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Sammanfattning 

Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad och 
i vilken utsträckning de kan kopplas samman med föreställningar om ålder. Studiens intervjupersoner anses i sitt 
yrke kunna bidra med information kring yngre och äldre arbetssökandes kompetens och vad som anses vara 
attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden. För att besvara studiens frågeställningar genomförs intervjuer med 
en HR-konsult, två rådgivare, två chefer för olika arbetsmarknadsorganisationer samt en rekryteringskonsult. Med 
symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv syftar studien till att öka förståelse kring föreställningar om ålder 
och kompetens. En samhällsproblematik belyses snarare än arbetssökandes självupplevda företeelser. Resultatet 
visar att attraktiva kompetenser kan skilja sig åt beroende på yrke och bransch. Det är snarare individens specifika 
kompetenser i förhållande till vad ett arbete kräver, än individens ålder som påverkar möjligheter till att få ett arbete. 
Resultatet visar skillnader i kompetenser mellan yngre och äldre, vilka kan påverka möjligheten till att få ett arbete 
på dagens arbetsmarknad. Studiens praktiska implikationer öppnar upp för mer diskussioner kring varför en viss 
kompetens anses betydelsefull och hur en arbetssökande kan tillägna sig den kompetensen. Med en relativt ny 
lag om åldersdiskriminering bör också diskussioner föras kring vad som är och kan anses vara 
åldersdiskriminerande i tillskrivandet av skillnader mellan yngre och äldre.  
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Förord 

Intresset till föreliggande studie bottnar i flera års universitetsstudier med pedagogik som 

huvudämne. Kompetens är ett spännande begrepp som funnits med mig genom mina studier 

och det är även ett centralt begrepp i den här studien. I samtal med min handledare fick jag 

kontakt med studiens samarbetspartners1 och i samma veva läste jag i dagstidningen Östgöta 

Correspondenten om en samhällsproblematik kring äldre och åldrande  i arbetslivet (Stenehall, 

2017). Vidare inläsning kring åldrande i arbetslivet påbörjade arbetsprocessen med den här 

magisteruppsatsen. 

Jag vill rikta ett stort TACK till studiens intervjupersoner som alla bidragit med information som 

varit intressant och givande till studien. Tack för ert vänliga bemötande och tack för det fika 

som ni bjudit mig på.  

Uppsatsprocessen har inneburit både toppar och dalar, ibland har jag kört fast och upplevt mig 

stå stilla i processen. Men då har min handledare Henrik Kock givit mig goda råd och planterat 

nya tankar hos mig, vilket jag vill tacka dig för. Ibland har jag saknat inspiration till 

arbetsprocessen men med en fantastisk livspartner så har jag tagit mig igenom även de dalarna, 

tack Daniel. Tack även till min familj som alltid stöttar och uppmuntrar mig. 

 

Linköping i oktober 2017 

Rebecka Roth 

 

  

                                                 
1 Se avsnitt 1.4 ”Studiens samarbetspartners”. 
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1 INLEDNING 
Sveriges arbetsmarknad är i förändring och står idag inför nya utmaningar än tidigare. Vi lever 

allt längre idag vilket innebär att vi blir allt fler på arbetsmarknaden och en diskussion pågår 

kring en eventuell höjning av pensionsåldern (Praetorius Björk, 2016). Förändringar sker även 

i och med teknikens och digitaliseringens framväxt och en ökad globalisering som inte verkar 

stanna av (Brynjolfsson & McAffe, 2015). En utökad globalisering ökar kunskapsspridning och 

utveckling vilket kan leda till att arbetstagare får svårt att hänga med i den tekniska 

utvecklingen, det blir ett “gap” mellan individens faktiska kunskap och den kunskap som 

förväntas i och med teknikens utveckling (Andersson & Thulin, 2008).  

År 2020 förutspås det saknas 1.000.000 arbetare med rätt kompetens inom teknik och industri 

på den svenska arbetsmarknaden, vilket kommer att bli en stor utmaning för Sverige (Hill, 

2017). Det råder även en fortsatt brist på kompetent personal inom exempelvis hälso- och 

sjukvården och på pedagoger och lärare (SCB, 2016). Utbildningsnivån ökar bland Sveriges 

befolkning, det finns fler högutbildade än lågutbildade på arbetsmarknaden (SCB, 2015). Trots 

det saknas personer med rätt kompetens för jobben och matchningsproblematiken är fortfarande 

närvarande på svensk arbetsmarknad (Karlsson, 2016). 

Vilka kompetenser krävs då för att få ett jobb på dagens arbetsmarknad? De kompetenser som 

är viktiga kan styras av efterfrågan på arbetsmarknaden och vilka kompetenskrav arbetsgivaren 

eller det faktiska arbetet ställer på individen (Ellström, 1996). I och med att arbetsmarknaden 

förändrats genom digitalisering, globalisering och teknikutveckling ser kompetenskraven 

annorlunda ut idag och allt fler företag finner det svårt att hitta personer med rätt 

yrkeskompetens (Karlsson, 2016). 

Det krävs inte bara rätt yrkeskompetens för att vara anställningsbar på dagens arbetsmarknad. 

Utan även förmågan att sälja in sig själv och att identifiera sina egna styrkor och förmedla dem 

till en potentiell arbetsgivare är också betydelsefullt för att få ett jobb (Fogde, 2011; Garsten & 

Jacobsen, 2004; Huang, Chen & Lai, 2013). Individen har på dagens flexibla arbetsmarknad ett 

stort egenansvar och det krävs ett engagemang för att vara anställningsbar och att hålla sig 

attraktiv på arbetsmarknaden (Fogde, 2011).  

År 2009 fick Sverige en ny diskrimineringslag vilken omfattar att en individs ålder, alltså den 

uppnådda levnadslängden kan vara diskrimineringsgrundande i svenskt arbetsliv (SFS 

2008:567). Lagen innebär att en individ ska ha hamnat i en orättvis situation till följd av sin 

kronologiska ålder. Som resultat av den nya lagen utgav Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

en rapport för att fördjupa kunskapen kring åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv (Krekula, 

2011). Resultatet av rapporten styrker föreställningen om att det råder en åldersdiskriminering 

i svenskt arbetsliv (för fler uppfattningar kring en rådande åldersdiskriminering se även: 

Ahmed, Andersson & Hammarstedt 2012; Andersson, 2008; Carlsson & Eriksson., 2017). 

Diskrimineringen sker mot både yngre och äldre och beskrivs som särskilt utmärkande i 

rekryteringssituationer (Krekula, 2011).  

Året innan den nya diskrimineringslagen trädde i kraft kom begreppet ålderism att myntas i 

Sverige (Andersson, 2008). Ålderism hör främst ihop med studier och forskning kring äldre 

och åldrande och orättvisor därtill (Andersson, 2008). Forskning har visat att diskriminering i 

störst grad sker mot yngre och äldre personer, medan medelålders blir mer skonade (Garstka, 

Hummert & Branscombe, 2005). Den nya diskrimineringsgrundade lagen om ålder och 

begreppet åldersdiskriminering i sig innefattar alla individer (SFS 2008:567). Varpå begreppet 

åldersdiskriminering används istället för ålderism i denna studie. 
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I ett samhälle där arbetskraften växer och framhävandet av sig själv blir allt viktigare för att få 

ett jobb på arbetsmarknaden och där globalisering, digitalisering och den tekniska utvecklingen 

fortgår, krävs att individerna i samhället kan leva upp till de kompetenskrav som ställs på dem. 

Genom samhällsdebatter och med en relativt ny diskrimineringsgrund och uppmaningar kring 

behov av mer forskning kring åldersdiskriminering (se t.ex. Ahmed et al., 2012; Berger, 2009; 

Carlsson & Eriksson, 2017; Krekula, 2011; Thomas, Hardy, Cutcher & Ainsworth, 2014) som 

bakomliggande faktorer anses ett problemområde identifierats relevant för vidare forskning.  

Det finns många studier kring anställningsbarhet på arbetsmarknaden och det stora flertalet av 

dem behandlar antingen ålder eller kompetens. Studierna som behandlar ålder tar ofta upp 

ålders- och/eller könsdiskriminering i arbetet och studier kring generationsforskning har ett 

fokus på generationsskillnader. Ambitionen med föreliggande uppsats är att försöka bidra till 

att minska den kunskapslucka som identifierats. Detta genom att koppla samman föreställningar 

om ålder med den kompetens som anses vara attraktiv för att vara anställningsbar på dagens 

arbetsmarknad.  

Studien syftar till att öka förståelse kring föreställningar om ålder och kompetens. Vilket görs 

med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv som är symbolisk interaktionism. Genom 

tidigare forskning och intervjupersonernas föreställningar syftar studien snarare till att belysa 

en samhällsproblematik än att beskriva den arbetssökandes egna upplevelser. Med symbolisk 

interaktionism söker jag studera och förstå snarare än förklara orsaksförhållanden kring 

problemområdet.  

 

 Syfte och frågeställningar 
Magisteruppsatsens syfte är att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas på dagens 

arbetsmarknad och i vilken utsträckning de kan kopplas samman med föreställningar om ålder. 

Intervjuer sker med en HR-konsult, två rådgivare, en rekryteringskonsult samt två chefer för 

olika arbetsmarknadsorganisationer.2 Samtliga anses genom sin yrkesprofession kunna bidra 

med information kring yngre och äldre arbetssökandes kompetens och vad arbetsmarknaden 

anser som attraktiva kompetenser. 

För att precisera syftet ställs följande två frågeställningar: 

1. Vilka kompetenser ses som attraktiva på dagens arbetsmarknad? 

2. Vad finns det för föreställningar om yngre respektive äldres kompetenser (i relation till 

vad som efterfrågas på arbetsmarknaden)? 

 

 Avgränsningar 

I studien har en avgränsning gjorts kring faktorer som kan ha betydelse för att få ett jobb på den 

svenska arbetsmarknaden. Det handlar i vid mening om individens förutsättningar till att få ett 

jobb. Samhällsstrukturer och ekonomiska förutsättningar är exempel på faktorer som kan ha 

stor betydelse, men som inte behandlas närmre i studien. Fokus för denna studie är vid vilken 

kompetens som ses som attraktiv samt om yngre och äldre individer anses ha olika kompetens 

och egenskaper.  

 

                                                 
2 Läs mer under rubriken 5.1.1 ”Studiens intervjupersoner”. 
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 Centrala begrepp 
Följande avsnitt ger en presentation av studiens centrala begrepp.  

 

1.3.1 Anställningsbar 

Anställningsbar är ett begrepp vars innebörd förändrats över tid. Förr användes begreppet i 

relation till arbetslösa men under 2000-talet började begreppet att användas i relation till 

samtliga på arbetsmarknaden (Jacobsson, 2004). Ett axplock av faktorer som inbegrips i 

begreppet anställningsbar är följande: kommunikativ förmåga, problemlösningsförmåga, 

ansvarstagande, anpassningsbarhet och samarbetsförmåga (Abas & Imam, 2016). Sparrhoff 

(2016) skriver att begreppet kan ha olika innebörd beroende på kontext och innebörden kan 

förändras över tid och rum. 

 

1.3.2 Kompetens 

Begreppet kompetens är omdiskuterat och används idag i såväl policydokument som 

undervisnings- och utbildningssammanhang och i arbetslivet (se t.ex. Ellström, 1992, 1996; 

Illeris, 2013). I föreliggande studie går kompetens i linje med en definition av Ellström ”Med 

kompetens avses här en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

arbete” (Ellström, 1996, s. 11). En traditionell indelning av kompetensbegreppet är att det 

innefattar kunskaper, färdigheter och attityder (Illeris, 2013). Attityd är besläktat med 

motivation i studier inom den pedagogiska litteraturen (ibid.) Dock anser författaren att 

indelningen är ofullständig då kunskaper, färdigheter och attityder är svåra att skilja från 

varandra (Illeris, 2013). Många fler faktorer inbegrips i kompetensbegreppet som exempelvis 

samarbetsförmåga, självförtroende och flexibilitet. Ellström (1996) skriver att i 

kompetensbegreppet ryms en individs sociala, praktiska och intellektuella färdigheter, 

kunskaper, personliga egenskaper och attityder. Med inspiration från både Ellström (1996) och 

Illeris (2013) har kompetensbegreppet i denna studie delats in i tre delar: personlighetsinriktad 

kompetens, attityd- och värderingsinriktad kompetens sam uppgiftsinriktad kompetens. 

Personlighetsinriktad kompetens kan kopplas till samarbetsförmåga och självförtroende i linje 

med Illeris (2013) och individens sociala färdigheter i linje med Ellström (1996). I den 

personlighetsinriktade kompetensen ryms individens personlighet och hur passande hon anses 

vara till arbetsplatsen. Även den sociala kompetensen, förmåga att sälja in sig själv och att 

skapa goda relationer och behålla dem finns inom den personlighetsinriktade kompetensen.  

Attityd- och värderingsinriktad kompetens innefattar individens engagemang och attityder i 

själva arbetet och kan liknas med ”attityder” eller ”motivation” i linje med Illeris (2013).  

Uppgiftsinriktad kompetens inkluderar vad individen behöver eller vad arbetsgivaren anser vara 

värdefullt för att utföra sitt arbete med önskvärt resultat. De kunskaper, färdigheter och 

flexibilitet som Illeris (2013) belyser och de praktiska och intellektuella färdigheterna samt 

kunskaper som Ellström (1996) beskriver kan kopplas till uppgiftsinriktad kompetens i denna 

studie. I kompetensen innefattas att vara mångfacetterad då arbetsgivare i allmänhet söker 

generalister snarare än personer med spetskompetens. Att vara flexibel utefter förändrade 

kompetenskrav samt vilken utbildning och arbetslivserfarenhet individen har inryms också i 

den uppgiftsinriktade kompetensen. 
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1.3.3 Egenskaper   

I föreliggande studie används ”egenskaper” synonymt med ”personliga egenskaper” och är en 

del av kompetensbegreppet i linje med Ellström (1996). Egenskaper anser jag kunna härledas 

ur såväl personlighetsinriktad kompetens, attityd- och värderingsinriktad kompetens samt 

uppgiftsinriktad kompetens. Egenskaper anser jag säger något om individen och är en 

beskrivning av hur hon ”är”. Med det menas inte att varje enskild individ endast har en eller ett 

fåtal egenskaper, tvärtom kan hon ha många olika, positiva som negativa. De egenskaper en 

individ har kan vara djupt rotade, ha olika förklaringar och kan vara föränderliga. 

 

1.3.4 Yngre och äldre på arbetsmarknaden 

I studien tar jag viss hjälp av generationsforskning för att enklare studera och åtskilja yngre och 

äldre på arbetsmarknaden. Pritchard och Whiting (2014) visar tre aktiva generationer på dagens 

arbetsmarknad: Baby Boomers (födda 1943-1960) Generation X (födda 1961-1981) och 

Generation Y (födda 1982-pågående). Kritik som riktats mot generationsforskning är bland 

annat att det är problematiskt att säga något som passar in på samtliga i en hel generation.3 Jag 

anser likt Pritchard och Whiting (2014) att ”Yngre” blir det genom konstruktionen av ”Äldre” 

och vice versa. Vilket också grundar sig i studiens teoretiska perspektiv, vilket är symbolisk 

interaktionism. Charon (2006)  beskriver att en position endast existerar då den står i relation 

till åtminstone en annan position. I kategorin ”Yngre” i föreliggande studie ingår: ungdomar, 

småbarnsföräldrar och nyexaminerade. I kategorin ”Äldre” ingår: 50-55 åringar, 

arbetslivserfarna, och pensionärer. För att få en uppfattning kring vem som tillhör ”Yngre” 

respektive ”Äldre” bör också hänsyn tas till både kontext och kronologisk ålder. 

 

 Studiens samarbetspartners 
Följande avsnitt ger en presentation av studiens samarbetspartners. 

 

1.4.1 HELIX 

Magisteruppsatsen genomförs inom HELIX, vilket är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum 

vid Linköpings universitet med fokus på frågor kring hållbar utveckling i arbetslivet. HELIX 

bygger på partnerskap med fem sektorer, vilka är: civilsamhället, universitet, industri, offentlig 

sektor och arbetsmarknadsorganisationer (LiU, 2017). Trygghetsrådet (TRR) är en av totalt 22 

parter från arbetslivet som har ett utvecklingssamarbete med HELIX. 

 

1.4.2 Trygghetsrådet, TRR 

Trygghetsorganisationen ägs av Svenskt Näringsliv och förhandlings- och samverkansrådet 

PTK och bildades 1974 (TRR, 2017). TRR finns på cirka 40 platser i landet och har cirka 35.000 

företag med 950.000 medarbetare anslutna. TRR anser att rörlighet gynnar arbetsmarknaden, 

individen och företagen, man ska våga byta jobb och se omställningsprocessen som en 

möjlighet (TRR, 2017). TRR stöttar såväl företag, fackliga representanter som de tjänstemän 

som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist genom omställningsprocessen (TRR, 2017). De 

uppsagda tjänstemännen får stöttning till nytt jobb eller starta egen verksamhet och stöttningen 

sker ofta genom rådgivningssamtal, seminarier och kurser (ibid.).  

                                                 
3 Läs mer om generationsforskning samt kritik riktad mot den under avsnitt 2.3 ”Generationsskillnader på 

arbetsmarknaden”. 
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 Disposition 

I kapitel 1 har läsaren introducerats till studiens forskningsområde, syfte och frågeställningar. 

De avgränsningar som gjorts har redovisats och de centrala begrepp som läsaren bör ha en 

fördjupad förståelse kring har framförts. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som anses 

relevant till uppsatsområdet. I kapitel 3 får läsaren en inblick i studiens teoretiska perspektiv, 

symbolisk interaktionism, och de delar som anses särskilt relevanta för denna studie. I kapitel 

4 presenteras de metodologiska utgångspunkterna, studiens genomförande, analys av data och 

transkription- och redovisningsprocessen. Vidare beskrivs studiens litteratursökning, etiska 

överväganden samt aspekter rörande studiens kvalitet, även dessa avsnitt återfinns i kapitel 4. 

Studiens resultat är redovisat i kapitel 5 och kapitel 6 börjar med en resultatdiskussion där en 

modell baserad på studiens resultat presenteras. Vidare förs en diskussion kring studiens 

metodiska val och studiens slutsatser och praktiska implikationer presenteras. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning.  

I magisteruppsatsen används ”arbete” och ”jobb” synonymt. Pronomen ”hon” används i 

könsneutral bemärkelse då personer skildras i olika sammanhang. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses relevant i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Till en början presenteras ett avsnitt kring olika förhållningssätt vid 

arbetslöshet vilka kan skapa olika förutsättningar till att få ett arbete. Vidare lyfts 

anställningsbarhet, generationsforskning (Baby Boomers, Generation X och Generation Y) 

samt kritik riktad mot forskningen och kapitlet avslutas med åldersdiskriminering i arbetslivet. 

 

 Förhållningssätt vid arbetslöshet 
Följande avsnitt syftar till att, genom tidigare forskning, beröra problematiken kring olika 

förhållningssätt vid besked om varsel eller uppsägning. Detta för att ge en fördjupad förståelse 

kring att individer hanterar situationer olika och att olika förhållningssätt till sin arbetslöshet 

kan påverka individens anställningsbarhet.  

Hallqvist och Hydén (2012) skriver i sin studie att individen kan inta två skilda förhållningssätt 

vid besked om varsel eller uppsägning. Den ena förhållningssättet är att se förändringen som 

en möjlighet, varav vissa individer har en tydlig vision av framtiden medan andra ”bara” söker 

en förändring i livet (Hallqvist & Hydén, 2012). Det andra förhållningssättet är något mer 

konservativt, dessa individer vill ofta få tillbaka det de förlorat och söker sig till arbeten där de 

kan ha samma position som tidigare (ibid.). Vissa människor gör detta på ett stressigt sätt medan 

andra gör det med sinnesro och lugn. 

När individen ska söka ett nytt jobb kan hon inta tre skilda förhållningssätt: passivt, aktivt eller 

nätvärkförhållningssätt (Hallqvist & Hydén, 2012). Ett passivt förhållningssätt kan innebära att 

en individ blir ”head-hunted” av en arbetsgivare, individen gör inget aktivt arbetssökande 

(ibid.). Med ett aktivt förhållningssätt kan arbetssökande själva ringa en potentiell arbetsgivare 

och presentera sig, trots att arbetsgivaren inte har annonserat några lediga tjänster (Hallqvist & 

Hydén, 2012). Den tredje gruppen som fokuserade på nätverksskapande försökte bygga upp sitt 

sociala nätverk genom att aktivt presentera sig själva via nätverk i syfte att komma i kontakt 

med kunder eller eventuella arbetsgivare (Hallqvist & Hydén, 2012).  

Hallqvist (2012) skriver i sin avhandling att nätverkande och goda sociala relationer kan öka 

möjligheterna till att få ett nytt jobb. Hallqvist (2005) menar även att aktivt nätverkande och 

goda relationer kan leda till en horisontell förflyttning i karriären, vilket innebär att individen 

antingen breddar sina yrkeskunskaper eller ändrar sin yrkesinriktning. I kontrast till horisontell 

förflyttning i karriären beskrivs även vertikal förflyttning vilket sker då individen förflyttas 

högre upp i en hierarki och får större ansvar (Hallqvist, 2005). Samhället idag beskrivs mer och 

mer gå från den traditionella vertikala förflyttningen till att i högre grad präglas av horisontell 

förflyttning i karriären (Hallqvist, 2015). Detta är en av anledningarna till att vissa börjat tala 

om ”gränslösa” eller ”föränderliga karriärer” (ibid.). 

 

 Anställningsbarhet 
Fogde (2011) har i en studie beskrivit hur studerande tjänstemän ser på deras anställningsbarhet. 

Författaren beskriver processen kring CV-skrivandet och vikten av att sälja in sig själv och att 

vara anställningsbar (Fogde, 2011). Resultatet av studien visar att det är betydelsefullt att ha 

självinsikt. Den arbetssökande gynnas av att känna sig själv och ha förmåga att identifiera samt 

förmedla de egenskaper som arbetsgivare önskar (Se vidare t.ex. Garsten & Jacobsen, 2004; 

Huang et al., 2013). 
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Arbetssökande säljer både sin arbetskraft och sig själva vilket inkluderar att den arbetssökande 

har förmåga att sälja in och marknadsföra sig själv (Fogde, 2011). Resultatet från Fogde (2011) 

visar att de arbetssökande gör en distinkt skillnad mellan hur de själva ”är” mot hur de ”bör” 

agera mot potentiella arbetsgivare och i CV-skrivandet (ibid.). Den arbetssökande kan förstå 

vilka egenskaper som anses attraktiva av arbetsgivare och väljer att presentera de egenskaperna 

och utvärdera sin egen personlighet i processen, vilket benämns som selektiv konformism 

(Fogde, 2011). Huang et al. (2013) har genomfört en studie i Taiwan där resultatet visar att 

rekryterare kan välja delar av den kompetens som sökande presenterar i sitt CV vilken de själva 

rättfärdigar möter kraven på arbetet (Huang et al., 2013). 

Siivonen och Isopahkala-Bouret (2016) undersöker hur vuxenutbildade presenterar sig själva 

och hur de ser på ålder och åldrande i relation till att vara anställningsbar på arbetsmarknaden. 

Studiens resultat visar att individer som har utbildat sig i vuxen ålder upplever en fördel på 

arbetsmarknaden, vilket också ökar anställningsbarheten. Villigheten att investera i livslångt 

lärande och kompetensutveckling och att uppdatera sina förmågor har inte bara resulterat i 

anställningsbarhet, utan för några av dem också i ett nytt jobb (Siivonen & Isopahkala-Bouret, 

2016).  

 

 Generationsskillnader på arbetsmarknaden 
Generationsforskning kan bidra till att öka förståelsen för att människor, födda i olika historiska 

perioder, kan ha olika egenskaper eller uttryck (Parment, 2008). Det finns stor variation mellan 

dem som är födda under samma historiska period som kan bero på om man är uppväxt på 

landsbygd eller i storstad, klass, kön, etnicitet etc. (ibid.). Forskning har visat att människan är 

som mest benägen att utveckla sina primära grunduppfattningar mellan 16-24 års ålder 

(Parment, 2008). 

Furåker (2010) visar att ålder är en faktor vilken upplevs vara ett hinder för individer. Både 

äldre och yngre tenderar att förknippa en hög ålder med negativa faktorer, som exempelvis 

pessimism (Furåker, 2010). Att vara ungdom anses ofta vara normen, och ålder tas inte upp i 

organisationer förrän det finns människor som tillhör gruppen ”Äldre”, först då riktas ett fokus 

på ålder (Thomas et al., 2014).   

Det finns olika åsikter om vilka årtal som tillhör vilken generation. Härvid kan man tala om 

Generation Z som ska ha kommit efter generation Y. I den här studien presenteras 

generationerna i likhet med den uppdelning som Pritchard och Whiting (2014) gör kring 

födelseår (se figur 1 nedan). 

 

Figur 1. Generationer som är aktiva på dagens arbetsmarknad. 

 

 

Baby Boomers

1943-1960

Generation X

1961-1981

Generation Y

1982-
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2.3.1 Baby Boomers 

Pritchard och Whiting (2014) har undersökt personer tillhörande Baby Boomers och Generation 

X i relation till ålder i arbetslivet. Pritchard och Whiting (2014) studerar och analyserar 

onlinenyheter i Storbritannien kring åldrande i arbetet. I det material som ingick i studien fanns 

både journalisters texter samt en del privatpersoners kommentarer till dessa texter. 

Konstruktionen av den ena generationen beror enligt författarna på närvaron från den andra 

(Pritchard & Whiting, 2014).  

Studien av Cogin (2012) visar att Baby Boomers graderar värderingen ”hårt arbete” allra högst 

i sitt arbetsliv. Vidare skriver författaren att ett tydligt mönster syns i hur ”hårt arbete” sjunker 

hos de yngre generationerna (ibid.). Baby Boomers sägs vilja arbeta långa dagar för att ”komma 

i hamn”. Appelbaum, Sernea och Shapiro (2005) skriver att de kan se ner på yngre generationer 

som inte är på jobbet klockan 8-18 varje dag eftersom de då inte anses arbeta lika hårt. Cogin 

(2012) visar att Baby Boomers anses vara utmärkta nätverkare och kräver inte mycket 

återkoppling för att kunna göra ett bra jobb. Det anses att de kan sakna tekniska färdigheter men 

de har inga problem med kommunikation ansikte mot ansikte och att fråga sina kollegor om 

saker (Eisner, 2005).  

 

2.3.2 Generation X 

Cogin (2012) visar i sin studie om generationsskillnader kring värderingar i arbetslivet att 

Generation X värderar självutveckling, utbildning och söker ”work-life balance”. Richert-

Kaźmierska och Stankiewicz (2016) har i sin studie undersökt om åldern påverkar hur personer 

graderar att de uppnår ”work-life balance” i sitt arbetsliv. Resultatet av studien visar på att äldre 

uppger i högre grad att de har en bra balans mellan sitt arbete och sitt privatliv (Richert-

Kaźmierska & Stankiewicz, 2016). 

Eisner (2005) beskriver att de värderar att utveckla sina färdigheter mer än att få fina titlar i sitt 

yrke. De är också adaptiva, pragmatiska och har goda kommunikativa förutsättningar, de kan 

hantera samtal ansikte mot ansikte såväl som kommunikation via e-mail (Cogin, 2012). 

 

2.3.3 Generation Y 

Generation Y anses ha blivit uppväxta med föräldrar och lärare som säger att de kan göra vad 

som helst, som konsekvens har de högt självförtroende och är mycket socialt aktiva, de tror att 

de kan göra skillnad (Shaw & Fairhurst, 2008). Cogin (2012) visar att Generation Y värderar 

”fritid” som den viktigaste faktorn i sitt arbetsliv. De söker ”work-life balance” och om de 

måste välja så kommer de att välja vänner, familj och fritid framför arbetet (Cogin, 2012).  

Generation Y har önskan om daglig feedback och vill konstant ha nya utmaningar och bli 

pressade till det yttersta (Martin, 2005). Utmanade arbetsuppgifter och meningsfullhet är 

viktigare än trygga anställningar, de kräver flexibilitet och vill gärna ha ”en flyttbar arbetsplats” 

som innefattar stor frihet (Cogin, 2012). De föredrar arbetsmiljöer där de kan lära sig 

säljskicklighet och få erfarenhet som kan gagna dem i framtiden och de föredrar snabb 

kommunikation exempelvis via sms eller e-post (Martin, 2005). En hög teknisk skicklighet hos 

Generation Y har lett till konsekvenser i den sociala kompetensen enligt Cogin (2012). De är 

otåliga och saknar förmågor att hantera svåra situationer (ibid.).  
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2.3.4 Kritik mot generationsforskning 

Kritiker menar att det är svårt att säga något om en enskild individ genom att titta på en hel 

generation. Det kan finnas stor spridning i en generation mellan enskilda individers normer och 

värderingar samt kulturella och sociala skillnader så att säga något om en hel generation kan bli 

felaktigt (Cogin, 2012). För att tydliggöra påståendet beskriver Cogin (2012) ett dilemma kring 

att tillskriva samma värderingar till människor som växte upp under efterkrigstiden i Tyskland 

som till människor som växte upp under helt andra förhållanden i andra länder under samma 

tidsepok (Cogin, 2012).  

Appelbaum et al. (2005) förklarar att generationsskillnader handlar mer om ålder än om 

kulturella och sociala skillnader. I livscykeln går människan igenom olika stadier som 

exempelvis barndom och ungdom. Till varje stadie hör vissa egenskaper, vilka då är mer 

åldersbetingade än generationsbetingade (Applebaum et al., 2005). I den studie som Pritchard 

och Whiting (2014) genomfört riktas kritik mot att kategorisera generationer. De menar att 

generationskategoriseringen med Baby Boomers, Generation X och Generation Y och 

tillskrivandet av olika karaktäristiska drag till varje generation blir organiserade principer som 

kan legitimera och reproducera åldersskillnader i arbetslivet (Pritchard & Whiting, 2014).  

Wong, Gardiner, Lang och Coulon (2008) testar om de stereotypa generationsskillnaderna kring 

personlighet och motivationsfaktorer mellan Baby Boomers, Generation X och Generation Y 

existerar. I resultatet av studien har ett mindre antal skillnader mellan generationerna hittats, 

och dessa handlar mer om den kronologiska åldern än om en hel generation (Wong et al., 2008). 

Cogin (2012) beskriver att det kan finnas stora kulturella skillnader mellan individer i en och 

samma generation vilket kan leda till felaktighet. Både Applebaum et al. (2005) och Wong et 

al. (2008) hävdar att det snarare är den kronologiska åldersskillnaden än vilken generation 

individen tillhör som är orsaken till de olikheter som finns i individers normer och värderingar.  

Den kritik som riktats mot generationsforskning verkar i vissa områden välgrundad men det är 

svårt att komma förbi det faktum att generationsresonemangen verkar ha fått ett stort 

genomslag. Genom att försöka knyta an till de här perspektiven i de fall de framstår som 

relevanta och att bidra med en kritisk reflektion kring brister finns möjlighet för perspektiven 

att utvecklas. 

 

 

 Åldersdiskriminering i arbetslivet 
Det finns många studier publicerade kring åldersdiskriminering i arbetslivet. Det är vanligare 

att personer inom kategorierna yngre och äldre utsätts för diskriminering än medelålders, och 

allra vanligast är diskriminering inom kategorin äldre (Garstka et al., 2005; Krekula, 2011). 

Gee, Pavalko och Long (2007) visar att det förekommer åldersdiskriminering av både yngre 

och äldre personer, men i 50 års-åldern är graderingen på åldersdiskriminering som allra högst. 

Studien visar att kvinnor i USA upplever relativt hög åldersdiskriminering i 20-årsåldern, när 

de är i 30-årsåldern går siffrorna nedåt men stiger igen i 40 års-åldern (Gee et al., 2007). 

Liknande resultat finns i Garstka et al. (2005) där personerna i medelåldern (i studien 33-50 år) 

graderade åldersdiskriminering lägst medans andelen var betydligt högre hos yngre respektive 

äldre. 

Berger (2009) visar att personer i åldrarna 45-65 år upplever åldersdiskriminering i sitt 

arbetssökande. Resultatet visar att intervjupersonerna dolde vissa uppgifter som exempelvis 

vilket år de tog sin examen i sina CV (ibid.). De kunde också iklä sig attribut som var av mer 

ungdomlig karaktär och undvek samtalsämnen som kunde ge motsatt effekt, vilket var särskilt 

tydligt hos kvinnor (Berger, 2009).  
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Både Ahmed et al. (2012) och Carlsson och Eriksson (2017) undersöker om det finns en 

åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Fiktiva CV har i bägge fall skickats ut 

till arbetsgivare via platsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida. Ahmed et al. (2012) 

skickade ut CV till arbetsgivare inom restaurang och sälj, vilka söktes av en fiktiv 31-årig man 

och en fiktiv 46-årig man med varsitt matchande CV. Ahmed et al. (2012) visar att det utan 

tvekan finns en åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. 31-åringen fick 223% 

fler svar på sin jobbansökan än 46-åringen. Carlsson och Eriksson (2017) har i studien tilldelat 

den arbetssökande en slumpmässigt utvald ålder mellan 35 och 70 år. Resultatet i studien av 

Carlsson och Eriksson (2017) visar att det finns en åldersdiskriminering från 40-års ålder i 

samhället. Inom det intervall som författarna undersökt sjunker svarsfrekvensen på 

jobbansökningarna vid 40-års ålder och vid 65 år är svarsfrekvensen nästan nere på noll. 

Författarna skriver: ”Den tidiga nedgången i svarsfrekvensen tyder på att den huvudsakliga 

förklaringen till åldersdiskriminering på arbetsmarknaden inte handlar om att vara äldre, säg 

över 55 år, utan snarare om att inte vara ung, säg under 40-45 år” (Carlsson & Eriksson, 2017, 

s. 25).  

Vidare har forskning visat att åldersstereotyper hos arbetsgivare kan orsaka diskriminering i 

arbetslivet (Carlsson & Eriksson, 2017). Stereotypiska egenskaper som till exempel förmågan 

att lära nytt, att vara anpassningsbar och att vara driven kan av arbetsgivare anses som förmågor 

vilka minskar med en stigande ålder (ibid.). Van Dalen et al. (2010) har undersökt stereotypa 

föreställningar från anställda och arbetsgivare kring produktiviteten hos yngre och äldre. 

Resultatet visar att både anställda och arbetsgivare graderar produktiviteten hos äldre lägre än 

produktiviteten hos yngre (Van Dalen et al., 2010). Resultatet visar att stereotypiska 

föreställningar om mjuka och hårda värden ligger till grund för uppfattningen om 

produktiviteten hos yngre och äldre (ibid.). Hårda värden beskrivs vara flexibilitet, fysisk och 

psykisk mental förmåga och villighet till att lära sig ny teknologi. Mjuka värden beskrivs som 

engagemang till organisation, pålitlighet och sociala förmågor. Fördelen hos yngre framträder 

mer frekvent i de hårda värdena och fördelen för äldre finns i de mjuka värdena (Van Dalen et 

al., 2010). Äldre tenderar också att gradera de mjuka värdena som mer attraktiva medans yngre 

graderar de hårda värdena som mest attraktiva (ibid.) 

 

 Sammanfattning 
Forskning har visat att individen kan förhålla sig antingen positivt eller negativt till besked om 

varsel eller uppsägning (Hallqvist & Hydén, 2012). När individen ska söka nytt jobb kan hon 

inta olika förhållningssätt vilka ger olika förutsättningar till att bli anställd (ibid.). Att vara 

socialt aktiv och ha god social kompetens anses öka möjligheterna (Hallqvist, 2012). I 

arbetssökandet är det viktigt att marknadsföra och sälja in sig själv till arbetsgivare (Fogde, 

2011). Arbetssökande kan välja att presentera de egenskaper som arbetsgivare söker för att öka 

sina chanser till anställning (ibid.). Huang et al. (2013) visar att rekryterare kan välja att 

fokusera på den kompetens från den arbetssökandes CV som anses möta kraven på arbetet.  

Ålder är en faktor som arbetssökande själva upplever kan hindra dem till att få ett jobb (Carlsson 

& Eriksson, 2017; Furåker, 2010; Krekula, 2011). Människor förknippar i större utsträckning 

”ålder” med negativa faktorer än positiva (Furåker, 2010). Thomas et al. (2014) menar att man 

i regel inte diskuterar ”ålder” i organisationer förrän det finns någon som tillhör gruppen 

”Äldre”. Kompetenser som ofta kopplas ihop med äldre är pålitlighet och sociala förmågor 

medans yngre oftare förknippas med att vara flexibla och villiga att lära sig ny teknologi (Van 

Dalen et al., 2010). 
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I den tidigare forskningen har en kunskapslucka identifierats då studier kring anställningsbarhet 

ofta inriktas på antingen kompetens som exempelvis Fogde (2011) och Huang et al. (2013) eller 

ålder som studien av Siivonen och Isopahkala-Bouret (2016). Studier kring ålder innefattar ofta 

ålders- och/eller könsdiskriminering (se t.ex. Ahmed et al., 2012; Berger, 2009; Carlsson & 

Eriksson; 2017; Garstka et al., 2005; Gee et al., 2007; Krekula, 2011). Generationsforskning 

försöker förstå människors egenskaps- och/eller uttrycksskillnader mellan personer födda i 

olika historiska perioder (Parment, 2008). Kritiker hävdar dock att det kan vara den 

kronologiska åldersskillnaden och inte den generation som en person tillhör som skapat 

egenskaps- och/eller uttrycksskillnader (Applebaum et al., 2005; Cogin, 2012; Wong et al., 

2008). Föreliggande studie söker alltså minska den beskrivna kunskapsluckan. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv som är symbolisk interaktionism. De 

historiska influenser som utvecklat perspektivet samt de delar av perspektivet som är relevanta 

för studien beskrivs.  

 

 Symbolisk interaktionism 
Enligt Blumer (1986) lämpar sig perspektivet för att studera mänskligt beteende där samhället 

anses vara en helhet som individen och gruppen är delar av. Med symbolisk interaktionism 

ämnar jag förstå situationer snarare än att förklara eller förutsäga dem. Symbolisk 

interaktionism intresserar sig för de processer vari gruppen och individen befinner sig och den 

situation som individen definierar relevant (Angelöw et al., 2015). Blumer (1986) menar att 

symbolisk interaktionism vilar på tre premisser vilka är: (i) att människan handlar mot saker på 

basis av vilken mening de har (ii) den mening som saker har grundas i den interaktion som 

människan har med sina medmänniskor (iii) de meningar som människan handlar i är en 

tolkande process. 

Kritik har riktats mot den symboliska interaktionismen då den beskrivs vara en alltför 

omfångsrik och bred teoribildning (Nilsson, 2015). Författaren menar att perspektivet kan bli 

svårtolkat men det är även det som kan göra att teoribildningen lämpar sig till studier kring 

samspelsprocesser mellan samhället och individen (Nilsson, 2015).4  

 

3.1.1 Historiska influenser 

Symbolisk interaktionism brukar återföras till dess grundare Mead, även om perspektivet har 

många andra influenser som av Dewey, James, Cooley, Thomas och Blumer (Trost & Levin, 

2010). Perspektivet har rötter i pragmatismen och har även influerats av behaviorismen och 

Darwin (Charon, 2006). Charon (2006) beskriver att pragmatismen har bidragit med fyra 

viktiga idéer: (i) människor tolkar nästan alltid sin omgivning (ii) vad som är viktigt att uttrycka 

(kunskap, fakta, erfarenheter) styrs av den situation som individen verkar i (iii) människor 

noterar det i sin omgivning som ger dem mening i situationen (iiii) det mänskliga handlandet 

är vad som studeras för att förstå människan (Charon, 2006).  

Mead var enligt honom själv en ”social behaviorist” då han som behaviorister ansåg att 

människans handlande är vad som bör studeras. Men för att studera handlande och beteende 

krävs att också se till mänskligt tänkande, förståelse, tolkande och mening (Charon, 2006).  

 

3.1.2 Den sociala människan 

Människan är inte social redan från födseln utan social interaktion är något som tränas över tid 

och sker genom socialisation (Mead, 1976). Människan interagerar ständigt med andra i sin 

vardag genom sitt tal- och kroppsspråk, men hon kan också interagera med sig själv, medvetet 

eller omedvetet i tanken då hon ”talar med sig själv” (Trost & Levin, 2010). För att social 

interaktion ska bli möjlig krävs att människan har en empatisk förmåga, kan känna in och sätta 

sig in i andra människors känslor och tankar (ibid.). Interaktion i socialisationsprocessen är en 

pågående process som ständigt förändras, den är nära sammanvävd med definitionen av 

situationen, till gruppen och den kollektiva betydelsen för individen (Trost & Levin, 2010).  

                                                 
4 Varför jag finner perspektivet relevant i föreliggande studie återfinns under avsnitt 3.2 ”Egen positionering”.  
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3.1.3 Definition av situationen 

Inom symbolisk interaktionism är definition av situationen en viktig hörnsten. När människor 

definierar en situation som verklig så är den verklig i dess konsekvenser: ”If men define 

situations as real, they are real in their consequences.” (Thomas & Thomas, 1928, s. 572). Det 

innefattar att människor i interaktion med varandra kan förstå en situation på ett visst sätt och 

agerar sitt eget beteende och handlande utifrån den uppfattningen. Verkligheten som uppfattas 

är subjektiv men kan upplevas som objektiv då människor som sociala varelser i interaktion 

med andra bygger symboler5 vilka blir gemensamma uppfattningar av innebörden till symbolen 

(Trost & Levin, 2010). 

 

Den sociala verkligheten är subjektiv, den egna sinnesstämningen, erfarenheter samt andra 

delaktiga individer i interaktionen är alla delar av den kontext som människan befinner sig i, 

och individens beteende kan endast ses utifrån den specifika kontext som studeras (Trost & 

Levin, 2010). Individen kan också omdefintiera situationen allt eftersom och utefter det även 

ändra sitt beteende (ibid.).  

 

3.1.4 Jaget och identiteten 

Genom social interaktion utvecklas individens ”jag” (Trost & Levin, 2010). Det skulle kunna 

sägas att ju äldre en människa i kronologisk ålder är, alltså ju längre hon levt desto mer utvecklat 

är individens ”jag”. Enligt Mead (1934) består jaget av ett ”I” och ett ”Me”. I individens ”Me” 

finns alla de erfarenheter, normer och värderingar som människor samlar på sig, även språkets 

grammatik finns här. ”I” samtalar, finns i nuet och är både aktiv och spontan (Mead, 1976). 

Vidare kan det som finns samlat i människans ”Me” styra det som sker med ”I” (ibid.).  

Jaget är en process som är i ständig rörelse och förändring, identiteten ändras och omdefinieras 

beroende på situation och sammanhang (Trost & Levin, 2010). Människan har inte heller bara 

en identitet utan en rad identiteter vilka blir representerade olika beroende på om de är relevanta 

i den specifika situation som råder (ibid.). Trost och Levin (2010) menar att ålder är exempel 

på en identitet som alltid finns med individen i samtliga sociala situationer. Genom definition 

av situation, socialisationsprocessen och sociala interaktioner formas identiteten, redan från 

födseln och fortskrider tills den dag individen dör (Trost & Levin, 2010).  

Då människor skapar sitt eget jag skapas det i förhållande till andra människors föreställningar, 

bland annat av individen själv (Trost & Levin, 2010). Vilket kan kopplas till begreppet 

spegeljaget som vanligtvis hänvisas till Cooley (1983) trots att det finns skilda åsikter om 

grundaren till begreppet enligt Trost och Levin (2010). Spegeljaget innefattar känslor av stolthet 

och skam, det är genom reflektionen av hur andra ser på individen själv som hon kan bedöma 

sig själv som stolt eller skamfull. Den självbild som uppstår söker individen bekräftelse för hos 

andra (Trost & Levin, 2010). Självbilden såväl som jaget och identiteten förändras beroende på 

situation och sammanhang. 

 

3.1.5 Generaliserade andra 

Från det att individen föds och växer upp finns det signifikanta andra i omgivningen som 

formar individen, vilka är närstående så som familjemedlemmar (Mead, 1976). Senare i livet 

möter individen generaliserade andra som formar individen, vilket är en social process (Mead, 

1976). Generaliserade andra finns i individens omgivning och innefattar de normer och attityder 

som individen uppfattar att gruppen ställer på henne själv. Den generaliserade andre hjälper 

individen till sitt handlande i sociala interaktioner och sammanhang (Mead, 1976). Berger och 

                                                 
5 Läs mer under rubrik 3.1.6 ”Symboler”. 
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Luckmann (1998) beskriver att generaliserade andra kan ses som samhällets abstrakta och 

vedertagna regler som individen måste förhålla sig till. Dessa regler tvingas individen att 

förhålla sig till, vare sig hon kan identifiera sig med samhällets normer, attityder och 

värderingar eller inte. Vidare beskrivs att generaliserade andra får betydelse för människans 

känsla av vad som är rätt och fel och påverkar de val som människan gör (Berger & Luckmann, 

1998). 

 

3.1.6 Symboler 

I sociala interaktioner finns symboler så som ord, även handlingar och beteenden kan vara 

symboler om de är avsedda att betyda något för någon annan (Charon, 2006). Många av 

människans handlingar är symboler, de blir det så fort de är avsedda att betyda något för en 

eller flera andra individer. Ett exempel är här när en intervjuare tittar intervjupersonen i ögonen 

för att visa intresse eller då en person kan titta på klockan för att visa sitt ointresse (Trost & 

Levin, 2010). 

Samtliga symboler är meningsfulla och signifikanta och förutsätter en definition av situationen, 

symboler betyder ungefär samma sak för gruppen och får alltså en kollektiv innebörd och 

mening (Trost & Levin, 2010). I interaktion med andra människor kan kommunikationen 

förlora sin mening om symbolen har olika mening för samtalsparterna. Ändock beskriver Trost 

och Levin (2010) att om de involverade personerna har alltför likartad föreställning om 

symbolens mening och innebörd kan samtalet upplevas tråkigt och händelsefattigt. Det mest 

givande är alltså om de involverade har små skillnader i deras subjektiva föreställningar av 

symbolens mening (Trost & Levin, 2010). 

 

3.1.7 Roller 

Individen har en given position gentemot andra individer i en grupp men för att en position ska 

finnas krävs att det finns en annan eller andra positioner som står i relation till positionen 

(Charon, 2006). Positioner innebär förväntningar på individen som befinner sig i den specifika 

positionen (Charon, 2006). De förväntningar som finns på den givna rollen skapar en process i 

individen vilken i sin tur är en roll. Denna process leder slutligen till ett handlande eller beteende 

från individen (Trost & Levin, 2010). Detta handlande eller beteende behöver inte stämma 

överens med de förväntningar på exempelvis beteenden eller värderingar som ställs på 

individen i den specifika positionen (ibid.) 

Att kunna inta någon annans roll har liknande innebörd som begreppet empati och innebär att 

människan sätter sig in i någon annans position och identifierar sig med personen i fråga (Trost 

& Levin, 2010). Författarna poängterar också att ingen person endast har en roll, eller position, 

utan människor har alltid flera roller i en och samma situation. Som exempel nämner de ålder 

som en ständigt närvarande roll, oavsett situation och sammanhang, eftersom ingen person kan 

vara ”ålderslös” (Trost & Levin, 2010).  

Forsén (1978) har riktat kritik mot rollteorin. Författaren menar att rollteorin beskriver rådande 

samhällsstrukturer, snarare än ger förklaring till dem, vilket kan generera ett upprätthållande av 

strukturerna. Rollteorin kritiseras för att vara alltför statisk för att förstå förändringar i samhället 

(Forsén, 1978).  
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 Egen positionering 
I denna studie används rollteorin som verktyg i försök till att förstå hur exempelvis positionen 

”Yngre” uppstår och förhåller sig till positionen ”Äldre” och vice versa. Jag anser att rollteorin 

kan bidra till förståelse snarare än påvisa sanningar eller vidmakthålla rådande samhällsnormer 

och strukturer. Jag kan, som vissa kritiker hävdar, se att symbolisk interaktionism är ett brett 

perspektiv och kanske snarare är en beskrivande än en förklarande teori. Med perspektivet har 

jag försökt att förstå och analysera snarare än att empiriskt förklara individer i det samhälle och 

den situation som hon verkar i. Den symboliska interaktionismen har fått stort genomslag i 

samhällsvetenskapen, det är en förhållandevis lättillgänglig teori som kan hjälpa till att beskriva 

hur individen och samhället samspelar. Med detta i bakgrunden anser jag att symbolisk 

interaktionsim är ett möjligt teoretiskt perspektiv till studien. 
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4 METOD 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och forskningsansats. Hur 

studien praktiskt genomförts och hur analysen av data utförts. Vidare framförs hur 

transkriptionen gjorts och på vilket sätt redovisning av data presenteras i resultatkapitlet. 

Därpå följer ett avsnitt kring studiens litteratursökning, de etiska överväganden som tagits och 

till sist behandlas kvalitetsaspekter i studien. 

 

 Metodologiska utgångspunkter och forskningsansats 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats vilket innefattar att forskaren ämnar förstå och tolka 

individers subjektiva upplevelser snarare än att finna generella sanningar, vilket mer beskriver 

en kvantitativ ansats (Bryman, 2011). Det finns kritik riktad mot den kvalitativa forskningen 

att den är för subjektiv, bedömningar i forskningsprocessen kring empiriskt material och 

fokusområden är upp till forskaren (Bryman, 2011). Trots denna kritik anser jag den kvalitativa 

metoden lämpa sig i uppsatsen då den enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjliggör att få 

fylliga utsagor från intervjupersonerna som representerar deras tankar kring problemområdet. 

Vidare i avsnittet kommer nu fler metodologiska utgångspunkter att presenteras. 

 

4.1.1 Symbolisk interaktionism och Grundad teori 

Studien har inspirerats av Grundad teori som metodansats, vilken har filosofiska rötter i 

pragmatism och sitt ursprung i Chicagoskolan (Guvå & Hylander, 2003). Den vetenskapssyn 

som tidigare ansåg att människor står som betraktare av världen utifrån förkastades och med 

pragmatismen sågs människans erfarenheter vara utgångspunkt för all kunskap (Guvå & 

Hylander, 2003). Människor är deltagare i världen och inte betraktare av den (ibid.). Grundad 

teori bygger på symbolisk interaktionism6, vilket är ett teoretiskt perspektiv i studien som även 

utgår från pragmatismens idéer. Det teoretiska perspektivet påverkar mitt förhållningssätt till 

det insamlade materialet i studien och hur jag genomfört analysen vilket ligger till grund för 

studiens resultat och diskussionsdel. 

Blumer var den som myntade begreppet symbolisk interaktionism och Strauss, en av grundarna 

till Grundad teori var i sin tur elev till Blumer varpå den symboliska interaktionismens idéer 

präglade utvecklingen av metoden (Guvå & Hylander, 2003). Den andra grundaren av Grundad 

teori är Glaser och tillsammans med Strauss skrev han boken: The discovery of grounded theory 

(Glaser & Strauss, 1967). Sedan dess har författarna utvecklat metoden åt något skilda 

riktningar där även andra författare har kommit att vara betydande.  

Denna studie har främst inspirerats av Corbin och Strauss (2015) perspektiv på Grundad teori 

och den ännu mer konstruktivistiska metodologin utformad av Charmaz (2014). Charmaz 

(2014) menar att det konstruktivistiska synsättet inkluderar forskaren i fältet och det samspel 

som forskaren gör i förhållande till situationen. Till skillnad från Glaser och Strauss version där 

Charmaz (2014) hävdar att forskaren studerar någonting som finns oberoende av forskarens 

närvaro, som ett ting som väntar på att bli upptäckt. Bryman (2011) skriver att det finns 

motsättningar i vad Grundad teori egentligen går ut på, det finns många betydelser och 

samhällsforskare använder sig av metoden på olika sätt.  

Grundad teori beskrivs som en teorigenerering på empirisk grund (Guvå & Hylander, 2003; 

Hartman, 2001). Metoden syftar till att från empirisk data utveckla idéer om den komplexa 

verkligheten som inte kan förstås eller förklaras genom simpla förklaringar. För att generera 

                                                 
6 Läs mer om Symbolisk interaktionism i kapitel 3 ”Teoretiskt perspektiv”. 
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teorier och utveckla kunskap syftar en forskare inom Grundad teori till att urskilja mönster i det 

empiriska materialet (Charmaz, 2014). De mönster som kan urskiljas kan visa generella 

beteenden i sociala interaktioner snarare än individers subjektiva upplevelser (Guvå & 

Hylander, 2003). Metoden möjliggör att begrepp modifieras och kan ändras över tid, de 

teoretiska modeller och ramverk som skapas kan ständigt utvecklas och omvandlas vilket 

möjliggör uppkomsten av ny kunskap (Guvå & Hylander, 2003).  

Grundad teori är en tidskrävande forskningsmetod och en metod som har strikta linjer i 

tillvägagångssättet (Guvå & Hylander, 2003). I denna uppsats har jag hämtat inspiration från 

Grundad teori och har därför inte följt något strikt tillvägagångssätt. Hur jag genomfört studien 

och analyserat data är tydligt redovisat under rubrik 4.2 ”Studiens genomförande” och 4.3 

”Analys av data” för att läsaren själv enkelt ska kunna se vilken inspiration som hämtats från 

Grundad teori. 

 

4.1.2 Ontologi och epistemologi 

Enligt Guvå och Hylander (2003) bör forskaren i sin publikation beskriva den verklighet hon 

studerar och vilken kunskap som är rimlig att utvinna från den verkligheten. Följande stycken 

beskriver min uppfattning kring studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. 

Världen ses som komplex och kontextuell, den består av olika nivåer och förändras över tid och 

rum. Samhället, arbetsmarknaden, individers anställningsbarhet, kompetens, egenskaper och 

ålder ses i studien som komplexa och kontextuella, det finns många olika sanningar för att 

förklara och förstå begreppen och de förändras över tid och rum. Den kunskap som varit möjlig 

att inhämta har varit via intervjupersonernas föreställningar och genom tidigare forskning, 

böcker, rapporter och lagtexter kring det aktuella problemområdet. Den kunskap och det 

empiriska material som inhämtats i studien har betraktats som kunskap vilken har formats i 

kollektiva processer och interaktioner. Kunskapen som erhållits anses även ha beskrivit 

intervjupersonernas personliga erfarenheter. Mellan mig som forskare och intervjupersonerna 

har det skapats en intersubjektivistisk process vilken legat till grund för analys av empirin och 

även blivit de begrepp och modeller som skapats i studien. Den kunskap som utgjort resultatet 

av studien är inte någon sanning om verkligheten, kunskapen kan ses som uppmärksammande 

av en problematik i samhället och även som underlag för vidare forskning.  

Ingemann (2016) beskriver att forskaren genom rationalistiskt tänkande och sammanställning 

av teori och existerande begrepp förmår att närma sig förklaringar på de mekanismer som finns 

kopplade till det observerade fenomenet. Observationen kan liknas med ett startskott för en 

forskningsprocess. Det kan vara nyhetsinslag, ett samtal med en vän eller dylikt som 

uppmärksammar ett samhällsvetenskapligt problem (Ingemann, 2016). Startskotten för 

föreliggande studie var en dag i mars 2017 då en artikel lästes i Östgöta Correspondenten kring 

stereotypa föreställningar om äldre och åldrande i arbetslivet (Stenehall, 2017). Jag blev då 

inspirerad till forskningsområdet för den här uppsatsen. I samtal med handledaren väcktes ett 

intresse för organisationen Trygghetsrådet (TRR) och deras arbete, vilket innefattar att hjälpa 

tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, tillbaka till arbetslivet. TRR kom att 

bli en av studiens samarbetspartners7. Observationen som Ingemann (2016) skriver om, sker 

genom inläsning kring problemområdet med syfte att finna ut om fenomenet är utbrett och 

behöver undersökas närmre. Efter inläsning kring problemområdet ansågs en kunskapslucka 

hittats relevant för fortsatt forskning, kunskapsluckan beskrivs närmre i kapitel 1 ”Inledning”. 

                                                 
7 Läs mer under avsnitt 1.4 ”Studiens samarbetspartners”. 
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4.1.3 En abduktiv ansats 

Det är vanligt att kvalitativ forskning förknippas med en induktiv ansats och kvantitativ 

forskning kopplas till en deduktiv ansats (Bryman, 2011). Grundad teori har en induktiv ansats 

enligt Hartman (2001), men kan även ses som en mix av en induktiv och deduktiv ansats. Denna 

mix av ansatser stämmer även överens med den här studien.  

Inom Grundad teori kan början av en forskningsprocess liknas med en induktiv ansats, 

forskaren är i en upptäckande fas (Hartman, 2001). I denna fas gör forskaren upptäckter som 

hon relaterar till teoretiska begrepp och modeller för att begreppsliggöra de mönster som 

påträffats i den insamlade empirin, forskaren gör teoretiska antaganden, vilket Guvå och 

Hylander (2003) benämner som abduktion. På liknande sätt är den här studien uppbyggd, i en 

upptäckande fas relaterade jag data till befintliga teoretiska begrepp som exempelvis 

kompetensbegreppet eller när intervjupersonen enligt mig beskrivit en definition av situation i 

linje med symbolisk interaktionism. 

Guvå och Hylander (2003) beskriver att Grundad teori är deduktiv på så sätt att de analyser som 

konstant görs under processen ständigt prövas mot den insamlade empirin. Metoden kan dock 

inte liknas med en hypotetisk-deduktiv ansats vilken innebär att forskaren ställer upp hypoteser 

vilka testas mot befintlig teori (Bryman, 2011). Se vidare avsnitt 4.2 ”Studiens genomförande” 

samt 4.3 ”Analys av data” för mera utförliga beskrivningar kring tillvägagångssättet i studien. 

 

4.1.4 Rollen som forskare 

Forskaren inom Grundad teori blir en del av den verklighet som hon studerar (Charmaz, 2014). 

Därmed är det viktigt att ständigt analysera det egna förhållandet till data, empiri och sin egen 

förförståelse. Forskaren inom Grundad teori ses som en lärande och upptäckande människa 

(Guvå & Hylander, 2003).  

Forskarens egen förförståelse presenteras inte från början som i exempelvis en hermeneutisk 

ansats, inte heller åsidosätts förförståelsen som i en fenomenologisk ansats inom grundad teori 

(Guvå och Hylander, 2003). Då forskaren får sin förförståelse påmind under processen och när 

teorier och begrepp gör sig påminda används de för att förstå det empiriska materialet (ibid.). 

När något ”dyker upp” genom förförståelse eller då forskaren gör egna tolkningar och 

föreställningar skrivs det ned i anteckningar, vilket inom Grundad teori benämns som memos8 

(Glaser & Strauss, 1967). Förförståelse som dykt upp under studiens gång som också hjälpt mig 

att analysera det empiriska materialet har exempelvis varit den symboliska interaktionismen 

och förförståelse kring begrepp inom pedagogiken som exempelvis anställningsbarhet och 

kompetensbegreppet. 

Att vara öppen för att se och lära vad aktörerna i fältet gör är av betydelse inom Grundad teori 

(Charmaz, 2006). Forskaren intresserar sig för sociala processer, vad mellanmänskliga 

interaktioner har för innebörd och vad de betyder (Guvå & Hylander, 2003). Detta var också 

mitt utgångsläge. Det var viktigt för mig att i början av datainsamlingen inte vara fast besluten 

kring exakt vad jag skulle undersöka. Utan istället gå in med ett öppet sinne och låta 

intervjupersonerna, med deras föreställningar, leda mig vidare i arbetet. Att ha ett öppet sinne 

som forskare är något som även Bryman (2011) rekommenderar inom kvalitativ forskning. 

 

                                                 
8 Läs mer under avsnitt  4.3.3 ”Memos”. 
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 Studiens genomförande 

I detta avsnitt presenteras studiens metodiska genomförande vilken till stor del inspirerats av 

Grundad teori. Till en början visas en figur likt ett grafiskt flödesschema vilken hjälpt mig i 

arbetsprocessen och kan bidra till att läsaren kan få en mer lättbegriplig översikt över processen. 

Sedan beskrivs de delar i arbetsprocessen som kräver extra upplysning vilka är det strategiska 

och teoretiska urvalet av intervjupersoner, intervjuguidens utformning och användning, samt 

hur intervjuerna genomförts. 

 

4.2.1 Arbetsprocessen 

Inom Grundad teori sker datainsamling och analys parallellt i ett ömsesidigt samspel (Charmaz, 

2014; Hartman, 2001). Det är svårt att särskilja olika delar i processen och att delarna inträffat 

i en viss tidsordning. Arbetsprocessen sker mer likt en cyklisk process (Charmaz, 2014; Corbin 

& Strauss, 2015; Guvå & Hylander, 2003).  

Med förbehåll för att arbetsprocessen inom Grundad teori är svår att tidsbestämma och följa 

stegvis så har jag, för att underlätta förståelsen utformat ett flödesschema (se figur 2). Detta är 

ingen exakt avbildning på hur arbetsprocessen gått till, flödesschemat har snarare fungerat 

inspirerande och bidragit till klarhet om var jag själv befinner mig i processen och vad som är 

nästa steg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ett flödesschema över arbetsprocessen inspirerad av Grundad teori. 
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4.2.2 Strategiskt och teoretiskt urval 

Syftet med studien är att undersöka vilka kompetenser som ses som attraktiva på den svenska 

arbetsmarknaden och mer specifikt undersöka om det finns föreställningar om skillnader mellan 

yngre och äldre. Organisationen TRR med deras erfarenhet ansågs kunna bidra till att fullfölja 

syftet och kontakt togs till en chef för TRR inom en region i Sverige. Tillsammans med 

handledare beskrevs bakgrunden till och information kring studiens tänkta syfte. Efter 

mottagande av informationen gav regionchefen kontaktuppgifter till personer som ansågs 

kunna bidra och potentiellt medverka i studien.  

De som svarade kom att bli studiens första fyra intervjupersoner och de fick alla ta del av ett 

missivbrev9. I Missivbrevet fick de information kring studien och möjlighet att själva avgöra 

om de kunde bidra med information om det studerade fenomenet. Studiens första 

intervjupersoner kom att delta i två intervjutillfällen10 vardera. Det första urvalet kan därmed 

beskrivas som ett strategiskt urval enligt Kvale och Brinkmann (2014) vilket innebär att 

forskaren väljer intervjupersoner efter uppställda kriterier som personen antas kunna säga 

någonting om. Intervjupersonerna i den här studien ansågs kunna bidra med information om 

vilken kompetens som anses vara attraktiv på arbetsmarknaden och vilken kompetens som 

arbetssökande har. 

Efter intervjuerna med de första intervjupersonerna uppfattades att intervjupersonerna var 

övervägande samstämmiga kring den utarbetade modellen11 som visades efter intervjuerna. 

Vilket i linje med Grundad teori kan liknas (utan att säga att det strikt varit så) med teoretisk 

mättnad, vilket innefattar att begrepp och kategorier anses vara så beskrivande att ny data inte 

ger upphov till ny information (Bryman, 2011; Charmaz, 2014). Med vad som förespråkas inom 

Grundad teori har alltså datainsamlingen och analysen av data pågått parallellt.12  

Efter de första intervjuerna fördes jag vidare i datainsamlingen mot ett, i linje med Grundad 

teori, teoretiskt urval (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2015). Det teoretiska urvalet samlas 

in för att vidare kunna undersöka relationerna mellan de kategorier som hittills kommit fram i 

en studie (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2015).  

Här ansågs olika val i urvalsprocessen finnas för mig. Ett alternativ hade kunnat vara att 

fortsätta studien med hjälp av arbetssökande och deras subjektiva upplevelser kring vilka 

kompetenser de ansåg som attraktiva och om det finns skillnader mellan yngre och äldre. Men 

med bakgrund av att flertalet av studiens hittills medverkande intervjupersoner varit, eller för 

närvarande var, egna företagare, var eller hade varit chefer med personal- och/eller 

rekryteringsansvar valde jag att vidare utforska problemområdet utifrån ett företagsperspektiv.  

Två personer intervjuades utifrån ett företagsperspektiv varav den första personen var ett tips 

från den tidigare nämnda regionchefen från TRR. Ett missivbrev som reviderats men skapats 

utifrån det första skickades ut till den blivande intervjupersonen. Eftersom personen i fråga 

skulle delta utifrån ett företagsperspektiv, och inte arbetade som rekryterare, konsult eller 

rådgivare, krävdes omarbetning av missivbrevet.  

Under intervjun tipsades om en annan potentiellt medverkande till studien som även ansågs 

kunna bidra med ett företagsperspektiv inom uppsatsområdet. Person fick ett reviderat 

missivbrev och kom senare att medverka i studien. Detta urval är vad Bryman (2011) beskriver 

som ett snöbollsurval, då en person vidare tipsar om en annan möjlig intervjuperson.  

                                                 
9 Se missivbrev på sidan 55. 
10 Läs mer under rubrik 4.2.3 ”Intervjuerna” samt 4.2.4 ”Flera intervjutillfällen”. 
11 Läs mer om den utarbetade modellen under 4.2.4 ”Flera intervjutillfällen”. 
12 Läs mer under avsnitt 4.3 ”Analys av data”. 
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4.2.3 Intervjuerna 

Intervjuguiderna utformades utifrån syftet med studien men fungerade i intervjusituationen mer 

som ett stöd för mig i fall jag skulle tappa bort mig. Istället för att strikt följa en intervjuguide 

valde jag att fokus i samtalet skulle finnas hos intervjupersonen framför mig. Valet föll sig 

också naturligt med Grundad teori som inspiration till metoden där forskaren i ett tidigt skede 

ses som en upptäckare (Hartman, 2001). En forskare inom Grundad teori deltar i själva 

intervjutillfället till konstruktionen av situationen, forskarens närvaro och relation till 

intervjupersonen påverkar själva utfallet av intervjun (Charmaz, 2014).  

Intervjuerna kan enligt Bryman (2011) liknas med en semistrukturerad intervju där forskaren 

använder sig av teman i intervjun. Men  kan också ses som en ostrukturerad intervjusituation 

där intervjun mer kan liknas med ett vanligt samtal (Bryman, 2011). Intervjufrågorna ställdes 

alltså inte i samma ordningsföljd, inte med precis samma innehåll eller på samma sätt i samtliga 

intervjuer men jag hade inför varje intervju klart för mig vilka frågor som var väsentligast och 

därmed skulle lyftas upp i intervjun. 

Under intervjusituationerna i denna uppsats poängterades en problematik kring att den ålder 

individen blir arbetslös i kan påverka anställningsbarheten. En person som blivit uppsagd i en 

högre ålder kan få det svårare att få ett jobb än en ung nyutexaminerad person. Detta presenteras 

närmre i resultatet under avsnitt 5.2 ”Förhållningssätt till arbetslöshet” och diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och egna reflektioner under rubrik 6.1.1. 

 

4.2.4 Flera intervjutillfällen 

Efter de första fyra intervjuerna skapades en modell över det resultat som framkommit i 

intervjuerna, intervjupersonerna fick en kopia av denna modell. Syftet med modellen var att 

erhålla återkoppling om jag förstått intervjupersonerna rätt, och att jag skulle kunna utläsa ifall 

de hade en samsyn kring resultatet. Efter återkoppling via mejl eller telefon från de fyra dittills 

intervjuade personerna reviderades modellen på de återkopplingar som gavs. I och med denna 

återkoppling kan dessa fyra intervjupersoner anses ha bidragit till två intervjutillfällen vardera.  

Den reviderade modellen visades som avslutning i de följande två intervjuerna. Jag förklarade 

hur modellen var uppbyggd och beståndsdelarna i den med syftet att intervjupersonen skulle ge 

mig en direkt återkoppling. Båda intervjupersonerna överensstämde med övervägande delar av 

modellen och gav kritik riktad kring delar som krävde förtydligande för att förstås bättre. En ny 

modell utformades med den äldre som grund, vilken kommit att reviderats flera gånger och till 

slut bildat studiens modell som återfinns under avsnitt 6.1 ”Resultatdiskussion”. 

 

 Analys av data 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet kring hur analysen av den insamlade empirin 

genomförts. Jag har till stor del inspirerats av metoden Grundad teori och kommer under 

följande rubriker presentera på vilka områden jag hämtat inspiration och hur jag själv praktiskt 

gått tillväga i analysen. 

 

4.3.1 Öppen kodning 

Den öppna kodningen förekom två gånger under analysprocessen, efter det strategiska urvalet 

och efter det teoretiska. Enligt Grundad teori innebär öppen kodning att forskaren är öppen till 

vad materialet säger till henne, det finns inga förutbestämda koder utan allt material genomläses 

grundligt (Guvå & Hylander, 2003).  
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I den öppna kodningen lästes varje intervju noggrant igenom och beståndsdelar av intervjun 

som helhet identifierades. Ambitionen i den öppna kodningen var att inte låta analysen påverkas 

av egen teoretisk förståelse. När jag relaterade till begrepp eller utsagor där förförståelse fanns, 

antecknades dessa istället i så kallade memos, vilket rekommenderas enligt Glaser och Strauss 

(1967). 

Under den öppna kodningen skedde en konstant jämförelse mellan begrepp och de övriga 

intervjuerna. Bryman (2011) beskriver att konstant jämförelse i analysen inom Grundad teori 

ofta ses som en självklarhet och inte alltid är uttalad. Konstant jämförelse har också en 

betydande plats i teorin skriven av Glaser och Strauss (1967). Denna typ av jämförelse kan 

underlätta för forskaren att utveckla en kategori som i sin tur bidrar till utvecklingen av en teori.  

 

4.3.2 Begrepp, kategorier och kärnkategori 

Ett kategoribegrepp refererar enligt Grundad teori till en kategori, man kan se det som 

tankekategorier med vilka vi ordnar verkligheten (Hartman, 2001). En kategori har liknande 

betydelse för en och samma grupp människor. Kategorier är högre i rang än begrepp vilka 

utvinns från den öppna kodningen, kategorierna kan förklaras av ett eller flera begrepp 

(Bryman, 2011). 

Utifrån kategorierna formas en kärnkategori enligt Grundad teori medan övriga kallas för 

underkategorier (Hartman, 2001). Kärnkategorin i resultatkapitlet kan utläsas vara rubriken 

”Att vara anställningsbar” (anställningsbarhet) och underrubrikerna i resultatkapitlet förstås 

som de kategorier som bildats genom kodning. ”Att bli arbetssökande” samt de 

egenskapsskillnader som presenteras i studien handlar även dem om kärnkategorin 

anställningsbarhet men från olika vinklar.  

 

4.3.3 Memos 

Memos är anteckningar och fungerar som verktyg för forskaren att komma ihåg och utveckla 

begrepp och kategorier (Glaser & Strauss, 1967). Memos fungerar alltså som ett redskap för 

forskaren och enligt Guvå och Hylander (2003) kan memos i slutskedet av analysprocessen 

ligga till grund för början på resultatdelen i forskningen.  

I analysen av data har memos förts, det har dock blivit mer självklart att anteckna det som 

”avviker” snarare än det som upplevts uppenbart. Avvikande uttalanden eller tolkningar ansågs 

kunna vara lättare att ”glömma bort” än de ständigt nämnda och tänkta. Också när tankar 

kommit till mig då jag relaterat till andra begrepp eller teorier så har memos förts. Ett exempel 

är efter att de första intervjuerna genomförts gick mina tankar till Bourdieus begrepp Habitus 

(Bourdieu, 2010). Människor föds med vissa specifika förutsättningar, exempelvis ekonomisk 

möjlighet till hög utbildning men sedan beror möjligheten till att få ett arbete på vad individen 

stoppar ner i sin ryggsäck. Faktorer i form av sociala nätverk, kompetenser, erfarenheter som 

alla väger olika tungt beroende på innehåll. Ju tyngre (desto mer innehåll), desto bättre. Här 

kom även kronologisk ålder in som en faktor i ryggsäcken, där åldern ibland blev en börda 

medans andra gånger kunde sociala kompetenser och erfarenheter ”väga tyngre” än ålder. 

Habitus diskuteras inte närmre i studien utan har snarare funnits med som en teoretisk 

förförståelse hos mig. Analyser och diskussioner har snarare utgått från studiens teoretiska 

perspektiv, symbolisk interaktionism, vilket ansetts som ett givande tillvägagångssätt. 
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 Transkription och redovisning av data 
Charmaz (2014) menar att det finns skillnader mellan hur klassisk Grundad teori (Glaser) ser 

på transkription kontra anteckningar vid intervjutillfället. Charmaz (2014) argumenterar för att 

spela in intervjun då det annars kan vara svårt som forskare att fånga upp alla väsentliga delar 

i ett längre uttalande.  Intervjuerna i föreliggande studie spelades in och lyssnades igenom i nära 

anslutning till en avslutad intervju, vilket gjordes för att få en övergripande känsla och 

påminnelse till vad som sagts. Innan transkriberingen tog sin början gjordes vissa bestämmelser 

kring hur det empiriska materialet skulle överföras från tal till skrift. Talspråk har till viss del 

redigerats till ett mer vedertaget skriftspråk för att ge en ökad tydlighet och läsvänlighet, vilket 

rekommenderas enligt Kvale och Brinkmann (2014).  

Då personen använt sig av utfyllnadsord så har dessa efter noggrant övervägande om betydelsen 

av det specifika ordet gjorts innan det i vissa fall har tagits bort. Exempelvis har uttryck som 

“typ” och “ju” tagits bort i sammanhang där de använts som utfyllnadsord men låtits vara kvar 

där “typ” fått innebörden “ungefär” och “ju” fått innebörden “som du vet”. “Ehm” och “hmm” 

har i de fall de fått betydelsen av att personen i fråga funderar över något redovisats med tre 

punkter ”…”. Då tecknet ”/.../” förekommer innebär det att onödiga ord, meningar eller 

upprepningar har tagits bort från det specifika citatet. Parenteser ”( )” har använts i syfte att ge 

läsaren en förklaring eller ett förtydligande kring yttrandet. I enlighet med konfidentialkravet13 

har också varje deltagare i studien kodats med syfte att anonymisera dem14.  

 

 Litteratursökning 
Sökning av litteratur i studien har till allra största del skett via LiU:s biblioteks databaser. 

Sökningsorden har i första hand skrivits på engelska, dels har de använts enskilt men också 

tillsammans. Exempel på sökord är: employability, older workers, ageing workforce, ageism, 

personality, competence, work-life balance och generations at work. 

Det har inte varit svårt att hitta litteratur kring uppsatsens problemområde. Tvärtom har väldigt 

mycket litteratur hittats, vilket har lett till mycket läsning för att finna ut relevansen av en viss 

artikel. Att hitta relevanta artiklar har varit väldigt spännande och roligt men också 

tidskrävande. Genomlästa artiklar skrevs ned i en egenutformad artikelmall med rubrikerna: 

titel, årtal, metod, resultat och relevans. Jag har strävat efter att presentera både nationell och 

internationell forskning för att visa på ett utbrett forskningsfält. Exempelvis redovisas forskning 

kring åldersdiskriminering och åldersstereotyper i arbetslivet från Kanada, Nederländerna, 

Sverige och USA. Även i generationsforskning presenteras dels en survey studie med data från 

tre olika länder: Finland, Litauen och Sverige. Men även forskning från Australien, Kanada, 

Storbritannien, Sverige och USA. Ytterligare ambition har varit att presentera forskning som 

inte anses daterad utan snarare relevant trots att den kan ha några år på nacken. Exempelvis 

presenteras forskning i avsnittet om åldersdiskriminering sex olika publikationer mellan år 2005 

fram till år 2017. Vilket visar på ett utbrett fenomen som fortfarande är aktuellt. Därtill har jag 

utgått från de lästa artiklarnas referenslistor och då någon artikel ansetts relevant har jag gått 

tillbaka till LiU:s biblioteks databaser för att söka på den aktuella artikeln. Sökning av 

referenser genom referenslistor benämns som kedjesökning och rekommenderas då det bidrar 

till att forskaren blir kvar inom sitt intresseområde (Rienecker & Stray-Jørgensen, 2014). 

                                                 
13 Läs mer under avsnitt 4.6 ”Etiska överväganden”. 
14 Läs mer under rubriken 5.1.1 ”Studiens intervjupersoner”. 
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 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts i studien efter Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer, vilka syftar till att öka forskarens reflektioner kring sitt arbete. De etiska principerna 

ämnar fungera som ett komplement snarare än ett ersättande av forskarens eget omdöme och 

ansvar. Vetenskapsrådet (2017) beskriver fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska överväganden som 

gjorts i denna studie kommer att konkretiseras med en utförligare beskrivning av dessa krav. 

Informationskravet syftar till att samtliga deltagare i studien ska erhålla väsentlig information 

kring studiens syfte samt de krav som ställs på individens medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna i studien fick ta del av ett missivbrev där frivillighet till medverkande och möjlighet 

att avbryta beskrevs15. Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva lämnar sitt samtycke till 

att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i studien kan själva bestämma på 

vilka grunder och krav som de väljer att medverka och de kan när som helst välja att avbryta 

utan att det ger dem negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet upplyser att alla 

personuppgifter ska, i så hög grad som det går, förvaras oåtkomligt för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det empiriska materialet och deltagarnas namn förvaras och har 

anonymiserats så att obehöriga inte ska kunna ta del av materialet. Nyttjandekravet innefattar 

att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas i forskningssammanhang, uppgifter får 

inte användas till icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2017). Studien ämnar inte tjäna 

andra syften än vetenskapliga. 

 

 Kvalitetsaspekter 

Då uppsatsens metodiska ansats till stor del inspireras av Grundad teori har jag i linje med 

Charmaz (2014) fört en konstant analys kring mitt eget förhållande till empiri och egen 

förförståelse. Från uppstart till slutprocess av studien har jag sökt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till mig själv och mina tankar i såväl genomförandet, analysen av det empiriska 

materialet, resultatredovisningen och i diskussionskapitlet. Att inta ett kritiskt förhållningssätt 

är en viktig aspekt i forskningssammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) 

belyser det kritiska förhållningssättet och vikten av att inte låta egna värderingar påverka 

studien som konformitet. 

Att generalisera kvalitativa forskningsresultat till andra situationer än den studerade kan bli 

problematiskt (Bryman, 2011). I en kvalitativ intervjustudie (som den här magisteruppsatsen) 

sker i regel intervjuer med ett fåtal personer varpå generalisering av resultaten försvåras (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det blir istället upp till läsaren att bedöma om resultatet kan bidra till 

intresse för fortsatt forskning eller överföras till andra situationer än den specifikt studerade.  

Det har riktats kritik mot kvalitativ forskning kring att resultaten av en intervjustudie inte är 

trovärdiga (Kvale & Brinkmann, 2014). Att forskningen ska vara trovärdig innefattar att 

resultaten överensstämmer med intervjupersonens egen verklighet, att forskaren inte snedvrider 

den insamlade emprin (Bryman, 2011). För att följa detta har jag anammat en holistisk syn på 

intervjun, samtliga intervjuer lästes också igenom noggrant under ett flertal tillfällen i sin helhet 

under analysprocessen. Intervjuer som forskningsmetod har fått en del kritik riktat mot sig då 

intervjuaren anses ställa ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). I varje intervjutillfälle har 

jag strävat efter att förhålla mig mycket öppet och snarare låta intervjupersonen leda mig vidare 

till nästa fråga än att jag strikt följt en intervjuguide16.  

                                                 
15 Se missivbrev på sidan 55. 
16 Se avsnitt 4.2.3 ”Intervjuerna” för förtydligande. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas studiens empiriska material. Läsaren får först en kortfattad 

presentation om studiens intervjupersoner. Sen följer ett avsnitt kring hur en arbetssökande kan 

inta olika förhållningssätt vid besked om uppsägning eller vid arbetslöshet. Avsnittet ämnar 

belysa att alla situationer och individer har olika förutsättningar och hanteringsstrategier. I 

nästföljande avsnitt redovisas de kompetenser som intervjupersonerna belyst som attraktiva på 

dagens arbetsmarknad och de två sista avsnitten framför de egenskaper som tilldelats yngre 

respektive äldre. 

 

5.1.1 Studiens intervjupersoner 

Studiens intervjupersoner är mellan 35 och 55 år gamla, två av intervjupersonerna är män och 

fyra är kvinnor. Samtliga har utifrån sin yrkesprofession titulerats med syftet att ge läsaren en 

enkel översikt kring vilken person som sagt vilket citat. Flertalet av intervjupersonerna har en 

bred HR-bakgrund med både rekryterings- och personalansvar som sina nuvarande eller 

tidigare arbetsuppgifter. Flera har också erfarenhet av att driva egen företagsverksamhet varpå 

intervjupersonerna ibland talade utifrån ett företagsperspektiv. Studiens intervjupersoner har 

givits följande titlar: HR-konsult, rådgivare 1, rådgivare 2, rekryteringskonsult, chef i 

arbetsmarknadsorganisation 1 och chef i arbetsmarknadsorganisation 2.  

Samtliga intervjupersoner har vidrört kompetenserna som presenteras, om än på olika sätt och 

jag har rubriksatt kompetenserna utifrån det empiriska materialet. Samtliga intervjupersoner 

har inte belyst alla egenskaper och fler egenskaper har vidrörts i intervjusituationerna. Avsnitten 

ämnar inte etikettera individer och de presenterade egenskaperna innebär inte att alla individer 

har en viss egenskap. Ambitionen har varit att finna de mest framträdande egenskaperna som 

också flera av intervjupersonerna varit samstämmiga kring. 

 

 Förhållningssätt till arbetslöshet 
Magisteruppsatsen syftar till att undersöka vilka kompetenser som efterfrågas på dagens 

arbetsmarknad och i vilken utsträckning de kan kopplas samman med föreställningar om ålder. 

Under intervjusituationerna uppdagades en problematik kring att vara arbetssökande i olika 

åldrar, där det kan vara enklare för en yngre än äldre person att förhålla sig till sin arbetslöshet. 

Äldre beskrivs kunna identifiera sig med sin ålder och se åldern som ett problem vilket kan bli 

problematiskt, men detta beskrivs närmre under rubrik 5.5.2 ”Åldersidentifierande”. 

Olika förhållningssätt skapar olika förutsättningar till möjligheter att få ett jobb och att vara 

anställningsbar på dagens arbetsmarknad. Vilket i sin tur kan påverka de kompetenser som 

beskrivs under avsnitt 5.3 ”Att vara anställningsbar”. Följande avsnitt presenterar två skilda 

förhållningssätt vilka har beskrivits hos både personer i omställningsprocessen och hos andra 

arbetssökande på arbetsmarknaden. Att förlora sitt arbete kan vara känslomässigt påfrestande 

och alla människor hanterar situationen olika. Vissa ser sin arbetslöshet och arbetssökande mer 

som en möjlighet och vissa upplever situationen något svårare och kan hamna i en form av 

krissituation. 

 

5.2.1 Möjlighetssituation 

Många som inte upplever omställningsprocessen som särskilt svår kan välja att inte ta hjälp av 

TRR, dessa individer kan då uppfattas som att de sett sin nya situation mer som en möjlighet 

än kris. Hos de som väljer att ta hjälp av TRR beskrivs en första reaktionen hos de uppsagda 
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tjänstemännen kunna vara hopplöshet och ledsamhet men med hjälp att ta sig igenom detta 

första stadie så brukar istället möjligheter visa sig. Att gå igenom en omställningsprocess kan 

vara en chans till att kunna ändra synen på sig själv och hur andra ser på en själv. En 

intervjuperson berättar att individen kan ha blivit tilldelad en viss roll på arbetsplatsen och kan 

då se sin arbetslösa situation som en möjlighet att kunna ta sig ur den rollen.  

Vidare beskrivs av andra intervjupersoner att en nyutexaminerad och driven person kan ha 

närmre till att se sin situation som en möjlighet än en äldre person. Den yngre personen har inte 

haft den motgången som en äldre person som blivit uppsagd kan ha haft. Inte heller ser den 

yngre personen sin ålder som en negativ faktor i den utsträckningen som en äldre person kan 

göra. 

 

5.2.2 Krissituation 

Att en äldre person kan ha närmre till att uppleva sin situation mer krisartat än yngre berättas 

kunna bottna i fördomar kring äldre på arbetsmarknaden. Dessa fördomar kan göra att äldre 

människor tar med sig sin ålder som en negativ faktor i rekryteringssituationer. 

När individen förlorar sitt arbete berättar intervjupersonerna att en identitetskris kan infinna sig. 

Att förlora sin arbetslivsvardag med de rutiner, den gemenskap och den ekonomiska 

grundförutsättningen kan vara påfrestande. Intervjupersonerna berättar att det också kan finnas 

en risk för att de som hamnar i en krissituation inte har förmåga att ta sig ur den onda spiral 

som kan bildas av att vara arbetslös. En klyfta beskrivs också finnas i samhället mellan de som 

har ett arbete och de som inte har ett arbete. De som inte har ett arbete kan få större motgångar 

och möjligheter till att få ett jobb än de som har ett jobb och väljer att byta, men däremellan är 

i en kort tid av arbetslöshet. Motgångarna kan handla om psykiska motgångar i en spiral av 

arbetslöshet som kan bli svår att ta sig ur. Men det kan också  handla om en motgång i form av 

bekvämlighet och möjlighet till arbetslöshet genom bidragslösningar.  

 

 Att vara anställningsbar 
I detta avsnitt presenteras de kompetenser som intervjupersonerna menar är attraktiva på dagens 

arbetsmarknad och påverkar anställningsbarheten, vilket kan kopplas till studiens första 

frågeställning. Avsnittet kan också kopplas till studiens andra frågeställning då föreställningar 

om vissa skillnader mellan yngre och äldre har beskrivits i de flesta kompetenserna, vilket 

redovisas under respektive rubrik. Förställningar om skillnader i egenskaper presenteras i 

nästföljande två avsnitt 5.4 ”Egenskaper hos yngre” och 5.5 ”Egenskaper hos äldre”. 17 

 

5.3.1 Sälja in sig själv 

Att ha förmåga att sälja in sig själv beskriver intervjupersonerna som en viktig kompetens för 

att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Att sälja in sig själv handlar om att identifiera 

sina egna kompetenser, sätta ord på dem och förmedla dem på ett positivt sätt och att övertyga 

arbetsgivaren om varför man är den bäst lämpade kandidaten. Intervjupersonerna har inte belyst 

några specifika föreställningar kring yngre och äldre i kompetensen att sälja in sig själv. Oavsett 

ålder så handlar det om att ha självförtroende, identifiera sina kompetenser, tro på dem och 

övertyga andra om att man är rätt person för jobbet och därmed anställningsbar. 

                                                 
17 Anställningsbar, kompetens, egenskaper samt yngre och äldre är centrala begrepp i studien och hur jag ser på 

begreppen samt hur de används i uppsatsen beskrivs i inledningen under avsnitt 1.3 ”Centrala begrepp”. 
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/…/ en god försäljare kan ju sin produkt och tror på sin produkt, då kommer den 

säljaren att sälja bra. Samma metafor kan man använda på mig som söker jobb, 

ju mer jag kan om min kompetens och ju mer jag tror att det är rätt kompetens, 

att det är det jag brinner för, desto mer kommer omgivningen att tro på mig och 

kan jag då berätta om den genom att sätta ord på den. Då dels får jag egen insikt 

om vad det är jag ska satsa på men jag kan övertyga en arbetsgivare om att jag är 

rätt person. Rådgivare 1 

 

5.3.2 Passande 

En kompetens som efterfrågas på dagens arbetsmarknad är att den arbetssökande ska passa in i 

den befintliga personalgruppen. Vissa menar att personligheten och hur väl den arbetssökande 

kan passa in i arbetsgruppen är viktigare än vilken formell utbildning som personen har. Andra 

menar att personligheten kommer sekundärt i rekryteringsprocessen, exempelvis i fall då 

arbetsuppgifterna är väldigt självständiga och istället kräver hög skicklighet och/eller någon 

formell utbildning. Intervjupersonerna menar att fokus i rekryteringssituationer är vid att finna 

rätt person till rätt plats, den arbetssökandes ålder är inget som man lägger fokus kring. 

 

Fast jag tror inte, jag tänker inte så att den här personens ålder är det som det 

hänger på när jag ska anställa någon eller i en rekrytering utan det är ju är det en 

bra person och rätt person som har dom meriter som krävs då blir det ju affär på 

något vis, så ålder tycker inte jag är något som jag har med mig i en rekrytering. 

Utan det handlar ju om att det ska vara rätt person på rätt plats. Chef i 

arbetsmarknadsorganisation 1 

 

Det finns också föreställningar om att man vill ha blandade åldrar på en arbetsplats. Men den 

tankegången hos arbetsgivare och rekryterare kan också skapa problematiska situationer. Trots 

att människor har liknande kompetenser så visar följande citat en yngre person som kommer in 

på ett företag med endast äldre anställda och trivs inte alls i konstellationen. Den yngre personen 

var väldigt aktiv och den enda som hade barn. 

 

Jag intervjuade faktiskt en för inte så länge sen han hade jobbat på något stort 

företag och varit den enda yngre. Den enda som hade barn och den enda som ville 

spela fotboll på eftermiddagen. Alla andra var lite äldre och i så fall, i den 

aspekten spelar det ingen roll att alla hade rätt kompetens, han trivdes ju inte i 

vilket fall. Det är ju så mycket det här med runt omkring, man är ju bra på att dela 

in sig i olika subkulturer och då är det lätt när man rekryterar att: ”bra då ska man 

blanda upp den här gruppen med en lite yngre person”. Men då räcker det kanske 

inte att blanda upp med en person utan då måste man tänka mycket större. HR-

konsult 

 

5.3.3 Social 

Att ha god social kompetens anses som viktigt på dagens arbetsmarknad och handlar om att 

vara kommunikativ och social i mötet med andra. Den sociala kompetensen beskrivs vara det 

allra första man möter hos någon. Att våga titta en arbetsgivare eller rekryterare i ögonen, le, 

vara öppen och trevlig gynnar en arbetssökande till att få ett arbete. Den sociala kompetensen 

likt att möta en annan person ansikte mot ansikte, beskrivs vara mer utvecklad hos äldre än hos 

yngre personer. Yngre kan behöva jobba mer med det sociala enligt vissa intervjupersoner. Att 
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äldre har mer social kompetens visas under rubrik 5.5.1 ”Kommunikationsförmögna”. Dock 

poängteras att yngre personer har andra kommunikativa förmågor genom digitala kanaler som 

äldre inte har, vilket beskrivs närmre under rubrik 5.4.4 ”Digitaliserade”. 

Om individen inte har god social kompetens och är en social person menar intervjupersonerna 

att möjligheten till att få ett jobb kan försvåras. Det kan då istället krävas att den arbetssökande 

har någon formell spetskompetens som är avgörande för att klara av arbetet. Det innebär att det 

måste finnas en efterfrågan på den specifika kompetensen som personen har, annars kan det bli 

svårt att få ett jobb. 

 

/…/ är du en sån här sluten person och icke-social och en person som inte är 

kommunikativ så har du extremt mycket svårare och uppförsbacke för att komma 

in på den svenska arbetsmarknaden. Då blir det den formella kompetensen mycket 

mer avgörande, du måste i stort sett vara extremt duktig på det du gör för att kunna 

få en chans att komma in. Och inte nog med det, då måste efterfrågan vara extremt 

stor. Chef i arbetsmarknadsorganisation 2 
 

5.3.4 Kontaktnätsskapare 

Intervjupersonerna menar att de flesta rekryteringar sker via det egna nätverket, det är någon 

som känner någon och i den turen blir individen rekryterad. Därför är det viktigt att ha 

kompetens till att utnyttja sitt kontaktnät, värna om sina relationer och etablera ett nätverk för 

att öka möjligheterna till att få ett arbete. Följande citat beskriver att speciellt för en yngre 

person är det viktigt att vara ute bland människor, visa upp sig och gå på olika möten oavsett 

om man är inbjuden eller ej. Att berätta för folk att man är arbetssökande och vad man har för 

kompetenser.  

 

Dom flesta rekryteringar det är ju genom kontakter, att man känner någon, man 

pratar med någon, man kan gå i god för någon. Så var ute och berätta att: ”Jag 

söker jobb”, ”Jag kan det här”, ”Vet ni någon?” Och det är nog det viktigaste man 

kan göra, inte sitta hemma på kammaren och slipa på sitt CV i tio timmar om 

dagen utan var ute och träffa folk och träng in dig på något frukostmöte med 

företagarna eller vad som helst och visa upp sig för att det är alltid lättare att anlita 

någon som känner någon, än att bara ta någon sådär i en annons och det är svårt 

att komma in via annons just för att dom rätt utformade ofta som dom är. Speciellt 

om man är ung. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 

 

Citatet belyser alltså svårigheter, särskilt en yngre person, att komma in på arbetsmarknaden 

via platsannonser. Detta på grund av annonsens utformning. Men det finns också föreställningar 

kring att yngre människor lättare får ett arbete via platsannonser i jämförelse med äldre, vilka 

istället oftare får jobb via sitt kontaktnät. Detta menar intervjupersonen inte handlar om att äldre 

har svårare att få ett arbete, dock kan det ta lite längre tid.  

 

/…/ det tar lite längre tid för dom som har passerat 50 att få jobb än dom yngre 

och du får det på annorlunda sätt. Du får det mer via ditt kontaktnät. Människor 

som vet vem du är och vad du går för. Dom går på dig som person och individ 

och då försvinner du inte in i mängden bland andra ansökningar. Rådgivare 1 
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5.3.5 Engagerad 

Intervjupersonerna berättar att många företag idag söker efter någon som är engagerad, 

passionerad och brinner för jobbet. Arbetsgivare kan ofta ta för givet att individen har den 

formella utbildningen som krävs. Sen handlar det väldigt mycket om den arbetssökandes 

drivkraft, lust, vilja, intresse och engagemang till arbete och även förmågan att kunna precisera 

varför hon vill arbeta med den här typen av arbetsuppgifter på det specifika företaget.  

 

/…/ det är viktigt för mig att få in dig som tycker att det här är förbaskat roligt 

och tillsammans så kommer vi  att nå dit (målet). Sen om du har trippelexamina 

det är inte det, brinner inte du för det här, tycker inte du att det är roligt, då 

kommer det inte att gå. Rådgivare 2 

 

Det berättas att företag kan vilja anställa någon långsiktigt, att behålla personen över i alla fall 

en tioårsperiod. Det finns en föreställning om att detta kan bli en nackdel för arbetssökande som 

börjar närma sig 60 år. Men intervjupersonen poängterar att det inte är säkert att en 23-åring 

kommer att stanna inom företaget över en längre period än 58-åringen. Yngre kan ofta ta ett 

första jobb med anledning av att samla på sig erfarenhet för att sedan söka sig vidare. En 

intervjuperson beskriver att det handlar om två år och följande citat hänvisar till att det efter tre 

år anses av arbetsgivare att en yngre person har fått erfarenhet, och därefter ofta söker sig vidare 

till andra arbeten. Därför poängteras vikten av att se till den arbetssökandes engagemang till 

arbetet i rekryteringssammanhang, snarare än att tänka på deras ålder. 

 

/…/ sen finns det ju också en slags diskriminering på arbetsmarknaden att man 

tänker att den här (personen) ska man ha nu i 10 år och är man då 58 då har man 

inte 10 år kvar att jobba så det kan ju vara en nackdel men där tycker jag också 

att det är viktigt med HR-perspektivet ja men att hur pass länge får dom behålla 

den här som är 23 år? Den kanske vill vidare efter dom här klassiska tre åren, det 

kan ju vara så. Vad är dennes drivkrafter? Och då kan det kanske vara bättre att 

ta in den unga och den äldre på intervju båda två och sen pratar man om 

drivkrafter istället ”Vad är det som driver dig?” HR-konsult 

 

Det finns en del föreställningar om att yngre personer är mer drivna och kanske därför också 

mer engagerade i sitt arbete vilket tas närmre upp under rubriken 5.4.2 ”Motiverade”. Också att 

äldre personer kan behöva ”lugna ner” yngre motiverade personer, vilket beskrivs närmre under 

rubrik 5.5.4 ”Rutinerade”. Det finns också föreställningar kring att engagemang kan sjunka med 

en stigande ålder, vilken skrivs om under rubrik 5.5.3 ”Tillbakalutande”. 

 

5.3.6 Mångfacetterad  

Att vara mångfacetterad beskrivs som en attraktiv kompetens på dagens arbetsmarknad. Det 

handlar om att arbetsgivare anser det betydelsefullt att en anställd har kunskaper inom många 

olika områden för att utföra arbetet. Intervjupersonerna yttrar inga skillnader mellan yngre och 

äldre. Det berättas att arbetsmarknaden har förändrats, förr kunde det vara mer specialiserade 

roller men idag kräver många jobb att anställda är generalister. Exempelvis kan ett arbete inom 

IT inte bara kräva tekniska kunskaperna utan också sälj- och marknadsföringsförmåga. Att vilja 

ha en anställd med många olika kompetenser och som alltså är mångfacetterad kan höra ihop 

med ekonomiska aspekter. Det kan bli mer kostnadseffektivt att ha en person som kan utföra 

fler uppgifter mot att ha ett flertal specialister.  



30 

 

/…/ förut var du en IT kille, då är du bra på datorer. Då kunde du sitta på ditt rum 

och knäcka dina koder men nu kanske du måste ha lite fler strängar på din lyra, 

du måste kunna sälja också du måste kunna göra en snygg pitch och du måste 

vara lite konstnärlig att man kanske måste ha lite fler egenskaper /…/. det hänger 

väl ihop också med det här, slimmade organisationer. Personer måste kunna göra 

fler saker, man kan inte bara anlita en person som gör en sak det är inte 

ekonomiskt hållbart /…/. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 

 

5.3.7 Flexibel 

Då arbetsmarknaden i och med digitalisering och teknikens framväxt är i stor förändring krävs 

att individer klarar av att hantera snabba förändringar och anpassa sig till nya situationer eller 

förutsättningar. Att vara flexibel och anpassningsbar beskrivs som en viktig kompetens på 

dagens arbetsmarknad. Då förändringar kan ske så fort kan det vara av betydelse att ha god 

kunskap om mycket snarare än någon specifik spetskompetens. Intervjupersonerna beskriver 

vikten av att vara flexibel, anpassningsbar och hantera snabba förändringar i arbetslivet.  

 

/…/ du måste ju kunna ta in ny teknik, vara förändringsbenägen och 

anpassningsbar och kunna byta roll och byta, inte bara kunna det här lilla utan 

man måste bredda sig lite mer tror jag. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 

 

Jag tror att idag krävs det att du är väldigt flexibel för att orka med förändringar, 

snabba förändringar. HR-konsult 

 

Det finns föreställningar kring att yngre individer kan ha lättare att anpassa sig till och förstå 

den digitala utvecklingen och ny teknik än vad äldre har, vilket beskrivs närmre under rubrik 

5.4.4 ”Digitaliserade”.  

 

5.3.8 Utbildning 

En kompetens som alla intervjupersoner belyst som attraktiv, om än på olika sätt beroende på 

typ av arbete är utbildningen. I vissa branscher är utbildningen den allra viktigaste kompetensen 

vid rekrytering men i andra fall är inte utbildning särskilt betydelsefullt. Det kan vara viktigare 

att se till olika personligheter i en arbetsgrupp än att se till vilken formell utbildning som 

personen har. Följande citat belyser att yngre personer som saknar arbetslivserfarenhet kan, 

trots en formell högre utbildning få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

/…/ liksom att jag tar mig inte in (på arbetsmarknaden) därför att alla säger att jag 

har jättefin utbildning men jag har ingen erfarenhet /…/. Rekryteringskonsult 

 

Det finns föreställningar om att personer som väljer att utbilda sig i vuxen ålder snarare väljer 

kortare utbildningsvägar som yrkeshögskoleutbildning (YH) snarare än universitetsprogram. 

För en yngre person som är i början av sin karriär kan dock en eftergymnasial utbildning vara 

nyckeln in till arbetslivet. En formell utbildning kan också vara bra att falla tillbaka på senare i 

livet, ifall individen skulle förlora sitt arbete.  
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Flera intervjupersoner belyser att människor idag inte väljer att utbilda sig till jobb som de råder 

brist inom och den snabba tekniska utvecklingen har också genererat nya arbeten på 

arbetsmarknaden. För att få ett jobb krävs att individen utbildar sig och får den kompetens som 

arbetsmarknaden eftersträvar. Det berättas att organisationer idag är slimmade och har ofta en 

tajt budget, det finns varken tid eller pengar till att utbilda anställda på plats på företagen längre. 

Inte heller kan företag räkna med att de får tillbaka den utbildningssatsning de gjort på en 

anställd eftersom rörligheten idag är så stor, man stannar inte lika länge som förr. Istället söker 

då arbetsgivare efter anställda med rätt kompetens från start.  

 

Och jag vet liksom inte riktigt vart det där vände någonstans att man skulle utbilda 

sig till det man själv tyckte var intressant /…/. Att det blev väldigt såhär individ… 

jag ska förverkliga mitt sen om jag får ett jobb liksom det tar man för självklart, 

men nu är inte det så himla självklart längre. /…/. Det kommer nya jobb som inte 

fanns för 10 år sedan som är ganska vanliga så att det går ganska snabbt. Och jag 

vet inte riktigt… det kan ju också hänga ihop med det där att det är ganska så små 

marginaler, man vill bara ha fullt utbildade människor som har erfarenhet, hittar 

man inte det så rekryterar man inte /…/. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 

 

5.3.9 (Arbets)Livserfarenhet 

Intervjupersonerna menar att erfarenheter är betydelsefullt för anställningsbarheten och det 

poängteras att alla människor har erfarenhet genom att de lever, varpå ”Livserfarenhet” finns 

med i rubriksättningen. Det berättas också att erfarenheter som en person har samlat på sig 

genom arbetslivet kan vara betydelsefulla, varpå rubriceringen blivit ”(Arbets)Livserfarenhet”. 

Vid rekryteringar av yngre personer som inte har en särskilt lång arbetslivserfarenhet kan 

arbetsförhållanden som extraarbete vid sidan av utbildning, ideella intressen, drivkraft till det 

aktuella arbetet och betyg bli av större betydelse i en rekryteringsprocess. Det beskrivs att 

företag gärna anställer någon ung, men som ändå har några års erfarenhet, då de första åren i 

arbetslivet kan innebära mycket jobb för arbetsgivaren. Följande citat beskriver en något 

förtvivlad bild av dessa önskningar på den anställda från arbetsgivarens sida:  

 

/…/ man vill gärna ha någon som är ung och alert men inte helt ny, och sen ska 

den helst vara väldigt erfaren men inte så gammal, så det här 3-5 års erfarenhet 

eller 5-7 års erfarenhet det är ju en sådan klassiker, det är hopplöst. Men jag förstår 

ju det för då har man med sig redan, någon annan har tagit dom här jobbiga första 

åren när man ska hitta sin roll och sen ska man liksom försöka, ja det finns 

fortfarande utrymme för att forma personen vidare tänker man väl. HR-konsult 

 

En annan intervjuperson reflekterar också kring yngre personers första år i arbetslivet och hur 

de efterhand växer i sin yrkesroll. Med mer arbetslivserfarenhet utvecklas individen och hon 

reflekterar över på vilket sätt hon själv vill arbeta och inte bara hur chefen förväntar sig att hon 

ska arbeta. 

 

Men jag tror att utifrån att man är ung så tar det 2-3 år, menar man kommer in, lär 

sig att hitta sig själv, sin personlighet och hittar, förstår företaget, marknaden och 

frågorna som verksamheten ska driva och sen ja, nu vet jag hur jag vill driva 

frågorna. Från början så är man leverantör, man levererar till chefen, vad vill du 

och sådär. Sen efter ett tag så kommer det så att ”Hur vill jag leverera?” Chef i 

arbetsmarknadsorganisation 2 
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Det berättas att arbetslivserfarenhet kan vara mer betydelsefullt än vilken utbildning personen 

har. Då den arbetssökande kan påvisa att hon har den erfarenhet som krävs genom att tidigare 

ha arbetat i 20 år med arbetsuppgifterna kan hon bli mer intressant än en yngre person som har 

”den rätta” utbildningen men saknar erfarenheten. Andra intervjupersoner hävdar motsatsen, 

att det finns arbetsgivare som kräver en specifik examen och har individen inte slutfört sin 

utbildning så spelar det ingen roll om hon arbetat i 20 år med liknande arbetsuppgifter.  

 

 Egenskaper hos yngre 
Med utgångspunkt i de kompetenser som ses som attraktiva på dagens arbetsmarknad från 

föregående avsnitt kommer följande två avsnitt att presentera de egenskaper som påträffats som 

särskilt utmärkande hos yngre respektive äldre. Följande två avsnitt kan därmed kopplas till 

studiens andra frågeställning. De egenskaper som presenteras har beskrivits av studiens 

intervjupersoner, övervägande egenskaper har belysts av majoriteten, om än på olika sätt. 18 

I detta avsnitt presenteras de egenskaper som är utmärkande hos yngre personer enligt studiens 

intervjupersoner. 

 

5.4.1 Upphöjda 

Yngre personer som är i början av sin karriär berättas kunna ha stort självförtroende i jämförelse 

med äldre, vilket kan göra dem lite naiva. Det finns föreställningar om att de kan förmedla att 

de vet saker, trots att de saknar den erfarenheten som faktiskt krävs för att veta. En 

intervjuperson beskriver att unga personer kan ha blivit curlade i sin uppväxt. Unga personer 

kan ha fått ett högt självförtroende i att allt de gör är bra och när de kommer ut i arbetslivet och 

möter motgångar kan de få en chock. Vidare berättar intervjupersonen att detta inte gäller 

samtliga ungdomar, men att det kan vara på det här viset: 

 

/…/ dom (föräldrarna) har lärt dig att allt du gör är bra, allt är fantastiskt, om du 

förlorar så är du bra, om du går på toa är du bra, allt du gör är bra. Om du lever i 

en kultur där allt du gör är bra, där du går in i en fotbollsmatch och ska vinna men 

förlorar, men det är inte det viktigaste (enligt föräldrarna), du ska ha kul. Och sen 

kommer du till en arbetsmarknad, där det är resultatet som räknas, inte att du ska 

ha kul /…/. Och när du möts i den nya världen (arbetsmarknaden) och då bara 

”BOOM” då går du rakt in. Chef i arbetsmarknadsorganisation 2 

 

Intervjupersonen berättar även att unga kan ha svårare att förstå att ett arbete inte alltid är roligt, 

det finns tråkiga uppgifter också. Men i och med att de kan ha blivit curlade i sin uppväxt kan 

de också ha svårt att inse att ett arbete även innehåller en del mindre roliga uppgifter. Flera 

intervjupersoner omnämner att yngre personer kan ha mer fokus på egen utveckling i 

rekryteringssammanhang än vad äldre arbetssökande har. En intervjuperson beskriver att yngre 

oftare kan ställa en fråga i stil med ”Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för mig i denna 

tjänst?” Äldre uppfattas däremot ha närmre till att ställa en fråga i stil med ”Vad kan jag bidra 

med till denna tjänst?” 

 

                                                 
18 Kompetens, egenskaper samt yngre och äldre är centrala begrepp i studien och hur jag ser på begreppen samt 

hur de används i uppsatsen beskrivs i inledningen under avsnitt 1.3 ”Centrala begrepp”. 
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5.4.2 Motiverade 

Flera intervjupersoner har föreställningar om att yngre personer är mer nyfikna på arbetslivet 

än vad äldre personer är. Yngre har också beskrivits som mer snabba, drivna och effektiva än 

äldre. 

 

Jag tror att man är lite mer nyfiken (som ung)… Har man vart med länge, alltså 

då tror jag att det krävs lite mer för att man liksom ska tycka att det är kul och ha 

det här glödet. Rådgivare 2 

 

/…/ man är ju ofta ganska så snabb och effektiv och liksom när man är ung, man 

är hungrig och vill mycket /…/. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 

 

Att yngre uppfattas som mer nyfikna menar intervjupersonerna kan bero på att de är i början av 

sin karriär och deras iver, nyfikenhet och målmedvetenhet gör att de uppfattas som drivna och 

motiverade. Att vilja så mycket och ha en stark motivation beskrivs dock öka risken för en 

högre stressnivå hos yngre människor, därför framställs vikten av att både ha erfarna personer 

som är trygga i arbetet och yngre personer som är drivna och motiverade men samtidigt kan 

”lugnas ner” av äldre.  

 

5.4.3 Flexkrävare 

I rekryteringsprocesser beskrivs den yngre generationen kunna ställa mer krav på flexibla 

arbetstider än vad äldre personer gör. Äldre snarare förutsätter att arbetet sker under ”vanliga” 

kontorstider. 

 

/…/ det är mycket frågor ”Kan jag få jobba hemma?”, ”När måste jag jobba?” Jag 

menar det naturliga för den äldre generationen kanske är att man jobbar mellan  

8-17 men här (med yngre personer) kan det vara så att man vill jobba när det 

passar en själv. Rekryteringskonsult 

 

En orsak till önskan om flexibla arbetstider hos yngre kan handla om ett fritidsintresse som gör 

att hon bara vill och/eller har tid med att arbeta deltid. Det kan också handla om att minska på 

vardagsstress, vilket kan vara särskilt framträdande hos småbarnsföräldrar och ensamstående 

där kampen mot klockan är särskilt stor. Följande citat belyser hur intervjupersonen själv 

upplever sin egen generation som mer strävande efter personlig utveckling och 

prestationssträvande i kontrast till yngre som sätter ett högre värde på sin fritid och att umgås 

med sin familj. 

 

Den generationen som kommer nu värdesätter fritid och familj. Där märker man 

en skillnad mot min generation (född på tidigt 80-tal) där det var väldigt mycket 

personlig utveckling och man skulle först och pengar och allt sånt där. Och då tror 

jag att just det här att kunna ha ett fritt jobb, att kunna få planera sin tid så det 

passar mig för att undvika stress i vardagen för dagis och hämtning och någon tid 

där att passa. Chef i arbetsmarknadsorganisation 1 
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5.4.4 Digitaliserade 

Yngre personer kan enligt intervjupersonerna ha lättare för att navigera i sociala medier och 

hänga med i den digitala och tekniska utvecklingen på grund av att de växt upp tillsammans 

med utvecklingen i samhället. Intervjupersonerna menar att språkutveckling och förståelse samt 

intresse för nya fenomen är något som yngre har närmre till hands än äldre. Flera 

intervjupersoner berättar också att yngre hellre kommunicerar via den digitala tekniken som via 

mejl eller sms medans äldre mer föredrar att mötas personligen i samtal ansikte mot ansikte. 

Att ha växt upp tillsammans med digitaliseringen och hängt med i den tekniska utvecklingen 

förutsätter inte att individen är anställningsbar. Det poängteras att yngre kan ha för vana att 

navigera i sociala medier, uppdatera sig med nya fenomen och finna nya kanaler och 

kommunikationsvägar. Men tillsammans med äldre och mer erfarna personer som förstår sig 

på verksamheten kan de tillsammans utveckla den.  

 

/…/ att få in en yngre person som är van att navigera i sociala medier, ett annat 

tänk och sen så har du en mer erfaren person som har jobbat på 

marknadsavdelningen längre, han eller hon med den erfarenheten och sen om man 

mixar dom två… Så mycket av det här nya sättet att kommunicera, den delen ser 

jag som extremt viktig /…/. Du måste hitta nya kanaler, men dom (yngre) har inte 

erfarenheten av hur verksamheten ändå funkar, bara för att man inför ett annat 

sätt att kommunicera så försvinner inte den andra delen och det är där någonstans 

som mötet ska ske. Rådgivare 2 

 

 Egenskaper hos äldre 
I detta avsnitt presenteras de egenskaper som är utmärkande hos äldre personer enligt studiens 

intervjupersoner. 

 

5.5.1 Kommunikationsförmögna 

Att vara social har intervjupersonerna omnämnt som en attraktiv kompetens, i den sociala 

kompetensen ryms även kommunikativa förmågor. Kommunikationsförmågan anses bättre hos 

äldre personer, de kan ha utvecklat en förmåga till förståelse för att saker och ting inte 

nödvändigtvis har ett rätt och ett fel. I en konflikt eller meningsskiljaktighet beskrivs äldre 

kunna ha större förmåga till förståelse om att en mellanväg kan vara det allra bästa alternativet 

för bägge parter. Yngre beskrivs i kontrast till äldre se saker och ting som mer svart eller vitt. 

Intervjupersonerna menar att yngre kan vara duktiga på att hitta nya digitala kanaler till 

kommunikation och äldre personer med längre livserfarenhet är istället bättre på att hantera de 

faktiska sociala mötena som sker ansikte mot ansikte. Med erfarenhet kommer skicklighet till 

att hantera konflikter genom att man då har lite ”skit under naglarna” och förmåga att bemöta 

andra människor i svåra situationer.  

 

/…/ yngre har kanske inte lärt sig på samma sätt som äldre att ta dom här jobbiga 

samtalen. Och jag har själv erfarenhet av att när det är jobbiga samtal så helst vill 

man skriva mejl så det är genom digitala kanaler som man kommunicerar som 

yngre. Man har synpunkter, men man går inte med dom och knackar på dörren 

och säger att ”Kan vi prata om det här?”, som man tycker är jobbigt. /…/. Chef i 

arbetsmarknadsorganisation 2 
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5.5.2 Åldersidentifierande 

Intervjupersonerna berättar att äldre personer kan tappa självförtroende och självkänsla på 

grund av sin ålder. Det anses vanligare att äldre arbetssökande på olika sätt, mer eller mindre 

“diskriminerar sig själva” och hävdar att de är för gamla för att få ett jobb än att arbetsgivare 

diskriminerar på grund av åldern. Det finns en åldersnoja i samhället och media sägs kunna vara 

en bidragande faktor till den. Efter att ha läst något negativt om ålder i media kan människor 

tappa tron på sig själva och bilda en föreställning om att de är för gamla för att vara 

anställningsbara på dagens arbetsmarknad. Om den arbetssökande identifierar sig med sin ålder 

och ser sin ålder som ett hinder kan det förmedlas som ett problem till intervjuaren i en 

rekryteringsprocess. 

 

/…/ dom som är lite yngre och upp till en viss ålder dom tänker ju inte på sig 

själva som en ålder så att det är inget hinder för dom. Men dom personer som är 

kanske i 55 årsåldern och uppåt, dom har börjat bli sin ålder, dom väver in ålder 

i vem dom är i onödan tycker jag. Men det är väldigt lätt tror jag att det där fastnar 

och det kan bli ett hjärnspöke och då blir det att man tror också att en rekryterare 

tittar på ens ålder för att man själv är så inne i sin ålder och det tror jag kan vara 

ett hinder för det sätter sig på självförtroendet /…/. HR-konsult  

 

5.5.3 Tillbakalutande 

Intervjupersonerna berättar att äldre kan behöva någon extra morot för att drivas i sitt arbete, 

vilket också belyses i kontrast till yngre under rubrik 5.4.2 ”Motiverade”. En person som känner 

sig väldigt trygg i sitt arbete kanske inte strävar efter samma utvecklingsnivå som hon gjorde 

förr. Men att kontinuerligt utveckla sin kompetens beskrivs av flera intervjupersoner som 

viktigt, särskilt som äldre. Det behöver inte innebära kvällskurser, universitetsstudier eller YH-

utbildningar för att utveckla sin kompetens. Istället är det enligt intervjupersonerna viktigt att 

identifiera lärdomar i vardagen och inta ett nyfiket förhållningssätt till arbetslivet. Ju äldre man 

är, desto lättare kan det vara att tappa engagemang och vila i sin befintliga kompetens. 

 

Ju äldre man blir desto mer bekväm blir man, nu talar jag också i väldigt stora 

drag men ju längre man har jobbat visst skulle jag gärna kanske vilja luta mig 

tillbaka mot min erfarenhet för att jag tycker att jag kan ganska mycket /…/. 

Rådgivare 1 

 

5.5.4 Rutinerade 

Det anses att äldre personer lättare kan falla tillbaka på sin erfarenhet och inta förhållningssättet 

”det löser sig”, och blir därmed trygga i sin erfarenhet. De behöver inte ge 100% i varje situation 

eftersom de av erfarenhet vet att varje situation inte kräver det av dem. Det kan därför vara bra 

att ha både unga väldigt drivna personer som kan ha en tendens att överprestera och äldre som 

är rutinerade och trygga i sin erfarenhet på en arbetsplats då de kan komplettera varandra. De 

yngre för in drivkraften i uppgiften och de äldre för in trygghet och erfarenhet.  

 

/…/. Men jag vet idag (som erfaren) att 65-70% kanske räcker, det kommer att 

lösa sig. Och jag är fortfarande lugn och kan sova på natten och där tror jag att 

om man mixar yngre och äldre i den delen så kan dom äldre med mer erfarenhet 

hjälpa till för att många yngre personer idag är dö stressade /…/. (Äldre kan hjälpa 

till) med att säga såhär ”Det kommer att lösa sig”, ”Jättebra jobbat!”, ”Du behöver 

inte det där sista”. Men man vill så mycket (som ung), man vill att det ska vara så 

bra, men det räcker ibland (att prestera mindre). Rådgivare 2 
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 Sammanfattning 
Intervjupersonerna berättar att förhållningssättet som individen har till sitt arbetssökande kan 

påverka möjligheterna till att få ett jobb. Vissa menar att det kan vara lättare för en yngre person 

att se sin situation som än möjlighet. Äldre personer kan, dels genom åldersidentifiering, 

uppleva sin arbetslösa situation mer som en kris.  

Förmåga att sälja in sig själv belyser intervjupersonerna som en viktig kompetens på dagens 

arbetsmarknad. Det handlar om att ha självförtroende, identifiera sina kompetenser, sätta ord 

på kompetenserna och övertyga arbetsgivare att man är rätt person för jobbet. Ytterligare en 

kompetens som är betydelsefull för anställningsbarheten är att den arbetssökandes personlighet 

passar in med den befintliga personalen. Intervjupersonerna berättar också att den sociala 

kompetensen kan vara avgörande för att få ett jobb. Man uppskattar att den som kommer till en 

intervjusituation är trevlig, glad och positiv. Att skapa goda relationer, vara ute och prata med 

människor om att man är arbetssökande och berättar om sina kompetenser kan öka 

möjligheterna till att få ett jobb. Det är genom kontaktnätet som de flesta rekryteringar sker och 

det kan därför vara viktigare att marknadsföra sig själv via nätverket istället för att sitta hemma 

och skriva på sitt CV hela dagarna. Det engagemang, intresse och den vilja och drivkraft som 

arbetssökande visar i rekryteringssammanhang kan vara avgörande för vem som får jobbet.  

På dagens arbetsmarknad krävs det ofta att en anställd har kompetenser inom flera olika 

områden, intervjupersonerna menar att det förr kunde vara mer specialiserade roller. Dagens 

arbetsmarknad kräver också att anställda är flexibla, de ska klara av snabba förändringar och 

vara anpassningsbara utefter att en situation förändras. Intervjupersonerna berättar att 

utbildning kan vara nyckeln in på arbetsmarknaden och kan också vara bra att falla tillbaka på 

senare i arbetslivet. En problematik belyses kring att arbetsgivare ofta kan vilja ha en person 

som är ung och alert, men inte helt ny, hon ska vara erfaren men inte så gammal. Det beskrivs 

som en ”klassiker” att arbetsgivare söker efter personer som har 2-5 års arbetslivserfarenhet. 

Vilket kan försvåra för yngre personer att ta sig in på arbetsmarknaden då de kan sakna den 

erfarenhet som krävs. 

Det berättas att yngre personer kan ha blivit curlade under sin uppväxt och de kan uppfattas 

som naiva och mer fokuserade på egen utveckling än på företagets. De ställer också oftare krav 

på flexibla arbetstider i rekryteringssammanhang, de värderar sin fritid och familj högt. Yngre 

personer kan uppfattas som mer motiverade än äldre, de är nyfikna, snabba, drivna och 

målmedvetna. Detta kan leda till negativa följder så som stress hos yngre personer. I och med 

att yngre personer har växt upp tillsammans med den digitala och tekniska utvecklingen menar 

intervjupersonerna att de har mer förståelse och intresse för tekniken. Yngre kommunicerar mer 

över digitala kanaler och får en annan språkutveckling än de som inte hänger med i den digitala 

och tekniska utvecklingen. 

Intervjupersonerna menar att äldre i kontrast till yngre kan vara bättre på att kommunicera 

ansikte mot ansikte och är bättre på att hantera konflikter och svåra samtal. Äldre personer kan 

uppleva sin ålder som en negativ faktor och de kan identifiera sig med åldern, vilket kan 

förmedlas negativt i rekryteringssammanhang. Intervjupersonerna berättar att generellt sätt så 

kan man säga att ju äldre man är, desto mer bekväm är man. Det kan därför krävas någon extra 

morot för att en äldre person ska finna drivkraft och nyfikenhet i sitt arbete. En äldre anställd 

med lång arbetslivserfarenhet uppfattas som rutinerad och kan inge trygghet på en arbetsplats. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras till en början studiens empiriska resultat i förhållande till studiens 

syfte, frågeställningar och tidigare forskning, vilket görs med ett större samhällsperspektiv i 

beaktande. Sedan följer en kritisk diskussion kring studiens metodiska vägval och hur de har 

påverkat studiens resultat. Vidare följer avslutande reflektioner och slutsatser, praktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen söker jag bidra till att kunskapsluckan19 minskas genom att koppla 

samman föreställningar om ålder med den kompetens som anses vara attraktiv för att vara 

anställningsbar på dagens arbetsmarknad. 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta görs med hjälp av studiens teoretiska perspektiv, 

symbolisk interaktionism. Genom analyser har jag skapat en modell, vilken presenteras på 

nästföljande sida (se figur 3). Modellen har skapats för att översiktligt belysa de kompetenser 

som anses attraktiva samt skillnader mellan yngre och äldre, vilka har betydelse för 

anställningsbarheten. 

I modellens översta del står det ”Olika förhållningssätt ger olika förutsättningar för 

anställningsbarheten”. Intervjupersonerna har berättat om en problematik kring att den ålder 

individen blir arbetslös i kan påverka anställningsbarheten. En person som blivit uppsagd i en 

högre ålder kan få det svårare att få ett jobb än en ung nyutexaminerad person. Det har också 

beskrivits att individen i sin arbetslöshet kan uppleva sig vara i en möjlighetssituation eller i en 

krissituation, vilket kan påverka individens förhållningssätt till sig själv och sin kompetens. 

Med hjälp av tidigare forskning, perspektivet symbolisk interaktionism och diskussion av 

studiens resultat har skillnader framkommit mellan yngre och äldre, vilket återfinns under 

rubrik 6.1.1 ”Förhållningssätt till arbetslöshet”. 

Vidare i modellen finns ”Oavsett förhållningssätt ses vissa kompetenser som attraktiva” och 

mynnar ut i min indelning av kompetensbegreppet: personlighetsinriktad kompetens, attityd- 

och värderingsinriktad kompetens och uppgiftsinriktad kompetens. I den första vågräta raden 

presenteras de kompetenser som anses attraktiva för att vara anställningsbar på dagens 

arbetsmarknad inom respektive kompetensindelning. Sedan följer ”Egenskaper hos yngre” och 

”Egenskaper hos äldre” som går tvärs över de tre kompetensindelningarna och visar de 

skillnader som framställts mellan yngre och äldre inom varje kompetensindelning. Den vidare 

diskussionen förs under kompetensindelningarna ”Personlighetsinriktad kompetens” (rubrik 

6.1.2), ”Attityd- och värderingsinriktad kompetens” (rubrik 6.1.3) samt ”Uppgiftsinriktad 

kompetens” (rubrik 6.1.4). 

En förklaring kring de viktiga komponenterna i modellen: anställningsbar, kompetens, 

egenskaper samt yngre och äldre finns i början av studien under avsnitt 1.3 ”Centrala begrepp” 

vilket läsaren kan behöva repetera för att enklare ta till sig modellen på nästa sida (se figur 3). 

 

 

 

                                                 
19 Kunskapsluckan finns beskriven i kapitel 1 ”Inledning”. 
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Figur 3. Egen modell baserad på studiens resultat.  
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6.1.1 Förhållningssätt till arbetslöshet 

Intervjupersonerna har berättat att det finns olika förutsättningar beroende på förhållningssätt 

till sin arbetslöshet, vilken kan påverka anställningsbarheten och de kompetenser som anses 

attraktiva. En person som är ung och nyexaminerad och därmed arbetslös beskrivs ha bättre 

förutsättningar, än en person som blivit uppsagd från ett arbete hon haft i många år. Min 

uppfattning av beskrivningen är att den handlar om orsaken till arbetslösheten hos individen 

samt om ett förhållningssätt till arbetslöshet som individen oundvikligt intar. Varpå en yngre 

nyexaminerad person beskrivs ha närmre till ett positivt förhållningssätt mot bakgrund av den 

självklara anledningen till arbetslösheten. hon har ju precis tagit examen och under flera år varit 

studerande och därmed frånvarande arbetsmarknaden. Att se sin arbetslösa situation som en 

möjlighet, snarare än som något negativt i linje med Hallqvist och Hydén (2012), kan då tolkas 

finnas närmre till hands för en yngre nyexaminerad person.  

En äldre individ som är arbetslös har beskrivits lättare närma sig ett negativt förhållningssätt 

till sin arbetslöshet. Negativa tankar som att ”jag duger inte” kan dyka upp, vilken kan påverka 

anställningsbarheten negativt. De negativa tankarna skulle kunna bottna i föreställningar och 

fördomar som andra människor har på individen som hon själv inte kan leva upp till. Då 

människan skapar sitt jag gör hon det i förhållande till generaliserade andra och de 

föreställningar som andra människor har om henne (Trost & Levin, 2010). Föreställningar om 

äldre beskrivs i resultatet kunna framföras via media där ofta en negativ bild och fördomar 

existerar. Genom spegeljaget kan då äldre personer känna sig skamfulla på grund av sin ålder. 

Detta är också en känsla de kan föra med sig och förmedla i rekryteringssammanhang vilket 

kan göra dem mindre anställningsbara.  

Ålder är en identitet som alltid finns med människan i alla situationer och den formas genom 

socialisation hela livet (Trost & Levin, 2010). Ingen person kan vara ”ålderslös” utan ålder är 

en roll som individen alltid bär med sig (ibid.). För att öka sin anställningsbarhet kan det 

däremot vara möjligt för den äldre arbetssökande att forma om sin åldersidentitet och sin 

nuvarande roll till en positiv faktor snarare än negativ. En möjlig väg att gå skulle vara att omge 

sig med människor vilka gemensamt skapar symboler som medför en kollektiv mening i linje 

med Trost och Levin (2010). Genom de sociala processerna där ett gemensamt språk skapas 

kan självförtroende tänkas bli ett möjligt utfall och förhållningssättet till arbetslösheten kan då 

bli mer positiv. 

Att se sin situation som en möjlighet kan enligt en intervjuperson bottna i en vilja att ta sig ur 

en roll som hon fått i arbetsgruppen. Trost och Levin (2010) menar att en roll tillskrivs genom 

förväntningar, vilket skapas då individen agerar utefter förväntningarna, oavsett om agerandet 

stämmer överens med dem eller inte. Den roll en person har på en arbetsplats kan därmed 

upplevas som negativ snarare en positiv. För att inte tilldelas samma eller en liknande roll på 

nästa arbetsplats kan tänkas viktigt att individen reflekterar över sitt agerande. Detta utefter de 

förväntningar som finns på henne och att hon agerar utefter hur hon själv anser korrekt. Att 

agera utefter sig själv kan också vara givande för arbetsgivare i rekryteringssammanhang. Det 

kan då bli lättare att rekrytera en passande person till arbetsplatsen och därmed öka chanserna 

till att få rätt person till rätt plats som passar in i kulturen och arbetsgruppen på just det företaget. 

När individen ska söka ett nytt arbete är intervjupersonerna samstämmiga kring att 

relationsskapande, bredda sitt nätverk och nyttja sitt kontaktnät är givande i processen. Det 

hävdas viktigare att vårda och bredda sina sociala relationer än att slipa på sitt CV dag ut och 

dag in. Hallqvist och Hydén (2012) beskriver detta förhållningssätt i arbetssökandet som 

nätverksförhållningssätt. Hallqvist (2005) framhäver att relationsskapande kan öka 

möjligheterna till anställning.  
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Karlsson (2016) belyser att det allra vanligaste sättet att få ett jobb är just genom sitt nätverk, 

det är också de rekryteringarna som arbetsgivare är mest nöjda med. En rimlig tolkning genom 

tidigare forskning och det empiriska materialet är att kontakter och nätverksskapande är en 

väldigt viktig del i möjligheten till att få ett jobb på dagens arbetsmarknad. Viktigt i det blir 

rimligtvis att vara en utåtriktad person som syns och hörs och som tar tag i andra människor 

och berättar om sig själva och sina kompetenser. Detta är något som även studiens 

intervjupersoner framhävt (se första citat under rubrik 5.3.4 ”Kontaktnätsskapare”). I tanken 

förs jag till de människor som inte är sociala eller kan ha någon funktionsnedsättning som 

hindrar dem till sociala interaktioner och relationsskapande i sin vardag. Hamnar de 

människorna utanför på dagens arbetsmarknad eller blir istället andra kompetenser mer viktiga 

för deras anställningsbarhet? Citatet under rubrik 5.3.3 ”Social” beskriver att icke-sociala 

människor får det väldigt svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Deras möjligheter 

finns istället vid att ha en unik formell kompetens som arbetsgivare finner åtråvärd trots 

avsaknad av sociala kompetenser. Det verkar som att icke-sociala människor, i större 

utsträckning än de sociala, riskerar att förbli i arbetslöshet. Därmed bibehålls den klyfta som 

hävdats finns mellan de som har ett arbete, och de som inte har ett arbete.  

 

6.1.2 Personlighetsinriktad kompetens 

Inom den personlighetsinriktade kompetensen har följande fyra kompetenser visat sig vara 

attraktiva på arbetsmarknaden: sälja in sig själv, passande, social och kontaktnätsskapare, 

vilket kan kopplas till studiens första frågeställning. Föreställningar om skillnader mellan yngre 

och äldre har skildrats i relation till kompetenserna, vilket kopplas till studiens andra 

frågeställning. Skillnader är att yngre personer kan ha blivit upphöjda under sin uppväxt och 

äldre har beskrivits som kommunikationsförmögna och åldersidentifierande. 

Att vara social beskrivs av intervjupersonerna som viktigt för att göra ett bra första intryck på 

någon i rekryteringssammanhang. Intervjupersonerna hävdar att det är svårare att komma in på 

arbetsmarknaden om man inte har goda kommunikativa förutsättningar och är social. Enligt 

studiens intervjupersoner är en viktig kompetens även att vara en kontaktnätsskapare. Detta 

kan styrkas genom forskning som menar att de allra flesta anställningar görs via en individs 

sociala nätverk (Karlsson, 2016). Det kan tolkas att de personlighetsinriktade kompetenserna 

som är beskrivna i denna studie kan bli mer betydelsefulla i rekryteringar via kontaktnätet än 

via platsannonser och rekryteringsföretag. Via platsannonser kan det istället föreligga mer 

betydelse vid uppgiftsinriktade kompetenser i en urvalsprocess. Dels för att kunna väga 

personer mot varandra men också då det sociala mötet uteblir i en inledande process. Därmed 

kan arbetsgivare eller rekryterare få svårt att säga särskilt mycket om de personlighetsinriktade 

kompetenserna.  

Det kan finnas en risk då en individ genom socialisation, generaliserade andra och symboler 

kan uppfattas som passande i en grupp med en viss kultur men inte i en annan. Exempelvis 

beskriver citatet under rubrik 5.3.2 ”Passande” en yngre person som inte passar in i den kulturen 

som finns på arbetsplatsen. Den yngre personen är den enda i sin egen ålder och verkar ha andra 

intressen än sina kollegor. Därav förtydligas att en passande person inte bara handlar om att 

”blanda upp” en gruppkonstellation med olika åldrar och egenskaper, det är mer komplext än 

så. På många ställen i resultatet understryks föreställningar kring att för en fungerande 

arbetsgrupp krävs olikheter i egenskaper och åldrar. I linje med symbolisk interaktionsim kan 

det krävas att människor inte är alltför olika eller för den delen alltför lika varandra, grupper 

som har ”lagom” olika mening i sina symboler har mest givande samtal (Trost & Levin, 2010).  
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Flera intervjupersoner berättar att äldre personer kan ha ett ”hjärnspöke”, vilket innefattar ett 

åldersidentifierande. Detta i kontrast till yngre personer som inte identifierar sig med sin ålder 

på samma sätt. En intervjuperson beskriver att om en äldre person i en anställningsintervju 

identifierar sig med sin ålder och ser åldern som ett hinder kan den självbilden också förmedlas 

till rekryteraren. Här tolkar jag, med symbolisk interaktionsim som perspektiv att det sker en 

definition av situation i linje med Trost och Levin (2010). Den arbetssökande ser sin ålder som 

ett problem, vilket förmedlas till rekryteraren och dennes beteende förändras därefter. Om den 

arbetssökande skulle ha förmåga att i rådande stund läsa av hur situationen plötsligt blev negativ 

kan hon försöka vända den genom att belysa sin ålder som positiv och därmed kan situationen 

omdefinieras och istället få ett positivt utfall.  

I resultatet framkommer det vanligare att äldre arbetssökande på olika sätt mer eller mindre 

“diskriminerar sig själva” och hävdar att de är för gamla för att få ett jobb än att arbetsgivare 

diskriminerar på grund av ålder. Dock finns forskning som styrker att arbetsgivare hellre väljer 

att anställa en yngre än en äldre person på den svenska arbetsmarknaden (Ahmed et al., 2012; 

Carlsson & Eriksson, 2017). Denna forskning som hävdar att det finns en diskriminering mot 

äldre har bedrivits anonymt genom fiktiva svar på platsannonser (Ahmed et al., 2012; Carlsson 

& Eriksson, 2017). En tolkning är att dessa arbetsgivare inte medvetet skulle uttala sig om något 

som skulle kunna vara diskriminerade om studierna inte var anonyma. Tolkningen är rimlig då 

de flesta arbetsgivare troligtvis känner till lagen om åldersdiskriminering (SFS, 2008:567).  

Fogde (2011) skriver att arbetssökande kan agera selektivt konformt, vilket handlar om att den 

arbetssökande förmår identifiera vilka egenskaper som av arbetsgivare önskas och tillskriver 

sig själv dessa, i syfte att bli anställningsbar. Med liknande syfte beskriver Berger (2009) att 

äldre arbetssökande kan tillskriva sig själva olika typer av ungdomligare attribut i 

rekryteringssammanhang för att undvika åldersdiskriminering. En risk kan finnas i situationer 

då arbetssökande är medvetna om vilka egenskaper som är önskvärda för att öka 

anställningsbarheten. Hon kan då tillskriva dessa till sig själv, marknadsföra sig själv och lyckas 

sälja in sig själv, men gör det alltså på felaktiga grunder. Det kan därför behöva ställas höga 

krav på arbetsgivare och rekryterare till deras förmåga. Förmåga att läsa av människor, och se 

igenom lögner, ställa frågor som ger en rättvis bild av den arbetssökandes kompetenser och 

egenskaper kan bli allt viktigare i rekryteringssammanhang.  

Intervjupersonerna berättar att det kan vara särskilt svårt för yngre att få jobb via platsannonser, 

och därför poängteras vikten av att yngre personer är sociala och berättar för folk om sina 

kompetenser och att de är arbetssökande. Anledningen till att det kan vara svårare för en yngre 

person sägs kunna ha att göra med annonsens utformning. Med bakgrund av det samt att jag 

själv läst många platsannonser vill jag hävda en tolkning kring vad som menas med annonsens 

utformning. I platsannonser uppges ofta specifika uppgiftsinriktade kompetenskrav och 

arbetslivserfarenheter, vilka yngre personer inte hunnit få i sitt arbetsliv i samma utsträckning 

som äldre. Så trots ett välformulerat CV och att personen kan ses som passande i företaget väljs 

hon bort till förmån för någon som har de uppgiftsinriktade kompetenserna eller den erfarenhet 

som kan vara meriterande enligt annonsen. Intervjupersonerna har också berättat att äldre oftare 

får jobb via sitt kontaktnät än via platsannonser. Vilket kan jämföras med forskning kring 

åldersdiskriminering där yngre tenderar att få fler svar från en jobbansökan än äldre (Ahmed et 

al., 2012; Carlsson & Eriksson, 2017). Denna motsättning leder mig till tankar kring om det 

generellt kan anses vara svårt att få ett jobb via platsannonser. Karlsson (2016) belyser 

informella kontakter/nätverk som den allra vanligaste rekryteringsvägen för företag, det är 

också den som företag är mest nöjda med. Utan att konstatera att det generellt är svårt att få 

jobb via platsannonser är en tolkning att det i alla fall är lättare att få ett jobb, oavsett ålder, via 

sociala kontakter än vad det är att sitta hemma och söka arbeten via platsannonser med ett 

välformulerat CV.  
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I resultatet framkom föreställningar kring att yngre personer kan ha blivit upphöjda, vilket kan 

resultera i ett högt självförtroende och en reflektion kring en curlad generation redogörs för. 

Resultatet kan styrkas med beskrivandet av en curlad generation av Parment (2008) samt 

forskning kring ungas höga självförtroende av Shaw och Fairhurst (2008). Det kan tänkas att 

unga personer som har ett väldigt högt självförtroende kan ha närmre till att tro på sin 

kompetens och därmed vara bättre på att sälja in sig själva i linje med Fogde (2011) och Garsten 

och Jacobsson (2004) än vad äldre personer är. Men intervjupersonerna menar att äldre personer 

har bättre kommunikativa förmågor än yngre. Därmed kan tolkas att äldre har lättare för att 

sätta ord på sina kompetenser och förmedla dem till arbetsgivare i linje med Huang et al. (2013) 

då de är mer kommunikationsförmögna. Att ta svåra samtal, knacka på kollegans dörr och prata 

ut skildras av intervjupersonerna finnas närmre till hands för äldre än för yngre personer. Att 

äldre anses bättre på att kommunicera i det sociala livet går i linje med studiens teoretiska 

perspektiv symbolisk interaktionism. Mead (1976) menar att människan socialiseras genom 

hela livet, den sociala interaktionen är ingenting som plötsligt slutar. Varpå en äldre person 

rimligtvis upplevt mer socialisation och social interaktion än en yngre person.  

Yngre personer kommunicerar mer enligt intervjupersoner via digitala kanaler i kontrast till 

äldre som kan hantera kommunikation i det personliga mötet på ett annat sätt. Liknande resultat 

finns i Cogin (2012), Eisner (2005) och Martin (2005). Likt resultatet av denna studie har 

forskning visat att Generation Y saknar förmågor att hantera svåra situationer (Cogin, 2012). 

Generation X har de bästa kommunikativa förutsättningarna då de kan hantera personliga 

möten, mejl samt kommunikation via sms (ibid.). Baby Boomers kan ha svårare att ta till sig de 

digitala kommunikationsvägarna (Cogin, 2012). Liknande resultat finns även i denna studie då 

intervjupersonerna berättat att äldre personer föredrar kommunikation ansikte mot ansikte och 

gärna bokar in ett personligt möte. Yngre personer uppskattar istället kommunikationsvägar via 

mejl eller framförallt sms vilket Martin (2005) menar är utmärkande drag hos Generation Y. 

Vilket ytterligare går i linje med denna studies resultat om att yngre personer anses 

digitaliserade och har den digitala utvecklingen mer lättillgänglig än äldre, vilket beskrivs 

närmre under rubrik 6.1.4 ”Uppgiftsinriktad kompetens”.  

Jag tänker på vad som händer med de äldre som i linje med Cogin (2012) har svårt att ta tillägna 

sig den tekniska och digitala utvecklingen. Det krävs ju både enligt intervjupersonerna och 

tidigare forskning (se t.ex. Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; 

Andersson & Thulin, 2008; Brynjolfsson & McAffe, 2015; Karlsson, 2016) att individen kan 

vara flexibel och leva upp till de förändrade kompetenskraven på dagens arbetsmarknad. Det 

verkar som att de som inte klarar att möta de förändrade kompetenskraven som i linje med 

Cogin (2012) ofta är äldre personer, riskerar att hamna utanför på dagens arbetsmarknad. 

Enligt forskning associeras sociala förmågor och pålitlighet med den äldre generationen, vilket 

benämns som mjuka värden (Van Dalen et al., 2010). Äldre personer har i den här studien 

skildrats ha mer sociala förmågor i och med deras kommunikationsförmåga och de skulle kunna 

tolkas som mer pålitliga i och med att de är rutinerade20, detta är dock inget som 

intervjupersonerna specifikt framhävt. De mjuka värdena i linje med Van Dalen et al. (2010) 

kan i studiens modell liknas med personlighetsinriktad kompetens samt attityd- och 

värderingsinriktad kompetens. Enligt Van Dalen et al. (2010) beskrivs dock i kontrast till mjuka 

värden att hårda värden, vilka snarare förknippas med yngre personer är mer positiva 

egenskaper hos anställda vilka diskuteras närmre under rubrik 6.1.4 ”Uppgiftsinriktad 

kompetens”.  

 

                                                 
20 Läs mer om hur äldre anses rutinerade under rubrik 6.1.4 ”Uppgiftsinriktad kompetens”. 
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6.1.3 Attityd- och värderingsinriktad kompetens 

Inom attityd- och värderingsinriktad kompetens har engagerad skildrats som en attraktiv 

kompetens, vilket kan kopplas till studiens första frågeställning. Det finns föreställningar om 

att yngre kan vara mer motiverade i sitt arbete än äldre, då äldre i kontrast till yngre snarare kan 

bli tillbakalutande, vilket kan kopplas till studiens andra frågeställning. 

I rubriken engagerad i resultatkapitlet och i studiens modell ingår kompetenser som att ha vilja, 

drivkraft, intresse och nyfikenhet till det aktuella jobbet. En intervjuperson lyfter att 

arbetsgivare ofta kan vilja anställa någon i syfte att individen ska stanna över en längre tid på 

arbetsplatsen och därför kan välja bort en 58-åring till förmån för en 23-åring. Intervjupersonen 

ställer sig kritisk till tankesättet och lyfter att fokus i rekryteringssammanhang snarare bör 

finnas vid drivkrafter än ålder då 23-åringen exempelvis skulle kunna vara i stort behov av 

utveckling och att vilja göra karriär, varpå 58-åringen kan bli en mer långvarig anställning. Det 

finns föreställningar kring att yngre personer kan vara mer motiverade än äldre, vilket kan 

bottna i att de är i början av sin karriär. Äldre kan istället bli tillbakalutande, tappa engagemang 

till sitt arbete och inte vilja utvecklas i samma utsträckning som yngre. En tolkning till ett tappat 

engagemang är att en erfaren anställd själv kan tycka sig förtjäna att luta sig tillbaka efter att 

genom hela arbetslivet dittills varit driven, motiverad och kämpat hårt. Dock poängterar flera 

intervjupersoner vikten av att alltid vara nyfiken och framåt i arbetslivet, vilket går hand i hand 

med förutsättningar för dagens arbetsliv (Allvin et al., 2006; Karlsson, 2016).  

Vad Carlsson och Eriksson (2017) belyser som en typisk åldersstereotyp, att yngre är mer 

drivna än äldre, har även framkommit denna studie, då som motiverade. Att tilldela människor 

en åldersstereotyp innebär en legitimering och upprätthållande av en norm kring att äldre skulle 

vara mindre drivna än vad yngre personer är (Carlsson & Eriksson, 2017). I denna studie bör 

dock poängteras att intervjupersonerna inte tilldelat samtliga äldre egenskapen av att vara 

tillbakalutande eller att alla yngre skulle vara drivna. Intervjupersonerna har snarare berört att 

det kan vara på det sättet. Men de träffar också äldre som är väldigt drivna och motiverade i sitt 

arbete, likväl yngre som är omotiverade. En tolkning kring att intervjupersonerna varit tydliga 

med att berätta att alla äldre eller yngre inte är på ett visst sätt kan bottna i att intervjupersonerna 

kan tänkas ha goda insikter och kunskaper kring risker med åldersdiskriminering. Detta genom 

deras yrkesprofession och därför själva kan tycka att det är svårt, och kanske jobbigt att tala i 

föreställningar kring yngre och äldres kompetenser. Dock har resultatet i studien kunnat kopplas 

till typiska åldersstereotyper i linje med Carlsson och Eriksson (2017). Så även om 

intervjupersonerna funnits det svårt eller inte så har skillnader skildrats mellan yngre och äldres 

kompetenser, som också kan kopplas till tidigare forskning. 

Det finns en föreställning kring att yngre i högre grad än äldre ställer krav på flexibla arbetstider. 

Anledningar till att yngre i högre grad beskrivs som flexkrävare kan handla om en vilja att 

underlätta sitt vardagsliv eller om ett fritidsintresse som tar upp en stor del av livet. I linje med 

studiens resultat har forskning visat att Generation Y värderar sin familj och fritid som den 

viktigaste komponenten i sitt arbetsliv (Cogin, 2012). Spännande är även att forskning visat att 

äldre personer i högre grad uppger att de har en bra balans mellan sitt privatliv och sitt arbetsliv, 

de har en bättre ”work-life balance” (Richert-Kaźmierska & Stankiewicz, 2016). Med 

generationsforskning av Pritchard och Whiting (2014) som perspektiv kan tänkas att den 

uppväxtmiljö som präglat den yngre generationen kan vara en anledning till att de värderar 

familj och fritid som viktigast i sitt arbetsliv. Äldre i kontrast till yngre värderar ”hårt arbete” 

som det viktigaste, vilket kan tolkas ha att göra med att dessa människor växte upp i en tid då 

familjen inte hade det lika gott ställt som idag. Det kan tänkas att arbetet styrde livet mer förr i 

och med behovet av inkomst, idag har många människor råd att arbeta mindre till förmån för 

mer fritid. 
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6.1.4  Uppgiftsinriktad kompetens 

Under den uppgiftsinriktade kompetensen har följande kompetenser visat sig attraktiva: 

mångfacetterad, flexibel, utbildning och (Arbets)Livserfarenhet, vilket kan kopplas till studiens 

första frågeställning. Under flera av dessa kompetenser har skillnader visat sig mellan yngre 

och äldre. Som svar på studiens andra frågeställning finns föreställningar kring att yngre är mer 

digitaliserade och hänger med i den tekniska utvecklingen och äldre är mer rutinerade vilket 

bidrar till trygghet på arbetsplatsen. 

Idag präglas arbetsmarknaden av en större rörlighet än tidigare (Andersson & Thulin, 2008). 

Vilket även vissa intervjupersoner berör, det berättas att företag idag inte utbildar sina anställda 

på plats i samma utsträckning längre, dels på grund av att rörligheten är större idag och dels för 

att det kan bli kostsamt. Intervjupersonen kopplar detta till att arbetsgivare söker efter personer 

som redan har den utbildning eller erfarenhet som krävs för att utföra jobbet. Vilken kompetens 

som är ”rätt” blir då alltså beroende på arbetsgivarens krav. Äldre personer kan gärna utbilda 

sig i vuxen ålder, enligt en intervjuperson i studien väljer de ofta kortare utbildningsvägar som 

exempelvis YH-utbildning. Siivonen och Isopahkala-Bouret (2016) menar att vuxenutbildning 

kan öka anställningsbarheten. 

Intervjupersonerna menar att individen på dagens arbetsmarknad inte längre behöver vara 

specialist på en sak, utan snarare vara en generalist, alltså att vara mångfacetterad. Det kan 

tolkas att äldre personer genom att de har längre arbetslivserfarenhet har haft mer möjlighet att 

samla på sig fler förmågor som kan inbegripas i kompetensen mångfacetterad. Dagens samhälle 

blir också allt mer digitaliserat och den tekniska utvecklingen fortsätter (Andersson & Thulin, 

2008; Brynjolfsson & McAffe, 2015). Därmed krävs att människor hänger med i tekniken och 

utvecklas tillsammans med den, vilket intervjupersonerna även framhäver som attraktiva 

kompetenser. Förmåga att hantera snabba förändringar på dagens arbetsmarknad i och med 

teknikens utveckling och att vara flexibel i förändringar värdesätts. Denna studies resultat visar 

föreställningar kring att yngre personer har lättare för att leva upp till de kompetenskrav som 

ställs på individen i och med den tekniska och digitala utvecklingen. Dock framhävs inga 

skillnader mellan yngre och äldre i att vara just flexibel i sitt arbetsliv. Forskning har dock visat 

att Generation Y kräver flexibilitet i sitt arbetsliv (Cogin, 2012). Flexibilitet tillsammans med 

förmågan att lära ny teknologi, vilka Van Dalen et al. (2010) beskriver som hårda värden 

uppskattas som de mest betydelsefulla egenskaperna hos anställda och egenskaperna förknippas 

ofta med yngre personer (Van Dalen et al., 2010). Det har framhävts av intervjupersonerna att 

yngre är mer digitaliserade, de har lättare för att hänga med i den tekniska utvecklingen än äldre 

på arbetsmarknaden, vilket kan tänkas öka förmågan att anpassa sig till nya situationer och 

därmed även öka flexibiliteten. Cogin (2012) menar att en hög teknisk skicklighet hos yngre 

generationen har lett till konsekvenser i den sociala kompetensen. Intervjupersonerna i denna 

studie hävdar dock att det skapas nya kommunikationsvägar över digitala plattformar som yngre 

har närmre till hands än äldre. 

Intervjupersonerna berättar att med högre ålder kommer mer livserfarenhet och i regel mer 

arbetslivserfarenhet. Den äldre och rutinerade anställda går att lita på och hon är trygg i sin 

erfarenhet. I linje med symbolisk interaktionism och Mead (1976) kan det tolkas att de normer, 

värderingar och erfarenheter som individen samlar på sig i sitt ”Me” ger mer stabilitet och 

trygghet ju äldre individen blir. Dessa normer och värderingar kan också tänkas ge upphov till 

skillnader mellan olika människor och grupper. Genom socialisation och generaliserade andra 

kan de normer, attityder, värderingar och erfarenheter som en människa har i sitt ”Me” tänkas 

bli negativt i möten med människor som har ett främmande ”Me”. I det mötet kan inblandade 

parter ha så främmande symboler att de får svårt att samtala med varandra (Trost & Levin, 

2010).  
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Under de två till tre första åren i arbetslivet beskrivs individen av intervjupersonerna som mest 

formbar. Arbetsgivare kan hellre vilja anställa någon som har varit i arbetslivet i minst två till 

tre år då den personen har större grepp om vem hon är och vad hon vill i sitt arbetsliv. Det kan 

då återigen i linje med symbolisk interaktionism hänvisas till Mead (1976) och ”Me” då 

individen kan tolkas vara tillräckligt medveten om normer, värderingar och erfarenheter i sitt 

arbetsliv som krävs efter cirka två till tre år. Det kan också tänkas försvåra möjligheterna för 

nyexaminerade och/eller unga personer som inte varit ute på arbetsmarknaden att komma in 

och bli en del av den. Det går också att ställa sig frågande till hur en arbetsgivare eller någon 

annan ska kunna påvisa när någon har hittat sin yrkesidentitet. Identiteten och det egna ”jaget” 

är i ständig utveckling och förändras i situationer och över tid (Trost & Levin, 2010). Eftersom 

att individen utvecklar sitt ”jag” genom hela livet innebär det då att en 30-åring i regel kommer 

tycka att de beslut hon fattade som 20-åring inte var helt genomtänkta, likväl som 50-åringen 

tycker sig vara mycket klokare nu än hon var som 40-åring? Den som är mest vis är väl då de 

som har levt längst. Det verkar dock inte innebära att de som levt längst är de mest 

anställningsbara då många olika kompetenser och faktorer kan påverka anställningsbarheten. 

Huang et al. (2013) menar att ”arbetslivserfarenheter” är komplext begrepp och påståendet 

stämmer överens med resultatet av denna studie. 

 

 Metoddiskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens metodiska del och en kritisk reflektion kring 

tillvägagångssättet. Till en början varför den kvalitativa metoden valdes och vidare studiens 

teoretiska perspektiv och Grundad teori. Intervjuguiden och urvalet av intervjupersoner 

diskuteras och avsnittet avslutas med en diskussion kring tillförlitlighet av studien. 

 

6.2.1 Kvalitativ studie 

Magisteruppsatsen vilar på en kvalitativ metod snarare än kvantitativ (Bryman, 2011). Att 

använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod öppnar upp för forskaren att få tillträde till 

intervjupersonens vardagsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Bakgrunden till valet av den 

kvalitativa metoden var intresset för en persons föreställningar kring problemområdet. Eftersom 

studiens syfte inte var hugget i sten innan intervjusituationerna kunde jag låta det formas 

efterhand då intervjupersonerna banade vägen kring vilka faktorer som var de viktigaste 

komponenterna.  

Med den kvalitativa metoden anser jag ha kommit närmre intervjupersonerna än vad som skulle 

kunna skett via en kvantitativ metod som exempelvis genom en enkätstudie. En förmån med att 

träffa intervjupersonen och att spela in intervjun är att jag som forskare kan ta del av 

kroppsspråk och tonfall vilket bidrar i analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har 

också funnits möjlighet för mig att ställa följdfrågor eller önska ett förtydligande om något varit 

oklart. I en enkätstudie hade det exempelvis kunnat saknas utrymme till förklaring och 

fördjupning från respondenten vilket skulle kunna leda till avsaknad av, i mitt tycke, väsentlig 

information. 

I efterhand anser jag det dock lockande att istället haft kvantitativa forskningsresultat att vila 

på, då de till skillnad från kvalitativa är mer överförbara till en annan population än den specifikt 

studerade (Bryman, 2011). Ett spännande alternativ till en kvalitativ studie hade varit att 

komplettera den med en kvantitativ forskningsstudie. Då skulle en jämförelse kunnat ske mellan 

kvalitativa data så som fokusgruppsintervjuer och/eller enskilda intervjuer tillsammans med 

kvantitativa forskningsresultat. Dock anses en sådan studie kunna bli för omfattande inom 

ramarna för en magisteruppsats utformning.  
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6.2.2 Symbolisk interaktionism och Grundad teori 

Studiens teoretiska perspektiv har ansetts bidragit till ökad förståelse för att individens yttringar 

och handlingar bottnar i den mening hon finner i ett sammanhang, vilket också gjort att ett 

kritiskt perspektiv legat mig nära till hands. Vad som belyses meningsfullt hos en intervjuperson 

innebär inte nödvändigtvis att det är meningsfullt för någon annan. En utmaning har funnits i 

att finna ut vad varje intervjuperson verkligen menar och själv anser som meningsfullt i sina 

yttranden. Ett sätt att hantera utmaningen på har varit att se ett helhetsperspektiv på varje 

intervju, vad var återkommande? Vad belyses vara utmärkande och betydelsefullt för just den 

här personen? 

I magisteruppsatsen har mycket inspiration hämtats från Grundad teori i metodiska val och i 

analys av data. Grundad teori uppmanar att ett specifikt forskningsområde inte ska vara fastställt 

från början i en process utan att intervjupersonerna snarare leder forskningen vidare (Guvå & 

Hylander, 2003). Till stor del krävdes en tydlig riktning från början i min process på grund av 

både tidsbrist och omfattning av studien. Jag lät intervjupersonerna vara förhållandevis fria i 

intervjusituationen med syftet att enklare läsa ut vad som var meningsfullt för just den personen 

inom uppsatsområdet. I vissa fall ledde det till att samtalet hamnade utanför den valda 

riktningen. Det krävdes av mig att rikta tillbaka intervjun till uppsatsområden vilket ibland varit 

utmanande. Med Grundad teori som inspiration sammanställdes de mest framträdande 

beståndsdelarna (vilka bildade kategorier) efter varje intervju, för att sedan analysera vilka av 

dessa som behövde mer uppmärksamhet i nästa intervju. I en sådan forskningsprocess förhöll 

det sig onaturligt att följa en och samma intervjuguide med samma frågor ställda till samtliga 

intervjupersoner. Grundad teori som stor inspiration i metoden har bidragit till en spännande 

process i uppsatsskrivandet då mycket analyser och jämförelser förts parallellt, jag har upplevt 

att ”många bollar varit i luften” vilket jag personligen föredrar i mitt arbete. 

 

6.2.3 Urval 

Ett kriterium i urvalet av intervjupersoner var att de i sin yrkesprofession skulle anses bidra 

med information kring problemområdet, i övrigt fanns inga specifika krav. Eftersom studien 

har ett särskilt riktat fokus mot ålder är det anmärkningsvärt att studiens intervjupersoner är 

mellan 37-53 år gamla och därmed tillhör Generation X enligt generationsindelningen av 

Pritchard och Whiting (2014). Enligt Gartska et al. (2005) är åldersdiskriminering mest 

förekommande bland ”Yngre” och ”Äldre” och i linje med Pritchard och Whiting’s (2014) 

indelning av generationerna är åldersdiskriminering mest förkommande inom Generation Y 

samt Baby Boomers. En tolkning är att studiens intervjupersoner inte haft fokus eller lagt 

särskilt betungade vikt vid åldersdiskriminering på grund av att de inte upplever någon mot sig 

själva då de snarare rör sig i någon gränszon mellan ”Yngre” och ”Äldre” på arbetsmarknaden. 

Dock visar Ahmed et al. (2012) samt Carlsson och Eriksson (2017) att åldersdiskriminering 

existerar redan från 31-års ålder respektive 40-års ålder på den svenska arbetsmarknaden varpå 

tolkningen kan ifrågasättas.  

I det teoretiska urvalet av intervjupersoner valdes att gå vidare utifrån ett företagsperspektiv 

snarare än att söka upp faktiska arbetssökande och mer få ett individperspektiv.21 Det kan tänkas 

att resultatet av studien hade sett annorlunda ut om jag fortsatt med ett individperspektiv eller 

endast haft intervjuer med arbetssökande. Det kan antas, med tidigare forskning om 

åldersdiskriminering i åtanke (se t.ex. Ahmed et al., 2012; Berger, 2009; Carlsson & Eriksson, 

2017; Gee et al., 2007; Van Dalen et al., 2010) att åldersdiskriminering och stereotypa 

föreställningar om yngre och äldre då hade varit mer framträdande i resultatet.  

                                                 
21 För förtydligande se rubrik 4.2.2 ”Strategiskt och teoretiskt urval”. 
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6.2.4 Intervjuer 

Att inte ha ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner kan också tänkas ha påverkat 

resultatet i studien, då intervjuerna har haft något olika fokus, om än berört det aktuella 

uppsatsområdet. Då en intervjuperson belyst någon särskilt viktig aspekt inom området har jag 

sökt fånga upp det och redovisat det i resultatet, även om majoriteten av intervjupersonerna inte 

belyst precis samma aspekt.22  

Mitt fokus i intervjusituationen var att intervjupersonen skulle få tala förhållandevis fritt vilket 

jag också upplevde inträffade då en fråga ofta kunde leda till ett svar som efter transkribering 

motsvarade ett A4 papper. I ett svar kunde jag också oftast finna något uttalande som kunde 

leda mig vidare till nästa fråga, som tidigare beskrivet i metodkapitlet inte var en förutbestämd 

fråga. Tillvägagångssättet tycktes givande och i varje intervju uppfattades relevant information. 

Däremot kan tillvägagångssättet att inte strikt följt någon intervjuguide ha försvårat 

bearbetningen av det empiriska materialet. I bearbetning och analys har jag ständigt tänkt på 

den helhetsbild som personen förmedlat samt hur de komponenter som berörts hänger ihop med 

varandra och med andra delar ur samhällsvetenskaplig forskning. Vilket varit möjligt då jag 

inte åsidosatt min förförståelse utan snarare dragit nytta av den och antecknat den i så kallade 

memos.  

Likt Charmaz (2014) anser jag att min närvaro påverkat intervjun, därför har jag sökt att vara 

uppmärksam på eget kroppsspråk, ordval, och agerande i respektive intervju. Då jag reflekterat 

över mitt eget förhållningssätt i intervjusituationen har jag exempelvis använt mig av att nicka 

instämmande i syfte att intervjupersonen fortsätter sitt historieberättande. Tystnad kan också 

vara minst lika viktigt som explicita yttrandet i en intervjusituation (Bryman, 2011). Det ansågs 

viktigt att intervjupersonen skulle känna möjlighet att tala fritt och vara sig själv, på så vis 

kunde jag bli uppmärksammad på vad intervjupersonen ansåg vara särskilt viktigt kring 

uppsatsområdet.  

Med bakgrund av att flertalet av studiens första intervjupersoner varit eller för närvarande var 

egna företagare, var eller hade varit chefer med personal- och/eller rekryteringsansvar valde jag 

att vidare utforska problemområdet utifrån ett företagsperspektiv. Jag har inte funnit några 

markanta skillnader mellan studiens fyra första intervjuer och följande två varpå skillnader inte 

närmre diskuteras.  

 

6.2.5 Studiens kvalitet 

En rimlig kritik mot urvalet av intervjupersoner och därmed även tillförlitligheten i studien kan 

vara att samtliga intervjupersoner i sin profession kan anses ha mycket fakta kring och jobbar 

med frågor som rör yngre och äldre i arbetslivet. Det kan tänkas gett en negativ inverkan då 

vetskap kring exempelvis generationsforskning och de utmärkande dragen inom respektive 

generation, kan färga egna uppfattningar. Kritiken kan riktas bort mot bakgrund av att jag anser 

att alla individer är färgade, om än på olika sätt, av det samhälle och struktur de lever i med 

tillhörande normer, attityder och värderingar. Detta kan kopplas till symbolisk interaktionism 

och generaliserade andra som beskrivs som samhällets abstrakta och vedertagna regler vilka 

individen måste förhålla sig till, oavsett om hon identifierar sig med dessa eller inte (Berger & 

Luckmann, 1998).  

                                                 
22 Krävs att förtydligas att studiens fyra första intervjupersoner fick möjlighet att kommentera varandras aspekter 

i och med skapandet av den modell som baserats på dessa intervjuer. Vidare fick studiens följande två 

intervjupersoner möjlighet att kommentera en reviderad modell av de första modellerna. Läs mer under rubrik 

4.2.4 ”Flera intervjutillfällen”. 
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För att komma närmre det empiriska materialet har ljudfiler och transkriberat material lyssnats 

på och lästs igenom noga, vilket kan öka trovärdighet i studien (Bryman, 2011). Kvalitativa 

forskningsresultat anses inte generaliserbara i samma utsträckning som kvantitativa (ibid.). 

Förhoppningsvis kan resultatet av denna studie bidra till intressanta vinklar för vidare 

forskning. Jag ser det dock som upp till läsaren att bedöma om, och i så fall i vilken utsträckning, 

som studiens resultat kan anses överförbara till andra situationer än den specifikt studerade. En 

förutsättning för det är att studiens tillvägagångssätt är tydligt redovisat (Kvale & Brinkmann, 

2014). I metodkapitlet  och särskilt under avsnitten 4.2 ”Studiens genomförande” och 4.3 

”Analys av data” är tillvägagångssättet i denna studie tydligt redovisat där läsaren kan följa 

stegen i arbetsprocessen. Ett tydligt och strukturerat redovisat tillvägagångssätt kan också öka 

pålitligheten i studien (Bryman, 2011). Studiens resultat har diskuterats och jämförts med 

tidigare forskning och stor del av resultatet går också i linje med tidigare forskning vilket också 

kan öka överförbarheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 Avslutande reflektioner och slutsatser 
Från studiens start, i ett första samtal med handledare, genom intervjusituationerna, till 

framställnings- och redovisningsprocessen av resultatet har en pågående inre diskussion funnits 

kring vem eller vilka som tillhör ”Yngre” och ”Äldre”. Flera intervjupersoner tyckte att det var 

problematiskt att tala om yngre respektive äldre och sätta någon gränsdragning vid en specifik 

ålder. Att dra en tydlig gränsdragning anser även jag som svårt. Mot bakgrund av den kritik 

som riktats mot generationsforskning anser jag att det inte går att dra alla individer födda under 

samma historiska period över en och samma kam. Pritchard och Whiting (2014) har i sin 

forskning visat att konstruktionen av en generation beror på närvaron från den andra. Vilket 

leder mig till symbolisk interaktionism och begreppen roll och position. Charon (2006) 

beskriver att en position kräver att det finns en annan position som står i relation till den, vilken 

innefattar förväntningar på individen. Jag tolkar att positionerna yngre och äldre inte existerar 

oberoende av varandra, tvärtom skapar och reproducerar de varandra. De förväntningar som 

finns på den yngre och äldre människan kan upprätthålla normer och värderingar på dem. 

Jag har presenterat ett antal studier som visar på åldersdiskriminering, både internationella från 

innan lagen om åldersdiskriminering sattes i kraft i Sverige och nationella studier sedan efter 

lagen trädde i kraft. Studierna kring åldersdiskriminering verkar ofta vara intervjustudier med 

arbetssökande som i Berger (2009), Garstka et al. (2005) och Gee et al. (2007) eller 

platsannonsansökningar med fiktiva människor i olika åldrar som i Ahmed et al. (2012) och 

Carlsson och Eriksson (2017). Denna studie har inte syftat till att påvisa eller undersöka 

åldersdiskriminering men föreställningar om skillnader mellan yngre och äldre har skildrats i 

studiens resultat. Då åldersdiskriminering verkar utbrett har jag tagit del av forskning kring det, 

vilket bidragit till att jag kunnat koppla studiens resultat till stereotypa föreställningar genom 

tidigare forskning. Trots att åldersstereotyper har hittats i studien verkar de inte generella då 

intervjupersonerna ofta beskrivit att yngre/äldre kan ha en viss egenskap men det gäller inte alla 

och att de träffat många som inte har den egenskapen. Det har också på ett flertal ställen 

poängterats av intervjupersonerna att olika kompetenser och egenskaper kan väga upp och 

komplettera varandra. Exempelvis som att det kan vara bra att ha yngre personer som är vana 

att navigera i den digitala världen och äldre rutinerade anställda som har vetskap om företagets 

struktur på en arbetsplats. Eller att ha både yngre motiverade personer som går in 100% i 

uppgiften och äldre erfarna som kan lugna ner och sänka prestationskraven. Eller att ha yngre 

som kommunicerar på ett ”nytt sätt” genom nya digitala kanaler och äldre erfarna som är bättre 

på kommunikation ansikte mot ansikte. 
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Flera skillnader i egenskaper mellan yngre och äldre har skildrats i denna studie.23 I en analys 

av skillnaderna inom de personlighetsinriktade kompetenserna kan äldre tolkas ha mer fördel. 

Fördelen innefattar att de är kommunikationsförmögna, fördelen anses trots att äldre även kan 

ha egenskapen att vara åldersidentifierande. Detta då jag anser egenskapen att yngre blivit 

upphöjda snarare som negativ än positiv, varpå äldre har mer fördel. I analys av attityd- och 

värderingsinriktad kompetens kan yngre snarare anses ha mer fördel i och med deras motivation 

till arbetet. Att de ställer krav på flexibla arbetstider (flexkrävare) tycks varken vara positivt 

eller negativt. Äldre är mer tillbakalutande i kontrast till yngre, vilket gör att yngre kan tolkas 

ha mer fördel. Inom de uppgiftsinriktade kompetenserna kan både yngre och äldre anses ha 

fördel. Yngre personer då de är digitaliserade, de hänger med i den nya tekniken och har den 

mer lättillgänglig än äldre. Äldre personer då de genom sin erfarenhet är mer rutinerade, vilket 

inger trygghet på en arbetsplats. Slutsatsen av analysen över studiens modell är att både yngre 

och äldre har fördelaktiga kompetenser. Bägge drar fördel inom de uppgiftsinriktade 

kompetenserna, äldre har dock mer fördel inom de personlighetsinriktade kompetenserna och 

yngre inom attityd- och värderingsinriktad kompetens. 

Vidare slutsatser är att det finns många olika kompetenser som ses som attraktiva på 

arbetsmarknaden. Det kan vara betydelsefullt att se dem utifrån olika perspektiv med vetskap 

att många olika faktorer kan påverka attraktionen för olika kompetenser. Vidare har kompetens- 

och egenskapsskillnader identifierats mellan yngre och äldre på arbetsmarknaden. Med risk att 

legitimera och reproducera diskriminerande normer och värderingar bör dessa skillnader ses 

med kritiska ögon, även här med förståelse för att många olika faktorer kan påverka 

föreställningar kring skillnader mellan yngre och äldre. Studien har haft ett riktat fokus mot 

åldersskillnader varpå de som skildrats naturligtvis diskuterats. Det verkar ändå, trots att 

skillnader hittats, som att det är den specifika människan i en situation med just hennes specifika 

kompetenser och egenskaper som värderas, inte om hon är i en viss ålder. Det verkar dock 

särskilt betydelsefullt att ha goda sociala förmågor, engagemang till och i sitt arbete och kunna 

leva upp till de kompetenskrav som tekniken och digitaliseringen ställer på individen. Alla 

människor är olika i sina kompetenser, med både positiva och negativa egenskaper. Det handlar 

om att själv förstå dem, möta dem och förmedla dem till en arbetsgivare på rätt sätt för att vara 

anställningsbar och bli anställd på dagens arbetsmarknad.  

 

 Praktiska implikationer 
Resultaten från denna studie visar på att många kompetenser i samhället ses som attraktiva för 

att få ett jobb på dagens arbetsmarknad. Jag anser att diskussioner kring betydelsen av 

kompetenser kan främja individ, samhälle och organisation. Såväl studiens samarbetspartner 

TRR som andra organisationer, arbetsgivare och arbetssökande. Diskussioner bör tjäna syfte att 

utröna varför en viss kompetens anses betydelsefull för att få ett jobb och hur en individ kan 

tillägna sig kompetensen. Diskussioner kring detta kan tänkas minska risken att människor 

agerar utifrån samhällets rådande normer och värderingar utan närmre eftertanke och då 

legitimerar och reproducerar dessa. Att agera utefter rådande normer, eller snarare att inte agera 

kan skapa klimat på arbetsplatser som inte är önskvärda och individer kan komma till skada. 

Det finns en hashtag på sociala medier (#metoo) där människor, främst kvinnor, berättar 

historier om hur de blivit sexuellt trakasserade på olika sätt i sitt vardagsliv och arbetsliv (SVD, 

2017). Dessa trakasserier kan tolkas endast kunna stoppas genom att människor slutar agera 

efter rådande normer och värderingar vilka bildar oönskade klimat och istället för en diskussion 

kring ohållbarheten med vissa normer och värderingar.  

                                                 
23 Se avsnitt 6.1 ”Resultatdiskussion” och studiens modell på sidan 38. 
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Jag anser att individen kan öka sina möjligheter till att få ett jobb genom medvetenhet kring 

vilka kompetenser som ses som attraktiva och genom att hon själv har förmåga att tillägna sig 

dem. Det handlar också om att täcka det ”gap” som existerar och förutspås växa mellan 

människors faktiska kompetens och den som förväntas av dem i och med den pågående tekniska 

och digitala utvecklingen. Det kan också vara viktigt att arbetsgivare och rekryterare är 

medvetna om att människor kan tillskriva sig kompetenser i syfte att få ett jobb och det kan då 

krävas ett mindre detektivarbete för att undersöka de faktiska kompetenserna. Det nämnda kan 

gynna samhället och organisationer, då det ökar chansen att en person rekryteras till en 

arbetsplats där hennes kompetens anses vara rätt kompetens. Ett troligt utfall är att både den 

anställda och arbetsgivaren känner sig nöjda. 

Resultaten från denna studie visar även att yngre och äldre tilldelas olika egenskaper. Även här 

bör en ständig diskussion föras. Med bakgrund av en relativt ny lag om åldersdiskriminering 

bör diskuteras vad som är och kan anses vara åldersdiskriminerande. Jag anser att samhällets 

normer, attityder och värderingar påverkar och präglar oss alla. Genom att vi i samhället 

diskuterar och problematiserar dessa med varandra ökar chansen till att vi kollektivt kan ändra 

och omdefiniera de normer, attityder och värderingar vilka vi inte tror på eller vill stå bakom. 

Jag anser det viktigt att diskutera varför vi tillskriver vissa människor vissa egenskaper, oavsett 

om vi anser tillskrivningen som korrekt eller inte. Med symbolisk interaktionism som 

perspektiv tolkar jag att vad vi ser som en sanning idag, inte innebär att det är sanning för oss 

imorgon, likväl behöver inte min sanning vara densamma som din.  

 

 Förslag till fortsatt forskning 
I färdigställande av resultatdiskussion ställde jag mig frågande till om det i vissa fall kan vara 

positivt att vara osäker, formbar, ung och nyexaminerad? Kan en yngre person med väldigt god 

självkännedom redan veta vem hon är och vill vara i sitt yrkesliv? Eller kan det vara så att det 

krävs arbetslivserfarenhet? Och i så fall, vad ingår i arbetslivserfarenhet och ”de två till tre 

första åren” som studiens intervjupersoner beskriver? Innebär det en heltidstjänst under några 

stabila år eller kan individen ha fått samma erfarenhet genom att ha arbetat deltid eller som 

timanställd under en längre tid? Det vore intressant att närmre studera dessa frågeställningar för 

att komma åt hur yngre eller ”oerfarnas” möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden ser ut.  

Det vore vidare intressant att göra en liknande studie fast med de faktiska arbetssökande med 

några ”Yngre” och några ”Äldre” och se hur de uppfattar sina positioner i relation till kompetens 

och möjligheter att få ett jobb. En sådan studie skulle kunna ske genom dels enskilda intervjuer 

och dels genom fokusgruppsintervjuer. Det vore spännande att ta del av diskussioner mellan 

yngre och äldre och studera hur diskussionerna kan ändra riktning beroende på vad som sägs. 
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Bilaga 1 

Missivbrev24 

2017-03-21 

 

Hej!  

Mitt namn är Rebecka Roth och jag kontaktar dig då jag fått din mejladress av Regionchefen i 

Östergötland på TRR. Jag kommer att skriva en Magisteruppsats inom Pedagogik med 

intresse för Ålder och Kompetens. Jag vill ta reda på hur individers kompetens bedöms samt 

undersöka hur ålder påverkar värderingen av kompetens. Därför vill jag intervjua Dig som 

arbetar som rådgivare eller rekryterare och har erfarenhet av att arbeta med människor i olika 

åldrar. Din medverkan kommer att hjälpa mig mycket i min kommande studie då du har god 

inblick i hur dina klienter själva talar om sin kompetens samt vilken kompetens som 

efterfrågas av potentiella arbetsgivare för dessa individer. 

En intervju blir uppskattningsvis 40-60 minuter och kan ske på den medverkandes arbetsplats 

eller annan valfri plats, alternativt kan intervjun ske per telefon. Samtliga intervjuer kommer 

att spelas in. Jag önskar utföra intervjuerna under vecka 14 och 15, alternativt vecka 16 och 

hoppas att Du har möjlighet för ett samtal tillsammans med mig under denna period. 

Medverkande personer i studien ges anonymitet och studien följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Vilket delvis innebär att ditt deltagande är frivilligt och om du vill 

lämna studien efter att den påbörjats så är det helt okej. All information som du delar med dig 

av under vårt samtal, den transkriberade utskriften samt ljudupptagningen kommer att 

förvaras oåtkomligt från obehöriga. Informationen ämnar endast nyttja vetenskapligt syfte och 

kan komma att ligga som grund för fortsatt forskning. Magisteruppsatsen publiceras inom 

ramarna för HELIX som är ett forskningscentrum vid Linköpings universitet med fokus på 

frågor som rör hållbar utveckling i arbetslivet.  

Svara på detta mejl och lämna gärna ditt telefonnummer om du är intresserad av att medverka 

i studien så ringer jag upp dig för en närmre presentation. Önskar du bli kontaktad någon 

särskild tid och dag så meddela mig om det. 

Rebecka Roth 

Tfn: XXX 

E-post: XXX 

 

Vid frågor kring studien kan du även kontakta min handledare,  

Biträdande professor inom HELIX 

Henrik Kock 

henrik.kock@liu.se  

                                                 
24 Jag vill tydliggöra att detta missivbrev gick ut till studiens fyra första medverkande personer, de två senare kom 

att få reviderade versioner men med samma väsentliga innehåll. 

mailto:rebro139@student.liu.se
mailto:henrik.kock@liu.se
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Bilaga 2 

 

2017-04-06 

Intervjuguide 125 

Bakgrundsfrågor till intervjupersonen 

1. Vad är din befattning inom företaget? 

2. Hur länge har du arbetat med rådgivning/rekrytering? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

5. Hur ser du på din roll som rådgivare/rekryteringskonsult?  

- Har din roll förändrats över tid? 

6. Vilken kompetens krävs till att utföra dina arbetsuppgifter? 

- Hur har du lärt dig ditt arbete? 

Bakgrundsfrågor om organisationen 

7. Hur ser organisationsstrukturen ut i företaget? (team, ansvarsområden, avdelningar)  

8. Hur många anställda är det på företaget? 

9. Arbetar ni mot någon eller några specifika branscher? 

- Har det förändrats över tid? 

Om de arbetssökande 

10. För att kunna få ett nytt arbete kan många saker spela in. Kan du ge exempel på några 

saker som du bedömer vara viktigt för att få ett nytt jobb? (Anställningsbarhet) 

- Hur ser du på ålderns betydelse? 

- Hur ser du på kompetensens betydelse? (Social/formell) 

11. I vilka åldrar är dina klienter/de arbetssökande? 

12. Vilken utbildningsnivå har klienterna/de arbetssökande? 

- Skiljer det sig beroende på ålder? 

13. Uppfattar du att det finns några för- respektive nackdelar med att vara i en viss ålder i 

omställningsprocessen/rekryteringsprocessen? 

Endast till rådgivare 

14. Ges olika rekommendationer eller verktyg till klienter beroende på deras ålder?  

Om arbetsgivarna och arbetsmarknaden 

15. Finns det kompetenskrav från arbetsgivarens sida på den arbetssökande? 

- Vilken kompetens (yrkeserfarenhet) efterfrågas på arbetsmarknaden? 

- Skiljer det sig beroende på ålder? 

- Har det förändrats över tid? 

- Möter klienterna kompetenskraven? 

16. Vilka personliga egenskaper efterfrågas på arbetsmarknaden? 

- Skiljer det sig beroende på ålder? 

                                                 
25 Intervjuguide 1 var anpassad till studiens 4 första intervjupersoner. Jag vill tydliggöra att intervjuguiden inte 

följdes från fråga 1-19 utan fungerade mer som en stödfunktion för mig själv ifall jag tappade bort mig. Läs mer 

om detta under rubriken 4.2.3 ”Intervjuerna”. 
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- Har det förändrats över tid? 

- Har klienterna de personliga egenskaper som efterfrågas? 

Avslutningsvis 

17.  Hur tror du att synen på ålder kopplat till hur kompetens bedöms kan komma att 

förändras i framtiden? 

 

18. Är det några tankar som har väckts under vårt samtal som du vill tillägga? 

19. Är det okej att jag hör av mig igen om jag önskar komplettera någonting? 
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Bilaga 3 

 

2017-05-11 

Intervjuguide 226 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på organisation X?  

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Vilken kompetens krävs till att utföra dina arbetsuppgifter? 

4. Vill du berätta lite om dina tidigare erfarenheter?  

- Hur hamnade du där du är idag? 

5. Hur ser organisationsstrukturen ut i företaget? (team, ansvarsområden, avdelningar)  

6. Hur många anställda är det på företaget? 

7. Arbetar ni mot någon eller några specifika branscher? 

- Har det förändrats över tid? 

Om möjligheter till att få ett arbete 

8. För att kunna få ett nytt arbete kan många saker spela in. Kan du ge exempel på några 

saker som du bedömer vara viktigt för att få ett nytt jobb? (Anställningsbarhet) 

Åldern, Utbildning, Sociala egenskapers betydelse. 

 

9. Uppfattar du att det finns några för- respektive nackdelar med att vara i en viss ålder i 

omställningsprocessen/rekryteringsprocessen? 

Om arbetsgivarna och arbetsmarknaden 

10. Finns det kompetenskrav från arbetsgivarens sida på den arbetssökande? 

- Vilken kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden? 

- Vilken betydelse har utbildningsnivå i relation till dessa krav? 

- Skiljer det sig beroende på ålder? 

- Har det förändrats över tid? 

- Möter individer på arbetsmarknaden de kompetenskrav som ställs? 

 

11. Vilka personliga egenskaper efterfrågas på arbetsmarknaden? 

- Skiljer det sig beroende på ålder? 

- Har det förändrats över tid? 

- Har individerna på arbetsmarknaden de personliga egenskaper som efterfrågas? 

 

12. Hur ser du på matchningsproblematiken på dagens arbetsmarknad och i framtiden? 

- Hur påverkas individen, vad kan hon göra för att bli mer matchningsbar? 

 

 

                                                 
26 Intervjuguide 2 var anpassad till de 2 sista intervjupersonerna som intervjuats utifrån ett företagsperspektiv. Jag 

vill tydliggöra att intervjuguiden inte följdes från fråga 1-19 utan fungerade mer som en stödfunktion för mig själv 

ifall jag tappade bort mig. Läs mer om detta under rubriken 4.2.3 ”Intervjuerna”. 
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Avslutningsvis 

13. Om du blickar några år framåt, hur tror du att ålder kopplat till kompetenskrav kan se 

ut i framtiden? 

 

14. Är det några tankar som har väckts under vårt samtal som du vill tillägga? 

15. Är det okej att jag hör av mig igen om jag önskar komplettera någonting? 

Jag vill avsluta med att visa två modeller som jag har utformat utifrån mina tidigare 

intervjuer och är intresserad av att höra om du känner igen resultatet från hur det ser ut på 

arbetsmarknaden och se om du vill tillägga någonting till modellerna… 


