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1.  INLEDNING 

I detta kapitel redogör jag för varför jag valde att undersöka ämnet ”resurskapital hos äldre människor”. Här 

presenteras den äldre befolkningen i Sverige och en bakgrund till varför det är angeläget att studera det valda 

området. Därefter redogör jag för syfte och frågeställningar som studien har för avsikt att besvara. Sedan följer 

problembeskrivning och disposition. Slutligen presenteras tidigare forskning.  

 

1.1  Äldre befolkning i Sverige 

 

Det lönar sig att arbeta länge och det finns många fördelar med att jobba så länge man är frisk 

och orkar, säger Ingmar 79 år (Radio P1, 12 oktober). Det finns undersökningar som visar att 

med stor säkerhet kommer hälsan att fortsätta förbättras upp i åldrarna. Detta pekar mot att 

det finns ett mycket stort resurskapital hos äldre människor (Westerholm 2010; Andersson 

2008) i form av erfarenhet, kunskap och praktisk skicklighet. Därför bör denna stora 

arbetskraftsreserv kunna utnyttjas i samhället. Med resurskapital hos äldre människor menas, 

äldres arbetserfarenhet, kunskap och praktisk skicklighet.  

 

De senaste decennierna har samhället genomgått stora förändringar. En av de viktigaste 

förändringarna i det svenska samhället är att livslängden har ökat, vi är friskare i dag än förr.  

Sverige har i snitt en av världens äldsta befolkningar. Dessutom ökar antalet äldre i 

befolkningen. Andelen äldre invånare 65+ är cirka 1,5 miljoner av den totala befolkningen på 

9, 5 miljoner (SCB 2011). Under år 2000 ökade de äldre med cirka 454 000 personer, alltså 5, 1 

procent av befolkningen. Utvecklingsprognosen tyder på att fram till år 2050 (se figur 1 nedan) 

kommer den äldre andelen att öka ännu mer, till cirka 750 000 personer, 7, 9 procent av den 

totala befolkningen visar undersökningar (SCB 2006; Andersson 2002).  
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Figur 1. Ökningen av pensionärer för varje år (figuren hämtat från SCB 2008).    

 

Ovanstående figur 1 visar tydligt att 1980-talet hade Sverige bara 16 procent pensionär jämfört 

med år 2000 cirka 22 procent. År 2050 beräknas andelen pensionärer att öka till 25 procent av 

befolkningen, framhålls i undersökningen (SCB 2008/2009:1). När 40-talisterna går i pension 

kommer gruppen äldre (72 år) att öka upp till över 45 procent år 2030 (Lindh 2007:36). 

Dessutom visar (figur 2 nedan) att år 2020 måste 5, 6 miljoner yrkesarbetande försörja och ta 

hand om dels 2, 3 miljoner yngre människor och 2, 1 miljoner äldre. I tabellen nedan kan man 

till exempel utläsa att går man längre fram i tiden år 2060 ökar skillnaden mellan grupperna 

ytterligare. Detta med en åldrande befolkningen är vi inte ensamma om i västvärlden (Nilsson 

2012).   

 

  

 

 

 

        Figur 2. Källa (SCB 2009:1).  

 

För 250 år sedan levde genomsnittssvensken inte ens hälften så länge som i dag. Den främsta 

orsaken var den extremt höga spädbarns- och barnadödligheten, men även för vuxna utgjorde 

infektionssjukdomar och tätt återkommande epidemier ett ständigt hot. Nu kan de flesta av oss 

   Antal i olika åldrar, miljoner

År 0-19 år 20-64 år 65- år

2010 2.2 5.5 1.7

2020 2.3 5.6 2.1

2060 2.4 5.8 2.7
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räkna med en standardiserad livslängd kring 80 år eller ännu mer (Institutet för framtidsstudier 

2004:18, 19, 20). När den äldre befolkningen ökar i antal blir samhällets omsorgsbörda större. 

Men samtidigt kan åldrande befolkning medföra både positiva och negativa effekter, detta 

beror på vilka åldersgrupper i befolkningen som dominerar i samhället. På grund av den 

ökande andelen äldre i samhället och därmed en allt mer ökande försörjningsbörda, blir 

samhällsmedborgarna tvingade till att fortsätta arbeta längre än i dag (Ibid, 2004). Detta faktum 

har även statsministern Fredrik Reinfeldt uppmärksammat i olika sammanhang (Riksdagsdebatt 

26 oktober 2012).  

 

1.2  Bakgrund 

Äldre människor – en resurs som är diskriminerad både inom och utom arbetslivet 

(Westerholm 2010). Det visar att i dag får kategorin äldre stå ut med diskrimineringar och 

fördomar samt ses som stereotyper (Andersson 2002/2008). Äldre människor har ofta svårt att 

påverka sin situation och dessutom utsätts för negativa stereotypa ålderskategoriseringar och 

problematiseringar (Andersson 2002/2008; Nilsson 2008; Jönson 2009). David Gaunt (2002) 

skriver i boken Socialgerontologi att det förekommer fördomsfulla attityder och diskrimineringar 

mot äldre människor. Både Gaunt och Andersson poängterar i boken att denna fördomsfulla 

syn på äldre drabbar många enskilda individer. Detta är emellertid också skadligt för vårt 

samhälle genom att äldres kompetens, kunskap och erfarenheter inte tas till vara (Westerholm 

2010; DN:s debatt, 8 juli 2012). Dessa begränsade synsätt kan i sin tur bidra till stereotypa 

föreställningar om huruvida människan är lämplig för att arbeta senare i livet. Därför måste vi 

bryta den stereotypa synen på äldre. Först då kan vi utnyttja de resurserna som de friska äldre 

människorna kan tillföra samhället (Lindh 2007; Institutet för framtidsstudier 2004; 

Westerholm 2010).   

 

En viktig aspekt är att vi kommer att se fler friska och aktiva äldre. En annan aspekt är 

utbildningen - framtidens äldre har i allmänhet bättre utbildning än tidigare (Sjögren Lindquist 

och Wadensjö 2009). Det talas om att vi kommer att ha råd att ta väl hand om de äldre 

människor som en gång har hjälpts åt att bygga upp det rika land vi i dag lever i (Lindh 2007; 

Nilsson 2008). Detta är endast en fråga om omfördelning och prioritering av resurserna 

(Westerholm 2010). Det finns och kommer att finnas arbetskraftsresurser bland de äldre enligt 

flera forskningar (Lindh 2007; Institutet för framtidsstudier 2004; Andersson 2002/2008). 
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Dessa potentiella framtida resurser kan och bör utnyttjas allteftersom den äldre befolkningen 

ökar i samhället.  

 

Ovannämnda diskussioner om äldres potentiella resurser intresserar mig att studera närmare. 

Själv kommer jag från en kultur där vi värderade de äldre på grund av deras både många och 

långa erfarenheter. Ett år äldre än jag hade ett helt år mer av erfarenhet och kunskap än jag 

själv, ansåg jag. Äldre människor, både män och kvinnor valdes ofta till byrådet som 

komplement till de yngre.  
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1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns intresse, dels bland dagens pensionärer 

och dels bland något yngre människors (40+), att bidra med sina kunskaper och erfarenheter 

efter att de har uppnådd pensionsålder. Vidare vill jag undersöka om de vill fortsätta med sina 

gamla yrken, heltid/deltid eller göra något annat, något som är till fördel för samhället. Jag vill 

också ta reda på hur de äldre och yngre (40+) människor själva ser på att fortsätta arbeta, samt 

vilka typer av sociala och strukturella hinder det finns för att de kan eller inte kan arbeta. 

Avsikten är också att undersöka vilka typer av kunskaper och erfarenheter de själva anser att 

man skulle kunna utnyttjas i samhället?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Utifrån studiens syfte ämnar jag besvara följande frågeställningar:  

 a - Vill dagens pensionärer fortsätta att arbeta en tid till?  

 b - Vill mogna (40+år) människor som ännu inte uppnått pensionsåldern fortsätta att   

       arbeta? 

 c - Hur mycket och hur länge kan de tänka sig arbeta? 

 d - På vilka sätt anser de att deras kunskap och erfarenhet kan tas tillvara?  

 e - Anser de att de kan bidra med något som är till samhällets fördel?  

 f - Hur upplever de att stanna kvar på dagens arbetsmarknad? 

 

1.4  Problembeskrivning 

Genom att flera forskare har pekat på olika negativa aspekter om äldre, tolkar jag detta som en 

problematisk bild av äldre. Denna problematiska bild kan leda till ett synsätt av stereotypa 

föreställningar där det förs fram att äldre är en börda och ekonomiskt beroende, istället för att 

se äldre som en resurs som ska tas tillvara. Det sägs att den diskriminering som äldre människor 

utsätts för avgör att äldre ofta hindras att stanna kvar och fortsätta arbeta i dagens 

arbetsmarknad. Samtidigt finns ett annat uttalat krav från samhället att äldre bör stanna kvar 

länge i arbetslivet för att till exempel få högre pension. Det talas också om att man måste 

öppna arbetsmarknaden för äldre och de måste få en plats i arbetslivet (Westerholm 2010; 

DN:s debatt, 8 juli 2012; SENIOR 2005). Det finns uppmaningar från samhället att de kommer 

att behöva arbeta längre i framtiden. ”Alternativet kan annars bli sänkta pensioner och sämre 
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välfärd (Sydsvenskan 26 oktober 2012; Riksdagsdebatt 26 oktober 2012). Detta är helt klart 

motsägelsefullt. Hur går resonemanget om äldres arbetsdeltagande och åldersdiskriminering 

ihop? Vilka förutsättningar och möjligheter finns i samhället för att äldre människor ska arbeta 

även när de har uppnått pensionsålder? Vad anser dagens pensionärer själva? Och vilken åsikt 

och önskningar har de, som inom en inte allt för avlägsen framtid ska gå i pension (40+år), på 

den framtida arbetsmarknaden?  

 

1.5  Disposition 

Efter detta introducerande kapitel följer kapitel två som heter Teoretiska utgångspunkter. I detta 

kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska ram och olika forskares framställningar av teorier 

som tredje åldern och fjärde åldern samt ålderism och kronologiskt åldrande. Kapitel tre är 

Metodkapitel, består av flera avsnitt och beskriver de tillvägagångssätt jag använt mig av i 

undersökningsprocessen. Vidare kan läsare ta del av val av metod, urval av intervjupersoner 

och intervju samt presentation av intervjupersoner. Kapitlet avslutas med forskningsetiska 

principer. Kapitel fyra som har titeln Resultat, innefattar resultatanalys i vilken läsaren kan ta del 

av intervju- personernas berättelser och åsikter. Resultaten är indelade på fyra huvudteman så 

att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa med dem. Därefter presenterar jag kapitel fem som 

heter Slutdiskussion, består av diskussioner som jag kan dra utifrån resultatanalysdelen och den 

teoretiska ramen. Vidare besvarar jag studiens frågeställningar och även problembeskrivning. I 

kapitel sex redogörs för studiens Sammanfattning. Där görs studiens helhetsanalys i relation till 

syfte, frågeställningar och problembeskrivning, vilket studien bygger på.  

 

1.6  Tidigare studie 

I detta avsnitt ska jag kort redogöra för tidigare forskningsresultat som berör ämnet om äldre. 

Sjögren Lindquist och Wadensjös studie, Arbetsmarknaden för de äldre (2009) visar att det finns 

olika faktorer som påverkar människor att stanna kvar i arbetslivet. Detta innebär att vissa äldre 

personer lämnar arbetskraften tidigare än andra. I studien framgår att de individuella faktorerna 

som hälsa, utbildning, yrke och familjeförhållanden, (att nämna några) påverkar när individen 

slutar att arbeta. Författarna har också jämfört med olika länder som har olika erfarenheter 

inom arbetskraftsdeltagande. Ett ökat arbetskraftsdeltagande i åldersgruppen 50-70 år anses 

vara ett sätt att möta den demografiska utmaningen. Orsaken till att de slutar arbeta varierar i 

Sverige och också mellan länderna, påpekas i studien. Undersökningen visar att när de uppnått 
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pensionsåldern och ofrivilligt slutat sin anställning, har de vid den åldern mycket svårt att få en 

annan anställning. Deras studieresultat visar att vissa faktorer har mycket stor betydelse, till 

exempel egenföretagare, konjunkturläget och utbildning. Ju högre utbildning individen har 

desto senare lämnar han/hon arbetslivet. Konjunkturläget har också stor betydelse för 

möjligheterna att hålla sig kvar på arbetsmarknaden, framgår tydligt i studien (Sjögren Lindquist 

och Wadensjö 2009).  

 

I en annan studie, Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning (2007) belyser Daniel Hallberg, 

äldres arbetskraft och arbetsdeltagandet samt gör en internationell jämförelse. Han har också 

studerat arbetsutbud och sysselsättning bland äldre. Studien visar att trots att fler äldre behövs 

på arbetsmarknaden finns det inte alltid möjligheten att delta. Man skulle kunna tro att en äldre 

person är mindre utsatt för arbetslöshet, eftersom personen är skyddad från friställning genom 

lagen, det vill säga om anställningsskydd. Men enligt Hallberg är arbetslöshet hos äldre högre 

jämfört med andra åldersgrupper. Däremot poängteras i studien att arbetsdeltagande bland 

äldre är högre i Sverige jämfört med andra länder. Även i denna studie framgår att individens 

utbildning har stor betydelse på arbetsmarknaden. Skillnader i utbildning hos äldre förorsakar 

deras situation på dagens arbetsmarknad jämfört med tidigare. Det finns flera faktorer som 

avgör om äldre lämnar eller stannar kvar i arbete, skriver Hallberg. De faktorerna som mest 

påverkar enligt författaren, är samhällets normer för utträde, förmåns- och pensionsrättigheter 

inom socialförsäkringssystemen och även arbetets utformning och anpassning mot äldre. Det 

handlar också om arbetsgivarens syn på de äldre samt anställningskostnader för äldre respektive 

andra grupper i relation till deras produktivitet, framkommer i studien.  

 

Ytterligare en annan studie, Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya anställningsförhållanden 

(2003) handlar om de senaste årens organisatoriska förändringar, den sociala gemenskapen, 

lojaliteten och det gemensamma lärandet på arbetsplatserna. Dessa har förändrats till förmån 

för allt mer individualistisk inställning till arbete och karriär, enligt studien. I studien diskuteras 

även insikten om utmaningar och möjligheter med flexibla anställningar på arbetsmarknaden. 

Det visade också att de flexibelt anställda är mer effektiva i arbetsgemenskapen. När det gäller 

det gemensamma lärandet på arbetsplatserna framgår i studien att kompetensutveckling och 

kunskapsöverföring i den nya arbetsmarknaden fungerade bra utan större svårigheter. 

Angående lojaliteten framkommer i studien att de flexibelt anställda uppvisade en svagare 

lojalitet mot sina arbetsgivare.  
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När det gäller frivilligt engagemang visar studien av Lars Svedberg, Johan von Essen och 

Magnus Jegermalm, Svenskarnas engagemang är större än någonsin - Insatser i och utanför föreningslivet 

(2010) att svenskarna engagerar sig och gör frivilliga insatser inom det organiserade 

föreningsväsendet, oavsett den konjunktur som råder i landet. I studien framgår också att 

engagemanget bland kvinnor har minskat jämfört med mäns engagemang. Människor som 

arbetar ideellt gör ofta insatser inom flera organisationer. De fann också att både män och 

kvinnor i åldrarna 30-44 som engagerar sig och gör insatser inom föreningslivet. Deras 

studieresultat visar att svenskarnas ideella och frivilliga engagemang är högt och 

anmärkningsvärt stabilt. Cirka 50 procent av befolkningen gör frivilliga insatser och den tid som 

svenska medborgarna lägger ner på frivilliga insatser har ökat. Undersökningen visar dessutom 

att en enskild aktiv person satsar cirka 16 timmar per månad på att göra sådana insatser, det vill 

säga fyra timmar i veckan.  

 

I Eva Jeppsson Grassmans studie Full sysselsättning! Frivilligt arbete och annat arbete i Sverige och några 

andra europeiska länder (1998) undersöktes om det finns något frivilligt arbete i Sverige. Hon 

belyser också i sin studie, hur frivilligt arbete ser ut i Sverige jämfört med andra länder. Hur 

vanligt är frivilligt arbete i Sverige? Bland annat studeras förhållandet mellan stat och 

frivilligsektor samt omfattningen på befolkningens frivilliga insatser. Hennes studieresultat visar 

tydligt att frivilligt arbete är mycket vanligt i Sverige. Som innebär att 48 procent av 

befolkningen har utfört frivilligt arbete under tolv månader. Sverige har mer omfattande 

frivilliginsatser jämfört med andra länder. När det gäller deltagandet inom frivilligt arbete 

framgår dock att mäns insatser är högre än kvinnor. Varför är det så framgick inte i studien. I 

åldrarna (30-44 år) är det vanligare med frivilligt arbete jämfört med i åldrarna 60-74 år. En 

annan iakttagelse som gjorts i studien visar att ”/.../ det finns ett socioekonomiskt mönster 

som innebär att arbete i mindre utsträckning än tjänstemannagrupper är frivilligt engagerade – 

så framstår det frivilliga arbetet i lika hög grad som en resurs och en möjlighet att vara med och 

påverka samhället som en arbetsinsats” (Jeppsson Grassman 1998:134). Hon menar att man 

måste tillsätta kraftfulla insatser från myndigheterna för att skapa sysselsättning för dem som 

har svårigheter på arbetsmarknaden.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitlet inleds med definitioner av olika begrepp inom gerontologi som tredje åldern och fjärde åldern. Vidare 

presenteras ålderism och kronologiskt åldrande.  

 

Här redogör jag för antagandet av olika begrepp och teorier för att frambringa en förståelse för 

äldres arbetsliv och arbetsdeltagande efter pension. Tanken med detta är att använda det som 

underlag för att analysera insamlade datamaterial. För att nå fram till en förståelse för äldres 

arbetsliv och arbetsdeltagande har jag valt att analysera mitt empiriska material genom teorier, 

som Tredje åldern, Fjärde åldern, samt Ålderism, och Kronologiskt åldrande. Detta är att se hur dessa 

teorier hänger ihop med de intervjuades uttalanden och hur de kan användas för att öka 

förståelsen för äldres senare arbetsliv och arbetsdeltagande. Det innebär vidare att teorierna 

kring tredje och fjärde åldern dessutom samverkar med berättelserna om att ”äldre” vill och 

kan arbeta eller att de kan bli sjuka och inte kan arbeta. Det menas också att ur Anderssons 

(2002/2008) teori om ålderism kan jag hitta redskap för att förstå det individualistiska 

perspektivet i verkligheten. Det vill säga på vilket sätt, och hur teorierna som jag använder 

hänger ihop i de intervjuades uttalanden.   

 

2.1 Tredje åldern och Fjärde åldern 

Enligt Peter Laslett (1996) finns fyra typer av teorier kring människans åldrar. 1) Första åldern 

innefattar att individen ses som omogen, beroende och också han/hon utbildar sig under den 

tiden. 2) Andra åldern innebär att individen är mogen, tar sitt ansvar förknippat med tjänst och 

eget sparande. Individen har gjort sin karriär, med andra ord denne är oberoende. 3) Tredje 

åldern avses som personligt självförverkligande, alltså livets höjdpunkt det vill säga en tid av 

möjligheter och fullbordanden. 4) Fjärde åldern beskrivs däremot som att individen är mer 

beroende av andra, skröplig och kan ofta uppfattas som att denne väntar på döden. Hans 

resonemang angående den tredje åldern avser den tidsperiod efter individen har gått i pension. 

Då finns många möjligheter för individen att aktivera sig och det finns inte särskilt många 

begränsningar av ohälsa eller funktionsnedsättning. Laslett skriver, ”/.../ The Third Age is only 

possible in retirement” (Laslett 1996:192), och betonar att ”Some people have always looked 

forward to a time of freedom from the trammels of the Second Age in order to do what they 

have always wanted to do” (s. 195).  
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I likhet med Lasletts resonemang tolkar Andersson att den tredje åldern innefattar tiden då man 

har slutat att arbeta, eller man inte arbetar på heltid. Detta betyder också att individen är 

oberoende av andra, det vill säga han/hon i stort sett klarar sig själv. I den fjärde åldern är 

individen beroende av sin omgivning och klarar sig inte själv, utan behöver andras hjälp. Vidare 

beskrivs också att gruppen äldre i den fjärde åldern att vara mycket skröplig, klen, förvirrad och 

ensam. Med detta synsätt menar Andersson att bilden av äldre framställs som avvikande från 

andra och tredje åldern. Detta är alltså typiska bilder av äldre (Andersson 2008). ”Ålderism i 

arbetslivet begränsar eller tar ifrån individen hans eller hennes rätt till arbete” (Andersson 

2008:63). Detta är kanske omedvetet eller det finns ett systematiskt tänkande men oavsett 

vilket, ”är det acceptabelt att det är så?” (Andersson 2008:63), skriver Andersson. Fördomsfulla 

attityderna gäller både de äldre, ålderdomen och åldrandet. Diskriminerande praxis tillämpas 

framför allt inom arbetslivet men också inom andra arenor. Detta kan också fungera när till 

exempel en institution vill vidmakthålla negativa stereotyper. Stereotyper ses som kognitiva 

strukturer, vilka lagrar våra åsikter och förväntningar på olika karakteristika sociala grupper. 

Attitydbegreppet kan man dela in i tre komponenter: en affektiv, en kognitiv och beteende. 

Och detta innebär att ” i kategoribaserande attityder representeras dessa som fördomar (affekt) 

stereotyper (kognition) och diskriminering (beteende)” (Andersson 2008:9). Liksom Andersson 

menar också Gaunt (2002) att människor håller med att det finns både positiva och negativa 

stereotyper, däremot betyder det inte att positiva stereotyper fullt ut kan kompensera för de 

negativa stereotyperna. Genom de ovannämnda teorierna vill jag visa hur teorierna kan kopplas 

till föreställningar om äldre i arbetslivet. Dessa utgör en viktig förklaringsgrund till att förstå hur 

och varför typiska bilder av äldre påverkar deras senare arbetsliv och motiv till arbete.  

 

David Gaunt (2002) resonerar i boken Socialgerontologi kring två typer av teorier, en positiv och 

en negativ teori angående den äldre befolkningen i samhället. Den positiva teorin innebär att 

den ökande äldre befolkningen kan uppfattas som ett resultat av en fungerande ekonomi. Den 

negativa teorin betyder däremot att samma grupp äldre ses som ett hot mot tillväxten. Även 

diskriminerande förfaringssätt tvingar individen att vid en viss ålder lämna arbetet i förtid. 

Detta i sin tur leder till att individen får svårt att kunna få ett nytt arbete (Andersson 2008: 83). 

Birgitta Odén (1992) menar att äldre inte är en problemgrupp utan en resurs, vilken skulle 

kunna aktiveras, känna sig behövda av samhället och därigenom kan deras eget behovsberoende 

av omsorg minskas.  

Som framgick i ovanstående diskussion av Anderssons och Gaunts påpekande att äldre 

diskrimineras och även kan uppfattas som ett hot mot tillväxten. Odén hävdar däremot att den 
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äldre generationen ses som ekonomiskt oberoende, beroende på vilken norm som är 

förhärskande i samhället.  

 

2.2 Ålderism och kronologiskt åldrande 

Lars Andersson (2008) skriver i boken Ålderism att åldrandet betraktas som något som pågår 

under hela livet. Hälsotillståndet för äldre anses som en bättre indikator på inställningen till 

äldre än ålder. Äldre ses som ”pigga för sin ålder” vilket kan uppfattas mer positivt än om 

motsatsen gäller (Andersson 2008:47). Begreppet ålderism är ofta den mest accepterade formen 

av fördom vilket existerar i dagens samhälle och den form av diskriminering som det tas lättast 

på, enligt Andersson. Han hävdar också att ålderism ofta innefattar stereotypa föreställningar 

eller diskrimineringar, vilka utgår från en människas ålder (se också Andersson 1997). Detta 

bygger på okunnighet men inte på fientlighet framhåller Andersson. Däremot anses i många fall 

stereotypa synsätt bygga på omedvetna automatiska processer. ”De fördomsfulla attityderna 

gäller mot både de äldre, ålderdomen och åldrandet” (Andersson 2008:8). Detta gäller således 

de äldres egna attityder mot sig själva också, framgår i boken. Åldersdiskriminering är baserad 

på två andra beståndsdelar inom ålderism - ”fördomar och stereotyper, och uppstår när 

fördomar och stereotyper institutionaliseras, antigen explicit genom lagar, regler och 

bestämmelser om användning och fördelning av resurser, eller implicit genom vana” 

(Andersson 2008:9, 10). Begreppet ålderism är ett mer omfattande och även användbart 

begrepp. Inom forskningen visas att det finns flera sätt att tolka begreppet ålderism. Men det 

som är positiv för en person kan vara negativ för en annan. Andersson (2008) menar att 

begreppet ålderism ofta förekommer på grund av fördomar, men också som något som 

används för att nå vissa mål, till exempel att ålderism bara existerar i specifika 

bedömningssituationer, det vill säga när man jämförs mellan äldre och yngre.  

 

En aspekt som handlar om att de flesta äldre anser att de har en positiv självkänsla trots att de i 

många fall konfronteras med olika stereotypa uttryck för ålderism. Begreppet ålderism anses 

som en förändring i känsla, uppfattningar och beteende. Detta är en reaktion på en individs 

eller grupps uppfattning av kronologisk ålder. Begreppet ålderism ses som ”en uppsättning 

föreställningar och handlingar som rättfärdigar användandet av kronologisk ålder för att välja ut 

grupper av människor vilka systematiskt förnekas resurser och möjligheter som andra har 

tillgång till /.../” (Andersson 2008:11). Kronologisk ålder är det som skiljer sig från ett stadium 

till ett annat, det vill säga antal år sedan födelsen (Andersson 2008; Taghizadeh Larsson 2009).  
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I likhet med Anderssons resonemang, menar Stig Berg (2007) att åldrandet är en långsam och 

tilltagande process, där både positiva och negativa uttryck ingår i åldrandet. Samtidigt hävdar 

han också att åldrandet ofta anses som något enbart negativt. Psykologiska och sociala 

miljöfaktorer kan också påverka. Detta i sin tur leder till att äldre ses som något som fungerar 

på en lägre nivå än vad de egentligen har kapacitet till. Berg framhåller i sin bok att ”negativa 

attityder till äldre i samhället kan bland annat leda till tillbakadragenhet, isolering och minskat 

självförtroende, vilket gör att en del äldre fungerar sämre än vad som är nödvändigt” (Berg 

2007:13). Han poängterar här att åldrandet är något som inte sker över en natt eller när man 

når en viss åldersgräns, till exempel 65 eller 70 år. Resonemanget om åldrande är istället enligt 

Berg, en långsam och en successiv process, där det inte finns några bestämda gränser och även 

finns olika variationer mellan olika människor (Berg 2007). Boulton-Lewis (2006) ger ett annat 

perspektiv på äldre människors arbetsförmåga och hävdar att: 

Older people want to participate in learning as a way of "giving back" to 
society, to use their skills and share their knowledge with others. In the 
working environments especially, the in-depth knowledge of older workers 
would be very valuable for younger workers, as the emergence of new tools 
does not necessarily disqualify the importance  of knowledge built with long 
experience (Boulton-Lewis et al, 2006).   

 

Ytterligare ett annat perspektiv som forskarna Ala-Mutka, Malanowski, Punie och Cabrera 

(2008) utgår ifrån i sina tolkningar är:  

It is not only important to involve older people in learning to improve their 
knowledge but also to provide the opportunity for others to learn from them.  

Ovanstående perspektiv använts när det gäller synen på äldre människors förmåga att delta på 

arbetsmarknaden.  

 

Med hjälp av dessa teorier vill jag analysera intervjupersonernas upplevelser och förklaringar.   

Avsikten är också att undersöka om den åldersdiskriminering och de stereotypa föreställningar 

mot äldre som beskrivs i de ovannämnda teorierna stämmer med de intervjuades uttalanden 

och åsikter.   
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3. METOD 

Metodkapitlet innefattar en redogörelse för hur jag har gått tillväga under undersöknings- processen. Moment 

som presenteras är forskningsprocess/tillvägagångssätt, val av metod, intervju, och kategorisering. Sedan 

beskrivs presentation av intervjupersonerna och forskningsetiska principer och hållningssätt. Avslutningsvis 

presenteras bearbetning av empiri och analytiskt tillvägagångssätt.  

 

3.1 Forskningsprocess/tillvägagångssätt 

Undersökningen bygger på kvalitativa individuella intervjuer som spelades in med en 

digitalinspelare. Intervjuerna transkriberade jag ordagrant för att senare kunna analysera. Jag 

genomförde ett flertal intervjuer med totalt åtta personer. Syftet med detta var att ”erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” 

(Kvale 2005:13). Det vill säga i det här sammanhanget att utgå ifrån, var intervjupersonerna 

befinner sig motivation till att fortsätta eller inte fortsätta arbeta efter pension. Avsikten var 

också att fånga respondents upplevelser utifrån dennes eget perspektiv och även med dennes 

egna ord. Det var också att belysa och skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen som 

intervjupersonerna uttalade och resonerade om sina egna upplevelser under intervjun (Bryman 

2004). Samtliga intervjupersonerna kom från olika orter i Östergötland och hade olika 

bakgrund (se presentation av intervjupersoner). Fyra av de deltagarna fick jag kontakt med 

genom en god vän och andra var mina grannar. Första kontakten med vissa intervjupersoner 

var per telefon och via e-post till de övriga. Därefter träffade jag dem och förklarade i stora 

drag vad min undersökning handlar om. Nästa steg blev då att boka intervjutid med dem och 

välja plats för att genomföra intervjuerna.  

 

3.2 Urval av intervjupersoner 

För att kunna få varierande beskrivningar och åsikter från intervjupersonerna har jag valt olika 

kategorier, till exempel yrkesgrupper, utbildningsnivåer, ålderskategorier och kön. Eftersom jag 

ville studera olika människors upplevelser vände jag mig till ytterligare två kategorier, pensionär 

och personer i arbetsför ålder. Detta för att se om det förelåg några åsiktsskillnader mellan de 

två ålderskategorierna.  Med pensionär menas att de har gått i pension och personer i arbetsför 

ålder menar jag de (40+år) som ska gå i pension om några år. Som jag nämnde i inledande 

avsnitt består intervjupersonerna i denna undersökning av åtta personer, fyra kvinnliga och fyra 

manliga. I kategorin pensionärer ingår två kvinnliga och en manlig icke akademiker och en 
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manlig akademiker. Kategorin arbetsför ålder består av en kvinnlig och en manlig icke 

akademiker samt är en kvinnlig och en manlig akademiker (se presentation av intervjupersoner 

nedan). Anledningen till detta var att jag ska kunna jämföra och därefter identifiera likheter och 

skillnader i synsätt, resonemang och beskrivningar inom de skilda åldergrupperna. Frågorna 

gällde även lågutbilda/högutbilda, yrkesgrupper, kvinnliga/manliga.  

 

3.3 Intervju  

Jag har använt mig av en strukturerad intervju som är i förväg fastställd (Bryman 2004). Det 

innebär att i stort sätt samma frågor ställdes till respektive respondent. De strukturerade 

intervjuerna i studien ägde rum på olika platser vid en tidpunkt som intervjupersonerna själva 

hade valt. Vid varje intervjutillfälle frågade jag respondenten om de hade något emot att 

intervjun bandades. Dessutom informerades respondenten om att deltagandet var frivilligt och 

hon/han har rätt att själv bestämma om man vill avbryta deltagandet (Kvale 2005; Bryman 

2004; Bryman och Burgess 1999). Alla deltagare hade inte tillgång till e-post. Personer som 

hade e-post skickade jag intervjufrågorna i förväg till dem innan intervjun genomfördes. Vid 

själva intervjutillfället läste jag upp samtliga frågor (respondentens önskan) före intervjuns 

början för att göra det någorlunda lätt för henne/honom att följa de olika intervjufrågorna 

under intervjun. Intervjuerna varade mellan 13 och 32 minuter. Det var inte svårt att få 

intervjupersonerna att delta för en intervju. Vid ett intervjutillfälle ville inte däremot en manlig 

respondent vara med på grund av intervjun spelades med bandspelare.  

 

 3.4  Presentation av intervjupersoner 

Pensionär   

Intervjuperson 1: Kvinna 65+ som 1961 har arbetat i affär, började därefter i en bageributik i 

vilken hon arbetade i sjutton år från 63 till 1980. Därefter började hon inom hemtjänsten och 

har jobbat kvar där tills pensioneringen. Hon gick i pension år 2010, men arbetar fortfarande 

där tio, tjugo timmar i månaden.    

 

Intervjuperson 2: Kvinna 70+ har arbetat på Telia i 25 år. När hon var 56 år blev hon 

erbjuden avtalspension och sa ja till den. Hon har också arbetat på postgirot, fem dagar i 

månaden.  Där slutade hon 2003.  
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Intervjuperson 3: Man 65+ har börjat arbeta år 1997 på universitet och sen dess har han 

arbetat heltid där upptill år 2000. Han har arbetat med språk och kommunikation och 

vetenskapsfilosofi samt har undervisat i de ämnena i olika aspekter som retorik och språk. Han 

jobbade heltid framtill 2007.  När han fyllde 61 år fick möjlighet att arbeta 50 % mot 80 % lön 

och har arbetat där framtill 65 år. Nu arbetar han 25 % och vill arbeta till 67 år.  

 

Intervjuperson 4: Man 80 år, tog en gymnasieingenjörsexamen år 1953. Några år senare 

anställdes han på Näffa i Norrköping som konstruktör och senare som beredningsman. Han 

pensionerade sig vid 60-års ålder, när företaget blev Whirlpol.                  

 

Icke-pensionärer  

Intervjuperson 5: Kvinna 40+ (statstjänsteman), är utbildat till socionom och har jobbat inom 

socialtjänsten som socialsekreterare. Hon har också arbetat på sjukhus som kurator några 

månader samt under ett par år inom olika kommuner som socialsekreterare och arbetsledare. 

Hon arbetade också på länsstyrelsen som socialkonsulent. Idag arbetar hon som 

frivårdsinspektör, anställd i kriminalvården.                

 

Intervjuperson 6: Kvinna 50+ har jobbat större delar av livet i vården. Hon började arbeta där 

vid 18-års ålder efter gymnasiet och har arbetat där i trettiofyra år. Hon har arbetat mycket med 

människor med intellektuella funktionshinder av olika slag, vilket hon fortsätter att göra än i 

dag.   

 

Intervjuperson 7: Man 40+ gymnasielärare i språk i svenska och engelska. Han har arbetat 

cirka tolv år som lärare på en gymnasieskola utanför Stockholm. Nu arbetar han i Östergötland. 

 

Intervjuperson 8: Man 40+ egen företagare, han arbetar som snickare. Tidigare har han jobbat 

som byggnadsarbetare. Han har också jobbat på lager på Bosch i 20 år.                   
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3.5 Etiska överväganden 

I denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2006). Bente 

Gullveig och Örjar skriver i boken Etik och praktik i forskarens vardag (2005) om betydelsen av 

individskydd och samtycke som innebär att forskaren visar respekt för individens eget 

bestämmande och sin upplysning. Detta ska noga övervägas vid forskning som berör 

människor, vilket jag var noga med att informera de berörda. Forskaren har ett stort ansvar att 

informera deltagarna om syftet med undersökningen (Bryman 2002:440). De fyra 

grundläggande principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

utnyttjandekravet av Närvänen och Näsman (2006) har jag tagit hänsyn till för att skydda 

informanternas autonomi (2006:8). Av denna anledning informerade jag vid flera tillfällen 

respondenten att deltagandet är helt frivilligt och att dennes medverkan kunde avbrytas när 

som helst under studiens gång. Dessutom informerades att det finns möjlighet för dem att 

kontakta mig efter intervjun om de är osäker om något. Jag har givit informanterna anonymitet 

genom att använda siffror istället för att ge faktiska namn i redogörelsen av resultaten.  

 

3.6 Bearbetning av empiri och analytiskt tillvägagångssätt 

Varje strukturerad intervju transkriberades i enskilda textdokument. Intervjutexterna 

sammanställdes separat utifrån varje huvudtema. Detta används i resultatanalysen för att lägga 

fokus på studiens frågeställningar. Med hjälp av fyra steg för intervjuanalysmetoder, som kallas 

meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering och meningstolkning 

(Kvale 2005:174) har jag valt att analysera intervjumaterialet. Jag började finna meningar som 

intervjupersonerna uttryckt genom metoden meningskoncentrering. Därefter bearbetade jag 

intervjumaterialet genom att omformulera de långa uttalandena till kortare uttalanden. 

Därigenom försökte jag hitta den väsentliga innebörden i intervjutexterna. Det innebär att den 

väsentliga innebörden av det som uttalades i intervjun omformulerades i några få ord. Vidare 

betyder det också att ”större intervjutexter reducerades till kortare och koncisare 

formuleringar” (Kvale 2005:174) Meningskategorisering innebar att intervjutexterna delades i 

olika kategorier. Långa meningskategorier reducerats till enkla kategorier för att få en bra och 

enklare struktur att analysera. Genom kategorisering sökte jag efter ett tema som kan knytas till 

de egenskaper som den intervjuade uttalande, vilket ger information om personens framtida 

arbetsliv. Med hjälp av metodens narrativa strukturering, försökte jag hitta de sociala fenomen 

som kan avslöja sin mening. Det vill säga att intervjupersonernas berättelser avslöjar bilden av 

individens syn på ett eventuellt senare arbetsliv. Därigenom skapades en sammanhängande bild 
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av deras kunskaper och erfarenheter. Meningstolkningen gick ut på att innehållet i 

intervjutexten bearbetades för att få djupare förståelse av intervjupersonernas uttalanden. 

Vidare innebär att tolkningen av ett uttalande kan till exempel knytas till studiens teori. Dessa 

analysmetoder har jag använt för att göra empirisk material analys och därmed underlätta för 

läsaren att följa de olika stegen i både resultatanalysen och i tolkningsprocessen. I nästa kapitel 

nedan presenterats studiens teoretiska utgångspunkter. I de kommande kapitlen kan läsaren ta 

del av studiens resultat.  
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4.  RESULTAT  

 

Resultatet är baserat på 4 huvudteman: Tema 1. Tredje åldern som frisk och aktiv, Tema 2. Fjärde åldern som 

sjuk och beroende, Tema 3. Möjligheter till aktivitet för den äldre människan och Tema 4. Diskrimineras 

äldre? Under varje deltema presenteras de citat som bäst besvarar studiens frågeställningar. Här analyseras 

empirin med hjälp av de relevanta teorier som jag har redogjort i kapitel tre ovan. Empirin sammankopplas med 

de berörda begrepp och de teorierna samt tidigare forskningar. Först presenteras intervjupersonernas uttalanden 

det vill säga, citat och sedan kommer analysen.   

 

Tema 1: Tredje åldern som frisk och aktiv  

Begreppet tredje åldern ger uttryck för bilden av äldre som friska och aktiva. Detta avses en 

period av möjligheter, aktiviteter och förändringar (Laslett 1996; Gynnerstedt och Wolmesjö 

2011:9). Det innebär också att bilden av äldre som friska och aktiva förstärks (Andersson 2008). 

Den bild som ligger närmast är att människan gör eget val för att disponera sin tid.  

 

4.1.1 Göra något annat efter pension 

Deltagarna beskriver här att i olika situationer måste man anpassa utifrån sin egen förmåga, för 

att få större chans att lyckas med det man själv vill göra. Det innebär vidare att i de äldres ögon 

öppnar sig andra möjligheter att göra något annat och samtidigt njuta av livet. Några säger så 

här: 

 Men samtidigt göra något annat ja, det vill man också, man vill prova på något 

 annat som jag har gjort nu, jag håller på /.../ så det är spännande att göra 

 något annat. För man blir ju när man blir pensionär, det kan man se framför sig 

 att göra något annat också.                                              

Vad jag hade tänkt det blev inte så [skratt]. Vad jag hade tänkt det var väl att 
jag skulle egna mig åt föreningslivet. Helt praktiskt att jag tycker om att röra 
mig fysiskt och arbeta /.../ jag har varit med styrelsen tidigare men det vill jag 
inte, nej det blir mycket pappersarbete. Jag vill arbeta mer praktiskt. Och sen 
kan man ha eget företag och därigenom kan man föreläsa och erbjuda vissa 
saker men jag skulle gärna vilja ägna mig lite inom föreningslivet och annat 
också. Det handlar inte om pengar /.../.         IP:3 man 65+ språklärare.                                                  
       

Året innan jag gick pension så hade jag blivit utsedd till ordförande i pastoratet 
i kyrkorådet i  /.../ och det visade sig att det var ganska mycket arbete med det. 
Så under 10 år arbetade jag som ordförande och kassör i pastoratet. Man kan 
säga att det var mer en halv tids- sysselsättning. Jag har varit aktiv på så sett att 
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jag håller på med hembygdsförening och efter de 10 åren i pastoratet har det 
varit i hembygdsföreningen som har varit det stora fritids intresse, parallellt 
med huset och trägården. Men efter det att jag gick i pension vid 60- års ålder 
så har jag inte någon gång längtat tillbaks till åtta till sjutton jobb.  
              IP:4 man 80 år, pensionär. 

 

   

Vid valet av sysselsättning efter pension, framstår det som att den manliga intervjuperson 3 

uttrycker sin önskan till att göra något annat som han tidigare inte sysslat med. Val av intresse 

som han hade tänkt sig med fysiska aktiviteter blev inte av. Han trivs inte med pappersarbete, 

däremot hade han planer för att öppna en egen verksamhet och därigenom erbjuda 

föreläsningar, berättar han. Han säger också att pengarna inte är så viktigt för honom. Det finns 

en tydlig koppling till ovanstående berättelser om att man är fri i den mån att det finns 

alternativ till hur livet kan se ut efter pension. Detta följer Lasletts (1996) teori tredje åldern, som 

betyder att människan gör eget val. Det fria valet handlar om att man är helt fri att välja andra 

typer av aktiviteter och därmed ett annat arbetsliv än tidigare. Hans berättelser kan tolkas som 

pensionsåldern är en tid av möjligheter. Något liknande berättar även intervjuperson 4, men ur 

ett annat perspektiv. Det framgår att han är aktiv, samt har haft flera sysselsättningar inom 

föreningslivet efter det han har gått i pension. För honom har det varit en positiv upplevelse att 

göra annorlunda insatser och längtar inte tillbaks till det gamla jobbet, berättar han glatt. Å 

andra sida finns en annan betoning på aktiviteter som innebär att många vill utöva någon form 

av arbete och därigenom bidra på ett eller annat sätt i samhället. Vidare innebär detta att 

resurserna finns bland de äldre men det handlar om hur man ska utnyttja den.   

 

4.1.2  Arbete - hel/deltid 

Motiven att arbeta hel/deltid varierar bland de intervjuade. Detta är ett möjligt val som man 

måste ta väl vara på. Några uttrycker sig så här: 

                   

Om jag skulle gå i pension idag så skulle jag nog vilja fortsätta att arbeta. Jag 
skulle vilja fortsätta jobba men att jobba deltid med mitt yrke på något sätt, för 
att jag tycker undervisning är mina arbetsuppgifter och är så pass intressanta. 
Jag tycker det är roligt. Så jag skulle nog vilja hålla det uppe. Men jag skulle inte 
vilja jobba heltid tror jag, jag skulle vilja ha fritid också, så tänker jag.  

                                                                                               

Att arbeta deltid som i mitt gamla yrke och göra någonting annat, som jobba 
med någon hobby eller någon annan typ av verksamhet vid sidan av det skulle 
ju också kunna vara frivillig verksamhet på något sätt. Men absolut i så fall 
behålla en del av mitt yrke, tycker jag vore /.../. Det är min vilja.  
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       IP:7 man 40+ gymnasielärare. 

 

Jag tycker ju att äldre inte kan jobba kvar som fast anställd. Man ska nog ta vara 
på den här pensionsåldern man har och sen jobba någon gång ibland så här 
som jag har gjort. Det är ju acceptabelt men inte vara fast.    

            

 Det går inte att jobba heldagar, utan några timmar går bra och så lättare jobb, 
 man får ha lite överseende [skratt]. Man kan ju inte jobba tills man stupar utan 
 det är ju helt fel, tycker jag.                                  IP:1 Kvinna 65+ pensionär. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Citaten ovan visar hur personerna upplever förhållandet mellan att vara pensionär och 

samtidigt ha ett arbete att gå till. Intervjuperson 7 uttrycker bestämt behovet av att fortsätta 

med sitt gamla yrke dock på deltid. Det framkommer tydligt att hans arbete är mycket 

intressant; därför vill han behålla sitt yrke men vill arbeta på deltid. Han menar också att det är 

mycket viktigt att ha ett arbete på deltid och samtidigt göra något annat, vilket skulle kunna 

vara hobby eller någon form av frivilligt verksamhet. Det är också viktigt att fortsätta arbeta 

inom det gamla yrket, tycker han. Intervjuperson 1 tänker emellertid på lite annorlunda sätt. 

Hon är mer försiktig och berättar att man ska fortsätta arbeta om man orkar göra det. Även 

hon har en positiv syn på deltidsarbete och vill inte vara fast anställd.  

 

Ovanstående diskussion kan tolkas som om att arbetet ska vara på deltid och inte ska vara en 

fast anställning. Helst ska man kunna arbeta några timmar i månaden eller deltidstjänst. Vidare 

anser man att det inte går att arbeta tills man dör. Detta kan kopplas till just Lasletts (1996) 

teori tredje åldern, som innebär att under den tiden har man slutat arbeta eller åtminstone arbetar 

inte heltid (Andersson 2008:42). Men det sägs samtidigt att man har fria val för att disponera 

tiden utifrån tredje åldern perspektiv. Detta är något som stämmer med intervjupersonernas 

uttalanden om det fria valet, där individen själv avgör hur tiden ska disponeras och dess 

innehåll.  

 

4.1.3  Arbete efter pension  

Här återges 40+ intervjupersonernas upplevelser, beskrivningar och resonemang, vilka handlar 

om att de vill och kan arbeta efter att ha uppnått pensionsåldern. Jag har analyserat, hur de 

intervjuade resonerade på olika sätt för att motivera sina arbetsliv efter pension. Vidare framgår 

av intervjutexterna att många har planer gällande ett framtida arbete och en livsstil. Arbetet 
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efter pension avses ha ett mycket högt värde. De menar att i deras ögon öppnar sig nya 

möjligheter, nya vägar efter pensioneringen.  

  

Så länge det är roligt så kan jag tänka mig jag kommer att fortsätta. Mycket 
handlar om att man måste överleva. Pension kan ge mig möjligheter att välja 
och vad jag vill sysselsätta med /.../ Då kommer jag starta firma och tjäna 
pengar [skratt]  /.../. Jag känner resurserna nu och jag investerar nu som 
person. Men det är synd att man måste vänta så länge.    

Som pensionär blir då inte så dyr om man har firma till exempel. Då kan man 
starta firma och sen kan man fortsätta /.../ så här min morbror gör idag, han 
har gått i pension men han har en firma, vilket gör att han inte behöver ta in 
lika mycket pengar för sociala avgifter. Men han kommer ju att fortsätta jobba. 
                                                   IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

 

Jag skulle bo utomlands vintertid och här hemma i Sverige sommartid. Det är 
ett alternativ för jag gillar inte vintern om jag ska vara riktigt ärlig /.../ 
möjligtvis kanske driva någon verksamhet utomlands /.../ vad som helst. Bara 
livnära sig utomlands vintertid och bo sommartid här i Sverige det är en tanke. 
      IP:8 man 40+ snickare och egen  företagare. 

  

Nej men jag tänker nog att pension skulle då ge mig möjligheter att välja lite 
mera, har jag andra saker som jag vill göra så kan jag göra så /.../. Jag kan tänka 
mig åka utomlands och jobba några år som volontär för att jag har ersättning 
för.                                                  IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

     

   

Ovanstående citat visar att det finns en tydlig diskurs också bland 40+ personer kring arbetet 

efter pension. De två intervjuade talar nästan lika när det gäller arbete efter pension. De vill 

kombinera resa med arbete när de ska pensioneras. Deras utsagor indikerar att de vill hinna 

med att ta tillfället i akt att både vara pensionär och arbeta. Trots att de har lång tid till 

pensionsåldern, har de redan vyer för den tiden. De båda intervjuade vill lämna landet och resa 

utomlands. Den manliga intervjuade tänker dock lite mer detaljerat än den kvinnliga och vill 

bosätta sig utomlands. Där vill han öppna någon form av verksamhet som kan ge inkomst så 

att han kan livnära sig utomlands. Däremot vill han återvända till hemlandet på sommaren. 

Medan den kvinnliga intervjuade vill fortsätta arbeta som volontär men önskar att ha någon 

form av ersättning för det arbetet hon utför. Hon säger dessutom att man kan öppna ett eget 

företag och därigenom dels tjäna pengar och dels på så sätt fortsätta att arbeta även när man 

har nått pensionsåldern. Just nu känner hon de ackumulerade personliga resurserna som en 

slags investering för framtida karriärval. Det är intressant att hon längtar efter den perioden då 

hon blir pensionär, som hon uttryckte sig. Detta är något som kan kopplas till att de flesta 

”pensionär” har ändå en positiv självkänsla trots att i många fall de konfronteras med andra 
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omständigheter (Andersson 2008; Jönson 2002). Intervjupersonernas utsagor visar att hur de 

själva vill disponera sin tid efter pension oavsett om de redan har uppnått pensionsåldern eller 

ej. I deras uttalande framgår att det finns ett relativ starkt samband mellan arbete och pension. 

Detta kan tolkas som om att de intervjuade har framtida planer på att fortsätta att arbeta på ett 

eller annat sätt, något som Laslett (1996) förklarar under begreppet tredje åldern. Som betyder 

att ”/.../ a time of freedom from the trammels of the Second Age in order to do what they 

have always wanted to do” (Laslett 1996:195). Begreppet tredje åldern är ett uttryckt för åren 

som följer efter andra åldern (medelåldern), då individen har tid att satsa på något annat än 

tidigare yrkesliv. Man gör ett vägval - frihet som handlar om en optimistisk syn på egna 

möjligheter till att hålla sig inom ramen som frisk och aktiv pensionär (Westerholm 2010; 

SENIOR 2005).  

 

4.1.4  Resurserna – insatser stöd och hjälp 

Det finns en stor skillnad bland äldre människor när det kommer till viljan och förmågan att 

arbeta. Det finns indikationer som visar att många åldersgrupper vill bidra med sina insatser om 

de får. Något som framkommer tydligt i tidskriften, Äldre människor – en resurs diskriminerad inom 

och utom arbetslivet, (Westerholm 2010). Många instämmer i uppfattningen ”hur svårt det kan vara 

att som nypensionerad inte längre känna sig behövd, att ha förlorat den dagliga kontakten med 

arbetskamraterna och den struktur av tiden som arbetslivet ger” (s.161). Nedan beskrivs hur 

några av de intervjuade berättar: 

  

Många barn har kanske inga mor- och farföräldrar som kan vara bra 
barnpassning, jag bara tar ett exempel. Sådana insatser tror jag är väldigt bra. 
Jag hade en  gammal mormor som var hundra år till slut. Jag menar, det 
betydde mycket för mig när jag växte upp, exempelvis. Så hälsosamt hos barn 
alltså /.../.  Jag tror det är viktigt med överlappande ålder.  

 

En sak kan jag lägga till med det här med barnpassning, alltså den här 
kontakten med barn och barnbarn. Många föräldragenerationer kan tillföra det. 
Om de gör det, det vet inte jag /.../.  Det behöver inte vara överorganiserat 
men lite så mer lite ordning att man medvetet försöker ta tillvara på resurserna 
som finns.                 IP: 3 man 65+ språklärare. 

  

Jag kan tänka mig att ha något som jag vill göra, ja absolut. Sen beror det också 
på om man har barnbarn som kanske bara med eller /.../.              
                          IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 
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I ovanstående citat beskrivs hur intervjupersonerna upplever sina alternativa arbetsinsatser efter 

pension. Intervjuperson 3 anser att äldres arbetsinsatser kan till exempel vara i form av 

barnpassning. Som är fördel för de barnen som inte har mor- och farföräldrar. Själv har han 

haft en gammal mormor (ca hundra år gammal). Hon betydde mycket när han var barn- och 

han ansåg att det var mycket hälsosamt att växa upp i den miljon, uttalar han stolt. Han menar 

också att barnpassning kan bli ett extra stöd och hjälp även för dagens föräldrar. Därför bör det 

finnas någon slags organisation som kan ordna barnpassning för dem som behöver. På så sätt 

kan man ta vara på resurserna som finns bland vissa äldre, förespråkar han. På liknande sätt 

tänker även intervjuperson 5. 

 

Diskussionen ovan bekräftar Lasletts (1996) teori om tredje åldern, att många har möjligheter att 

fritt disponera sin tid. Det behöver inte betyda att äldre människor ska arbeta av plikt, utan av 

fri vilja.  Alla aktiviteter utförs bättre, om äldre själv kan avgöra när och hur arbetet ska utföras 

(Järvholm 1997:145). Detta bekräftas också av Jeppsson Grassmans studie (1998) som handlar 

om frivilligt arbete. I Sverige är det mycket vanligt med frivilligt arbete. I det sammanhanget 

stämmer även Odéns (1992) teori, vilket handlade om att äldre är en resurs snarare än en 

problemgrupp. Dessa frivilliga arbetsuppgifter gynnar både de äldres möjligheter att delta i 

arbetslivet och samhället. I boken Arbetsliv och hälsa (Järvholm 1997) kan man utläsa att ”/.../ en 

förändring av arbetsuppgifter i högre ålder snarare är regel än undantag” (s.144). Vidare innebär 

det också att om frivilliga arbetsuppgifter inte finns för dessa grupper är det ”stor risk att de 

slås ut” (Järvholm 1997:144). Det är därför viktigt att i ett läge där många äldre, som vill utföra 

frivilliga arbetsuppgifter, inte begränsas. Men det finns undantag – många betonar att det inte är 

nödvändigt att äldre fortsätter att arbeta efter pension.  

 

4.1.5  Är det nödvändigt att arbeta?  

Insikten av att man måste arbeta längre tycks variera vilket också uttrycks av de intervjuade.  

 

Jag är inte säker på att det är nödvändigt. Jag tror det kan vara önskvärt att 
äldre människor har /.../ någonting att fortsätta tillföra. Jag tror inte det är 
säkert att det är nödvändigt för samhället att man fortsätter jobba. Men tror jag 
däremot att det kan vara bra för samhället om det sker på något sätt i alla fall. 
Så absolut nödvändigt, nej.                                IP:7 man 40+ gymnasielärare. 

 

Nödvändigt men det ska inte bli tvång, så ser jag det. Däremot tror jag att det 
är bra men vill inte säga nödvändigt. Det är bra för dem själva, man själv mår 
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bättre både kanske socialt och fysiskt. Det beror på vad man gör men det är 
viktigt att man då anpassar efter individuellt anpassning för att jobba. Det 
måste vara, kanske inte är nödvändigt men i iallafall det är viktigt. Men tvång är 
/.../ nej tvång kan inte bli. Och kalla det nödvändigt det tror jag inte bra.        
                             IP:3 man 65+ språklärare. 

      

     

   

På frågan varför är det nödvändigt att fler äldre människor måste arbeta längre - uttrycker de 

manliga intervjupersonerna ungefär samma åsikter. De säger att det inte alltid är nödvändigt att 

äldre människor arbetar efter de har uppnådd pensionsålder. Intervjuperson 7 tycker att det inte 

heller är nödvändigt ur ett samhällsperspektiv att äldre fortsätter att arbeta. Däremot tror han 

att det skulle kunna vara en fördel för samhället att de gör något. Han ger inte exakta riktlinjer 

för vad äldre ska fortsätta tillföra samhället, men menar att något kan de göra. Däremot är han 

väldigt bestämd och säger att det inte är absolut nödvändigt att de arbetar en längre tid. Liksom 

intervjuperson 7 uttalar även intervjuperson 3 att det inte ska vara tvång från samhället att äldre 

till varje pris ska fortsätta att arbeta. Han säger också att det inte är absolut nödvändigt, men 

tycker ändå att det är viktigt äldre människor deltar i samhället. Detta är en fördel för dem 

själva både socialt och fysiskt. Men hur hänger de sistnämnda resonemangen ihop med en 

eventuell framtida arbetslinje när det gäller individperspektivet? Det vill säga, människan har fri 

valmöjlighet ur begreppet tredje åldern att bestämma vad denne vill göra. Å andra sidan finns 

idag ett krav från samhället att fler människor måste arbeta i högre ålder. Deras arbetskraft 

behövs för att få högre pension och en rimlig vårdservice (Westerholm 2010; DN:s debatt, 8 

juli 2012; SENIOR 2005; Lindh 2007).  

 

En intervjuad stödjer motiveringen att det är nödvändigt att fler äldre människor måste 

fortsätta att arbeta. 

Jag tror det blir nödvändigt för samhället att vi jobbar längre. Det är 

ekonomin förstås. Om pensionen blir dålig då kan man inte sluta jobba. 

Man ska kunna överleva så måste man fortsätta jobba. Som det ser ut idag, 

så har vi för hög arbetslöshet bland unga. Och när det gäller äldre så 

kommer vi inte att kunna ta hand om alla pensionärer. Många som 

pensionerar sig idag kommer att leva 30 till 40 år till. De blir hundra år 

kanske, det kommer att bli dyrt.   

 Jag tror att vi kommer behöva jobba längre. Det känns lite orättvis, men 

för mig tror jag inte något större problem om jag är vara frisk.                                  

                                                                       IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 
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Den kvinnliga intervjupersonen 5, har en bestämd uppfattning att det kommer att uppstå en 

situation, vilken är avgörande för hur länge vi måste fortsätta att arbeta. De förändringar som 

sker i samhället, kommer att visa sig svåra för oss att hantera. Dels ökar ungdoms arbetslöshet 

och dels växer gruppen pensionärer. De flesta är friskare under längre del av livet och kommer 

att leva längre. Detta betyder att det kan bli dyrt för samhället, enligt henne. Det är därför det 

kan bli nödvändigt att vi arbetar en längre tid även man har uppnått dagens pensionsålder. 

Samhällsekonomin är en annan aspekt som kommer att påverka oss. Allt detta kan bli 

avgörande hur länge äldre människor måste fortsätta att arbeta i framtiden, ansåg hon.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att begreppet tredje åldern kommer för vissa äldre 

människor att innebära att de i viss mån inte helt själva kommer att kunna bestämma över sitt 

sena arbetsliv. Men för andra öppnar sig nya vägar och möjligheter i tredje åldern. Från 

intervjuerna framkommer indikationer på att de flesta intervjuade personerna resonerar på 

olika sätt för att motivera sina behov av att fortsätta arbeta.  Det har också framkommit att de 

inte är positiva till att bli tvingade till olika arbetsinsatser.   

 

Tema 2: Fjärde åldern som sjuk och beroende  

Den fjärde åldern anses den sista delen av livet med svårigheter, vilket innebär sjukdomar med 

nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga (Laslett 1996; Andersson 2008). Vidare innebär det 

att man kan bli sjuk så man inte kan arbeta.  

 

4.2.1  Osäkerheter  

Det finns en rad osäkerheter kring hur framtiden kommer att se ut beroende av förutsättningar, 

vilja och möjligheter. De intervjuade berättar om sina vyer av framtida arbetsliv, men är 

samtidigt medvetna om att oförutsagda hinder kan komma att helt förändra deras planer.  

                      

Det skulle hända någonting, det är liksom om man skulle ramla ner från tak 
och bryter sig eller vad som helst, då är det ju stop alltså. Sågar av sin arm eller 
något sådant då, det är ju kroppen man är beroende av liksom. Så skulle det 
vara någonting sådant som händer någon olycka, det är ju kört då alltså, /.../ 
annars tror jag inte är något.                   IP:8 man 40+ snickare och egen företagare.  

 

 Det beror på hälsa och också vilken kondition man har för att man ska kunna 
 fortsätta.                                   IP: 2: kvinna 70+ pensionär. 
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I ovanstående citaten beskrivs hur de intervjuade upplever relationerna mellan arbete och 

eventuella framtida hinder som hälsa och sjukdom. De ger en bild av deras eventuellt 

begränsade förutsättningar för att kunna stanna kvar inom arbetslivet. Det framgår av 

intervjuperson 8 att han är medveten av att något kan hända, exempelvis en olycka, vilket kan 

leda till att det begränsar hans möjlighet att arbeta. På liknande sätt uttalar sig även 

intervjuperson 2. Detta kännetecknas av begreppet fjärde åldern, det vill säga att hälsan begränsar 

möjligheterna att göra det man vill. Intervjupersonerna uttrycker sin oro över de begränsade 

möjligheterna att välja vilka arbetsinsatser de vill utföra. De anser att hälsan är det mest 

avgörande faktorn för framtida arbete.  I berättelserna visas tydligt att det träder fram en osäker 

bild av hur hälsan kommer att se ut i framtiden. Intervjupersonerna betonar att hälsan är den 

viktigaste faktorn som avgör deras framtida aktiviteter och sysselsättningar.  

 

4.2.2  Framtida arbetsanpassning 

Flera faktorer avgör människors vilja att anpassa sig till de arbetsuppgifter som finns och ta till 

sig ny kunskap, menar några av de intervjuade.  

   

Jag tycker att arbetsgivaren har ett ganska stort ansvar för att man på något 
sätt, hur lämplig man är, hur benägen man är att ta till sig nya rön och ny 
kunskap /.../. Det kan ju vara svårt att själv avgöra tänker jag.  

 

Ibland är det så att det blir bra för några att gå i pension. Jag har båda exempel 
på mitt jobb, är man inte så benägen att ta till sig ny kunskap, utan så här gör 
vi, så har vi alltid gjort, så här ska det vara /.../ då är bra att man går i pension. 
                             IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

 

Jag jobbade mycket på nätterna och jobbar lite ideell faktiskt. Jag ser ju väldigt 
mycket, många gamla har inte besök, de kommer inte ut och får inte 
promenader. Jag jobbar på aktivitet i dagsläget men jag har gjort någonting som 
är jätte uppskattat faktiskt utan att ta betalt. Då var att läsa högt och sitta med 
dem dricka kaffe och prata en stund. Det ger mycket tillbaka. Det skulle jag 
vilja fortsätta med.                                     IP:6 kvinna 50+ arbetar i äldreomsorgen. 

 

Den kvinnliga intervjuade uttrycker i sina uttalanden ett annat perspektiv och menar att i olika 

situationer måste man anpassa sig utifrån individens egen förmåga och intresse. Det är 

nödvändigt att vissa personer går i pension. Samtidigt påpekar hon, att dagens organisationer 

kräver olika typer av nya kunskaper som vissa individer ofta har svårt att ta till sig av olika 

anledningar. Här kan vi se en koppling till den tidigare definitionen av fjärde åldern, som anses 
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vara den sista delen av livet fylld med svårigheter (Laslett 1996; Andersson 2008).  

Arbetsgivaren har stort ansvar gällande de äldres anpassning till arbetsuppgifterna och 

arbetstiden, enligt henne. Arbetsgivaren bör kontinuerligt uppdatera alla anställda på 

arbetsrelaterade nyheter, med tonvikt på de äldre medarbetarna för att de ska kunna fortsätta att 

arbeta. Detta är enligt henne väsentligt, då det är svårt att avgöra själv om man är lämplig eller 

inte. Medan den kvinnliga intervjuperson 6 beskriver att det är värt att utföra ett arbete ideellt, 

utan någon form av ersättning. Sammanhanget kan kopplas till en undersökning av Svedberg, 

Von Essen och Jegermalm (2010) som visar att svenskarnas ideella arbetsinsats fortsätter att 

öka jämfört med ett internationellt perspektiv.  
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Frågan om fortsatt arbete efter 65, motiveras på annat sätt av nedanstående intervjupersoner; 

 

Jag har bekanta som har fortsatt att arbeta ända upp till 80 årsåldern, /.../ och 
han är fri företagare och har ett tryckeri och tycker om att arbeta, och har 
fortförande vissa kunder; men det blir på hans villkor. Och kan man ha ett 
arbete där åldern /.../ man kan anpassa arbetstiden efter det man orkar, det är 
då bara en fördel för individerna att ha en sysselsättning. Jag hörde på radio 
idag om en herrfrisör som var 96 år och fortförande arbetar.   

                                   IP:4 man 80 år och pensionär. 

     

Det är ju också en skillnad att ha en arbetsgivare som säger att du får inte jobba 
deltid. Vi måste ha in nya och då blir det ju här med lagstiftning. Man har 
möjlighet så får man eller om man ska ha rätt att jobba längre. Jag har en 
kollega, nu fyller han 65 i år och han vägrar att gå i pension. Han ska jobba så 
länge han får och skulle han få jobba upp till 80 år så skulle han göra det. Det 
är inte alla som är lämpade att vara kvar.              IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

 

Intervjuperson 4 betonar i ovanstående citat att det handlar om äldres egna attityder om sig 

själva, något som används för att nå vissa mål (Andersson 2008). Detta är en livsstil som kan 

anpassas till individen. Intervjupersonen ger ett exempel på en bekant som arbetar trots att han 

har fyllt 80 år. Han arbetar på sina egna villkor och anpassar sin arbetstid. Är man intresserad av 

sitt yrke kan man fortsätta arbeta, menade han. Men man väljer sin arbetstid utifrån sin egen 

förmåga. Detta betyder att individen själv kan bestämma över sitt eget arbete och arbetstid. 

Dessutom menar han att man inte ska vara fixerad på sin kronologiska ålder, utan man ska göra 

det man orkar och känner för. Det vill säga att man gör det bästa av sin situation, vilket är en 

fördel för individen. Man kan fortsätta att arbeta trots sin höga ålder, påstår han. Dock finns 

forskning av Sjögren, Lindquist och Wadensjö (2009) som visar på olika faktorer som påverkar 

människor att avgå från arbetslivet. Detta innebär att vissa individer lämnar arbetslivet tidigare 

medan andra fortsätter. Medan den kvinnliga intervjuade menar att arbetsgivaren har stort 

ansvar på området. Vidare innebär det att arbetsgivaren bör se till att de anställda erbjuds att 

stanna kvar på arbetet på heltid eller deltid. Det skulle underlätta med en lagstiftning som 

möjliggör för individen att få fortsätta arbeta. Samtidigt påpekar hon att alla individer inte är 

lämpade att fortsätta arbeta. Dessa resonemang kan relateras till begreppet fjärde åldern, vilket 

innebär att människor då inte är aktiva i arbetslivet (Laslett 1996; Andersson 2008).  

 

Sammanfattningsvis framgår, att den bild av fjärde åldern som porträtteras av Lasletts (1996) teori 

där personerna framställs som sjukliga, vårdbehövande och en belastning på samhället inte 

stämmer med den bild som intervjupersonerna framför delvis baserade på verkliga upplevelser. 
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Enligt de intervjupersonerna är det inte lika självklart att alla människor kan ha den aktiva livsstil 

som de en gång hade (Torres och Hammarström 2007; Andersson 2008). Människor är olika 

och har olika motiv och förutsättningar för att vara aktiva i arbetslivet.   

 

Tema 3: Möjligheter till aktivitet för den äldre människan   

Begreppet Ålderism förklaras ofta som att man tar ifrån människans rätt till arbete eller något 

som begränsar i arbetslivet. En definition av ålderism betyder ”stereotypa föreställningar eller 

åldersdiskriminering som utgår ifrån en människas ålder” och kronologiskt åldrande 

(Andersson2008; www.äldreicentrum.se/). Vidare innebär begreppet enbart negativa bilder av 

äldre (Berg 2007) medan andra hävdar motsatsen.                                       

 

4.3.1  Värdet av äldres arbete  

Det finns många förmågor bland de äldre som vore ett misstag att inte utnyttja. Kilbom Åsa 

skriver i boken Arbetsliv och hälsa (1997) att sedan 1987 har förändringarna för äldre människor i 

arbetslivet knappast gynnat deras möjligheter att yrkesarbeta. Snarare är tvärtom, det vill säga 

att äldres situation på arbetsmarknaden försämrats. Genom att många äldre ofta 

förtidspensionerades blev de därigenom arbetslösa (Kilbom 1997:143). En av de intervjuade 

uttrycker sig så här:  

 

Jag menar att äldre skulle kunna göra insatser inom skolverksamheten. Jag 
tycker det är bra att mina kunskaper och erfarenheter kommer att göra nytta, så 
känner jag. Jag märker att det jag kan, kan inte de yngre.   

     

Vi behöver kanske några extra lärare i skolan och det finns kanske 
pensionerade lärare som vill hjälpa till. Men det måste vara organiserat och det 
är viktigt /.../.  Det är så att vissa saker kan jag och har lärt mig ett annat sett 
som de kanske inte kan. Man kan komplettera med varandra.  

 

Och sen tror jag att andra organisationer hänger med i tåget.  I 
arbetsförmedlingen och andra ställen man skulle kunna ta vara på och gå 
genom vilka är de som ska gå i pension och vad har de för utbildning. Jag 
önskar att det skulle finna organisationer i samhället som kan ta vara på det 
här. Jag skulle kunna tänka mig åka ut och föreläsa det jag kan och många 
andra inte kan, då gäller det att någon organisation ordnar detta /.../.  

                                                              IP: 3 man 65+ språklärare. 
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Ovanstående citat visar tydligt att man vill bidra med sin kunskap och erfarenhet och inser att 

man har något värdefullt som inte bör gå till spillo. Man skulle kunna tro att äldres 

arbetsdeltagande nu torde vara särskilt intressant i den meningen att gruppen av aktiva och 

friska äldre ökar (Westerholm 2010; SENIOR 2005; Lindh 2007). Det är viktigt att ta vara på 

olika personernas kunskap och erfarenhet och på ett organiserat sätt relatera dem till samhällets 

behov, anser intervjuperson 3.  Dessutom menade han att yngre människor ofta saknar den 

kunskap och erfarenhet som han har. Det är till exempel en möjlighet, att pensionerade lärare 

skulle kunna hjälpa till som extra lärare i skolan, säger han. Han efterfrågar ett system, kanske 

hos Arbetsförmedlingen, som organiserar tillsättningen av tjänsterna. Han vänder sig också till 

andra organisationer, till exempel större företag, länsstyrelser, kommuner, som skulle kunna ta 

mer ansvar genom att ” ta vara på och gå genom vilka är de som ska gå i pension och vad har 

de för utbildning och erfarenhet”. Själv kan han tänka sig att bidra med det han kan, genom till 

exempel föreläsningar.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan man konstatera att det blir allt viktigare hur individerna 

värderar sina aktiva arbetsliv. Intervjupersonen ger också förslag på hur dessa kunskaper och 

erfarenheter skulle på ett organiserat sätt kunna tillvaratas och matchas till samhället behov. 

Frågan är i vilken utsträckning kan och bör äldre i praktiken fortsätta att arbeta och hur länge? 

En fråga som inte har framkommit något svar. Det är högst individuellt och är föränderligt 

med tiden, sannolikt på en reducerande skala. Det vill säga både den fysiska och intellektuella 

kraften avtar oftast gradvis med åldern. Tidigare studier av Kilbom (1997) har dock visat att de 

äldres möjligheter till att delta i arbetslivet inte är positiva, tvärtom (s.143). Det framkommer 

också att de äldre som har uppnått pensionsåldern och ofrivilligt slutat sin anställning, har 

mycket svårt att få en annan anställning vid den åldern (Sjögren Lindquist och Wadensjö 2009).  

 

4.3.2  Konkurrens – Rätt till arbete  

Konkurrens och allas rätt till arbete är två huvudfaktorer i sammanhanget som måste tas 

hänsyn till. Arbetslöshet bland ungdomar och deras rätt till arbete är något som har diskuteras 

gång på gång förut. Men man kan emellertid konstatera att det går trögt att få in dem i 

arbetslivet. Nedan beskrivs att de val man gör idag är avgörande för äldres valmöjligheter att 

vara kvar i arbetslivet. Några av de intervjuade resonerar så här; 
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Många ungdomar har inget arbete och de behöver ha det istället. Visst har vi 
erfarenhet men de unga måste få ett arbete. Så det /.../ man ska inte hålla på 
till längre än 67 år, det tror jag inte förstås. Det är väldigt stort arbetslöshet 
bland ungdomar och det är synd om dem. De behöver ju verkligen komma in i 
arbetsmarknaden. Annars har de ingen chans.             IP:1 Kvinna 65+ pensionär. 

 

Det är både för och nackdelar, de ungdomarna vill ha jobb. Det blir ju ett 
hinder för unga egentligen, med den arbetslösheten vi har. Men samtidigt det 
där med att dem behöver det sociala dom äldre också.                                            
    IP: 8 man 40+ snickare och egen företagare. 

   

 Det är bra att blanda unga och gamla vilket har försvunnet i vårt samhälle och 
 det är tragisk.                                     IP:6 kvinna 50+ arbetar inom äldreomsorgen. 

   

De som har jobb på arbetsmarknaden och vill vara kvar och då blir ännu 
svårare för unga människorna att faktiskt ta sig in i andra ändan. Så att man 
måste tänka väldigt stort. Jag skulle väl kunna /.../ om jag redan har en pension 
som jag kan leva på. Om jag tar jobb ifrån någon som skulle behöva jobb, då 
skulle jag nog tänka att det är inte jag som ska ha det här jobbet, utan lämna 
över det till någon ung och frisk person. Jag kan inte bara tänka på att jag vill 
fortsätta, det här är min plats, jag måste ju titta lite /.../.                                                       

      IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman 

 

Ovanstående citat framhåller att ungdomsarbetslösheten till någon del kan beror på att äldre 

håller sig kvar på arbetsplatsen. Naturligtvis spelar det roll vilka som vill och inte vill delta aktivt 

för att lämna över sitt arbete till någon annan, menar intervjuperson 1. Nästan samtliga 

intervjuade påpekar att allt för många unga inte har något jobb att gå till. Även en undersökning 

visar att ungdomsarbetslösheten är mycket hög i Sverige, långt över EU-genomsnittet. Unga har 

svårt att hitta jobb, vilket innebär att andelen sysselsatta personer under 25 år nästan fem gånger 

större än bland övriga svenskar, till exempel (www.svensktnaringsliv.se). Detta kan tolkas som 

konkurrens mellan de aktiva äldre och de arbetslösa unga på arbetsmarknaden. Det är 

avgörande hur konkurrensen mellan de friska äldre och de arbetslösa unga påverkas. ”Yngre får 

det sämre – äldre allt bättre” (Radio P1, 15 maj). Detta underlättar inte av att det samtidigt 

uppstår en konkurrens mellan äldre och yngres arbetsdeltagande. Ska äldre som vill och kan 

arbeta ha samma rätt till arbete som yngre?  Eller har de till och med skyldighet att bidra till 

samhället om de har förmågan?  

 

Samtidigt betonas av de intervjuade att äldre har erfarenhet men det måste överfaras till de 

unga, genom att se till att de har jobb. En av intervjuade tillägger bestämt att ingen ska fortsätta 

arbeta längre än 67 år. Andra anser att det finns både för och nackdelar med ovannämnda 

diskussion. Å ena sidan måste man se till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden för att 
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minska ungdomsarbetslösheten, å andra sidan är det också viktigt att de äldre får stanna kvar av 

sociala skäl. Medan den kvinnliga intervjupersonen 6 berättar att det på långsiktigt lönar sig att 

blanda unga och gamla människor på en arbetsplats. Detta stämmer delvis på teorin ”it is not 

only important to involve older people in learning to improve their knowledge but also to 

provide the opportunity for others to learn from them” (Ala-Mutka, Malanowski, Punie och 

Cabrera 2008:XXX). Det är faktiskt en fördel för både unga och gamla att kunna lära sig och få 

erfarenheter från varandra, menar man. Liksom intervjuperson 1 och 8 tänker även den 

kvinnliga intervjuperson 5. Hon säger att de som har jobb och vill vara kvar, gör det svårare för 

ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Därför förespråkar hon att vi måste tänka brett i 

den frågan. Det handlar om vilken väg vi väljer, att bibehålla arbetet eller sluta arbeta så fort det 

går, så unga människor kan ta över. Själv tänker hon att sluta arbeta tidigt. Men det bero på hur 

det går med hennes ekonomi efter pension, menar hon. Hon tycker, det är självklart att man ska 

lämna över jobbet till någon annan som behöver bättre.  

 

Ovannämnda diskussion handlar om huruvida det kommer att fungera i praktiken återstår att 

se. Andra hävdar, för att möta framtida utmaningar måste fler äldre människor delta aktivt på 

arbetsmarknaden. Det framgår också i samma studie att det blir allt viktigare ”ur den enskildes 

synvinkel att kunna arbeta längre. Detta för att kunna försörja sin ålderdom” (Rapport 2007: 9). 

Med andra ord är försörjningen efter pension en avgörande fråga. Det skulle kunna tolkas på 

två sätt; att vissa grupper alltid ska arbeta längre än andra på grund av ekonomiska skäl? För det 

andra, det i så fall skulle betyda att ungdomsarbetslösheten och rätten till arbete kommer att stå 

oförändrad? Men hur ska man då förklara detta när många hävdar att fler ”äldre” människor 

behöver arbeta längre samtidigt som Sverige måste bättre ta tillvara på äldres arbetskraft 

(Westerholm 2010; DN:s debatt, 8 juli 2012; SENIOR 2005; Lindh 2007; Riksdagsdebatt 26 

oktober 2012). Det finns alltså en stark fokusering på individen; en vision om att alla människor 

ska vara med och arbeta. Hur kan detta genomföras avseende framförallt människors hälsa och 

äldre som inte vill eller kan arbeta? Varje individ har sin egen syn på arbetsdeltagande. Alla 

varken kan eller vill delta i arbetslivet hur gärna de än vill. Jag återkommer till detta i 

slutdiskussionen.  

 

4.3.3  Livserfarenhet och kunskap  

Livserfarenhet erhålls inte över en natt. Man går igenom flera faser av personlig utveckling, ren 

kunskap, praktisk förmåga, ansvarstagande och social anpassning. Äldres livserfarenhet och 
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kunskap är särskilt relevant för vissa grupper (Westerholm 2010; SENIOR 2005; Lindh 2007). 

Dessa lyfts fram som viktiga och är till stor nytta för samhället. Här beskrivs hur 

intervjupersonerna själva ser på deras kunskap och livserfarenhet som samhällsresurs. Några av 

dem säger:   

Jag tänker mig nog att kunna fortsätta jobba och det är självklart då att 
mina kunskaper och erfarenheter kommer att fortsätta vara till gagn 
för samhället och för dem människor jag träffar.  

                                                                 IP:7 man 40+ gymnasielärare     
                                                            

Jag tror många som har jobbat längre, kan vara kvar för att förmedla kunskap 
till dem som kommer in. Så att blir jag kvar inom kriminalvården så tror jag 
inte omöjligt att man får fortsätta. Jag tänker att det som jag jobbar idag och 
den erfarenheten som jag har, så jag skulle kunna gå vidare och handleda andra 
i deras jobb. Då blir att först använder jag kunskap och sen kanske medla till 
andra som jobbar med klienterna.                       IP: 5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

 

Du som vet och du har ju varit så länge så att /.../ hur ska vi göra nu? Men 
erfarenhet [lång paus]. De tar verkligen hänsyn och vill att det är jag som ska ta 
tag i saker och ting. Man har jobbat då i trettio, trettiotvå år inom samma yrke 
så har man erfarenhet.                                            IP:1 Kvinna 65+ och pensionär. 

 

 

I ovanstående citat framkommer en tydlig diskussion kring kunskap och erfarenhet. Samtliga 

intervjuade talar i olika grad om att deras kunskap och erfarenhet kan göra nytta och att kan 

vara behövd av samhället i form av resurser. De är bärare av kunskaper och erfarenheter, vilket 

kan överföras vidare till andra generationer. Till exempel talar intervjuperson 7 om att genom 

fortsatt arbete kan man överföra just sin kunskap och erfarenhet till andra människor. Detta är 

viktigt ur ett samhällsperspektiv som han uttryckte i sitt uttalande. Även intervjuperson 5 

uttrycker liknande resonemang som intervjuperson 7. Hon menar, individer som har arbetat 

inom ett yrke en lång period, är mer erfarna. Om individerna får stanna kvar inom sitt 

yrkesområde kan de förmedla deras värdefulla kunskaper och erfarenheter till dem som ska 

arbeta inom samma yrke. Hon säger att om hon får vara kvar i sitt arbete, så kan hon sprida 

sina kunskaper och livserfarenheter till andra genom att handleda. Åsikterna kring kunskap och 

livserfarenhet bekräftas av intervjuperson 1. Hon berättar att på hennes arbetsplats, har hon 

sett att hennes kollegor uppmärksammar hennes sätt att arbeta. När hon uttalar ordet erfarenhet 

tar hon lång paus, sedan säger hon att många verkligen tar hänsyn till ”äldres” erfarenhet och 

vill lära sig av det. Detta kan tolkas som att intervjuperson 1 är mycket glad och stolt över sina 

arbetsinsatser, vilket hon förespråkar som en förebild för andra anställda. Hennes förklaring är 

tydligt förknippad med resursrelaterad kunskap och erfarenhet. Detta stämmer väl överens med 



 34 

en teori av Birgitta Odén (1992) som förespråkar fördelar med äldre människor. Det vill säga 

att äldre inte är en problemgrupp utan en resurs. Detta stämmer även överens med en annan 

teori av Boulton-Lewis (2006) som pekar också på behovet av äldres egenskapar inom 

arbetsledningen.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att äldre gärna vill delta i lärarprocessen. Äldre människor 

önskar att fortsätta använda sina livserfarenheter och kunskaper inhämtade under sitt långa 

arbetsliv genom att överföra detta till nästa generation. Särskilt sina djupare kunskaper och 

speciella erfarenheter kan vara mycket värdefulla för yngre arbetare. Eftersom nya verktyg och 

utrustning inte är nödvändigtvis utesluter betydelsen av kunskap uppbyggd med lång 

erfarenhet.  Å andra sidan finns ett antal olikartade bilder som visar äldres livslånga erfarenhet 

gentemot ungas; en positiv effekt på teknikutvecklingen och en annan utbildningsprofil. Med 

andra ord kan man säga att dagens unga är rörligare, med färskare och längre utbildning 

(Olsson 2002; SOU 2006).  

 

Tema 4: Diskrimineras äldre?  

För att förstå sammanhanget bättre, vill jag lyfta fram undersökningar som visar att äldre 

diskrimineras både inom och utom arbetslivet (Westerholm 2010; Jönson 2009; Nilsson 

2008; Andersson 2002/ 2008). (se avsnitt bakgrund). Det framgår också i debatten: ”det är 

uppenbart att äldre i Sverige diskrimineras eller särbehandlas negativt i olika avseenden, inte 

bara i arbetslivet” (DN:s debatt). Men något oväntat visade det sig att vissa intervjupersoner 

i denna undersökning, ger en annan uppfattning och förklaring angående äldres 

diskriminering. Frågorna jag ställde till personerna är följande: Anser Du äldre diskrimineras? 

Ser Du något samband mellan äldres arbetsdeltagande och diskriminering? Nästan samtliga 

intervjupersoner svarade så här:  

 

 Jag har aldrig känt mig diskriminerad.  

                                         IP:4 man 80 år konstruktör och pensionär. 

 

Nej, det upplever jag inte, det kan jag inte säga, utan inom arbetet är det ju mån 
om istället att ta vara på kunskap och all livserfarenhet. Jag upplever ingen 
diskriminering.                                                           IP:1 Kvinna 65+ pensionär.  
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Ju äldre man är ju mer erfarenhet har du då liksom, det tar du ju nytta av 
liksom. Jag menar jag lär mig ut av äldre. Det är ju olika knep och det är ju 
olika grejar och man kan göra en sak på två olika sätt den ena smärtare än den 
andre så att, nej. Jag har inte hört något speciellt om det faktiskt. Det måste jag 
säga.                           IP: 8 man 40+, snickare och egenföretagare. 

 

 

Samtliga säger att de inte har upplevt åldersdiskriminering. Både intervjuperson 4, (värd att 

notera att han är 80 år) och intervjuperson 1 har samma åsikter; Hon har inte känt sig 

diskriminerade på grund av ålder, tvärtom. Istället uppfattar hon att bland de äldre finns 

kunskap och erfarenhet som man kan ta vara på och uppskattar. På liknande sett resonerar 

även intervjuperson 8. Han betonar att äldre människor oftast har mer erfarenhet än yngre. 

Han säger också att han lär sig av äldre. Eftersom de har olika idéer att lösa ett problem, det vill 

säga att äldre är mer erfarna än yngre, enligt honom. Han har inte hört talas om att äldre har 

diskriminerats på grund av åldern. Andra intervjuade har en något annorlunda uppfattning; 

 

Det är en tolkningsfråga och modifikation och så har jag en arbetskamrat som 
är 63 år. Jag ser ju att hon är väldigt trött och bara för det diskriminerar vi inte 
henne men vi är rädd om henne.   
                                   IP: 6 kvinna 50+ arbetar inom äldreomsorgen. 

 

Alltså, i det yrkes område som jag har så är det ju nästan tvärtom, då blir man 
ju inte färdig förrän man har en viss ålder och att man blir sedd lite över axeln 
när man är ny examinerad. Så jag skulle säga att det är precis tvärtom. Hos 
socialtjänsten till exempel anställer någon som är 55-58 som vill göra saker, så 
får ju de jobben långt före de som är unga. Man får inte vara för ung.  När jag 
började jobba som 24-åring så tyckte dem att jag inte kunde någonting och jag 
fick hela tiden hålla på att hävda att man faktiskt kunde något och att jag kunde 
längta efter att bli över 40, 45, 50 sådär.                            

 

Jag skulle säga att det nästan är tvärtom just i min bransch. Men sen så läser 
man ju om i media att det är svårare att få jobb om man är äldre, 55 eller 63. 
Då är det svårare för någon att få anställning.      IP:5 kvinna 40+ statstjänsteman. 

 

På samma fråga svarar även intervjuperson 6. Hon menar att det beror på hur vi själva tolkar 

åldersdiskriminering. Hon tar upp ett exempel från hennes arbetsplats; Trotts att en äldre 

kvinna ser trött och gammal ut diskrimineras hon inte för sin ålder, utan visas i stället omtanke. 

På liknande sätt tänker även intervjuperson 5. Ju längre erfarenhet man har, ju mer uppskattad 

är man och därmed har man också lättare att få arbete inom branschen.  
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Ovanstående diskussion om åldersdiskriminering stämmer inte överens med undersökningar 

som visade; äldre diskrimineras och särbehandlas både inom och utom arbetslivet (Westerholm 

2010; Jönson 2009; Nilsson 2008; Andersson 2002/ 2008; DN:s debatt) som jag tidigare 

presenterade. En intervjuade hävdar att åldersdiskriminering finns i vårt samhälle, vilket 

framgår tydligt i nedanstående citat:  

  

Det finns åldersdiskriminering i vårt samhälle gentemot andra samhällen där 
man värderar ålder högt. Risken finns att det blir väldigt, ja det kan låta att jag 
är elakt men samhället är fyrkantigt och samhället nästan fantiserat. Det blir 
nästan barnsligt ibland alltså, det behövas äldre som kan styra upp lite och ge 
andra perspektiv. Det kan jag se att det finns en dold kanske kan man säga 
intensiv diskriminering på det sättet att man inte riktigt accepterar äldres 
ärderingar /.../. Det skulle bli rikare om man har gjort det.                       
                                IP: 3 man 65+ språklärare. 

 

Citatet ovan beskriver hur intervjuperson 3 upplever bilden av äldre och åldersdiskriminering i 

svenskt samhälle. Han menar att diskriminering av äldre finns mer i vårt samhälle jämfört med 

andra samhällen, där åldern värderas högt. Han upplever att vårt samhälle är mer ”fyrkantigt 

och fantiserat”. Den negativa människosynen på äldre är allmänt accepterad i vårt samhälle, 

anser han. Detta ledar till att äldre särbehandlas och diskrimineras. Enligt honom finns dold 

diskriminering, vilket han kallar för intensiv diskriminering. Denna eftertryckliga diskriminering 

skapar en negativ syn på äldre, vilket stämmer helt överens med undersökningar som visar att 

äldre diskrimineras och särbehandlas (Westerholm 2010; Jönson 2009; Nilsson 2008; 

Andersson 2002/ 2008; DN:s debatt). Äldres värderingar uppskattas inte i dag. Detta mönster 

är mycket vanligt och så komplext att det kräver både upplysning och attitydförändringar 

(Andersson 2008; Nilsson 2008; Westerholm 2010). Även om bara en av de intervjuade hade 

en annan uppfattning om de stereotypa föreställningarna och åldersdiskrimineringen. Ändå kan 

man konstatera att flera studier pekar på att det förekommer negativa stereotypa föreställningar 

om äldre (Andersson 2008; Westerholm 2010; DN:s debatt, 8 juli 2012; SENIOR 2005). 

Samtidigt finns det ett uttalat krav och utmaningar från samhället att äldre måste stanna kvar 

länge i arbetslivet (Westerholm 2010; DN:s debatt, 8 juli 2012; SENIOR 2005; Andersson 

2008; Lindh 2007). Ett sådant ökad arbetsdeltagande bland äldre minskar kostnaderna för 

samhället. De äldre bör då utnyttjas till sin optimala kapacitet. För att det ska kunna ske får 

omgivningen inte nedvärdera deras insatser eller visa negativa attityder så att de känner sig 

sämre än nödvändigt och därigenom tappar viljan att delta i arbetslivet. (Andersson 2008:11, 

Berg 2007:13; Westerholm 2010 ).  
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5.  SLUTDISKUSSION  

Slutdiskussionen baseras på empiri- och resultatavsnitt där de enskilda intervjupersonernas utsagor jämförts i 

förhållande till vissa begrepp och det teoretiska ramverket. Här återkopplar jag till studiens frågeställningar och 

problembeskrivning.  

 

5.1  Möjligheter att välja - individuell anpassning 

Resultaten pekar på en del motsägelser när det gäller alla äldre människor ska fortsätta arbeta 

efter de har gått i pension, åsikterna om alla mår mycket bättre av att arbeta längre samt hur 

intervjupersonerna förhåller sig till att vara äldre och aktiv samt pensionär. Motsägelsefullheten 

ligger i att det inte nödvändigtvis verkar vara så att alla äldre inte vill och kan stanna kvar för en 

förlängning av arbetslivet. Det tycks inte heller vara så enkelt och självklar att alla människor 

(äldre) kommer att acceptera de uppkomna samhällsförändringarna. Förändringen är i sig en 

process som måste beaktas på flera olika nivåer – det strukturella och framförallt det 

individuella. I resultaten lyfts fram intervjupersonernas syn på människans motiv och 

arbetsförmåga samt intresse för fortsatt arbete och det politiska argument. Som syftar till att det 

finns utmaningar och krav från samhället är att ”svenskar bör jobba längre” (DN, 8 juli 2012) 

för att få högre pension till exempel. Det sägs också att man måste öppna arbetsmarknaden för 

äldre och de måste få chans att delta i arbetslivet mer nu än tidigare. Bland annat skrivs, ”hindra 

inte äldre från att arbeta” (Westerholm 2010:162) vilket inte är lika självklar bland de 

intervjuade.  

 

I resultaten framkommer tydligt, att det råder oenighet bland de intervjuade, om föreställningar 

i samhället att äldre människor ska arbeta mer. Resultaten visar också att det finns olika 

beskrivningar och uppfattningar när det gäller synen på äldre, äldres livserfarenhet och en 

förlängning av arbetslivet.   

 

Som framgått ovan, valde jag att dela in den tilltänkta intervjugruppen i olika kategorier 

yrkesgrupper, utbildningsnivåer, ålderskategorier och kön. Detta diskuterade jag i avsnitt urval 

av intervjupersoner (se kapitel 3). Detta för att identifiera likasinnade med samma värderingar 

och gruppkänsla.  Men det visade sig att oavsett de olika kategorierna som pensionär, icke 

pensionär, akademiker, icke akademiker, yrkesgrupper samt kvinnlig eller manlig, ofta framkom 

likartade uppfattningar. Jag fick intrycket av att de intervjuade ofta var överens om flera frågor 
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över kategorigrupperna. Det som framkom tydligast var inom diskussionen om 

åldersdiskriminering. En av intervjuade upplevde då att åldersdiskriminering på svenska 

arbetsplatser fortfarande finns, vilket skapar ojämlikhet på arbetsmarknaden (Score 2003).  

 

Sammankopplingen av tredjeåldern som innebar att människor inte arbetar längre eller man inte 

arbetar av nödvändighet skiljer sig från det synsätt som intervjupersonerna belyste i resultaten. 

Vid första och andra frågan, a) Vill dagens pensionärer fortsätta att arbeta en tid till? b) Vill mogna 

(40+ år) människor som ännu inte uppnått pensionsåldern fortsätta att arbeta? Det visade sig att det råder 

delade meningar om hur livet kommer att se ut efter pensioneringen. Samtidigt framkommer 

indikationer på att fortsätta arbeta även man har uppnått pensionsåldern. Det finns intresse för 

en förlängning av arbetslivet bland vissa intervjuade. Men ännu viktigare var frågan om 

individuell arbetsanpassning. Åsikterna om hur detta ska fungera i praktiken var många. Det 

framkom personliga och känsliga uppfattningar om arbetslivet av olika slag, vilket man måste ta 

hänsyn till, menade de intervjuade. De viktigaste faktorerna var hälsa och ekonomi. I det 

sammanhanget är viktigt att lyfta fram, att intervjupersonerna värderar och jämför olika 

kombinationer av inkomst och fritid, när det gäller att sluta eller att fortsätta arbeta (Sjögren 

Lindquist och Wadensjö 2009). En del av intervjuerna har emellertid inneburit att personernas 

ögon öppnat sig för nya vägar och möjligheter i senare delen av livet.  

 

5.2  Delaktighet i samhället  

Resultaten visar mycket tydligt önskan att själv få välja, hur länge man vill arbeta. Detta var en 

mycket viktig diskussion i intervjuerna. Det betraktas av samtliga intervjuade som en 

förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden. På frågan, c) Hur mycket och hur länge kan de 

tänka sig arbeta? Gällande denna fråga fanns det ett relativt stark stöd för att arbeta på deltid. 

Samtidigt ansåg de det beror på arbetets innehåll och schemaläggning. I en tidigare studie 

(Score 2003) diskuterades fördelarna och möjligheterna med flexibla anställningar på 

arbetsmarknaden. Dessutom önskar många att själva få bestämma, utifrån sin egen förmåga 

och intresse, vad de vill arbeta med samt hur länge. Intervjupersonerna ger uttryck för att deras 

intresse för arbete efter pensioneringen inte innebär att de vill ta arbete från de yngre. Detta kan 

förklaras av att det inte är de äldres arbetsdeltagande i sig som utgör ett hot – snarare är det hur 

man förhåller sig till samhällets framtida krav på ett längre arbetsliv och det faktum att 

livslängden ökar och livsstilen blir mer aktiv på grund av godare hälsa (Westerholm 2010; 

SENIOR 2005; Lindh 2007). 
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Det ansågs viktigt för äldre att känna delaktighet och ha inflytande i samhället. Detta innebär i 

sin tur att individerna upplever att deras tillvaro är meningsfull. En av intervjuade säger: ”nu 

har jag gått i pension, så dels vill jag välja att fortsätta arbeta som jag gör nu, men också vill jag 

ägna mig åt politik”. Detta bekräftas av tidigare studier av Svedberg, von Essen och Jegermalms 

(2010) och även Jeppsson (1998) som påvisar att svenskarna vill delta i arbetslivet samt 

engagera sig och göra frivilliga insatser. Delaktighet och inflytande, dessa faktorer påverkar 

individernas möjligheter att lägga sin tid på någon slags sysselsättning – vilket för många 

upplevs som meningsfullt i samband med pensioneringen. De intervjuade berättade att äldres 

delaktighet och inflytande på olika nivåer kan ge stöd till individens eget val för att påverka den 

egna livssituationen (Score 2003). Samtidigt måste delaktighet bedömas utifrån varje enskild 

individ och dennes intresse och förmåga att vara aktiv. Människor vill vara med och påverka 

beslut som berör dem själva. Jag fann ett ökat intresse för fortsatt deltagande i arbetslivet och 

viljan att prova ett nytt arbete finns hos flera deltagare men det finns också undantag. Många 

ansåg också att arbetsdeltagande är positiv både för hälsa och ekonomi. Många hade en god 

övergripande förståelse för fördelarna med en förlängt arbetsliv.  

 

5.3  Äldre får arbete på ungdomars bekostnad? 

Det uppfattas av många att äldre människor tar arbete från ungdomar.  Att de saknar 

efterfrågad kompetens och i många fall fordrar en för hög ingångslön ingår ofta inte i 

diskussionerna. Jag la märke till att flera av intervjupersonerna uttryckte sin oro över 

ungdomars arbetstrygghet och ekonomiska säkerhet.  Det betonades att samhället, politikerna 

och makthavarna bör se till att det finns en arbetsmarknad som passar för både arbetsföra 

ungdomar och de äldre som vill och kan arbeta längre. Samtidigt påpekades att det finns flera 

orsaker till ungdomars arbetslöshet. Nästan samtliga intervjuade ansåg att för att leva ett 

självständigt liv krävs ett arbete.  För att bestämma över sitt eget liv, ekonomi och försörjning 

är det mycket viktigt att varje arbetsför individ har ett arbete. Utan en rimlig inkomst (arbete) 

kan människor uppleva att man hamnar utanför (det normala) samhället. Även i vissa sociala 

sammanhang blir det svårt om man inte har en rimlig inkomst, betonades starkt av samtliga 

intervjuade. 
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5.4  Kunskap och erfarenhet 

I intervjuarna framkom tydligt att äldre människor är bärare av kunskaper och livserfarenheter. 

Dock gäller det inte för alla äldre framhölls tydligt. Vid frågan om d) På vilka sätt anser de att deras 

kunskap och erfarenhet kan tas tillvara? Det visade sig att ta tillvara på de erfarenheter och 

kunskaper som äldre har, något som, enligt intervjupersonerna bör ses självklarhet. Deras 

kunskap och erfarenhet värderas högt av de själva, en bild av hur de själva upplever just deras 

kunskap och erfarenhet som är mycket värdefull samt användbar. Men om erfarenheten börjar 

bli för gammal, det vill säga har ett bäst före datum? Undersökningar (SCB 2002; SOU 2006) 

visar att det finns olikartade bilder av äldres livserfarenhet. Vidare innebär detta att äldre 

människor kanske har skiftande utbildningsnivå och utbildningsstandard det vill säga, vissa har 

gamla kunskaper förvärvade under en kort utbildningstid, vilket är inte tillämpbar i dag. Å andra 

sidan framhölls i en avhandling av Åhnby (2012) att äldre människors delaktighet utifrån en 

vardagslivskontext bör ses som värdefull resurs i samhället och dessa resurser ska lyftas fram 

samt tillvaratas. De flesta intervjuade uttryckte sin vilja att lära andra. Det framhölls att ha 

tillräckliga kunskaper för arbetsuppgifterna ger trygghet och samtidigt bidrar till god självkänsla. 

Frågan om e) hur anser de att de kan bidra med något som är till samhällets fördel. Gällande denna fråga 

framhöll de sig själva som duktiga och lämpliga. De ansåg sig ha stor resurskapacitet. De 

använde sig av uppskattningar, förknippade med tidigare arbetsprestationer. Några av de 

intervjuade menar att vi måste se till att äldre får ett nytt arbete eller stanna kvar inom sitt yrke 

även de har uppnått pensionsåldern för att därigenom kunna föra över deras 

arbetslivskompetens, kunskap och erfarenhet, från äldre till yngre. ”För en pensionär innebär 

detta att de kan välja att arbeta med det som intresserar dem och de kan arbeta i den omfattning 

som de själva vill” (http://center.hj.se). Denna arbetskraft anses som extra resurs av de 

intervjuade själva. Gällande sista fråga, f) hur upplever de att stanna kvar på dagens arbetsmarknad, 

ansåg deltagarna i denna studie att det är betydelsefull för enskild individ kunna själv välja sin 

arbetssituation. Ingen av de intervjuade personerna hade själva upplev åldersdiskriminering 

förutom en person.   

  

Man kan bli förvirrad av all information som handlar om äldres senare arbetsliv. Det 

informeras, och debatteras dagligen i olika sammanhang och associeras med framgång för 

politiker, företag och organisationer, liksom nationer (se Sjögren Lindquist, och Wadensjö, 

2009). Det ska och bör inrättas ett nationellt projekt för att stärka de äldres ställning i 

arbetslivet. Dessutom ska man se till att alla äldre får chans att delta på arbetsmarknaden. Det 

ska inte finna några hinder för dem (Westerholm 2010; DN:s debatt; SENIOR 2005) å andra 
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sidan ökar ungdomsarbetslösheten. I augusti var cirka 139 000 ungdomar mellan 15-24 år 

arbetslösa (http://www.ekonomifakta.se). ”Sveriges unga är en outnyttjad resurs” 

(http://www.socialdemokraterna.se) sa Stefan Löfven. Enligt Löfven ska ingen ung person gå 

arbetslös mer än 6 månader. Dessa frågor tas upp i nyheter, på TV, radio, tidningar, debatter 

och konferenser, ja i princip överallt. Vi vill så gärna prioritera satsningar som kan ge arbete till 

både den åldrande befolkning (äldre) och de arbetslösa unga som är en outnyttjad resurs, som 

Löfven uttryckte det. Man kan fråga sig vem som är mest lämpad att vara arbetstagare. Hur 

hänger ungas och äldres arbete ihop? Kan man ta ut en äldre arbetstagare och sätta dit en 

yngre? Är det olika i olika branscher? Eller kan man öka antalet arbetstillfällen på något vis? Så 

att både yngre och äldre kan få jobb? Dessa faktorer kan påverka både för yngre och äldres 

möjligheter att bli arbetstagare, vilket i sin tur också kan påverka arbetsplatserna till det sämre. 

Bortsett från alla politiska opreciserade löften och begynnande valfläsk, kvarstår följande fakta; 

Det måste bland företag och organisationer finnas ett behov av arbetskraft. Ingen anställer av 

ideella skäl. Särskilt för ett företag vars huvudsakliga syfte är att driva företaget så att aktieägarna 

får högsta möjliga vinst på investerat kapital. Arbetskraftens kunskap och erfarenhet måste 

passa den efterfrågade. Slutligen måste kostnaden (lönenivån) vara motiverad för arbetsgivaren. 

Vissa av de intervjuade nämnde att de som äldre mycket väl kan tänkas ha lägre lönekrav än de 

avtalsenliga bara de kan fortsätta att arbeta. Skulle det också kunna gälla ungdomar som vill 

komma in i arbetslivet?  

 

5.5  Förslag på vidare undersökning inom området 

Vidare undersökning inom området skulle kunna innebära att titta på, hur kan en kommun eller 

landsting planera sitt framtida personalbehov och tillgång, äldreomsorg, behov av mindre 

lättskötta bostäder, vuxenutbildning mm baserat på en representativ större enkätstudie av äldre 

personers önskningar inför pensionsåldern? Kan några äldre tänkas starta egen verksamhet?  Är 

befintliga institutioner i sin vidaste mening tillräckliga eller behöver de kompletteras. Behöver 

den nuvarande vuxenutbildningen anpassas till äldre människor och kanske separeras från 

yngre vuxna? Det vore även intressant att göra mer specificerade undersökningar där man titta 

på hur stor potentiell arbetskraft kommer att finnas bland äldre personer baserat på 

demografiska och medicinska data samt en större representativ enkätundersökning, och inom 

vilka områden? 
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6.  SAMMANFATTING 

Det övergripande syftet med denna masteruppsats var att undersöka om det finns intresse både 

bland äldre och gruppen 40+, att bidra med sina kunskaper och erfarenheter, efter att de har 

uppnått pensionsåldern. Vidare har jag undersökt om de ville fortsätta i sina gamla yrken, 

heltid/deltid eller göra något helt annat, som gagnar samhället. Jag har också tagit reda på vilka 

typer av sociala och strukturella hinder det finns för att de (pensionär och gruppen 40+) anser, 

ska kunna arbeta och i sådana fall vilka. Avsikten var att också undersöka vilka typer av 

kunskaper och erfarenheter de själva anser skulle kunna utnyttjas i samhället. Jag har i det syftet 

utfört åtta enskilda personintervjuer där en strukturerad intervjufråga använts. Nedan 

presenteras en kort summering av de viktigaste resultaten. 

 

Studien visar att det fanns ett allmänt intresse för att fortsätta att arbeta efter uppnådd 

pensionsålder. De flesta önskade att endast arbeta på deltid. Delaktighet och inflytande var 

meningsfullt för individerna. Detta sågs som positivt ur både individ- grupp- som 

samhällsperspektiv. På individnivå var sambandet mellan valfrihet och arbetsdeltagande mycket 

starkt. Valmöjligheterna betyder att man upplever att tillvaron är meningsfull. Detta visade sig 

ha stor betydelse för människors motivation att delta i arbetslivet. Studien visade också på 

nödvändigheten av att ha flexibla arbetstidsanpassningar på individnivå. Det visar också att 

äldre ofta framställdes som kompetenta, kunniga personer, vars resurser kan utnyttjas av 

samhället. Det framkom också att äldre människor är bärare av kunskaper och livserfarenheter, 

vilka kan tillvaratas och överföras vidare till yngre generationer, i stället för att gå förlorade. 

Vidare framkom också att bland de 40+, 2 av tre kunde tänka sig att ha en viss framtid i 

utlandet. Den tendensen fanns inte bland de något äldre som redan uppnått pensionsåldern. 

 

I studien framgick också att det fanns manuella arbetslivssituationer som var särskilt riskfyllda 

att utföra för äldre personer.  Det framkom också negativa faktorer som konkurrens mellan 

yngre och äldre vilket kan skapa opinion i samhället mot äldres fortsatta arbete.  Resultaten 

pekar på att blandningen av äldre och yngre människor skapar en kunskaps- och 

erfarenhetsöverföring samt gör att man får nya perspektiv på arbetsuppgifterna. Vidare 

framkom ett antal faktorer som påverkar individens valmöjlighet att delta arbetslivet; Det visade 

sig att uppfattningen bland de intervjuade, oavsett ålder, var vikten av att ta individuell hänsyn 

till varje människas behov av vidareutbildning, arbetstidsanpassning, intresse och förmåga. 
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Det nämndes att flera större arbetsgivare som kommun och landsting borde planera sina 

framtida behov baserat på liknande studier av äldre personers önskningar inför pensionsåldern.  

Också att undersöka hur stor potentiell arbetskraft det kommer att finnas på en ort bland äldre 

personer, baserat på demografiska och medicinska data och inom vilka områden de kan tänkas 

arbeta. Då endast ett fåtal personer intervjuades kan denna studie inte vara statistiskt 

representativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

7.  REFERENSER 

 

Andersson, L. (2002) (red) Socialgerontologi, Studentlitteratur, Lund. 

Andersson, L. (2008) Ålderism, Malmö. 

Ala-Mutka K., Malanowski N.,  Punie Y. and Cabrera M. (2008) Active Ageing and the Potential of 

ICT for Learning, JRC Scientific and Technical Reports, European.   

Berger, Peter-L. & Luckmann, T. (2003) Kunskaps sociologi, hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet, Falun.  

Bryman,  A. and Burgess R., (1999) Qualitative research, Volume 1, SAGE Publication, London. 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö.  

Bryman, A. (2004) Samhällsvetenskapliga metoder, andra upplaga, Malmö. 

Bente, Gullveig A. & Öyen, O. (2005) Etik och praktik i forskarens vardag, Lund.  

Boulton-Lewis, G. Buys, L. & Lovie-Kitchin, J. (2006) Learning and active aging, Educational 

Gerontology. 

Creswell, J. W. (2007) Qualitative Inquiry and reserchs. Designs, Thousand Oaks,  California: 

Sage Publications, Inc.  

Forma framtiden! (2004) Slutrapport från forskningsprogrammet Människan I framtiden, 

Institutet för Framtidsstudier, Stockholm. 

Gaunt, D. (2002) ”Kulturell och social olikhet” i Lars Andersson (red) Socialgerontologi, 

Studentlitteratur, Lund. 

Hallberg, D. (2007) Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning, En kunskapsöversikt, vid 

Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Institutet för framtidsstudier, 

Stockholm. 

I riksdagsdebatt den 17 november (2004) debatt i riksdagen om äldrevården.   

I riksdagsdebatt den 26 oktober (2012) Jobba längre, Interpellationsdebatt.  

Jönson, H. (2002) Ålderdom som samhällsproblem, studentlitteratur, Lund.  

Järvholm, B. (1997) (red) Arbetsliv och hälsa – en kartläggning, Arbetarskyddsstyrelsen, 

Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning, Helsingborg.  



 45 

Kvale, S. (2005) Den kvalitativa forskningsintervjun, studentlitteratur, Lund.  

Kilbom, Å. (1997) ”Äldre personer i arbetslivet” i Bengt Järvholm (red) Arbetsliv och hälsa – en 

kartläggning, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning, 

Helsingborg.  

Lindh, T. (2006) Generationsväxlingens problem och möjligheter ,Utredningen Nationell koordinator 

för unga till arbete SOU, Stockholm. 

Lindh, T. (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel åldrandets många möjligheter. Institutet för 

framtidsstudier, Stockholm. 

Laslett, P. (1996) A fresh map of life: The emergence of the third age, Weidenfeld and 

Nicolson, London.  

Minskaungdomsarbetslösheten 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/minskaungdomsarbetslosheten

_85034.html 2012-11-28. 

Nilsson, M. (2008) Våra äldre, Om konstruktioner av äldre i offentligheten, Institutionen för samhälls- 

och välfärdsstudier, Linköping.  

Nilsson, K. (2012) To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement 

decisions, Doktorsexamen, Department of Occupational and Environmental  Medicine, 

Faculty of Medicine, Lund University, Sweden.  

Odén, B. Svanborg, A. & Tornstam, L. (1980) Att åldras i Sverige, Natur och kultur. 

Olsson, H. (2002) Den äldre arbetskraften, Temarapport 2002:1 från Prognosinstitutet, SCB 

Stocklom. 

Rapport, (2007) Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning, en kunskapsöversikt, 

Regeringskansliet, stocklom.   

Rapport, (xxxx) Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv – Om ålderskodningar och myter som  skapar 

ojämlikhet, (DO) Diskriminerings ombudsman.  

Sjögren L. & Wadensjö, (2009) Arbetsmarknaden för de äldre, Rapport till Finanspolitiska rådet, 

institutet för social forskning, Stocklom universitet. 

Svedberg, L. von Essen, J. & Jegermalm, M. (2010) Svenskarnas engagemang är större än någonsin - 

Insatser i och utanför föreningslivet, Ersta Sköndal högskola Stockholm.  



 46 

Score (2003) Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya anställningsförhållanden, Rapportserie, 

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. 

SOU (2005) Äldrepolitik för framtiden: 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning. 

Slutbetänkande av den parlamentariska äldreberedningen, 2003:91   SENIOR 2005. 

SCB (2006) Sveriges framtida befolkning 2006-2025 Demographic reports 2006:2. Statistiska 

centralbyrån: Stockholm.  

SCB (2008) Befolkningens åldrande Hfors.pdf, Demografiska rapporter, Statistiska centralbyrån: 

Stockholm.     

SCB (2009) Sveriges framtida befolkning, 2009:1 Demografiska rapporter, Statistiska centralbyrån: 

Stockholm.     

SCB (2011) Befolkningsstatistik. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325911.aspx 04- 01-

2012. 

Socialstyrelsen (2004) Hälsa och sjukvård 2005:3 Statistik över kostnader för hälso- och  sjukvården. 

Svenskar bör jobba längre, Dagens nyheter, 2012-07-08. 

Sveriges Radio P1, 2012-10-12. 

Sveriges Radio P1, 2012-05-15. 

Taghizadeh Larsson, A. (2008) ”I tredje åldern med funktionshinder” i Eva Jeppson Grassman 

(red) Att åldras med funktionshinder, Studentlitteratur, Lund. 

Torres, S. & Hammarström (2007) ”Hög ålder som ohälsa och hot: Äldre människors 

erfarenheter” i Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin (red) Åldrandets betydelser, Studentlitteratur, 

Denmark. 

Tryck på att jobba längre, Sydsvenskan, 2012-11-26. 

Ungdomsarbetslöshet.http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungd

omsarbetsloshet-per-manad/?awc=&gclid=CJuAnZ3M5bICFSh2cAodUmYAEg 2012-10-03 

Unga ska inte vara arbetslösa.http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Unga-ska-

inte-vara-arbetslosa/ 2012-10-03. 

Vetenskapsrådet,(2006) 

ttp://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf.  

Westerholm, B. (2010) Tema: Äldre människor – en resurs diskriminerad inom och utom arbetslivet, 

Socialmedicinsk tidskrift.  

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325911.aspx
http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Unga-ska-inte-
http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Unga-ska-inte-


 47 

Åhnby, U. (2012) Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen . Framtidsverkstad  som idé och 

metod, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. 

Äldre som resurs för unga på 

arbetsmarknaden.http://center.hj.se/encell/aktiviteter/reportage/arkiv/ 2012-08-14 

Äldre i centrum. laga/Ahttp://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--

 Karlekens-lderism--det-finns/ 2012-11-07. 

 

 

 

http://center.hj.se/encell/aktiviteter/reportage/arkiv/
http://center.hj.se/encell/aktiviteter/reportage/arkiv/
http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--Karlekens-
http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--Karlekens-
http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2004-2002/Nr-32004--Karlekens-


 48 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågorna är:  

 

De som ska gå i pension om några år. 

 

1. Kan Du beskriva vad skulle Du välja göra när Du går i pension?  

2. Tycker Du att det är nödvändigt att äldre fortsätter arbeta mer?  

3. Ser Du några hinder för att fortsätta arbeta? 

4. Vill Du behålla ditt gamla yrke och arbeta heltid/deltid eller göra något annat?  

5. Ser Du något samband mellan äldres arbetsdeltagande och diskriminering? 

6. Anser Du att dina kunskaper och erfarenheter kommer att utnyttjas?  

 

De som har gått i pension  

1. Kan Du säga något om, vad har Du gjort sedan Du gick i pension? 

2. Hur ser Du på att andra äldre fortsätter att arbeta? 

3. Anser Du äldre diskrimineras?  

4. Tycker Du att dina kunskaper och erfarenheter utnyttjas?  Anser Du det görs? 

5. Hur ser Du på att de som menar att äldre ska arbeta?  

 

 

 


