingen till ålderism beskrivs detta utifrån stereotyper. Med Hinton (2000) som 

utgångspunkt ses stereotyper i denna uppsats som övergeneraliserade egenskaper eller 

kvaliteér som associeras med individer som tillhör en viss social grupp, vilket resulterar i att 

dessa appliceras på alla som ingår i den gruppen. Med andra ord kan lathet vara en egenskap 

som några unga har, men som genom övergeneralisering appliceras på alla unga oavsett deras 

individuella egenskaper. Att dessa egenskaper och kvaliteér appliceras på unga oavsett deras 

individuella egenskaper för att sedan påverkar av dem negativt är en del av den ålderism som 

uppmärksammats.  

 

Vidare visar resultatet att stereotyper påverkar hur unga blir bemötta och deras möjligheter. 

Det förs bland annat fram att upplevelser av att inte bli lyssnad på eller tagen på allvar, att få 

negativa kommentarer och att väljas bort vid anställning på grund av ålder. Detta 

kan  kopplas till diskriminerande praktik utifrån DO:s definition av direkt och indirekt 

diskriminering. Direkt diskriminering kan som nämnt tidigare beskrivas som då en individ 

missgynnas genom att bli behandlad på ett sämre vis än någon annan i en situation som ses 

som jämförbar, medan indirekt diskriminering är då en regel eller rutin missgynnar individer 

utifrån exempelvis ålder eller kön (DO 2018). Att inte bli lyssnad på eller inte bli tagen på 

allvar ses här som direkt diskriminering då individen missgynnas genom att bli sämre 

behandlad än till exempel andra äldre kollegor. I resultatet lyfts också kopplingar mellan 

erfarenhet och ålder, samt att denna koppling gör det svårt för unga att ha relevant erfarenhet. 

Att inte få ett jobb på grund av bristande erfarenhet är något som här kopplas till indirekt 

diskriminering. Att en tjänst kräver viss erfarenhet gör att unga automatiskt missgynnas. Det 
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finns dock troligen goda skäl till att erfarenheten krävs och det är något som gäller för 

samtliga sökande. Trots detta går det att se att det är något drabbar unga hårdare. Ett dilemma 

är om detta kan ses som ålderism. Det som beskrivit som direkt diskriminering bedöms här 

vara ålderism på grund av att individerna missgynnas i jämförelse med andra i en liknande 

situation. Den indirekt diskrimineringen är svårare att bedöma då unga missgynnas, men på 

grunder som till synes är rimliga. Tidigare har det konstaterats att om det sker en orättvis 

behandling utifrån ålder kan det anses vara ålderism. Bedömningen är här att regler som 

missgynnar en grupp, men har rimliga grunder som inte tydligt ses som orättvisa inte är 

ålderistiska. 

 

Utifrån asymmetrisk maktstruktur, som har förklarats vara svårare att bedöma än de andra 

aspekterna av ålderism, har mindre framkommit. Det som beskrivits är upplevelser av att 

äldre inte lika ofta får tillsägelser som yngre, vilket kopplats samman med att de har mer 

makt på arbetsplatsen än unga. För att förklara detta djupare används här Allens ‘power 

over’. Tidigare har detta beskrivits som en aktörs förmåga att begränsa andra aktörers 

valmöjligheter på ett betydande sätt (Allen 1998). Med detta som bakgrund kan det ses som 

att äldre har förmågan att styra hur de bör bemötas och vad som kan sägas till vem. De har 

med andra ord makt över vad som får sägas till vem i den informella strukturen på 

arbetsplatsen. Det är som framgår i denna förklaring är att asymmetrisk maktrtrukur kan vara 

svårt att förklara och konkretisera med exempel. Detta begrepp har istället funktionen att ge 

en inblick i att större maktstrukturer kan påverka individens valmöjligheter, samt vara 

svårupptäckta då de är förgivettagna och komplexa.  
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6. Diskussion 

I diskussionen besvaras först uppsatsens frågeställningar, sedan följer olika reflektioner kring 

uppsatsen som avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1. Besvarande av frågeställningar 

Både positiv och negativ påverkan på informanterna finns enligt resultatet när det gäller 

förväntningar, bemötande och möjligheter. De förväntningar som har framkommit är bland 

annat att ses som någon som orkar mer, ses som mer pigg, att ses som extra duktig, men även 

att ses som okunnig och lat. När det gäller bemötande har det bland annat lyfts att unga får 

vänligt och positivt bemötande från andra, inte lyssnas på, att de anpassar sitt beteende på 

grund av förväntningar och får nedvärderande kommentarer. Till sist har det gällande 

möjligheter och begränsningar också tagits upp att unga har lättare att få anställning i vissa 

branscher, får fler arbetsuppgifter då de är digitala och goda möjligheter till utbildning. Det 

som lyfts fram som negativ är bland annat att sorteras bort vid rekrytering. 

 

De som urskiljts som utövare av skillnad utifrån ålder i arbetslivet är äldre kollegor, chefer 

och klienter. Av dessa var det äldre kollegor och chefer som nämndes i störst grad. Inga lagar 

regler eller liknande som berört ålder som varit specifika för arbetsplatserna har framkommit.  

 

Med hjälp av intersektionalitetsbegreppet kan det utifrån informanternas utsagor konstateras 

att ålder tillsammans med kön kan leda till ökad orättvisa och ojämlikhet. Det framgick att 

unga kvinnor på flera olika sätt var extra utsatta i arbetslivet, men även att de kunde få vissa 

fördelar som exempelvis lättare att få anställning i vissa branscher. Två andra aspekter som 

påverkade i samband med ålder var erfarenhet och arbetsroll. Erfarenhet och dess koppling 

till ålder har berörts och det har påpekats att erfarenhet kan vara en slags “täckmantel” för 

ålderism. Detta genom att hänvisa till erfarenhet istället för ålder i olika sammanhang. 

Arbetsrollen har också framförts ha en koppling till hur en ung person bemöts i arbetslivet. 

Hur ålderismen tar uttryck kan med andra ord påverkas av andra aspekter. Kön, erfarenhet 

och arbetsroll är de som uppmärksammats i detta material, men beroende på informanter kan 

säkerligen fler urskiljas. Sammanfattningsvis kan ungas ålder påverka dem i arbetslivet på 

många olika vis. Påverkan kan både vara positiv och negativ och kan variera utifrån ålders 

samverkan med andra aspekter.  
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Utifrån detta konstateras här att ålderism är något som kan ta flera olika uttryck och är något 

som bland annat sker mot yngre i arbetslivet. I analysen har alla tre aspekter av ålderism 

framkommit. Det har med andra ord funnits fördomar, attityder eller stereotyper utifrån ålder, 

diskriminerande praktik utifrån ålder och asymmetrisk maktstruktur utifrån ålder. En viktig 

fråga i denna uppsats är när något kan bedömas vara ålderism. Förutom att det utifrån ålder 

antingen finns någon av de tre dimensioner som nämnts ovan, är en utgångspunkt att 

handlingen eller situationen kan ses som orättvis. Om något ses som helt okej och rättvist från 

alla parter, ses det här inte som ålderism. Exempelvis anses här att nekas anställning på grund 

av sin ålder som ålderism. Att få ett jobb på grund av sin ålder, utan att en annan sökande 

väljs bort, skulle i denna bedömning inte ses som ålderism eftersom att det inte finns en 

orättvisa. Detta är något som har diskuterats fram under analysen och bygger på mina egna 

tolkningar av informanternas upplevelser, teorin och tidigare forskning.  

6.2. Reflektioner kring uppsatsen 

En brist i denna undersökning är att resultatet bygger på ett litet antal informanter. Detta gör 

att det finns begränsningar olika hur många olika perspektiv och upplevelser som lyfts fram. 

Ett större antal skulle medföra fler individuella upplevelser och synsätt. En annan reflektion 

kring vad som kunnat påverkat uppsatsen är hur det påverkat att informanterna är  25 och 26 

år gamla. Tidigare forskning har indikerat att åldersdiskrimineringen är hög i 20-årsåldern för 

att sedan minska vid 30 (Gee, Pavalko & Long 2007). Detta innebär att det är möjligt att 

informanter nära 30 upplever mindre åldersdiskriminering, medan de som ligger i det nedre 

spannet har fler upplevelser. Med andra ord kunde de upplevelser som ses som 

diskriminering ökat eller minskat beroende på var i kategorin ung en individ befinner sig.  

 

I denna undersökning har en av utmaningarna varit att bedöma om det som nämns handlar 

om ålder eller något annat, om det är på grund av ålder som något hände eller om det är 

någon annan faktor som ligger bakom. Detta ledde till att en helt ny frågeställning skrevs in, 

den som berör hur ålder samverkar med andra aspekter. Ett annat problem som arbetats med i 

uppsatsen är att vara öppen och utforskande i mina frågor, men samtidigt att behöva ha något 

att utgå från som exempelvis tidigare forskning. Med andra ord att inte ha förutfattade tankar, 

men samtidigt ha en utgångspunkt. Det har därför skett en balansgång under arbetet mellan 
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att få in så mycket relevant information som möjligt genom inte begränsa svaren, men 

samtidigt att ställa bra frågor.  

 

Denna undersökning har gett flera oväntade resultat. Exempelvis var erfarenhet kopplat till 

ålder något som jag inte reflekterat över tidigare. På grund av att empirin var informationsrik 

och nyanserad gav det möjligheten till att upptäcka mycket mer än vad som strävades efter i 

början av arbetet. Något som också utmärkt sig under arbetets gång är svårigheten med att 

uttala sig om när något är ålderism. Det finns flera olika perspekiv på vad som ingår i 

begreppet och hur det kan tolkas. Vissa är väldigt vida och andra är mer avgränsade. På grund 

av detta har det i denna uppsats setts som en bedömningsfråga när något kan ses som 

ålderism. En nackdel med detta är att bedömningarna kan skilja sig åt beroende på vem som 

gör dem och vilken definition som ligger till grund. Det blir med andra ord svårt att få en 

konsekvent användning av bereppet. I analysen har därför målet varit att förklara hur just 

dessa bedömningar skett och tankegången bakom dem.  

 

Detta är endast en liten inblick i hur ålder påverkar unga i arbetslivet. Trots att denna uppsats 

har en del begränsningar har det funnits flera likheter med tidigare forskning. Ett exempel på 

detta är att unga upplever åldersdiskriminering i anställningssituationer, vilket DfEE (2001) 

också framfört. Fler likheter är att det finns upplevelser av att det finns en “prime age” då 

man är minst utsatt för åldersdiskriminering, samt att män mer sällan än kvinnor upplever 

åldersdiskriminering kopplat till kön, vilket Duncan och Loretto (2004) påpekat.  

 

Det har under detta arbete blivit tydligt att det finns ett behov av att mer djupgående 

undersöka ålderism riktat mot unga, men även att det är viktigt att väcka uppmärksamhet 

kring det som ett samhällsproblem. För att göra detta krävs mer forskning inom området. Två 

områden som är av värde att undersöka närmare är ålder kopplat till de andra 

diskrimineringsgrunderna och ålderism som göms i kopplingen mellan ålder och erfarenhet. 

Det skulle också vara intressant att fördjupa sig i samtliga ålderskategorier och då gå djupare 

in i fenomenet prime age. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

-Informera om syftet.-Informera om vilka som kan ta del av materialet och hur.-Informera om 

konfidentialitet. -Informera om att personen kan avbryta intervjun om hen vill. -Fråga om det 

är okej att spela in intervjun. 

Uppvärmning(Information om personen) 

Berätta om dig själv: 

-Ålder? 

-Vilken är din högst avslutande utbildning? 

-Identifierar du dig med kategorin yngre, ung? Varför, varför inte? 

-Vart arbetar du nu? Med vad? 

-Vart har du arbetat tidigare? 

-Hur skulle du uppskatta att åldersfördelningen ser ut på din arbetsplats? 

 Fördomar, stereotyper och attityder? 

-Har du någon gång känt att du blivit positivt bemött på grund av din ålder? Om ja, i vilket 

sammanhang? Hur? Av vem? 

-Har du någon gång känt att du blivit negativt bemött på grund av din ålder? Om ja, i vilket 

sammanhang? Hur ? Av vem? 

-Om det varierar i bemötande beroende på ålder, vilka är det på arbetsplatsen som gör detta? 

Chefer? Arbetskamrater? Kunder? 

-Upplever du att det finns vissa förväntningar på dig på grund av din ålder?(ska kunna vissa 

saker, visst beteende? 

-Tror du att förväntningar på hur ungdomar ska vara påverkar dina möjligheter på jobbet? 

-Tror du att förväntningar på hur ungdomar ska vara påverkar hur du agerar på jobbet?(i 

vardagen, vid anställning , vid krävande arbetsuppgifter?) 

Asymmetrisk maktstruktur? 

-Har du upplevt att du fått vissa fördelar i arbetslivet på grund av din ålder? 

-Har du någon gång känt att du fått begränsningar i arbetslivet på grund av din ålder ? 

-Tror du att dina möjligheter i arbetslivet skulle påverkas om du var äldre? Om ja, 

hur?(utbildningar, befordran, vissa arbetsuppgifter, inflytande?) 

-Upplever du att det finns en åldersindelning på jobbet? Att olika åldersgrupper gör olika 

saker, eller umgås med varandra? Känns detta orättvist? 

Diskriminerande praktik? 

-Finns det vissa mönster, vanor, rutiner på din arbetsplats som du lagt märke till som gör att 

ungdomar behandlas på ett annat sätt? 

-Har din arbetsplats några lagar eller riktlinjer som berör ålder? Vilka? Vad tycker du om 

dem? 

-Vad är diskriminering enligt dig? 

-Har du sett eller hört någon annan blivit behandlad på ett diskriminerande vis på grund av 

ålder? Om ja, i vilket sammanhang. 
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-Har du någon gång känt dig diskriminerad på grund av din ålder i arbetslivet? 

-Om ja, i vilket sammanhang, hur gick det till , av vem/vad? 

-Om ja, har detta påverkat dig på något vis? Väckt känslor, påverkat dina möjligheter? Din 

självkänsla? 

Avslutning: 

-Har du något att tillägga? 

-Har någon ny tanke kommit upp under intervjun?   

 


