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Abstract: detta examensarbete på kandidatnivå har sin utgångspunkt i den välfärdstatliga utmaningen 

som Sverige och de flesta utvecklade länder står inför i form av en åldrande befolkning. Det gör att vi i 

framtiden kommer vara tvungna att arbeta allt högre upp i åldrarna. Idag lämnar många arbetslivet 

redan kring 65 års ålder, trots att det är ekonomiskt gynnsamt för dem att fortsätta arbeta. Tanken med 

studien har varit att genom fem halvstrukturerade livsvärldsintervjuer utforska hur äldre kvinnor inom 

vårdyrken ser på sin arbetssituation, yrkesmässiga självbild och framtidsutsikter. Studien har visat att 

dessa är intimt förknippade med varandra och tillsammans ger en möjlig förklaring till varför alla fem 

planerar lämna arbetslivet inom några år. De mest centrala resultaten visar att respondenterna i 

arbetssituationen upplever att de utför samma huvudsysslor som förr, men att de tycker sig vara bättre 

på att utföra dem nu än när de var yngre. De anser också att de kan utföra arbetssysslorna bättre än vad 

deras yngre arbetskamrater kan. Detta känner de beror på deras erfarenhet, som är ett centralt schema i 

deras yrkesmässiga självbild. Ett schema som också bidrar till en god yrkesmässig självkänsla. Men 

erfarenheten för även med sig högre krav och mindre stöd från arbetsgivare och arbetskamrater. 

Avsaknaden av stöd gör att de äldre inte känner att de kan bevara sin nuvarande yrkesmässiga 

förmåga, då de hyser fördomen att man tappar sin yrkesförmåga med ålder. Stereotyphotet som detta 

innebär inhibiterar deras fortsatta yrkesliv därför att de känner att de måste lämna arbetet innan hotet 

kan realiseras. Möjligheten till att byta arbete finns inte heller då de känner att de åldersdiskrimineras 

på arbetsmarknaden och därmed blir det enda alternativet att avsluta yrkeslivet och gå i pension. De 

upplever också detta förfarande som något självklart och som förväntas av dem, då de hänvisar till en 

social representation kring korrelationen att nå en ålder kring 65 och att avsluta sitt yrkesliv.     

 

Nyckelord: Äldre, kvinnor, vårdarbetare, arbetssituation, halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, 

framtidsutsikter, åldersdiskriminering, ålderism, självbild, självkänsla, fördomar, social identitet, 

stereotyphot, sociala representationer 
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Inledning och bakgrund 

Ett på senaste tiden återkommande inslag i medias rapportering är att vi kommer vara tvungna 

att arbeta allt högre upp i åldrarna innan vi kan ta pension.  Det uppstår främst genom olika 

politiska utspel där det målas upp som en nödvändighet. Ett framträdande exempel är då 

Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister och moderaternas partiledare, den 7 februari 2012 

framförde att han föreställer sig ett arbetsliv upp till 75 års ålder (TT, 2012). Efterspelet till 

uttalandet blev en livlig debatt som drevs genom flertalet artiklar och nyhetsinslag på tv. 

Bakgrunden till att pensionsålderns förändring gång på gång kommer upp till diskussion är att 

den svenska befolkningens demografi, liksom den i de flesta utvecklade länder, står under 

förändring. Det blir allt fler som når högre upp i åldrarna. Det blir således allt fler individer 

som den arbetande befolkningen måste försörja. Detta har tagits fasta på i ett delbetänkande 

från pensionsåldersutredningen betitlar Längre liv, längre arbetsliv utgiven 2012 (hädanefter: 

SOU:2012). Medellivslängden har i Sverige ökat från att under början av 1900-talet varit 51 

år för män och 54 år för kvinnor till att 2010 vara 79,5 respektive 83,5 år. Den prognostiseras 

också under de kommande åren öka avsevärt i förhållande till dess nuvarande siffror (enligt 

SCB i SOU:2012, ss.105-107). Med detta i åtanke kommer det med dagens pensionsålder 

uppstå en skevhet i försörjningsbördan. Kort sagt: alltför få kan inte försörja alltför många.  

Det här är utgångspunkten i denna uppsats. Tanken är att i denna studie plocka ned den höga 

abstraktionsnivån som diskussionen ligger på och se till upplevelser hos individer som 

faktiskt kan komma att påverkas av en höjd pensionsålder. Detta genom att utifrån en 

avgränsad grupp framställa täta beskrivningar rörande hur de uppfattar sin situation som äldre 

på arbetsmarknaden och hur de ser på det kommande uttaget av pension (se: Metod, insamling 

av data eller Bryman, 2011, s.355). Men innan det kan ske behövs ett ramverk presenteras 

bestående i hur pensionssystemet och pensionsbeteendet ser ut i dagens Sverige.   

Dagens ålderspensionssystem i Sverige kan kortfattat beskrivas som bestående av tre 

övergripande delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. För dem som är födda 

efter 1954 består den allmänna pensionen av inkomstpension och premiepension. 

Inkomstpensionens storlek beror på hur stor arbetsinkomsten har varit, när man går i pension 

och hur inkomstutvecklingen sett ut i Sverige. Premiepensionen är också beroende av inkomst 

men beror dessutom på hur fonderna som valts har utvecklats. Det finns också en 

garantipension som går under den allmänna pensionen. Den går ut till de som har haft liten 

eller ingen inkomst. Tjänstepensionen kommer från ens arbetsgivare och består i 
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ålderspension, efterlevnadsskydd och sjukförsäkring. Den sista delen är privat pension som 

sparas ihop på egen hand. Den åldersgräns som finns rörande pensionsuttag är att den 

allmänna pensionen kan tas ut helt eller delvis från och med 61 års ålder. Det finns också en 

åldersgräns som fastslår att det är en rättighet att få jobba upp till 67 års ålder och om 

arbetsgivaren accepterar det kan yrkeslivet fortsätta ännu högre upp i åren 

(Pensionsmyndigheten). Sammanfattningsvis kan två viktiga aspekter förtydligas; 1, systemet 

har en flexibilitet rörande när möjligheten till pension finns och när den faktiskt tas ut av den 

äldre, samt 2, det är ekonomiskt gynnsamt att jobba högre upp i åren då pensionen därmed 

blir högre. Detta är alltså hur själva reglerna ser ut, nästa stycke kommer beröra hur de följs.  

Pensionsbeteende handlar om när folk faktiskt tar ut sin pension. I Sverige har medelåldern 

rörande uttag av ålderpension länge legat stadigt kring 65 år. På senare år har det dock 

uppstått tendenser till att allt fler tar ut den tidigare samtidigt som en mindre, men också 

ökande andel, tar ut den senare. Det verkar således finnas fog för att tala om en icke-

formaliserad pensionsålder som ligger på 65 år och som verkar ruckas en aning, men ändå 

håller sig kvar. Värt att nämna är dock att en viktigare aspekt ur samhällsekonomisk 

ståndpunkt än när folk tar ut sin pension är utträdesåldern, med andra ord när folk lämnar 

arbetslivet. Detta sker i regel tidigare än 65 års ålder; 2010 var genomsnittet för utträdesåldern 

ca 63 år. En generell tendens är dessutom att kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män 

(SOU:2012, ss.455-462). 

Sammantaget har Sverige ett ålderspensionssystem vilket ekonomiskt premierar att arbeta 

högre upp i åldrarna, samtidigt som det finns en generell tendens till att ta ut pension kring 65 

års ålder och ett utträde från arbetslivet redan innan det. På samma gång finns ett tryck på 

välfärdssystemet att fler måste jobba högre upp i åldrarna, för att det i framtiden ska bli 

möjligt att ge dem ett fullgott stöd i form av pension. Varför uppstår detta tryck? Eller rättare 

sagt: varför jobbar inte fler högre upp i åldrarna om det är ekonomiskt gynnsamt för dem?  

I delbetänkandet från pensionsåldersutredningen framkommer en rad möjliga förklaringar till 

det här. En sådan är hälsofaktorers påverkan på beslutet; där arbetsoförmåga leder till ett 

framtvingat pensionsbeslut. Men det har också visat sig att dagens äldre är allt friskare och att 

det finns generella tendenser till en förbättrad självskattad hälsa hos äldre. Rörande arbeten 

som inte involverar en större fysisk ansträngning har det också visat sig att den mentala 

arbetsförmågan på gruppnivå är nästintill oförändrad minst upp till 70 års ålder. Viktigt att 

poängtera är dock att det finns individuella skillnader, som till exempel består i typ av arbete 
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som spelar en större roll för den allmänna hälsan än ålder (SOU:2012, ss.117-122,s.142). 

Fysisk ohälsa och pension kommer inte att vara i fokus i denna studie, men förtjänar ändå att 

nämnas på grund av dess intima band. Två andra viktiga förklaringar som också lyfts fram i 

delbetänkandet är för det första pensioneringsnormen, vilken också har berörts tidigare i 

denna text. Många ser 65 år som en övre gräns för arbetsdeltagande och som en ålder där man 

bör gå i pension.  För det andra förevisas äldres situation på arbetsmarknaden som en 

förklaring (SOU:2012, s.22, ss.237-239). Äldres situation på arbetsmarknaden har börjat 

förbättras på senare tid, till exempel genom att diskrimineringslagstiftningen sedan 2009 även 

inkorporerar ålder (SFS 2008:567). Men än finns mycket kvar att göra för att förbättra deras 

ställning på arbetsmarknaden. Här har sociologin och socialpsykologin sin del att bidra med, 

både gällande ifrågasättande av pensioneringsnormen och belysande av arbetande äldres 

situation.  

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur äldre kvinnor inom vårdyrken upplever 

sin situation på arbetsmarknaden. Urvalet specificeras närmare under avgränsningar i 

syftesdelen och i tidigare forskning och teori. Konkret rörande förfarandet i studien har deras 

upplevelse av arbetssituation kopplats till deras yrkesbundna självbild, vilket i sin tur har 

ställts i relation till deras framtidsutsikter och kommande pensionsbeslut. Den övergripande 

tanken är att genom bland annat socialpsykologiska teorier kring självbild och sociala normer 

bringa ljus till deras resonemang kring pension och arbetssituation. När detta sedan 

genomförts har resultatet ställts i relation till den generella välfärdspolitiska utmaningen som 

presenterats som bakgrund i denna inledning. Den genererade fylliga och exemplifierande 

bilden av deras upplevelser i yrkeslivet kan således även säga något om hur det möjligen kan 

se ut på en större skala och relateras till varför/om det kan vara problematiskt att höja 

pensionsåldern. Detta resonemang återkommer och utvidgas i diskussionen. 

Uppsatsen har följande disposition: först har syftet redogjorts för och där behandlas också de 

avgränsningar som gjort för studien. Efter det har tidigare forskning och teori tagits upp. Detta 

genom ett tudelat närmande; först en generell introduktion av för syftet relevant forskning 

rörande äldres situation på arbetsmarknaden, som följts av en presentation av 

socialpsykologisk teori och begrepp som brukats i analysen. Efter det har metoden 

presenterats. Där har inhämtandet av empiri, etiska osäkerhetsområden och analysförfarandet 

redogjorts för. I nästa del har resultatet av analysen sin plats. Avslutningsvis sammanfattas 

och diskuteras också det som framkommit. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte har varit att utforska hur äldre kvinnor inom vårdyrken upplever sin arbetssituation 

och ser på sin yrkesmässiga framtid rörande tre teman; åldrandets upplevda effekter, 

yrkesbunden självbild och framtidsutsikter. Detta med avsikt att undersöka om och i så fall 

hur de olika temana hänger samman och påverkar varandra. Tanken har varit att denna studie 

ska tjäna som ett exemplifierande för den undersökta gruppen, men samtidigt också belysa en 

möjlig problematik som kan finnas för äldre på arbetsmarknaden i stort. 

För att förtydliga vad som eftersträvats presenteras följande frågeställningar: 

 Upplever sig den äldre i sitt yrke vara påverkad av sin ålder och i så fall hur?  

o Upplever denne att hennes attraktivitet på arbetsmarknaden har förändrats och 

i så fall på vilket sätt? 

o Har arbetssysslorna som denne utför förändrats och i så fall hur? 

o Har dennes sociala interaktioner på arbetsplatsen förändrats och i så fall hur? 

o Finns det en förändring i hur uppskattad den äldre upplever sig vara på 

arbetsplatsen? 

o Finns det förändringar rörande tillgången till utveckling av kompetens? 

 Påverkas den yrkesmässiga självbilden i förhållande till ålder och arbetssituation och i 

så fall hur? 

 Hur ser yrkesmässiga framtidsutsikter ut i ljuset av de två ovanstående punkterna?   

 

Avgränsningar 

Fyra avgränsningar har gjorts med syftet i åtanke. Den första består i en åldersavgränsning där 

åldern 55< brukats. Denna baserats på att det ofta tenderar vara den operationaliserade 

gränsen som dras i forskning rörande äldre samt i litteratur rörande åldersdiskriminering (se 

t.ex. Nordenmark & Stattin, 2009; Kite, Stockdale, Whitley & Johnson, 2005). 

Den andra avgränsningen består i att enbart fysiskt friska individer har valts ut till att delta i 

studien. Detta för syftet riktas mot äldre på arbetsmarknaden som i varje fall till synes har ett 

val att göra rörande sitt pensionsuttag och som inte tvingas lämna arbetslivet som en följd av 

dålig fysisk hälsa. 
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Den tredje avgränsningen är inriktningen på vårdyrken. Den har brukats för att göra studien 

görbar på ett meningsfullt sätt. För mig har det inte varit möjligt att på ett allomfattande sätt 

undersöka upplevelser och uppfattningar hos äldre arbetare på arbetsmarknaden i stort. Då det 

hade krävt en mycket större och mer omfattande studie än denna, i form av både tid och 

resurser. Det hade inte heller varit särskilt ändamålsenligt eftersom det förmodligen hade lett 

till att djupet gått förlorat i förhållande till bredden. Fördelarna med att istället inrikta sig på 

en specifik typ av yrke är att det kräver färre respondenter, vilket möjliggör en djupare analys. 

De äldres uppfattningar och upplevelser kan därmed analyseras på ett mer omfattande och 

meningsfullt sätt då de kan relateras till varandra eftersom respondenterna delar 

arbetssituation. 

Anledningen till att vårdyrken har valts ut bland andra typer av yrken kan förklaras av två 

faktorer som båda förankras i tidigare forskning. Forskning som presenteras närmare i den 

nästkommande delen av uppsatsen. Den första faktorn kan bindas till den generella 

stereotypen av äldre. Äldre stereotypiseras överlag som varma och omhändertagande men 

som mindre kompetenta och aktiva, vilket leder till att vårdyrken blir intressanta att undersöka 

(Canetto, Kaminski & Felicio, 1995; Cuddy & Fiske, 2002). Detta eftersom de inkorporerar 

ett element av värme i yrkesutövandet samtidigt som de kräver kompetens och aktivitet 

rörande utförande av arbetssysslor. De två delarna i stereotypen kan sägas gå i varandra, då att 

vara aktiv och kompetent också kan bestå i att vara omhändertagande i yrkesutövandet. Just 

hur detta har tett sig har givit en intressant aspekt att undersöka rörande vårdyrken. Den andra 

faktorn som avgjort yrkesvalet är också den fjärde avgränsningen för studien, nämligen kön.  

Äldre kvinnor blir i ett tidigare skede förknippade med negativa ålderstereotyper och lämnar i 

regel arbetslivet tidigare än män (Hummert, Gartska & Shaner, 1997; SOU:2012, ss.455-462). 

Med tanke på det finns fog för att fokusera på deras situation och kvinnor är fortfarande 

dominerande inom vårdyrken. 

 

Tidigare forskning och teori 

Denna del har delats upp i två delar. Först har relevant tidigare forskning presenterats med 

syfte att förankra denna studie i ett vidare sammanhang och på så vis även peka på varför den 

är av vikt att utföra. Därefter har centrala begrepp och teori kring jaget och sociala normer 

som brukats i analysen presenterats.  
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Den äldre arbetaren och åldersdiskriminering 

Att vi i framtiden förmodligen kommer vara tvungna att jobba allt högre upp i åldrarna för att 

säkra välfärden togs upp i inledningen av denna uppsats. Det har också uppmärksammats i 

forskningslitteraturen kring äldre, arbetsliv och pension. Däribland är ett område som 

fokuserats på pensionspreferenser. Det är också ett område som har en stor roll i denna studie. 

I en framställning av Stattin (2006) rörande pensionspreferenser hos äldre med åldern 55+ står 

det klart att en majoritet vill ta pension innan 65 års ålder. Detta bekräftar det som tas upp i 

indelning och bakgrund i denna uppsats. I Stattins resultat framkommer det också att en 

positiv inställning till arbetet är den mest frekventa anledningen till att man vill arbeta i högre 

ålder än 65. Det är därmed av vikt att lyfta fram problemen som kan finnas inom arbetslivet så 

de kan åtgärdas. Något som i sin tur kan förbättra vilja hos äldre att arbeta längre.  

En annan anledning till att se till äldres arbetssituation är för att den i förlängningen också 

tenderar att påverka deras välmående som pensionärer. Det har visat sig att äldre mår sämre 

som pensionärer om de inte tas till vara på som arbetare och knuffas ut från arbetslivet utan att 

få välja det själva. De som däremot upplevt sig fått möjligheten att själva bestämma när de 

vill gå i pension tenderar att ha ett högre psykologiskt välmående (Nordenmark & Stattin, 

2009).  

Åldersdiskriminering i arbetslivet är med tanke på det ovanstående ett problem som är viktigt 

att fokusera på. Det kan definieras som att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar 

situation eller trakasseras på basis av sin ålder (se SFS 2008:567). Om åldersdiskrimineringen 

kan minskas kan därmed också arbetsförhållanden för äldre förbättras och deras vilja till att 

arbeta högre upp i åldrarna förstärkas. Det kan i sin tur också förbättra möjligheten för dem att 

själva välja när de vill ta pension.  

Åldersdiskriminering har visat sig i högre grad vara upplevt av yngre och äldre än av 

medelålders personer, enligt en undersökning av Garstka, Hummert och Branscombe (2005). 

Det kan därmed finnas en större mening i att lyfta fram hur äldre uppfattar sin arbetssituation, 

då det kan ge ljus till varför det ser ut på detta sätt. En annan studie som bekräftar att 

åldersdiskriminering faktiskt förekommer på den svenska arbetsmarknaden är skriven av 

Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2005). Den är baserad på ett fältexperiment som 

genomförts i flera länder och som går ut på att se om åldersdiskriminering finns närvarande i 

anställningsprocesser och hur omfattande den i så fall är. Detta genom att skicka ut falska 
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jobbansökningar och sedan jämföra intervjukallelser. Studiens resultat bestod i att det finns en 

stark tendens till åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden och att den dessutom 

är starkare än andra typer av diskriminering som sker på grund av vikt, etnicitet eller sexuell 

läggning. Det här är också en anledning som motiverar att undersöka äldres situation i 

arbetslivet. Då anställningsprocessen visat sig innehålla ålderdiskriminerade tendenser är det 

intressant att granska hur de äldre anställda har det. Detta för att se om det är något som även 

kan ta sig uttryck i deras arbetssituation. Ett uppmärksammande vid detta skede i texten är att 

åldersdiskriminering är utförande av handlande, vilket nu leder vidare till spårande av de 

attityder som handlandet bygger på.  

Diskriminerande beteende och fördomar mot äldre kan kallas ålderism. Till skillnad från 

åldersdiskriminering omfattar det också attityder. Ålderism har dock visat sig vara ett 

komplext fenomen att närma sig. Detta eftersom det är multidimensionellt i sin karaktär och 

har både negativt och positivt laddade element, vilket presenteras i en metaanalytisk studie av 

Kite, Stockdale, Whitley och Johnson (2005). De har analyserat fenomenet genom att granska 

en rad undersökningar och deras slutsatser är att ålderism i form av negativ bias mot äldre 

existerar, men att det inte är så enkelt att det enbart handlar om negativitet. Forskning kring 

hur äldre generellt sett uppfattas i form av stereotyper har visat att de ofta ses som varma i 

form av känsloliv och omhändertagande, men som inkompetenta, icke aktiva och mindre 

intelligenta (Canetto, Kaminski & Felicio, 1995;Cuddy & Fiske, 2002). Detta har gett en 

intressant aspekt att följa upp rörande vårdyrken, vilka inkorporerar ett mått av 

omhändertagande samtidigt som det kräver kompetens rörande utförande och är ett väldigt 

aktivt arbete. Hur dessa två aspekter hålls vid sidan av och kombineras med varandra erbjuder 

en god mylla för undersökning.  

Att äldre ses om inkompetenta sammanfaller ofta med att de ses som sämre anpassade för 

arbetslivet. McMann och Giles (2002) lyfter fram de sätt som äldre ses som sämre arbetare än 

yngre. Den förmodligen mest framträdande tanken rörande äldres yrkesmässiga oförmåga är 

att de är dåliga på att hantera förändring och att de därmed är sämre på att lära sig nya saker. 

Detta leder i sin tur till att äldre ofta uppfattas som mindre kunniga när det kommer till ny 

teknik och att de inte kommer kunna lära sig att förstå den, eller att det kommer ta mycket 

längre tid för dem att göra det. Det här är också en vidare anledning till att äldres situation 

inom vårdyrken blir intressant att granska, i och med den ökande teknifieringen av omsorgen.  
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Hummert, Gartska och Shaner (1997) har funnit att kvinnor tidigare än män blir förknippade 

med negativt laddade stereotyper på basis av ålder. Detta är också en anledning till att 

vårdyrken har fokuserats på i denna studie, då de är kvinnodominerade. Att kvinnor i lägre 

ålder blir utsatta för negativa åldersstereotyper stöds dock inte enstämmigt, inte enligt den 

tidigare nämnda metaanalytiska studien av Kite et al. (2005). Där framhålls att andra studier 

inte funnit denna koppling. För att granska denna tvetydighet på ett rättmätigt vis krävs dock 

ett genusjämförande perspektiv, vilket inte är förenligt med denna studies syfte. Därmed har 

detta spår inte heller givits större utrymme i studien.  

 

Teorier och begrepp rörande jaget 

I det här avsnittet tas centrala begrepp och teorier upp. Avsnittet har delats upp i två delar; 

först en del som fokuserar på teorier och begrepp primärt angränsande till jaget, som sedan 

följs av en del som mer ser till socialt förankrade teorier. 

Jaget: självbild och självkänsla 

Det första begreppet som jag vill ta upp är självbild, som också finns med i studiens syfte och 

har spelat en stor roll i studien. Det är ett begrepp som bygger på hur vi som individer tänker 

kring oss själva i kognitiva strukturer. Den kunskapen vi har ackumulerat genom erfarenheter 

organiseras i scheman. Dessa talar i sin tur om för oss hur vi förväntar oss vara och känna i 

olika situationer. Alla bär på en rad olika scheman som i olika grad sammankopplas med jaget 

och därmed bygger upp en intrikat struktur vilken benämns som vår självbild.  Värt att nämna 

är också att självbilden är dynamisk i sin karaktär och påverkas av det stimuli som vi utsätts 

för. För att exemplifiera kan den äldre arbetarens yrkesmässiga självbild bestå av en rad olika 

scheman vilka spelar olika stor roll för denne, men där hårt arbetande och erfaren lyfts fram 

som extra viktiga yrkesidentitetsbundna attribut (Crisp & Turner, 2010, ss.2-33).  

Självbild kan också knytas till självkänsla; som behandlar en situationellt förknippad 

subjektiv bedömning av vår självbild som positiv eller negativ. Med andra ord om de 

sammantagna schemana vi besitter uppfattas som övervägande positiva eller negativ i 

stunden. Vi tenderar eftersträva att bevara en positiv självkänsla så långt det är möjligt. Men 

även här finns ett mått av dynamik, då situationen ofta spela en stor roll för hur vi värderar vår 

självbild (Crisp & Turner, 2010, ss.2-33). Dynamiken tenderar dock begränsas något, i form 

av samvariationer för individer i olika livsskeden. Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling & 

Potter (2002) har i en metaanalytisk studie målat upp följande generella mönster för 
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självkänsla: den är i regel hög för barn, därefter går den ned under ungdomstiden och ökar 

sedan återigen stegvis under vuxenlivet. Kring 60 års ålder börjar den på nytt att minska och 

relativt radikalt så när 70 års ålder nås. Denna minskning kan bero på en rad olika faktorer 

och det är inte möjligt att lyfta fram en allomfattande förklaring. Det kommer inte heller att 

eftersträvas i denna studie. Här har fokus varit på på hur yrkeslivet och självkänslan i 

förhållande till det kan relateras till ålder. Studien kan således ses som en mindre del i ett 

större sammanhang rörande forskning kring variation av självkänsla i förhållande till ålder. 

Eftersom både vår självbild och vår självkänsla varierar över tid beroende på kontext 

förutsätts att vi har sätt att uppskatta och kontrollera förändringen. En teori kring detta som 

varit givande i analysen av studiens empiri har varit kontrollteori av självreglering (Control 

theory of self-regulation). Denna antar att vi kontinuerligt jämför oss mot ideal för hur vi 

borde vara genom att vi testar oss själva med hjälp av en kognitiv feedback-loop mot idealen. 

Dessa ideal kan antingen vara förankrade i hur vi själva anser att vi bör vara eller hur vi 

uppfattar att vår omgivning anser att vi bör vara (Crisp & Turner, 2010, ss.11-13). Till 

exempel kan de äldre i denna studie sägas ha ett ideal rörande att göra ett bra jobb som är 

viktigt för deras självbild och positiva självkänsla ur yrkesaspekt. Idealet testas sedan i 

arbetssituationen och när de klarar av att leva upp till det upprätthålls det och förstärks.  

Det sociala jaget: fördomar och normer 

Fördomar är ett central begrepp i studien som nu ska redogöras för. De äldres möte med dessa 

har visat sig vara en viktig del i analysen, då det påverkat formandet av deras självbild och 

självkänsla. Fördomar har i studien definierats i enlighet med Crisp och Turner (2010, s.189-

190) som negativa känslor eller attityder som hyses för den som är medlem av en så kallad 

utgrupp. Med utgrupp menas den gruppen som man inte själv tillhör. Det kan ställas i relation 

till ingrupp, vilket är dess motsats.  

Studier rörande äldres fördomar om sin egen grupp har dock visat att de också har negativa 

attityder likt de som redogjordes för ovan; att äldre är inkompetenta m.m. Fördomarna kring 

den egna gruppen har visat sig vara mer differentierade och komplexa, men likväl finns de där 

och liknar de ”klassiska” sådana (Whitbourne & Sneed, 2002).  

Då fördomar kommer i uttryck sker en så kallad stigmatisering; att en individs sociala 

grupptillhörighet sätter dem i en lägre statusposition och de tillskrivs negativa karaktäristika. 

Dessa karaktäristika kan vara bundna till stereotyper, med vilket menas den mest 

representativa medlemmen av en social kategori (Crisp & Turner, 2010, ss.72-74).  Ett 
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relevant exempel för denna studie är då de äldre stigmatiseras i deras yrkesliv då de möts av 

stereotypen att de inte kan teknik lika bra som yngre personer. Något som av dem uppfattas 

ske på basis av deras sociala kategorisering som äldre. Nu kommer jag att presentera två 

teorier vilka placerar fördomar i ett teorikoncept som angränsar till självbild och självkänsla. 

Den första teorin kallas stereotyphot (stereotype threat). Den bygger på de äldres medvetenhet 

om de negativa stereotypa förväntningarna som finns på dem, baserade på deras sociala 

kategorisering och möjligheten till att dessa kan uppfyllas. Denna medvetenhet har i tidigare 

forskning visat sig tendera ge en sämre prestation, i vissa fall orsaka rädsla eller oro samt 

inhibitera handlande. Detta kan vara en funktion av att man vill bevara en god självkänsla och 

inte realisera att man är sämre än andra (Crisp & Turner, 2010, ss. 82-84; Steele, 1997; 

Whitbourne & Sneed, 2002). Hur det här mer handfast kopplas till de äldres yrkessituation, 

självbild och självkänsla samt framtid kommer jag att återkomma till i analysen. 

Den andra teorin som knyter an självbild till fördomar är social identitetsteori (social identity 

theory). Den behandlar den delen av självbilden som består i de sociala kategoriseringar vi 

erkänner oss till (Crisp & Turner, 2010, ss.18-21; Kite & Wagner, 2002). Teorin har brukats i 

analysen då de äldre har syftat till deras sociala tillhörighet som just äldre. Specifikt då detta 

ställts i relation till deras yrkesliv och den konflikt som därmed orsakats. Studier rörande 

denna teori har visat att då vi kategoriserar oss till en social grupp kan vi också konformera 

vårt handlande och våra attityder till normen för gruppen (Terry, Hogg & White, 1999; Kite & 

Wagner, 2002).  

Social identitetsteori har också visat på en paradox rörande den sociala kategoriseringen äldre. 

Som tidigare sagt i denna text försöker vi bevara en god självkänsla så långt det är möjligt. 

Det inkorporerar även att vi har en positiv uppfattningar av vår sociala identitet eftersom det 

är en del av vår självbild. Men då det visat sig att äldre hyser negativa stereotypa fördomar 

om den egna gruppen blir detta motsägelsefullt. Kite och Wagner (2002) framhåller en möjlig 

förklaring i att vi kontinuerligt åldras. Vi har därmed under våra liv byggt upp en negativ 

stereotyp bild av de äldre. Detta på basis av att framställa den egna åldern som mer positiv 

och bättre i jämförelse då vi varit medelålders eller yngre. Vi har således stigmatiserat en 

grupp vi själva kommit att tillhöra och skapat en framtida problematik, som vi tvingas tackla 

när vi blir äldre. Hur respondenterna i denna studie hanterar paradoxen har också fått 

utrymme i analysen.  
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Slutligen har normer för gruppen äldre yrkesutövare också spårats till en uppfattning som kan 

beskrivas som en social representation. Med andra ord en typ av uppfattning som är väl 

förankrad i kulturen och som hålls gemensam för olika grupper i samhället och går över 

gränserna däremellan. I denna studie avses de kausala relationerna mellan äldre och pension 

samt äldre och teknisk oförmåga som framstående exempel på sociala representationer vilka 

äldre hänvisar till (Moscovici i Crisp & Turner, 2010, ss. 57-58). Värt att nämna är dock att 

sociala representationer i studien baseras i respondenternas egna uppfattningar om dem. Det 

ska därmed inte tolkas som att det i resultatet finns något större empiriskt grundat befästande 

av sociala representationer. 

 

Metod 

I det här avsnittet kommer metoden att redogöras för genom en uppdelning i insamlandet av 

data och analys i två separata delar. De två delarna har dock under processens gång kommit 

att överlappa varandra. Med det menas att analysen pågått löpande under insamlingen av data, 

vilket i sin tur har gett nya uppslag att inkorporera i insamlingen. Kvalitativ metod överlag 

och den kvalitativa intervjuprocessen präglas ofta ett visst mått av induktivitet rörande 

insamling och analys (Bryman, 2011, s.340). 

I den första delen har valet av datainsamlingsmetod och hur den har brukats ute på fältet 

beskrivits. Efter det har urval och hantering av forskningsetiska osäkerhetsområden redogjorts 

för. I den andra delen behandlas analysen av materialet genom redogörelse för val av 

analysmetod och hur den har utförts. Delen avslutas sedan med hur presenteringen av 

resultatet kommit att se ut i from av tematisering av det analyserade materialet.   

 

Insamling av data 

Val av insamlingsmetod 

Valet av insamlingsmetod har avgjorts av vilken sådan som varit bäst lämpad för att närma sig 

den empiri som syftet är förankrat i. Med andra ord att komma åt den enskilda äldre 

vårdarbetarens upplevelser och uppfattningar och utifrån dessa generera täta beskrivningar. 

Sådana beskrivningar involverar en mer djuplodande strävan, i kontrast till kvantifierbara 

breda beskrivningar. Tanken är att detta ska skänka en typ av överförbarhet till studien, 
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genom att den i färdigställt skick kan erbjuda en typ av databas vilken kan valideras i andra 

empiriska sammanhang (Bryman, 2011, ss.354-355). Den metod som därmed är bäst lämpad 

är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, även kallade halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Målet med den metoden är att greppa teman i den levda vardagsvärlden 

ur respondentens eget perspektiv. Med andra ord att genom en fenomenologisk ansats tolka 

meningen i det som respondenten säger i förhållande till förutbestämda teman. Med 

fenomenologisk ansats menas i detta sammanhang att det intressanta för studien är att beakta 

aktörernas egna perspektiv av deras handlande, samt hur det på ett exemplifierande sätt kan 

skänka förståelse för sociala fenomen. Det bygger på det ontologiska antagandet att 

verkligheten är som vi som människor uppfattar att den är. Något som i sin tur också ger den 

epistemologiska ståndpunkten att kunskapen finns i människans egen förstående av dess 

livsvärd och att deras uppfattningar om den kan ses som en trovärdig källa. Meningen med 

den kvalitativa forskningsintervjun är också att intervjuaren i samspel med respondenten 

genererar kvalitativ kunskap som inte avses vara kvantifierbar i den bemärkelsen att den ska 

reduceras till siffror, utan den tillåts behålla sin form och sitt relativa djup. Till sin natur är 

kunskapen också deskriptiv på ett mångfacetterat sätt, vilket betyder att den kan och ska 

spegla mångfalden av respondenternas upplevelser och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 

2009, ss.41-48). Allt detta sammantaget ger en god grund för den valda 

datainsamlingsmetoden förankrat i syftet med denna studie. 

Urval 

Urvalet av respondenter har gått till på följande vis.  Till att börja med har ett målinriktat 

urval skett i tre steg som återkopplats till syftet och dess avgränsningar. (1,) Lämpliga 

arbetsplatser har valts ut där tänkta respondenter kan finnas baserade på yrkesavgränsningen. 

(2,) Efter det har arbetsplatserna kontaktats och kontrollerats för respondenter som uppfyller 

kriterierna rörande ålder och kön. (3,) Slutligen har dessa möjliga respondenter kontakts 

personligen för att kontrollera om de uppfyller kriteriet rörande hälsa och vill delta i studien. 

Då respondenter har säkrats har dessa sedan vid intervjutillfället frågats om de känner någon 

annan som kan vara intresserad att delta och som uppfyller kraven. Ett förfarande som 

benämns som snöbollsurval (Bryman, 2011, s.434). Antalet respondenter har begränsats till 

fem baserat på lagen om avtagande avkastning. Den innebär att materialet efterhand börjar 

uppnå en viss teoretiskt mättnad och att fler intervjupersoner tillför alltför lite ny information 

(Bryman, 2011, ss. 434-435; Kvale & Brinkmann, 2009, ss.129-130). Efter fem gjorda 

intervjuer upplevdes det som att fler inte skulle tillföra något nytt. 
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Intervjuernas utformning 

Intervjuerna har alltså varit halvstrukturerade och därmed bedrivits med struktur bestående i 

en intervjuguide (se: Bilagor, intervjuguide). Denna struktur har givit en öppenhet för 

respondenterna till att själva lyfta fram det som de anser är av vikt, samtidigt som den behållit 

fokuseringen i samtalet vid ett tema (Kvale & Brinkmann, 2009, s,46, ss.139-140). 

Intervjuguiden består av en inledande del som givit en grund kartläggning av respondenten 

och som sedan följs av tre centrala teman utformade i enlighet med syftet; arbetssituation och 

ålder, yrkesmässig självbild samt framtidsutsikter. Avslutningsvis finns validerande frågor 

och en summerande fråga.  

Den inledande kartläggningen har skänkt en bild av vem respondenten är och validerat att 

denne är lämplig att ha med i intervjun, samt fått denne att känna sig mer trygg med 

intervjusituationen. I de tre teman som därefter avhandlats i intervjuerna fanns frågor som 

varit lämpliga för att styra respondenten, dock med en viss dynamik i utförandet som 

möjliggör utsvävningar och omkastning av ordningen på frågorna. Frågorna har förutom att 

sätta tematiseringen också syftat till att först stimulera fram en spontan och beskrivande 

respons ur respondenten genom att de till sin karaktär varit mycket öppna. Därefter har dessa 

följts upp genom andrafrågor. I många fall har dessutom frågor ställs vilka ämnat förankra 

svaren i konkreta exempel. Avsikten med detta har varit tvåfaldigt; dels följa upp svar, dels 

lyfta ned intervjun från ett alltför intellektualiserande plan. Det har också genomgående i 

intervjuerna förkommit frågor som ämnat säkra att åldersperspektivet behålls, då det är 

centralt för syftet (Kvale & Brinkmann, 2009, s.46, ss.139-157). 

I intervjuns avslutande del har validerande frågor ställts vilka ämnar klargöra att 

respondenternas svar blivit tolkade på ett korrekt sätt. Detta är ett sätt att förbättra validiteten 

för studien, då det ger en chans för respondenterna att in situ ge feedback rörande om jag som 

intervjuare har förstått meningen i deras svar (Kvale & Brinkmann, 2009, ss.266-268). Ett 

annat sätt att stärka validiteten har sökts genom att respondenterna fått ta ställning till 

huruvida de vill tillägga något som de tycker är viktigt men som inte tagits upp under 

intervjun. Detta har öppnat upp från intervjuguidens ramar och möjliggjort kontroll av 

resultat, samtidigt som nya frågeteman har kunnat upptäckas. I denna del har det också ställts 

en summerande fråga för att klargöra hur respondenterna själva kopplar ihop sin 

arbetssituation och yrkesmässiga självkänsla med deras framtidsutsikter.  
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Slutligen bör det nämnas att intervjuerna har kommit att registreras; dels genom stödord 

antecknade vid intervjusituationen, dels genom ljudupptagningsutrustning. Detta eftersom 

stödorden skänkt en viss struktur under själva intervjun och gett en översiktlighet, samt 

möjliggjort registrerande av visuella intryck. Inspelningarna å andra sidan har gett chansen att 

i efterhand lyssna igenom intervjuerna igen. På så sätt har steg tagits till att minska riskerna 

att viktig information som framkommer går förlorad, samtidigt som en dynamik behålls 

(Kvale & Brinkmann, 2009, ss.194-195).  

Forskningsetiska osäkerhetsområden 

Forskningsetiken har som sig bör varit i åtanke genom studiens alla steg. Som grund till att 

bevara en god forskningsetik har Brinkmann och Kvales fyra osäkerhetsområden rörande etik 

och intervjustudier beaktats. Dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll (2009, ss. 84-93). Då dessa har beaktats bör ett adekvat etiskt 

förhållningssätt ha brukats i studien. Detta i enlighet med de etiska riklinjer som finns för 

samhällsvetenskap givna av Akademikerförbundet SSR (se: Etik för samhällsvetare). Det är 

dock nödvändigt att poängtera att det är nästintill omöjligt att försäkra sig om det på ett 

heltäckande och fullständigt vis. Osäkerhetsområdena kommer nu i ovanstående ordning att 

presenteras och relateras till studien. 

Informerat samtycke utgörs kortfattat av att respondenterna blivit informerade om syftet med 

studien, dess generella upplägg samt vilka risker eller fördelar som deltagande kan föra med 

sig. Det involverar också att de blivit införstådda i att deras deltagande sker på frivillig basis 

och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under processen (Kvale & Brinkmann, 

2009, ss.87-88). Detta osäkerhetsområde har blivit adresserat i studien genom; dels ett 

informationsbrev där det beskrivs vad studien går ut på och vad dess deltagande innebär (se: 

Bilagor, Informationsbrev för respondent), dels genom att respondenterna innan varje intervju 

blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de inte behöver svara på något 

som de inte är bekväma med. De har också frågats om de samtycker till att spelas in.  

Konfidentialitet som osäkerhetsområde innebär att den privata information som framkommer 

i intervjuerna inte röjs till en tredje part som kan identifiera dess källa. Respondenten bör 

således ha rätt till ett mått av anonymitet där dennes bidrag i studien inte kan kopplas tillbaka 

till denne (Kvale & Brinkmann, 2009, ss.88-89). I studien har detta tacklats genom att 

respondenten har blivit försäkrad anonymitet vid deltagande i informationsbrevet samt vid 

intervjutillfället. Den försäkran har sedan efterlevts genom att endast jag som bedrivit studien 
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har haft tillgång till intervjuinspelningarna och transkriberingarna, samt att respondenternas 

verkliga namn blivit ändrat till pseudonymer.  

Konsekvenser som osäkerhetsområde handlar om att negativa konsekvenser för 

respondenterna och den gruppen de representerar ska minimeras och att de inte kommer att 

lida som ett resultat av studien (Kvale & Brinkmann, 2009, ss.89-90). Detta har säkerställts 

för denna studie genom att en respektfullhet gentemot gruppen har upprätthållits och att 

respondenternas välmående alltid har varit i förgrunden och givits en stor betydelse. 

Det sista osäkerhetsområdet som beaktats i studien är forskarens roll. Den går ut på att 

forskaren som person innehar ett mått av integritet och professionalitet, att forskningen som 

produceras baseras på etiskt riktiga grunder och att den i slutändan håller så god vetenskaplig 

kvalitet som möjligt. Men det handlar även om att en viss professionalitet gentemot 

respondenterna upprätthålls och forskaren inte blir alltför emotionellt förankrad i dem, så att 

till exempel resultaten snedvrids (Kvale & Brinkmann, 2009, ss.90-92). Detta har i studien 

försäkrats om genom två strävanden. För det första att en professionell attityd upprätthålls 

gentemot respondenterna och det material som producerats. För det andra att vid skrivande av 

studien har dess vetenskapliga kvalitet setts på med största möjliga seriositet.  

 

Analysmetod av data och tematisering 

Val och utförande av analysmetod 

Intervjuerna har spelats in samt registrerats genom antecknande av stödord. Det 

sammanställda materialet har därefter löpande transkriberats och gjorts om till text. 

Intervjuerna har sedan analyserats genom en meningskodning som haft tre övergripande 

kodningsfaser. Först har en initial kodning präglad av stor öppenhet skett. Där har meningen 

av varje yttrande fått en relevant kod och på det sättet har relevanta begrepp kunnat utläsas, 

som till exempel syftningar till en stark yrkesmässig självkänsla. Nästa kodningsfas har varit 

en fokuserad kodning där relevanta initiala koder relaterats till varandra och de med störst 

analytiskt tyngd valts ut. Det här har gett kategorier vilka inkluderar flera relaterbara koder 

eller vissa betydande koder. Efter detta har memon skrivits för var och en av dessa kategorier 

för att underlätta arbetet med dem. Slutligen har den tredje och sista kodningsfasen tagit plats. 

Den bestod av en axial kodning, där de utlästa kategoriernas samband analyserats. Denna typ 

av kodningsförfarande är vanlig inom grundad teori och möjliggör att det sammanställda 
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intervjumaterialet kan brytas ned i mindre beståndsdelar, vilka sedan stegvis byggs upp igen 

och kontrolleras för inbördes samband (Bryman, 2011, ss. 513-521; Charmaz, 2006; Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss.217-221). Det är också anledningen till just denna analysmetod har valts. 

Här behövs dock en åtskillnad från ren grundad teori där empirin står som primärt eller enbart 

teorigenererande. I denna studie har inte teorin ensamt skapats ur det insamlade materialet 

under kodningen. Tidigare socialpsykologisk teori och fördefinierade teman har också i viss 

mån fått fungera som redan existerande kategorier och kärnkategorier vilka begreppen 

kopplats till. Detta flexibla förfarande bör dock inte vara problematiskt, då förespråkare för 

teorin har inbjudit till att den brukas på ett pragmatiskt vis beroende på den empiri man ställs 

inför (Charmaz, 2006, ss.4-10). 

Tematisering och presentation 

I denna del avhandlas systematiken kring presentationen av det analyserade materialet. I syftet 

redogörs för tre teman som är av intresse; åldrandets upplevda effekter, yrkesbunden självbild 

och framtidsutsikter. Dessa kommer fungera som tematiska kärnkategorier, under vilka de 

andra relevanta kategorierna finns ordnade. Den bakomliggande tanken i studien har hela 

tiden varit att koppla samman dessa tre kärnkategorier och deras underliggande kategorier 

med varandra Följaktligen kommer de också stegvis relateras till varandra, vilket kommer ge 

en sammanhängande bild av det undersökta. Därmed ses denna presentation som lämplig.  

 

Empiri och analys 

Studiens resultat analyseras och presenteras i denna del. Resultatet har baserats på det som 

framkommit i de fem intervjuer som genomförts. Som tidigare fastslagits har resultatet delats 

upp i tre övergripande teman. Dessa relateras stegvis till varandra och bygger upp varandra i 

enlighet med studiens syfte. Löpande har resultaten kommit att återkopplas till och analyseras 

med hjälp av det teoretiska ramverket som presenterades under tidigare forskning och teori.  

 

Åldrandets upplevda effekter i arbetet 

I det första temat skildras de äldre vårdarbetarnas arbetssituation. Detta med fokus på de 

förändringar som skett på basis av deras åldrande i yrkeslivet. Förankrat i svaren som 

framkommit i intervjuerna har jag det sett som passande att dela upp temat i två delar. Först 
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en del som benämnts den hämmade gamlingen. Den täcker in de direkta begränsande och 

negativa effekterna som åldrandet fått för den äldres upplevda arbetssituation. Den andra 

delen har namnet den erfarne äldre arbetaren och inkorporerar aspekter som visat på den 

äldre som en starkare och bättre yrkesutövare, dock inte sagt att det alltid har positiva effekter 

för individen.  

Den hämmade gamlingen 

Respondenterna i studien upplevde två prominenta negativa aspekter av deras arbetssituation 

som kunde ledas tillbaka till deras ålder. Den mest framstående av dem var att de uppfattade 

det som omöjligt att byta jobb. Man kan beskriva det som att de upplever sig fastlåsta av en 

åldersboja till deras nuvarande anställning. Denna uppfattning delades av alla fem 

respondenter och kan exemplifieras genom följande citat: 

Inte kan man byta jobb nå mer, det går då inte. Inte är man så attraktiv på arbetsmarknaden längre. 

Helst ska man vara 25 år med 30 års arbetslivserfarenhet och inte ha några barn inplanerade, då är 

man attraktiv. Så är det! 

Solbritt, 60 år 

Det som Solbritt hävdar här är ett uttryck för att känna sig låst till sitt nuvarande arbete, då 

hon känner att hon inte kan byta jobb. Hon tar också upp hur det är bortom hennes kontroll att 

påverka detta, då hon antyder att det är arbetsgivaren som dikterar villkoren. Villkor som hon 

omöjligen kan uppfylla. Det här knyter an till en medvetenhet om åldersdiskriminering på 

arbetsmarknaden likt den som uppvisas i Ahmed, Andersson och Hammarstedts (2005) 

fältexperiment. Det framkom också att respondenterna som yngre kände att arbetsmarknaden 

var mer öppen för dem än vad den är nu. Något som i sin tur också kan tjäna som ett 

instämmande exempel på Garstka, Hummert och Branscombes (2005) studie där äldre i högre 

grad upplever åldersdiskriminering. Detta eftersom de nu som äldre känner sig mer 

diskriminerade ur denna aspekt än i jämförelse med sig själva som yngre. 

Åldersbojan är en viktig faktor att ta hänsyn till då respondenternas arbetssituation analyseras. 

Den får konsekvenser i att den begränsar handlingsutrymmet för de äldre arbetarna. Om de 

upplever att de inte kan byta jobb återstår endast möjligheten att bevara den nuvarande 

anställningen eller utträde i form av pensionsuttag. En realitet som alla fem respondenter 

också själva ger uttryck för. Men detta spår återkommer senare i texten under det tredje temat 

som berör framtidsutsikter.   
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Den andra negativa aspekten var en uppfattning som placerar sig i angränsade till den som 

McMann och Giles (2002) presenterade; att äldre är sämre arbetare för att de inte kan hantera 

förändring lika bra som yngre. Denna uppfattning kring oförmåga att klara av förändringar i 

form av teknifierande av arbetsplatsen var mycket utbredd hos respondenterna. De uttryckte 

alla att vården hade teknifierats väldigt mycket, speciellt under de senaste åren och att det 

fanns stora svårigheter för dem att hantera det. Respondenterna gav i samband med detta 

också uttryck för ett stigmatiserande av äldre arbetare överlag, då det antyddes att oförmågan 

att hantera teknik berodde på deras sociala identitet som äldre. De hyste en uppfattning att de 

som äldre inte var kapabla att lära sig de nya arbetsuppgifterna som kom med den ökande 

teknifieringen. Formuleringar likt den nedan av Anja var närvarande i alla intervjuer. 

Vi gamlingar kan ju inte det här med data. Det är ju så svårt att kunna alla de här nya 

rapporteringsprogrammen och så. Sen har vi ju fått gå kurser men det hjälper ju inte. Nej, det där 

är sånt som de yngre kan men inte vi. 

 Anja, 59 år 

Anjas uppfattning har en starkt determinerande och stigmatiserande klang. Den kan länkas till 

ett schema i hennes sociala identitet som äldre vilket innefattar en oförmåga att hantera ny 

teknik, samt en oförmåga att lära sig det. Scheman är den organiserade kunskap vi har 

ackumulerat genom våra upplevelser och som vi i olika grad kopplar samman med den vi ser 

oss vara. De kan ses som byggstenar till vår självbild. Den sociala identiteten berör de 

scheman vi ser oss själva ha på grund av vår tillhörighet till olika sociala kategoriseringar 

(Crisp & Turner, 2010, ss.2-33). Exemplet ovan visar hur Anja tillskriver sig den sociala 

kategoriseringen äldre, samt förknippar den ett schema rörande teknisk oförmåga som därmed 

också gör sig gällande för henne. Hon hänvisar också till erfarenheter som hon haft vilka 

bekräftar schemat. 

I Anjas och de andras intervjuer framställdes teknifierandet som ett störningsmoment för 

utförandet av huvudsysslan i arbetet, nämligen vården. Det sågs i mångt och mycket som ett 

byråkratiskt och kontrollerande grepp från arbetsgivarens sida vilket inte gynnade 

vårdtagarna. Här är därmed ett förtydligande rörande kopplingen till McMann och Giles 

(2002) också är på sin plats. Respondenterna slipper i viss mån möta fördomen att äldre inte 

kan hantera förändring lika bra, då deras huvudsakliga arbetssysslor i grunden inte har 

förändrats nämnvärd. Deras yrkesutövande har med detta inte kommit i någon större konflikt 

med just den här stereotypen.  
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Uppfattningen kring teknisk oförmåga kan också kopplas till ett bredare sammanhang. Detta i 

form av ett hävdande till en social representation kring äldre som sämre på teknik i 

förhållande till yngre. Denna koppling görs på grund av att det av respondenterna sågs som 

mer eller mindre självklart att de som äldre var sämre än de yngre på att hantera de 

dataprogram som brukades på jobbet. I sin tur kan det därmed beskrivas som ett hävdande till 

en social representation, då de ofta ses som just självklar kunskap delad på bred basis i 

samhället (Moscovici i Crisp & Turner, 2010, ss. 57-58).  

Den erfarne äldre arbetaren 

I alla intervjuer gav respondenterna uttryck för hur åldrandet gjort dem till bättre arbetare. De 

fokuserade mer på detta faktum än på de negativa och hämmande aspekterna. Namnet på 

denna kategori har inte valts ut slumpmässigt. Erfarenhet har för respondenterna varit ett 

nyckelord för att beskriva hur de blivit starkare och bättre yrkesutövare än när de var yngre 

och i jämförelse med yngre arbetskamrater. Identifierandet med detta schema rörande 

självbild bör således verkligen understrykas redan i detta skede av resultatet. Men det kommer 

även att återkommas till i det andra temat som behandlar just yrkesbunden självbild.  

Här behövs dock en mindre klargörelse innan vi går vidare. Arbetssituationen rörande 

utförande av vården har enligt respondenterna överlag inte förändrats. De har inte heller blivit 

tilldelade andra arbetsuppgifter på grund av deras ålder. Men åldrandet har ändå detta till trots 

haft konsekvenser för hur de ser på sina arbetssysslor och sin arbetssituation. Ett bra exempel 

är citatet här nedan. 

Det är samma sysslor som vi gör nu som förr. Men det går lättare för mig själv att jobba, jag har 

blivit stärkt i min yrkesroll. Jag stressar inte upp mig i onödan. Men det är för min egen del. Det är 

klart då går det bättre för mig att jobba med de som är oroliga. Omhändertagandet går bättre nu när 

jag blivit äldre. Men allt med datorer, larm och så kan vara knivigt. 

 Sara, 57 år 

Sara upplever alltså att hon utför samma sysslor, men att de på grund av erfarenhet är enklare 

för henne att hantera. Hon ger också uttryck för en typ av bekräftade av den stereotypa bild 

som överlag finns rörande äldre; där de ses som varma och omhändertagande men som sämre 

bevandrade när det kommer till teknik (Cuddy & Fiske, 2002; McMann & Giles, 2002). Det 

verkar dock i Saras svar och i de andra intervjuerna finnas en annan kausalitet än enbart ålder 

rörande förbättrandet av omhändertagandet. Att respondenterna ser sig som bättre på 

omhändertagande verkar i högre grad kunna härröras till deras erfarenhet, som byggts upp 
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under deras många yrkesverksamma år. Detta snarare än deras status som äldre rent 

åldersmässigt. Det är en viktig skillnad som bör understrykas. Angående den stereotypa bild 

som i tidigare forskning givits av äldre överlag ser inte respondenterna sig som mindre aktiva, 

kapabla eller kompetenta yrkesutövare. De hävdar snarare att de numera uppfattar sig som 

mer aktiva, mer kapabla och mer komptenta än de var som yngre och än yngre 

arbetskamrater.  

Respondenterna tog också upp hur deras erfarenhet bekräftas då de yngre på arbetsplatsen 

frågar efter råd rörande diverse problem som de ställs inför. Det var också en viktig del i hur 

de sociala interaktionerna med arbetskamrater har förändrats med ålder. De upplevde att 

rådfrågandet inte var något som skedde då de var yngre. Men det är också värt att nämna att 

respondenterna kände att de yngre också kunde kritisera deras kompetens. Det upplevdes ske 

på basis av att de yngre såg sin kompetens som mer aktuell än de äldres utdaterade sådan. 

Detta var dock inte alls lika frekvent som rådfrågandet.  

Inledande i detta tema hävdades att erfarenheten inte bara för med sig positiva aspekter för 

individen. Det kommer jag nu att utveckla. Med erfarenheten upplevde respondenterna också 

att det kom högre krav på dem från arbetsgivaren och arbetskamraterna. I alla fem intervjuer 

togs detta upp. De ansåg att de hade press på sig att hantera arbetsuppgifterna bättre och mer 

tidseffektivt på grund av deras erfarenhet. Respondenterna tog också på sig att utföra en större 

arbetsbörda, vilket i sin tur kan spåras till att de konformerar sitt handlande till deras sociala 

identitet. Som anledning angavs att de annars skulle skämmas då till exempel anhöriga 

kommer på besök eller då skiftet tar slut och de blir avlösta. Det här bidrar med ännu ett 

exemplifierande för hur erkännande till en social kategorisering också påverkar handlande och 

attityder, likt det som uppvisats i tidigare forskning kring social identitetsteori (se t.ex. Terry, 

Hogg & White, 1999). För att visa på hur respondenterna resonerar har följande citat av 

Solbritt valts ut: 

Det finns inget ansvar [hos de yngre]. Man märker många yngre när de kommer på jobbet, jag mår 

illa. Om man kommer på jobbet på eftermiddagen och karlarna sitter där orakade och okammade. 

Det är som att man inte ser det och inte bryr sig om man gör det. Vi [äldre] ser helhetsbilden 

medan de inte gör det. De gör bara det som de absolut måste. Jag skäms ju om de kommer 

anhöriga som ser. Det är inte roligt. Det finns ju ett människovärde trots att jag är 90år gammal 

och sitter i rullstol. Sen kanske det blir så automatiskt att man som äldre tar ansvar, varför ska jag 

egentligen behöva bry mig om det inte är jag som jobbar förmiddagen. Men ändå gör man ju det. 

 Solbritt, 60 år 
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I citatet antyder Solbritt att de äldre har ett större ansvar. Men hon verkar vara lite kluven till 

varför det är så och stannar vid att de kommer från deras kategorisering som äldre. Hon 

hävdar därmed till den sociala identiteten och dess påverkan på attityd, som i sin tur påverkar 

handlande.  

Alla fem respondenter upplevde också att de får mindre uppskattning av både arbetsgivare 

och arbetskamrater för det jobb de utför än vad de fick när de var yngre. Detta trots att de 

känner att de utför mer jobb. En annan dimension av uppskattning som av alla fem också 

upplevdes som otillräcklig var lönen. De ansåg att lönen varit för låg till att börja med, men 

också att deras löneutveckling vara alltför dålig. I anslutning till detta var också den enda 

gången i intervjuerna som könsskillnader uttryckligen kom på tal, då två respondenter 

hänvisade till att de som kvinnor inom vården har dåligt betalt. Förutom det här togs det inte 

upp hur de i egenskap av att vara äldre och kvinna blivit utsatta för mer stigmatisering än 

deras äldre manliga arbetskamrater. Därmed har inget större stöd funnits för Hummert, 

Gartska och Shaners (1997) framställning rörande kvinnor som mer utsatta för negativa 

stereotyper. Värt att återigen nämna är dock att detta inte heller ägnats något djupare 

fokusering i studien. 

Angående kompetensutveckling uttryckte alla fem respondenter att antalet 

kompetensutvecklande aktiviteter var lågt och att det alltid varit så. Tillgången har alltså alltid 

varit otillräcklig i deras tycke. Men de upplevde också att tillgången har blivit ännu sämre 

som en effekt av deras erfarenhet, då respondenterna ansåg att de inte prioriteras till att delta 

vid till exempel utbildningsdagar. Detta på basis av att de redan sågs som erfarna och därmed 

fullt kapabla. De upplever att arbetsgivare och arbetskamrater anser att de inte behöver delta 

eftersom de redan kan utföra jobbet så pass väl. Den direkta tillgången är således densamma, 

men de får signaler från arbetsgivaren och arbetskamrater som kan ha begränsande effekter. 

För att exemplifiera kan följande scenario presenteras: tre respondenter sade sig känna att de 

saknade viktig kunskap och att det fanns utbildningar vilken denna kunskap fanns tillhanda. 

Men de fick inte tillgång till att vara ledig så de kunde delta. Det ansågs i de fallen viktigare 

att de yngre skulle gå.    

Sammanfattningsvis kan erfarenheten därmed med tanke på det ovanstående föra med sig 

både positiva och negativa effekter för individen. Detta kan också exemplifieras genom ett 

citat från Sara. 
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När man kommer med problem så får man höra, jo men jag vet ju. Du klarar ju av det. Sen kan det 

vara att det är lite rosor. Men det är inte så roligt att höra det. Det litar mer på mig men det är som 

svårt när man vill prata om svårigheter man varit med om och så får man höra jo men det var ju tur 

att det var du. Du klarar ju av det. Men det är jobbigt den gången man tar upp problem, då behöver 

man få hjälp med något. 

 Sara, 57 år 

Det som Sara ger uttryck för är slående för alla fem intervjuer. Alla respondenter upplevde att 

tillgängligheten till stöd i deras yrkesutövande hade minskat när de blivit äldre. De sågs som 

mer kapabla att ta hand om sig själva på grund av sin erfarenhet. Detta är ett uttryck för 

åldersdiskriminering. En välvillighet från arbetsgivaren i och med att denne ser den äldre som 

stark nog att hantera de utmaningar som hon ställs inför blir ett problem för den äldre. De 

behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation baserat på deras ålder/erfarenhet och 

därmed är de också utsatta för åldersdiskriminering enligt definitionen i SFS 2008:567. Med 

en något naiv inställning kan man säga att arbetsgivaren menar väl. Men det bakomliggande 

välmenande motivet till trots blir resultatet att den äldre arbetaren blir lidande av det. 

 

Yrkesbunden självbild 

Tanken är nu att se hur respondenternas yrkesbundna självbild kan härledas till deras 

yrkessituation och dess förändring över tid. Detta tema har delats upp i två delar. Först en del 

som behandlar de äldres självbild betitlat den stolta och kapabla äldre arbetaren, som sedan 

efterföljs av en andra del vid namn åldrandet som ett hot mot självbilden. 

Den stolta och kapabla äldre arbetaren 

Det som jag funnit rörande de fem respondenternas yrkessituation är att de ser sig som bättre 

yrkesutövare då de under sina yrkesverksamma år byggt upp erfarenhet. Ett bra exempel på 

detta är ett citat av Kerstin.  

Jag upplever då mig som mer värd nu än någonsin. Vi äldre har så mycket erfarenhet och det ger 

något extra som är viktigt. Vi tycker det är viktigt att göra ett bra jobb och att inte slarva och vi ser 

jobbet som betydelsefullt.  

 Kerstin, 60 år 

Kerstin antyder här ett bekräftande av att den sociala identiteten för med sig krav på ett ökat 

ansvar rörande att utföra ett bra arbete, som också avhandlades tidigare. Hon tar också upp 
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hur erfarenheten är en viktig del i hennes yrkesmässiga självkänsla och självbild. Då hon ser 

sig som mer värd i yrkessituationen nu när hon som äldre har erfarenhet. Följaktligen kan 

hennes utvärderande av sin självbild överlag ses som mer positivt nu som äldre. Detta ansluter 

också till den generella fördelningen av självkänsla som Robins, Trzesniewski, Tracy, 

Gosling & Potters (2002) studie uppvisat; att den byggs upp stegvis under vuxen ålder för att 

nå sin topp kring 60. Alla fem respondenterna i studien hade överlag en mycket god 

yrkesmässig självkänsla och hos alla verkade schemat erfaren spela en stor roll i detta faktum. 

Erfaren kopplades dessutom ofta samman med stolthet, som också verkade vara viktigt för 

självkänslan. De upplevde att det fanns en yrkesstolthet som bevarades genom utförandet av 

att bra jobb, ett utförande som förankrades i deras erfarenhet. En tärande faktor på den goda 

yrkesmässiga självkänslan var oförmågan att hantera den tekniska utvecklingen på 

arbetsplatsen. Det kan ses som ett exempel på ett schema i självbilden som utvärderas 

negativt, men som i slutändan nivelleras av andra positivt utvärderade sådana. 

Den teori som givit den största analytiska fördelen i utvecklandet och bevarandet av de äldres 

scheman och i förlängningen deras självkänsla är kontrollteori av självreglering (Crisp & 

Turner, 2010, ss. 11-13). Yrkesstoltheten och kraven från arbetsgivare och arbetskamrater är 

exempel på ideal som testas i arbetssituationen för att bevara scheman. Då de upplevde att de 

klarade av att uppfylla idealen behölls schemana, om de misslyckades utfördes fler tester och 

de ansträngde sig ytterligare genom att till exempel utföra mer jobb. Respondenterna kan 

också bekräfta och förstärka scheman som erfaren genom att se till hur vissa arbetsuppgifter 

går enklare att utföra med bättre resultat. Detta i jämförelse med när de själva var yngre eller 

med andra yngre arbetskamraters utförande. Exempel på det här kan ses i Saras första citat i 

den erfarne äldre arbetaren, där hon hänvisar till just detta skeende genom att beskriva hur 

omhändertagandet går bättre nu när hon är äldre och har erfarenhet.  

Respondenterna kan också sägas bevara och förstärka schemat rörande teknisk oförmåga 

genom testning i enlighet med teorin ovan. Men de verkar inte angelägna om att förändra 

detta schema genom att anstränga sig ytterligare. Det kan kopplas till att detta schema inte 

heller utmålas som särskilt viktigt för deras yrkesmässiga självkänsla och att det till viss del 

ursäktas av deras sociala identitet samt en uppfattad social representation. Tekniken 

framställdes inte som viktig i deras huvudsakliga yrkesutövande, utan sågs snarare som en 

bisyssla till vården som tar onödigt mycket tid. Detta kan också vara en del i förklaringen till 

att schemat bevarats hos respondenterna.   
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Slutligen är det värt att ta upp att alla respondenter hänvisade till att deras yrkesmässiga 

självbild är viktig för deras övergripande sådan. Med andra ord att arbetet har en stor del i 

vem de är som person och de attribut som de identifierar sig med. Det här är av vikt att notera 

eftersom det gör att beslutet att avsluta yrkeslivet därmed blir av större betydelse. Något som 

jag kommer återkomma till under nästa tema.  

Åldrandet som ett hot mot självbilden och självkänslan  

Att bli äldre är inte enbart förenat med en god självkänsla och en självbild bestående av starka 

scheman som erfaren. Åldrandet framställs också som ett hot av respondenterna. De hyser 

stereotypa fördomar om äldre som liknar de ”klassiska” sådana. Bland fördomarna är den 

mest prominenta att arbetsförmågan hos de äldre är nedgående och att de inte kommer klara 

av att vara lika aktiva. Detta anknyter till tidigare forskning som visat på fördomarnas 

förekomst även inom den egna gruppen. Respondenternas fördomar har också visat sig vara 

komplexa och differentierade likt Whitbourne & Sneeds (2002) framställning. Ett exempel på 

differentiering är då det indirekt i intervjuerna gång på gång indikeras att det är erfarenheten 

som är mest betydande och inte åldern. Samtidigt som äldre och erfaren stundtals används 

synonymt med varandra. Att vara äldre är positivt i vissa sammanhang rörande arbetslivet och 

i andra är det negativt. 

Respondenterna tänker sig att de i framtiden inte kommer kunna upprätthålla de scheman som 

är viktiga för dem och deras yrkesmässiga självbild/självkänsla. De tror att de inte kommer att 

kunna ge lika bra vård på grund av sin ålder, då de bland annat tänker sig att deras ork 

kommer minska. Ett slående exempel ur materialet är ännu ett citat av Kerstin. 

Kunderna [vårdtagarna] får ju aldrig bli lidande för att vi inte kan göra vårt arbete lika bra som 

förut. Så får det ju inte bli. Och inte kommer man orkar lika bra när man blir äldre. Så det är ju 

som det är. Inte så mycket att göra åt det. Då finns det andra som får jobba som kan göra det 

bättre. 

Kerstin, 60 år 

Genomgående i intervjuerna resonerade samtliga fem likt Kerstin. De tryckte bestämt på att 

vårdtagarnas välmående alltid kommer i första hand. Men varför är åldrandet ett hot mot 

självbilden och varför resonerar respondenterna som att deras förmågor kommer att 

försämras; inte på basis av att de känner sig utslitna, utan främst beroende på faktumet att de 

blir äldre? Eller om jag formulerar mig med studiens teoretiska ramverk i åtanke: varför 

skulle de i test-/arbetssituationen misslyckas med att uppfylla de ideal som de ställs inför 
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endast för att de blir äldre? Något som tidigare indirekt framställts som att det för med sig 

positiva faktorer för uppfyllandet av ideal under testning.  

En förklaring som har fått visst stöd i materialet är paradoxen som det kontinuerliga åldrandet 

fört med sig rörande uppbyggnaden av den sociala identiteten (Kite & Wagner, 2002). Under 

respondenternas arbetsliv har de försökt bevara en god självkänsla rörande deras 

yrkesmässiga självbild och aktivt byggt upp en sådan. De har således jämfört, och fortfarande 

jämför, sig med andra som är äldre och då överlag vidhållit sig själv och därmed den egna 

åldern som bättre eller i varje fall minst lika bra i jämförelse. De har därmed också under sin 

livsbana stigmatiserat äldre, som blivit en grupp de själva i deras eget sinne nu kommit att 

tillhöra eller kommer tillhöra inom kort. Denna paradox är betydelsefull för framtidsutsikterna 

hos respondenterna, där den kopplas samman med teorin kring stereotyphot.   

 

Framtidsutsikter 

Det tredje och sista övergripande temat berör hur respondenterna ser på sin framtid som 

yrkesutövare. Temat har delats upp i två delar. Först en del kallad den erfarne äldre arbetaren 

och arbetslivets utmaningar. I den tas det upp hur respondenterna ser på sitt framtida arbetsliv 

och de drivande faktorerna som kunnat spåras rörande det. I den andra delen tas det upp hur 

respondenterna ser på arbetslivets slut genom att fokusera på deras tankar kring pensionering. 

Den erfarne äldre arbetaren och arbetslivets utmaningar 

Tidigare i resultatet har det presenterats hur respondenterna ser sig själva som erfarna. De 

värderar därmed sin insats på arbetsplatsen som mer värd än andra i allmänhet och yngre i 

synnerhet. Även då abstraktionsnivån höjdes fortsatte samma mönster; de värderade sin 

arbetsinsats och därmed indirekt sig själva som mer värda andra också ur ett 

samhällsperspektiv. I relation till detta framkom också att respondenterna överlag har en 

mycket stark arbetsvilja, som även kan exemplifieras genom Anitas citat nedan. 

Ja jag vill då jobba så länge jag kan. Jobbet betyder mycket för mig och jag känner fortfarande att 

det är roligt! Klart att det är tungt vissa dagar men man kör ju på så länge man orkar. Sen är det ju 

ett viktigt jobb som man gör. Det är klart att det också spelar in. 

 Anita, 61 år 

Anita rör å de lättaste vid en känsla av plikt som förknippas med arbetet som vårdare. Denna 

återkom alla fem respondenter till, både indirekt och direkt i intervjuerna. De framställde 
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arbetet som av vikt att det utförs väl för samhällets och vårdtagarnas skull. Och för att göra 

det väl krävs enligt dem erfarenheten och ansvarskänslan vilka de äldre har och de yngre 

saknar. De utmålar sig därmed som pliktskyldiga att jobba så länge som de kan för att säkra 

en god vård. Pliktkänslan har således en betydande påverkade på arbetsviljan men den är inte 

ensam. Även känslan av att vara behövd och att göra något meningsfullt var återkommande i 

respondenternas svar.  

Oberoende motiv besitter de äldre alltså en stark arbetsvilja, även om de ansåg att arbetet 

stundtals var mycket tungt både fysiskt och psykiskt. Deras generella inställning till arbetet 

var också positiv, vilket visat sig vara viktig enligt Stattin (2006) för att fortsätta arbeta i 

högre ålder. Alla fem respondenter upplevde också att det inte skulle finnas något hinder från 

arbetsgivaren att fortsätta arbeta högre upp i åldrarna. Ingen av dem hade diskuterat detta med 

sin arbetsgivare, men det rådde ändå konsensus bland dem att arbetsgivaren sannolikt skulle 

vilja ha kvar dem så länge som möjligt. 

En sista drivande faktor för kvarvarande i arbetslivet var den rådande uppfattningen hos 

respondenterna angående deras framtida inkomst. De anser att de riskerar att få en alltför låg 

pension om de avslutar arbetslivet alltför tidigt. Alla fem hade farhågor rörande hur mycket av 

deras nuvarande livsstil de skulle vara tvingade att ge upp. De upplevde att pensionen var ett 

ekonomiskt hot och hänvisade också till att de hade börjat spara tidigt, för att om inte stävja i 

varje fall minska det ekonomiska hotet. Respondenterna upplevde att lönen var för låg, varpå 

tanken på att få en ännu mindre inkomst i form av pension blir en drivande för att fortsätta 

arbeta och bättra på de kommande bistra ekonomiska tiderna. 

Pensionen som den enda utvägen från åldrandets tänkta effekter 

Trots den starka arbetsviljan och synen på arbetet som mycket viktigt för självbilden hade 

respondenterna börjat planera för pensionering. Detta kan vid första anblick tyckas vara 

motsättningsfullt, men det förankras i tre faktorer.  

Den första utgörs av en social representation kring att äldre bör lämna arbetslivet och gå i 

pension kring 65 års ålder. Då framtidsutsikter kom på tal i intervjuerna hänvisade alla fem 

respondenter inledningsvis till det här. Det uttrycktes som en självklarhet att denna icke-

formaliserade pensionsålder uppnås och att lämna arbetslivet. Eventuellt kunde en respondent 

tänka sig att komma tillbaka efter något år i pension och arbeta när lusten föll in. Det här var 

dock inget som delades på någon bredare basis hos alla. Respondenterna angav också att de 

fått signaler från omgivningen rörande pensionsbeslutet. Detta i form av vissa gliringar och att 
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det fanns ett menande att de förmodligen borde sluta inom några år. Men alla fem var mycket 

klara med att det slutgiltiga beslutet i första hand var deras eget att fatta.  

Då pensionspreferenser undersöktes närmare kom också den andra faktorn upp i ljuset. 

Nämligen att respondenterna upplever sig låsta till sin nuvarande anställning. Detta har också 

tagits upp tidigare i resultatet under det första temat. Här blir åldersbojan ett sätt att förklara 

hur pensionering är den rimliga utvägen från arbetslivet, istället för att fokusera på att byta 

yrke då det ses som en omöjlighet. Detta kan kortfattat och träffsäkert beskrivas av ett kort 

citat från Solbritt: ”Jag har framtiden bakom mig”. Det syftar till att framtiden redan är 

determinerad av de yrkesmässiga val som gjorts förr. Citatet bär dessutom på en pessimistisk 

ton rörande framtiden. 

De två tidigare faktorerna har dock inte samma tyngd som denna tredje och sista. En faktor 

som i studien förklarats via teorin kring stereotyphot. Denna var den mest prominenta av de 

tre. För att exemplifiera har jag valt ut följande citat av Anja: 

Man är ju orolig för att tappa jobbet. Att man inte har orken och tålamodet som idag. Man hoppas 

att det håller några år till. Fast man ser ju folk som är otrevliga med kunderna [vårdtagarna] och 

det skär verkligen i hjärtat. Vi är ju där för deras skull och ska ge dem bra vård. Om jag inte kan 

jobba som jag gör idag så känner jag att jag måste sluta före. Om man inte orkar. 

 Anja, 59 år 

Det Anja hänvisar till här är hotet som åldrandet för med sig, som också har tagits upp i den 

andra delen av det andra temat. Hon säger att hon måste sluta före hon blir inkapabel att 

utföra att bra arbete, vilket kommer ske när hon blir äldre och hennes förmåga försämras. Det 

kan således vara ett tecken på att hon vill bevara en yrkesmässigt god självkänsla och sin 

nuvarande yrkesbundna självbild, innan de bryts ned av ålder. Något som i sin tur också kan 

länkas till hennes fördomar kring äldre som sämre presterande i yrkeslivet. Detta var också 

något som alla fem respondenter gav uttryck för. Stereotyphotsteorin är därmed en rimlig 

tolkning till varför de planerar gå i pension inom några år. Respondenternas yrkesmässiga 

framtid inhibiteras av de stereotypa förväntningar som de uppfattar finns kring gruppen äldre, 

vilken de själva tillhör. Då den sociala kategoriseringen äldre också räknas som en del i deras 

sociala identitet. När de ser att risken ökar för att de ska uppfylla dessa förväntningar då de 

blir äldre är det i deras tycke bättre att avsluta yrkeslivet och därmed bevara en god 

självkänsla och en intakt självbild.  Detta ansluter till tidigare forskning som också har visat 

på teorins begränsande funktion för aktörernas handlande (Crisp & Turner, 2010, ss. 82-
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84;Steele, 1997; Whitbourne & Sneed, 2002). Det kan också kopplas till att respondenterna 

ser sin yrkesmässiga självbild som viktig för deras övergripande sådan. Ett rimligt antagande 

baserat på detta är att de inte vill se den smulas sönder som en funktion av att deras farhågor 

besannas. Farhågor rörande en kommande oförmåga att klara de testande mot ideal som 

kommer i framtiden. Det hade inneburit ett alltför stort slag mot den personen som de är.  

Stereotyphotet kan också ses i relation till de ökande kraven och det minskande stödet som 

arbetsgivare och arbetskamrater skänker. Följaktligen ökar risken att hotet realiseras baserat 

på två faktorer; (1,) eftersom idealen som en yrkesmässig förmåga mäts mot är svårare att 

uppnå, (2) samtidigt som stödet för att klara av arbetet minskar och de förväntas vara mer 

autonoma arbetare som inte behöver samma uppbackning. Detta kan i sin tur sägas öka 

riskerna för gravare konsekvenser för individen om hotet realiseras, då det förväntas att de 

äldre klarar av tunga situationer på egen hand och därmed utsätter sig för större belastning.  

Slutligen kan det tydliggöras att stereotyphot väver samman alla tre övergripande temana i 

studiens resultat. I arbetssituationen utmärker sig den äldre erfarne arbetaren i förhållande till 

sitt yngre jag och till sina yngre arbetskamrater. Något som bidrar till skapandet och 

befästandet av en god yrkesmässig självkänsla och i förlängningen också en god sådan 

överlag. Men i arbetssituationen bidrar erfarenheten också till ett allt mindre stöd och högre 

krav. Med det saknas viktiga byggstenar för att stävja det kommande hotet som åldrandet på 

ett stereotypt sätt uppfattas föra med sig. En stereotyp uppfattning som kan tänkas komma 

från åldersparadoxen i den sociala identiteten. Då äldre individer ses som sämre och mindre 

kapabla arbetare av respondenterna vill de inte realisera sig själva som äldre yrkesutövare. 

Det blir därmed påpassligt att själva ta beslutet att lämna arbetslivet innan det sker. Därmed 

kan de konservera de viktiga schemana i deras yrkesmässiga självbild och inte riskera att 

deras självkänsla får sig en törn. 

 

Diskussion 

I det här avsnittet sker en diskussion kring studiens resultat. Denna har sin start i att resultaten 

sammanfattas och återkopplas till syftet. Efter det har resultaten blivit satta i en större kontext. 

Detta genom att bland annat se till de konsekvenser som de kan tänkas ha för de äldre i 

studien. Avslutningsvis tas det också upp hur förbättringsarbete för äldres situation på 

arbetsmarknaden i stort kan ske med studiens resultat i åtanke.  
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I ett förberedande skede av studien fanns en prognos kring de resultat som den skulle tänkas 

uppbringa. Denna prognos har jag därefter fått revidera. Tanken var att studien skulle ge ett 

resultat där den äldre hade fått en svagare självkänsla, som en funktion av 

åldersdiskriminering baserad i ett nedvärderande av dennes yrkesmässiga förmåga. Det 

tänktes därmed att detta också skapat en pessimistisk syn hos den äldre rörande dennes 

yrkesmässiga framtid. Men genom den relativt öppna metoden inriktad mot att förstå hur 

respondenterna uppfattar sin situation möjliggjordes upptäckten av en annan typ av resultat. 

Nämligen att de äldre möter åldersdiskriminering, men den består inte i en nedvärdering. 

Snarare tvärt om. De äldre befinner sig i en komplicerad situation där de upplever sig dras åt 

olika håll. Det finns drivande faktorer som håller dem kvar i arbetslivet, bland annat 

bestånden i en känsla av plikt och ett förbättrande av ekonomin som pensionär. Samtidigt 

finns det andra faktorer som de upplever knuffar ut dem från deras yrken med pensionen som 

enda utväg. 

Studien kan summeras som att äldre inom vårdyrken har viljan till att arbeta och erfarenheten 

till att göra ett bra jobb. Men de upplever sig låsta med en åldersboja till deras nuvarande 

anställning. En anställning där de huvudsakliga arbetssysslorna inte har förändrats sedan de 

började. De äldre upplever emellertid att det blivit enklare att utföra sysslorna på ett bra sätt, 

på basis av erfarenhet. De upplever också sig överlag respekterade av arbetsgivare och 

arbetskamrater, även det på grundat i deras erfarenhet. En erfarenhet som har ackumulerats 

genom deras många yrkesverksamma år. Erfarenheten för också med sig negativa 

konsekvenser bland annat i form av en upplevd minskad tillgång till utbildningar. Men 

framförallt saknar de äldre respondenterna stöd från arbetsgivaren och känner att de får en 

bristande uppskattning för deras utförda arbete. Samtidigt ökar kraven på deras autonomi på 

arbetsplatsen. Avsaknaden av stöd i arbetet verkar vara en viktig del i förklaringen till varför 

de planerar lämna arbetslivet. De intervjuade äldre ser sig själva som bättre arbetare än de 

flesta andra inom samma yrke och de vill gärna fortsätta vara det, men där saknas stödet. De 

ser åldrandet som ett hot som de inte kan hantera på egen hand och pensionen blir en utväg 

för att förhindra att se sin yrkesmässiga självkänsla/självbild brytas ned.  

Nordenmark och Stattin (2009) tog upp hur de som själva fått välja när de vill gå i pension 

också blir lyckligare som pensionärer. Det är svårt att på ett entydigt sätt sia i om det kommer 

göra sig gällande för respondenterna i denna studie. Detta eftersom de upplever det slutgiltiga 

valet som deras eget att fatta, samtidigt som deras yrkesmässiga situation inte möjliggör 
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någon större valmöjlighet. Indirekt tvingas de välja pensionen, men likväl uppfattar de att de 

väljer den utvägen på egen hand.  

Tanken bakom studien har varit att skapa en fyllig beskrivning som kan tjäna exemplifierande 

för den undersökta gruppen, men också möjligtvis säga något om den bredare kontexten. Jag 

vill tro att dessa fem kvinnor som intervjuats inte är ensamma i sina upplevelser. De 

formulerade stundtals sig som om äldre arbetare var en enhetlig grupp och i viss mån kanske 

det finns en sanning i det. Till exempel är det nog inte alltför ogrundat att tänka sig att 

åldersbojan är en upplevelse som delas av många äldre. Det krävs dock en bredare 

undersökning för att se om så är fallet. Men om man ändå tillåter sig gå vidare i det 

tankespåret finns en mening i att se till vilka lösningar som finns till handa för att förbättra 

situationen för respondenterna i denna studie. Kanske kan det också ge en fingervisning för 

vad som krävs för att förbättra situationen för äldre på arbetsmarknaden överlag. 

Det måste icke desto mindre poängteras att syftet med studien inte har varit att göra några 

empiriskt underbyggda uttalanden om situationen för äldre arbetare överlag. De få 

respondenterna och metoden som brukats för insamling av data kommer med begränsningar 

för det resultat som är möjligt att utläsa genom analys. Studien kan fungera som en 

fingervisning om vad som kan vara intressant att undersöka vidare, utan att komma med något 

anspråk på ha gjort detta. Den är när allt kommer omkring inte bredare än fem individers 

upplevelser.  

Att respondenternas svar var så pass samstämmiga som de faktiskt var kan bero på en rad 

olika faktorer, skilda från att vara just äldre och arbetande inom vårdyrken. Ett möjligt 

exempel kan vara att vissa av respondenterna kände varandra och därmed tillsammans 

förhandlat fram en konsensus för hur de uppfattar sin situation. Ett annat att de alla arbetar 

inom samma stad, varpå deras upplevelser därmed är likvärdiga och då kanske inte gör sig 

gällande för andra platser i landet. Alla studier har möjliga felkällor som utmanar validiteten, 

så även denna och jag är säkerligen långt ifrån medveten om alla. Varje möjligt steg har dock 

tagits för att minimera dessa och att därmed producera en så god studie som möjligt. 

Validiteten blir också en fråga för framtiden, då ett sätt att kontrollera och befästa den är att 

utföra vidare studier.  

Vad kan då behjälpa respondenternas arbetsmässiga situation och få dem att arbeta vidare? 

Det bästa svar som har påträffats under studiens gång är bättre kommunikation med 

arbetsgivaren. Det hade långt ifrån löst alla problem, men likväl verkar det vara en stor brist 
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ute på arbetsplatserna. En ökad kommunikation hade kunnat förbättra upplevelsen av stöd 

given till de äldre och det hade kanske kunnat leda till att de hot som finns i framtiden inte ses 

som lika grava. Då pressen skapad av tanken på att man måste hantera hoten på egen hand 

mildras något. Om dialoger mellan arbetsgivare och arbetare underlättas kan det också tänkas 

hjälpa till vid andra problem än enbart detta. Man ska dock akta sig för att måla upp denna 

uppgift som enklare än vad den är. Det kommer förmodligen i slutändan krävas många olika 

åtgärder, vid sidan av att enbart ökad kommunikationen. Men likafullt är det en början i att 

hantera problematiken.   

En möjlig förbättring finns därmed i att åldersdiskriminerande tendenser som finns i 

arbetslivet diskuteras och lyfts upp till ljuset, vilket i sig är ett självklart hävdande. Detta bör 

ske ute på arbetsplatserna, men också på en högre samhällelig nivå. Något som också har 

börjat ske, då det på senaste tiden uppmärksammats i den svenska politiken. Ett tecken på 

detta är att åldersdiskriminerande tendenser tas upp i pensionsåldersutredningens 

delbetänkande, som redogjordes för i inledningen av denna text. Ett annat är att 

diskrimineringslagstiftningen sedan 2009 även inkluderar ålder som en diskrimineringspunkt. 

Men ålderism har i denna studie och i tidigare forskning visat sig vara ett komplext fenomen 

att ringa in och därmed också att motverka. Ett sätt att göra detta är att se till hur äldre 

arbetare upplever sin arbetssituation. Då det gör att man kan se problem som de upplever 

finns och hur de kan kopplas till ålder. Det kan därmed ge en bild av vilka problem som är 

mest allvarliga och som bör tas itu med. För att göra detta kan det vara en idé att sänka 

abstraktionsnivån. Eller för att citera Kite, Stockdale, Whitley och Johnson (2005, s. 259): 

”Perhaps it is time to get aside the question of whether ageism exists and continue to explore 

when and where the consequences are most sever”. Hela tiden har syftet med denna studie 

också inkorporerat ett utforskande av detta. 

Denna studie inleddes med konstaterandet att vi kommer vara tvungna arbeta allt högre upp i 

åldrarna. De äldre på arbetsmarknaden kommer därmed att bli fler. Men för att detta ska 

kunna ske på ett bra sätt bör man se över de problem som idag finns för äldre arbetare. Det är 

i mina ögon inte hållbart att med tvång hålla kvar folk som vill gå i pension i arbete. Istället 

måste deras situation förbättras till den grad att de själva känner att de vill och kan vara kvar. 
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Bilagor 

Informationsbrev för respondent 

 

Hej, 

 

Jag heter Johan Juuso Töyrä och läser Sociologi med inriktning mot socialpsykologi vid 

Umeå universitet och för närvarande skriver jag på min C-uppsats rörande äldre kvinnor inom 

vårdyrket.  

Min förhoppning är att du ska vilja delta i min studie och på så vis behjälpa att äldres situation 

på arbetsmarknaden lyfts fram. Den bakomliggande tanken med studien är att koppla samman 

situation på arbetet med yrkesmässig självbild och framtidsutsikter.  

Det kan vara en chans för dig att få berätta om hur du har det och samtidigt få vara en del i ett 

större sammanhang. Just din insats kan bidra jättemycket till min studie och du garanteras 

självklart anonymitet vid val av medverkan. 

 

Som tack för ditt deltagande får du även en Trisslott! 

 

Vänligen 

/Johan 

 

Kontaktuppgifter: 

e-post: johanjuuso@gmail.com 

telefon: 070-2158518 

 

mailto:johanjuuso@gmail.com
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Intervjuguide 

Inledande information given till respondent 

 Vad studien handlar om. Samt förtydligande att det handlar om yrkeskarriär och uppfattade förändringar över tid, inte så mycket 

om den nuvarande arbetsplatsen specifikt 

 Försäkran om anonymitet och svaren kommer bara användas av mig och i min studie, inte i något annat sammanhang 

 Att det inte finns något krav att svara på något som denne inte är bekväm med 

 Att det är okej att ta tid på sig att svara och göra utsvävningar ifrån de direkta frågorna 

 Samtycke till inspelning? 

Kartläggning av respondent 

Ålder   Geografisk bakgrund 

Civilstånd   Utbildning 

Allmänna hälsan (fysiskt frisk - viktigt)  

Tidigare arbeten innan nuvarande 

Nuvarande arbetstitel 

Vilka arbetssysslor utför Resp. huvudsakligen en vanlig arbetsdag 

 

Arbetssituation och ålder 

Arbetssysslor 

Om Resp. gör en tillbakablick på sin karriär – hur har dennes arbetssysslor förändrats? 

- Exemplifiera gärna 

- Hur kan förändringen kopplas till ålder? 

 

Kompetensutveckling 

Hur ser Resp.s tillgång till kompetensutveckling rörande arbete ut? (utbildningar, konferenser) 

- Exemplifiera gärna 

- Hur har tillgången förändrats något när denne blivit äldre? 

 

Socialt bemötande och uppskattning 

Hur upplever Resp. sig bemötas socialt på arbetsplatsen av arbetsgivare? 

- Exemplifiera gärna 

- Hur har bemötandet förändrats då denne har blivit äldre? 

Hur upplever Resp. sig bemötas socialt på arbetsplatsen av arbetskamrater? 

- Exemplifiera gärna 
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- Hur har bemötandet förändrats då denne har blivit äldre? 

Hur uppskattad uppfattar Resp. sig vara på arbetsplatsen? 

- Exemplifiera gärna 

- Hur har detta förändrats med åren? 

 

Attraktivitet på arbetsmarknaden 

Hur attraktiv upplever Resp. sig vara på arbetsmarknaden? 

- Exemplifiera gärna 

- Hur har förändrats i förhållande till dennes ålder? 

 

Yrkesmässig självbild 

Är yrket betydelsefullt för den person Resp. är? 

- Har detta förändrats med ålder? 

- Exemplifiera gärna 

Hur yrkesmässigt värdefull värderar Resp. sig själv på arbetsmarknaden?  

- Varför så? 

- Jämfört med när Resp. var när var yngre? 

- Exemplifiera gärna 

Hur ser Resp. på sig själv ur ett yrkesperspektiv jämfört med andra på arbetsmarknaden? 

- Motivera 

 

Framtidsutsikter 

Hur ser Resp. på sitt framtida yrkesliv? 

Planerar Resp. att ta pension vid en viss ålder? 

- Varför/varför inte 

- Har detta förändrats när denne har blivit äldre? 

- Vad upplever Resp. att arbetsgivare vill? 

- Vad upplever Resp. att omgivning vill? 

 

Avslutning/validering 

Så här uppfattar jag överlag att du ser på din arbetssituation över tid: … 

- Stämmer detta? 

Så här uppfattar jag din yrkesmässiga självbild: … 
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- Stämmer detta? 

Så här uppfattar jag att du ser på din framtid: … 

- Stämmer detta? 

 

Slutgiltigt summerande fråga  

På vilket sätt känner du att din arbetssituation hänger samman med din syn på framtiden?  

 

Vill Resp. tillägga något? 


