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1. Inledning 
Dagens samhälle har blivit mer och mer individualiserat, människan är hela tiden i förändring. 

Arbetslivet är en del av tillvaron som förändrats mycket. Tidigare skaffade man sig ett yrke 

och där blev de flesta kvar till pension. De som ville prova nya vägar och byta arbete eller 

inriktning sågs då med stor misstänksamhet. Detta har förändrats då man idag oftare byter 

arbete både inom sitt eget område och vill prova nya vägar. Många arbeten är 

projektanställningar där man arbetar med ett projekt under en period för att sedan avsluta och 

börja med ett nytt projekt. Denna form av arbete innebär att arbetskraften måste vara mera 

flyttbar och flexibel vare sig den vill eller inte. Mycket beroende på att arbetsgivare oftare 

projektanställer och anställer timvikarier, hela processen har blivit mera kortsiktig.  

 

Denna stora valmöjlighet som öppnar sig behöver inte enbart vara positiv utan skapar även 

osäkerhet och stress. De nya villkoren som gäller inom arbetsmarkanden som t ex 

tidsbegränsade projektanställningar ger inte individen den trygghet som tidigare fanns i 

anställningen. Dessa villkor innebär att individen får ett större ansvar att forma sitt liv 

samtidigt som valmöjligheterna blir större men även riskerna att misslyckas.   

 

Det har blivit allt vanligare att utbilda sig senare i livet, detta tack vare att den kommunala 

vuxenskolan inspirerat många till att utbilda sig och gå vidare till högskolestudier. Som äldre 

student kan man idag studera från hemorten, många kommuner har uppkopplingar och 

samarbete med högskolor så det går bra att studera på distans hemifrån. 

 

Vi har valt att vara med i MOBIL-projektet, MOBIL-projektet är ett forskningsprojekt som 

Mälardalens högskola driver och som är finansierat av VINNOVA, Mälardalens högskola och 

olika myndigheter i regionen. Projektet handlar om rörligheten på arbetsmarknaden och en av 

frågeställningarna har varit hur högskoleutbildade har lyckats med att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Efter den första informationen vi fick om mobilprojektet, där vi skall 

intervjua personer som avslutat en högskoleutbildning för två år sedan, bestämde vi oss för att 

delta och vårt intresseområde var de studenter som har en bakgrund inom arbetsmarknaden 

och är lite äldre. Vi vill studera hur deras situation ser ut, hade de ett jobb som de sedan gick 

tillbaka till eller infriades deras förväntningar så att de fick ett annat arbete? Var det ett jobb  
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de hade tänkt sig då de tog steget att utbilda sig? Hur såg deras situation ut då de startade sin 

utbildning? Har de kunnat söka de jobb de velat eller har de begränsat sig geografiskt p g a 

familj och socialt nätverk?  

 

Idag då rörligheten på arbetsmarknaden ändå är så pass stor borde inte ålder ha så stor 

betydelse då många ändå byter arbete ganska ofta. Är det så eller är det ungdomskulten som  

går genom landet som styr? Du skall vara ung och ”häftig”. I vissa platsannonser står det att 

de önskar en person i åldern 25-30 år med lång yrkeserfarenhet, det kan ha varit svårt att ha 

den erfarenheten vid den åldern. 

 

Vi tror att det här kan vara ett växande problem, då det är fler och fler som utbildar sig på 

högskola eller universitet. I dag är inte högskoleutbildade en elit i samhället, utan en 

högskoleutbildning är en väg där man konkurrerar med många andra. För att lyckas på 

arbetsmarknaden räcker det inte med att ha en högskoleutbildning, utan man måste dessutom 

vara rörlig, flexibel och ha ett bra socialt nätverk för att vara en attraktiv arbetskraft. I dag ser 

man närmast en utbildningsinflation i samhället, alla skall gå på gymnasiet för att sedan 

fortsätta på högskolan vare sig man har resurser och vilja eller inte.  

 

I vår forskning har vi valt att skriva om studenter som utbildar sig när de är lite äldre, 38år 

och mer vid sin examen. Vi har valt att skriva utifrån den synvinkeln eftersom vi funderar 

över om man förutom rörlighet, flexibilitet och bra nätverk dessutom måste vara ung för att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden. Frågan ligger oss nära, då vi två som har gjort den här 

undersökningen båda är äldre studenter som funderar på om vår utbildning kommer att 

förändra vår framtid. Vi har viss förförståelse i ämnet, genom att det är ett aktuellt ämne i 

medierna. Massmedia har ofta rubriker som: 

• Arbetslösheten bland akademiker ökar 

• Allt svårare att få arbete som stämmer med utbildningen 

• Svårt att välja rätt utbildning eftersom man inte vet om behovet är samma när man 

avslutar en utbildning som när man började den 

• Investeringar i studier lönar sig inte. 
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1.1 Syfte/frågeställningar 
Syftet med studien är att få en inblick i hur det ser ut på arbetsmarknaden då man har skaffat 

sig en utbildning som äldre. I dagens samhälle då det krävs att individen är reflexiv, frågar vi 

oss hur man bemöter de människor som skaffat sig en utbildning när de blivit äldre? Är det 

meningsfullt för individen att satsa på en utbildning senare i livet? Våra frågeställningar är;   

 

• Blir man åsidosatt vid nyrekryteringar eller är det så att man är uppskattad som äldre 

med livserfarenhet och en bakgrund i yrkeslivet? 

• Vad hände efter avslutad utbildning? – Hur ser deras erfarenheter ut? 

• Vilka är strategierna och målen? 

 

 1.2 Dispositionen av uppsatsen 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Kapitel1. innehåller inledning, syfte och disposition. I 

kapitel 2 redogör vi för de teorier vi har valt att använda oss av för att förklara och förstå de 

fenomen vi undersöker. I kapitel 3 redogör vi för den metod vi använder oss utav med urval, 

information om tillvägagångssättet i stort. Vi avslutar det kapitlet med kritiksvårigheter och 

etik. Själva undersökningen presenterar vi i kapitel fyra och fem med respondenternas 

livsberättelse och analys kopplade till Giddens modernitets- och reflexivitetsteori och 

Bourdieus handlingsteorier samt Goffmans rollteori. I kapitel 6 avslutas uppsatsen med en 

diskussion där vi knyter ihop undersökningen med tidigare forskning och de teoretiska 

angreppssatser som finns i arbetet. 

 

 

 

2. Teorier 
I följande avsnitt kommer vi att behandla de teorier vi använt oss av utifrån vårt empiriska 

datamaterial. Materialet är inhämtat genom bearbetning av projektets gemensamma intervjuer, 

samt utifrån vårt syfte med uppsatsen. Teorierna är till för att vi på en sociologiskt 

vetenskaplig nivå skall förstå problemen som eventuellt finns för en nyutbildad äldre student 

att kunna etablera sig inom ett nytt område på arbetsmarknaden. 
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Inom sociologin finns det ett flertal teorier om hur vi som individer reagerar psykosocialt när 

den trygghet vi har etablerat under åren i skolan försvinner. En trygghet gällande både 

hemmiljön, skolmiljön och vänner vi litar på. Skolans trygghet byts ut mot en värld av 

ovisshet, eventuellt med hotet om att få flytta för att få ett arbete. Vi har i den teoretiska 

översikten utgått från individens perspektiv, ett synsätt som mikrosociologin behandlar. Vi är 

medvetna om att även makrosociologin påverkar individens förutsättningar, främst ifråga om 

arbetstillfällen och handlingsutrymme. Mikrosociologin omfattar beskrivningen av hur den 

enskilde individen upplever sig själv i en interaktion med andra individer, något som sker 

bland annat genom individens sociala roller och beteenden.  De teoretiska perspektiv som vi 

ska behandla här är Anthony Giddens reflexivitet; dels styr vi tillvaron själva, men 

modernitetens reflexivitet ställer krav på oss att hänga med i utvecklingen. Erving Goffmans 

rollteori går ut på att individen styrs av rollen vi gestaltar för tillfället. Det är genom rollerna 

vi känner oss själva och varandra. Enligt Pierre Bourdieus handlingsteori är det uppväxtmiljön 

som styr hur vi lever våra liv.     

 

2.1 Giddens reflexivitetsteori  
Begreppet reflexivitet ser Giddens  som grundläggande för det mänskliga handlandet. 

Modernitetens reflexivitet består i att sociala bruk regelbundet utsätts för prövningar i takt 

med att individen möter ny information. Individen ställs i det moderna samhället inför nya val 

hela livet. Tidigare levde människor i sin by och hade samma arbete och sina närstående i 

byn. I dag är det snarare så att det är ovanligt att ha samma yrke och make/maka hela livet. 

 

Det moderna livet är i hög grad kännetecknat av reflexivitet, med andra ord: Människor 

granskar sig själva och granskas regelbundet av andra angående sina motiv till handlingar och 

mål, i ljuset av befintlig kunskap och information. En stor del av den kunskap som produceras 

inom vetenskapliga institutioner återförs på olika sätt till amatörer och fungerar ibland också 

som ett underlag för kritisk granskning av olika sociala fenomen. I och med det kan det göras 

ständiga omarbetningar då individerna införskaffar sig nya kunskaper och eller ny 

information. Giddens använder sig här av begreppet dubbel hermeneutik. 

 

Personligheten kan betraktas som ett reflexivt projekt som individen är ansvarig för. Vi är inte 

det vi är, utan det vi gör oss till, det är en process som pågår under hela livet. Det handlar om 

mycket mer än att ”lär känna sig själv” det är mer det övergripande, att bygga upp en positiv 
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identitetskänsla. Självets reflexivitet är regelbundet allomfattande och i varje ögonblick skall 

individen ställa sig frågor om vad det är som händer. 

 

Livets olika vägar kan betraktas som en serie passager som individen skall gå igenom. 

Livspassagerna skapar ett spänningsförhållande mellan risker och möjligheter. Det centrala är 

att de olika övergångarna som man går igenom skall övervinnas med hjälp av själv-

förverkligandets reflexivt samlande bana. De olika övergångarna som individen går igenom är 

ex. att flytta hemifrån, byta jobb, skaffa barn, börja studera eller bli arbetslös. Alla dessa 

övergångar har på olika sätt betydelse i livet(Giddens,1997,s.94,ff). 

 

I och med moderniteten förlorade traditionen sitt inflytande i fråga om vad som ska ses som 

rätt handlande. Giddens ser på omvandlingen av tiden och rummet där tid och rum har en 

mindre betydelse i det senmoderna samhället, där allt går snabbare och snabbare i och med 

bland annat Internet bil, tåg och flyg. Giddens fokuserar gärna på hur sociala relationer lyfts 

ut från sina sociala sammanhang och återskapas utmed olika tids och rumsaxlar. Dvs. i och 

med att människor flyttar eller pendlar från sin uppväxtmiljö till annan ort, dit jobben finns, 

blir kontakten människor emellan mera ytlig samtidigt som det skapas nya traditioner i den 

nya miljön.  Detta passar in i vår globala värld där de geografiska avstånden blir längre och 

längre även om vi får lättare och lättare att förflytta oss.  

 

Globaliseringen av de sociala aktiviteterna som moderniteten varit med att skapa är i stor 

utsträckning en utveckling av den internationella arbetsdelningen. Man kan märka en strävan 

hos individer att behålla sina traditioner och att koppla identiteten till nationalstaten. Den 

ökade globaliseringen kan i vissa fall leda till en ökad nationalism . Den ökade 

globaliseringen är också positiv i den bemärkelse att den ger utrymme till att prova något nytt 

t.ex. nya livsstilar och en vidgning av livsrummet , du ges möjlighet att flytta runt och prova 

nya möjligheter. Vissa människor använder sig av den ökade reflexiviteten  för att utforma 

sina liv på ett sätt som upplevs som tillfredssällande ex. att börja en ny utbildning. Detta kan 

dock upplevas av andra som olämpligt och skapar konflikter. Giddens menar här att 

samhällsutvecklingen skapar utrymme för att lösa problem med nya metoder med hjälp av 

kunskap. Allt detta pekar på hur stor betydelse forskningen har för framtiden.  
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2.2 Goffman framträdanden/roller 
Goffman beskriver hur det sociala livet fungerar utifrån ett sociologiskt perspektiv, att vi som 

individer mer eller mindre medvetet, alltid spelar en roll. Han skriver att vårt agerande/ 

framförande sker i den främre regionen och styrs av de roller vi gestaltar vid den tidpunkten.   

Det är genom rollerna som vi känner varandra och oss själva. Framförandet bevittnas av 

observatörer/publik som inte bara är publik utan också fungerar som medaktörer. När en 

individ gör ett framträdande förväntar sig denne att de intryck som han/hon skapar ska tas på 

allvar av åhöraren dvs. att publiken definierar situationen såsom aktören förväntar sig.  

Åskådarna är i allmänhet intresserade av att skaffa sig upplysningar om den rollspelande 

individen eller tillämpa redan befintliga kunskaperna om denne. Dessa upplysningar hjälper 

till att definiera situationen vilket i sin tur talar om för observatörerna vad de kan förvänta sig 

av aktören. Om åskådarna inte känner en aktör, kan de med hjälp av aktörens uppförande och 

utseende skaffa sig ledtrådar och utifrån tidigare erfarenheter av liknande individer därmed få 

uppgifter om den okände. (Goffman,2002,s.25,ff).   

 

Rollerna formas utifrån den sociala status vi har, man har även olika roller utifrån var man 

befinner sig i livet. Som individ spelar man olika roller inför olika personer, oftast spelas den 

roll som omgivningen förväntar sig av individen. Exempelvis som student spelar vi 

studentroll och som arbetslös spelar vi den arbetslöses roll. Enligt Goffman spelar vi alltid en 

roll.(a,a,s.25,ff).   

  

Goffman påpekar att när individen framträder inför andra människor kommer han att försöka 

ha kontroll att intrycken blir de han vill att det skall bli. Vi gör som individer våra 

framträdanden mer eller mindre avgränsat, individen gör sitt framträdande och spelar sitt spel 

ibland till förmån för andra människor. Den agerande kan också styra sin publiks uppfattning 

enbart för att nå andra syften, det är inte alltid som individen har något djupare intresse av 

vilken uppfattning publiken har om individen just i den situationen. (a,a,s.25) Goffmans 

dramaturgiska modell utspelas i två regioner, främre regionen och bakre regionen.  

 

Främre regionen. Människor spelar sina roller och det offentliga framträdandet sker främst i 

den främre regionen. I den främre regionen är det fasaden som visas fram. Fasaden är viktig, 

den fasta inramningen och rekvisitan måste vara riktig så att spelet blir trovärdigt. I fasaden 

ingår ”rätt” klädsel, kroppshållning, allt för att rollen skall bli så trovärdig som möjligt. 

Individens framträdande i den främre regionen uppfattas ibland som ett försök att ge ett gott 
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intryck och att aktiviteterna i den regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. De 

här normerna kan man dela in i två breda grupper, den moraliska och den instrumentella. Den 

moraliska är de normer som gäller i samhället i stort eller kanske snarare där man befinner 

sig. De instrumentella är de arbetsgivaren kan kräva av en anställd ex. försiktighet med andras 

egendom och lojalitet. Med andra ord så är det viktigt att man följer de normer som gäller i 

det offentliga rum man befinner sig. Publiken håller hela främre regionen under ständig 

uppsikt. (a,a,s.,97f)   

 

Bakre regionen. Den bakre regionen eller bakom kulisserna är stängd för publiken, de har 

ingen insyn och aktörerna kan här släppa sina masker, glömma sina repliker och lägga ner 

fasaden, helt enkelt vara mera informell, den är arbets- och rekreationsregionen. Det är där 

planeringen inför framträdandet görs och det är där många gånger fasaden skapas 

(Goffman,2002,s,97,ff). 

 

Vad är det då för roller vi använder oss av i de olika regionerna och i våra framträdanden? 

Goffman använder sig av olika begrepp som: 

 

Fasaden. Fasaden är viktig, den betecknar den del av individens framträdande som används 

för att på ett gemensamt och bestämt sätt definiera situationen för de personer som ser 

framträdandet. Fasaden är alltså det uttrycksfulla redskap av standardtyp som avsiktligt eller 

oavsiktligt används av individen. Det är viktigt för individen att visa upp rätt eller hellre en 

bättre fasad än vad som är fallet.(a,a,s.,28,ff) 

 

Aktör/ publik.  Är de som agerar och de som observerar. För att få ett växelspel mellan 

individer krävs både aktör och publik. Aktören har oftast ett motiv att kontrollera intrycken 

till publiken (a,a,s.25ff) 

 

Dramaturgiskt förverkligande. När individen befinner sig tillsammans med andra fyller han 

på ett karakteristiskt sätt sin aktivitet med tecken som dramatiskt belyser och framhäver vad 

som annars skulle kunna vara dolt te x är det viktigt att i vissa situationer visa sig säker på sin 

sak och inte tveka medan det i andra situationer kan vara bra att visa att man inte alltid vet och 

kan bäst (a,a,s.,35,ff). 
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Förvrängning. Publiken tenderar att acceptera vissa förvrängningar. Publiken kan även bli 

duperad och vilseledd för det finns gott om tecken som kan få fram närvaro som inte finns. 

Man utger sig för att vara någon annan ex. yngre eller äldre. Ha en viss status osv. Alla lögner 

föreskriver inte falsk framställning eller förvrängning (a,a,s.57ff). 

 

Idealisering. En aktör tenderar att försöka ge ett idealiserat intryck. Överdriver de som 

hänger samman med rollen samtidigt som vi döljer det som inte gör det. Vi idealiserar 

förhållandet till publiken, enligt Goffman ger aktören publiken det den vill ha. Aktören ser till 

att passa in i förutsättningarna och förväntningarna, vill man ha någon som är tillbakadraget 

anspråkslös får man det. Fel och misstag har rättats till innan framträdandet, tecken som 

skvallrar om misstag. Döljs det ges ett intryck av ofelbarhet (a,a,s.39ff). 

 

Dramaturgisk försiktighet. Den försiktiga aktören väljer ut den publik som ger honom så 

lite besvär som möjligt i det agerande han visar upp. (Goffman,2002,s.190f) 

  

Enligt Goffman använder sig individen alltid av roller, rollerna speglar den nuvarande 

situationen. Kopplingen till äldre arbetssökande nyutexaminerade akademiker blir här 

intrycken från publiken (media) där det ofta förekommer larmrapporter om ”äldres” 

svårigheter på arbetsmarknaden. Det finns alltid risker att fastna i rollen eftersom 

förväntningar från publiken är att den individen har just den rollen. Exempelvis gammal, 

arbetslös osv.  

 

2.3 Bourdieus handlingsteori 
Tre av Bourdieus nyckelbegrepp är kapital, habitus och fält. Kapital är enligt honom 

detsamma som tillgångar. Med kapital menar han inte enbart de ekonomiska tillgångarna utan 

även sociala, fysiska, kulturella och symboliska tillgångar. Det symboliska kapitalet är ett 

begrepp som myntades av Bourdieu, han menar att de andra kapitalen förvandlas till ett 

symboliskt kapital då de uppfattas av sociala agenter utrustade med perceptionskategorier som 

gör att de kan urskilja dem och därmed också erkänna dem och ge dem ett värde.  

(Bourdieu,2004,s.97). 

 

Begreppet socialt kapital är enligt Bourdieu på individnivå, men det är kopplat till 

relationerna med andra människor i det sociala fältet. Dels genom att man jämför sig själv 
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med andra, men också genom att man i viss mån får tillgång till andras sociala kapital. Ett 

exempel är vid en anställning, när en anställd går till chefen och rekommenderar sin granne. 

Bourdieu menar att socialt är det ”kapital” individen har i livet i egenskap av socialt nätverk,  

framförallt genom olika kontakter i skolor och på arbetsplatser. För Bourdieu har individens 

sociala kapital en koppling till individens socioekonomiska förhållande i och med att alla 

former av kapital bottnar i de ekonomiska förhållandena och reproducerar dominerande 

gruppers värderingar.   

 

Gällande det kulturella kapitalet är det, det kapital som vi har i form av vetskapen om den 

rådande ”finkulturen” dvs. vetskapen om vilken konst, författare, filmer osv. som är aktuella 

just för tillfället, samt den egna utbildning som vi har. Bourdieu vidhåller att skolsystemen 

bidrar till att öka klyftorna i samhället. Föräldrar som har ett stort kulturellt kapital ägnar 

mycket mer tid än andra föräldrar med sina barn, för att hjälpa till med exempelvis läxläsning. 

Dessa familjer investerar också mer i skolutbildningar. På de mest välrenommerade skolorna 

och universiteten dvs. de skolor som leder fram till toppjobben finns det som regel bara elever 

som har ett stort ”kapital” redan innan de började skolan (a,a,s.31f). 

 

Bourdieu använder sig av begreppet habitus, dvs. system av dispositioner som tillåter 

människor att tänka, handla samt orientera sig i den sociala världen. Det mesta av individens 

habitus grundläggs redan under uppväxten genom uppväxtförhållanden och utbildning. 

Habitus fungerar sedan under hela livet som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. 

(Broady, 1998) 

 

Enligt Bourdieus handlingsteori är det habitus som hjälper till att analysera relationerna 

mellan individers position i det sociala rummet och deras egna val. Dvs. habitus utgör även 

olika klassificeringsscheman och klassificeringsprinciper, som fungerar som skillnaden 

mellan bra och dåligt, gott och ont osv. Habitus bestämmer skillnaden på gott och ont osv. 

men skillnaden är inte alltid densamma. Ett beteende kan för en person anses som pretentiös 

och duktig medan det för en annan ses som ett skrytsamt, drygt beteende. Individens habitus, 

leder till att individen gör vissa specifika val detta bidrar till att reproducera makthierarkierna. 

Livsstil och ”rätt” smak är viktiga delar i en individs habitus. Individens habitus präglas och 

styrs av det habitus som råder i den grupp individen tillhör. Det är individens habitus som styr 

vårt sätt att tolka världen och det beror till stor del på vår sociala situation. ( Bourdieu, 2004, 

s.19). 
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Enligt Bourdieu så spelar vårt habitus en stor roll i det verkliga livet, det bestämmer: 

 

”vad arbetaren äter och framför allt hur han äter, vilken idrott han utövar och hur han utövar 

den, hans politiska åsikter och sätt att uttrycka dem skiljer sig systematiskt från 

företagsledarens motsvarande konsumtion och aktiviteter.” (a,a,s.19).  

 

Enligt Bourdieu så är vårt habitus intimt förknippat med vår sociala kompetens och han menar 

att man måste man ha ett viss habitus, för att lyckas på sitt arbete. Man kan betrakta habitus 

som ett förkroppsligat kapital. 

 

Är det så, att det har en betydelse i arbetssöksprocessen om respondenten har ”rätt” habitus? 

Vid en ansökningsintervju exempelvis, hur viktigt är det då att man ”talar” samma språk. Med 

”rätt” språk menar vi inte bara talet, utan att hela kroppsspråket är rätt. De gester man 

använder sig av, att man skrattar på rätt ställe osv. Är det då lättare att få ett arbete?   

 

Vad är det som skiljer individer åt? Vissa ser det som problem att vara äldre, medan andra ser 

fördelarna. Har individens habitus så stark inverkan på individers liv att det påverkar detta 

tänkande? 

 

Fält är det tredje av Bourdieus nyckelbegrepp i handlingsteorin. Fält definierar han som ett 

system av relationer mellan olika positioner. Dvs. med socialt fält, den sociala livssfären, 

avser Bourdieu ett variabelt område i samhället där institutioner och individer för en kamp om 

något som är gemensamt för dem. Kampen består bland annat i att få ut så mycket som 

möjligt av det gemensamma ekonomiska kapitalet. Inom pedagogikens fält exempelvis strider 

man om skolans mening och mål. Bourdieu skiljer mellan å ena sidan konsumtionsfältet å 

andra sidan produktionsfältet som befolkas av specialister. För pedagogikens vidkommande 

finns det således ett produktionsfält, där pedagogiska idéer introduceras av forskare, politiker 

och journalister. Dels ett konsumtionsfält där elever lärare och föräldrar återfinns. 

(Broady,1998,). 

 

2.4 Tidigare studier  

Vi har sökt efter tidigare forskning som handlar om ålderns betydelse då det gäller att få ett 

arbete efter avslutad högskoleutbildning. Det har visat sig att sådan forskning är svår att få 
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fram. Vi har sökt efter forskning på Internet och varit i kontakt med Statistiska Centralbyrån i 

Örebro, Arbetsmarknadsverket, och Uppsala universitet som alla säger att de inte känner till 

någon tidigare forskning om ålderns betydelse efter avslutad högskole- /universitets-

utbildning. Därefter har vi inriktat oss på att hitta forskning som delvis tar upp ämnet. Enligt 

både Samuelsson (SCB) och Hallsten (AMV) är det andra faktorer än åldern som spelar en 

större roll vid en anställningsprocess exempelvis kön och etnicitet. Något som vi också 

observerade hos de respondenter vi analyserade. Lars Tornstam gerontolog vid Uppsala 

universitet kände inte heller till någon forskning eller statistik inom ämnet. 

 

2.4.1 Bakgrund 
Studien Arbete efter 45 utkom1996, boken var ett resultat av ett tvärvetenskapligt 

forskningsprogram vid dåvarande Arbetsmiljöverket. I undersökningen konstateras att utifrån 

ett internationellt perspektiv så har Sverige en hög andel äldre i arbetslivet, men att 

pensionsåldern sjunker, samtidigt som vi blir äldre och äldre. Under 1990 talet ökade 

genomsnittsåldern över hela arbetsmarknaden. En av forskningens viktigaste slutsatser är; för 

att människor ska orka med och vara attraktiva på arbetsmarknaden fram till 65 år måste man 

betrakta utbildning och kompetensutveckling som nyckelfaktorer för äldre människors 

etablering och förankring i ett föränderligt arbetsliv (1998, Aronsson, m.fl.).  Ett skäl till att 

många människor som är ”äldre och etablerade” kan utbilda sig eller omskola sig är att vi har 

fått många nya högskolor och universitet i Sverige. 1965 hade Sverige bara fyra universitet 

och inga högskolor. Nu finns det 50 högskolor/universitet, minst ett i varje län. Det är inte 

längre nödvändigt att flytta för att gå på högskola/universitet något som gynnar de lite äldre 

studenterna. (2004, Eriksson ). 

 

2.4.2 45 +  
En viktig fråga som kom fram i undersökningen Arbete efter 45 var, hur vi som enskilda 

individer och arbetsgivare ser på den äldre erfarna arbetskraften. Ser man på den arbetskraften 

som en nationell resurs som håller på att gå förlorad på grund av bland annat felaktiga 

samhälliga incitamentsystem, eller ser vi den äldre arbetskraften som ett hotfullt 

äldreproblem?  (1998, Aronsson, m. fl.).Det är inte bara arbetsmarknaden som behöver äldre 

på arbetet, utan det är också de äldre som behöver ett arbete. I skriften 50+ en tillgång i 

arbetslivet, står det att arbetet ska sträva efter att vara en källa till glädje, kraft och gemenskap 

med andra, samt ge arbetstagaren energi och en känsla av tillfredställelse.  För att nå en liten 
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bit på väg i strävan mot arbetets mål, så talar även den här studien om vikten av utbildning 

och kompetensutveckling. Äldres kompetens, arbetsvilja och lust att utbilda sig ska vara 

naturligt att tillvarata för företagen (2003, Björklöv m. fl.) 

 

2.4.3 Arbetslöshet kontra flyttningsbenägenhet 
Margareta Bolinder skriver i artikeln Arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för 

chansen att få ett bra arbete (Sociologisk forskning 2/2000) och i artikeln Sökbeteendets 

betydelse för chansen att hitta ett jobb (Arbetsmarknad &Arbetsliv, 1991;1) om individens 

sökbeteendes betydelse för att få ett arbete. Margareta Bolinder skriver bland annat om ”De 

med ersättning från a-kassa kan i större utsträckning antas få ett bra jobb eftersom de 

förmodligen har bättre ekonomiska möjligheter att invänta ett sådant jobb” (Sociologisk 

forskning 2/2000, s.,7).Bolinders definition på bra arbete är: En tillsvidareanställning som 

motsvarar individens kompetens och innebär minst lika bra lön som individens föregående 

arbete.  I sitt antagande stöder Bolinder sig på Carlings undersökning (1996;331) I den 

undersökningen påvisar han, enligt Bolinder, att det finns ett visst stöd för att en högre 

ersättningsnivå ökar de arbetslösas möjlighet att inte ta ”första bästa arbete” utan invänta ett 

bra arbete. Resultatet i Bolinders egen undersökning åskådliggjorde inte samma resultat, utan 

den visade att människor utan A-kassa oftare får tillsvidare tjänster än andra. Dvs. att de med 

hög ersättningsnivå inte har större chans att få ett bra jobb än de med låg ersättning. 

(Sociologisk forskning, 2/2000, s. 24f).  

 

Vid läsandet av Bolinders undersökning kom två frågor upp som vi inte kunde utläsa något 

svar på i undersökningen. Frågorna var: 

 

• Har Carling och Bolinder samma definition på begreppet ”bra arbete”? 

• Har Carling och Bolinder samma urval? Exempelvis finns färdigutbildade akademiker 

utan A-kassa med hos Bolinder men inte hos Carling? Man kan anta att dessa har 

lättare att få ett arbete än de som kommer direkt från gymnasiet. 

 

En bidragande orsak till att får ett jobb, är om man kan tänka sig att flytta. Margareta Bolinder 

hänvisar i sin forskning till Löfströms och Lövanders studie ”Stanna eller flytta? – En studie 

av kvinnor och män som bor eller har bott i Norrlands inland”, Umeå Economic Studies No 

248. Umeå universitet. Enligt den studien (1991:53) är kvinnor med familj mindre benägna  
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att flytta än män, något som antingen leder till att kvinnor tar ett lägre kvalificerat arbete, eller 

att de inte accepterar det arbete som erbjuds beroende på hennes privata sociala/ekonomiska 

situation. En annan sak som påverkar de arbetslösas situation för att kunna få ett arbete är 

familjesituationen. Om partnern till den arbetslösa är fast förankrad på en ort så är det givetvis 

svårare för den arbetslösa att flytta (Sociologisk forskning, 2/2000). Enligt 

arbetsmarknadsstyrelsen finns det tre skäl till att människor flyttar. Utbildningsskäl, 

familjeskäl och arbetsmarknadsskäl varav arbetsmarknadsskäl står för en tredjedel av 

förflyttningarna (Social rapport 2001).  

 

2.4.4 Sökbeteendets betydelse för chansen att hitta ett jobb 
Bolinder visar att det är mindre vanligt att äldre söker arbete genom att kontakta tilltänkta 

arbetsgivare som inte har utannonserade tjänster, något som däremot yngre arbetssökande 

oftare gör. Däremot har äldre oftare ett bättre kontaktnät bland andra etablerade i yrkeslivet. 

Ytterligare saker som kommer fram i Bolinders undersökning är att arbetsmotivationen är 

mindre hos äldre framför allt då hos äldre kvinnor (1999,Bolinder). Att äldre arbetssökande 

inte personligen tar kontakter med tilltänkta arbetsgivare utan att tjänster är utlysta ses enligt 

Mats Klingvall som negativt. I sin studie som han genomförde v.46 1997 och v.4 1998 kom 

han fram till att så många som 22,5% av de som fick ett arbete, fick det genom att de 

personligen tog direktkontakt med den tilltänkta arbetsgivaren. Vid kontakttillfället visste inte 

den arbetslöse om att företaget behövde nyanställa. (1998, Klingvall). 

 

2.4.5 Mobiliteten på arbetsmarknaden 
För att på ett tydligare sätt förstå sammanhanget mellan arbetsmarknaden och den enskilda 

individen berör vi även mobiliteten på arbetsmarknaden. Anders Hallqvists tar i sin 

forskningsöversikt, Arbetsliv och mobilitet upp att både forskare och praktiker önskar en 

större rörlighet på arbetsmarknaden. När mobiliteten på den svenska arbetsmarknaden ökar 

förbättras det svenska välståndet rent ekonomiskt, arbetskraften finns där den behövs. Det är 

inte bara det rent ekonomiska välståndet som ökar, utan det sker även en ökning av erfarenhet 

då människor flyttar dit arbetet finns. Människor har olika idéer och praktiska lösningar om 

hur olika objekt ska fungera vilket de tar med sig till nästa företag. Praktiker och forskare 

menar också att enskilda individer skulle må bra med en mer flexibel arbetsmarknad, då vi är 

kvar i skola eller på arbetet fast vi egentligen inte trivs och skulle må bättre av att byta.  

(2005, Hallqvist). 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenterar vi metodvalet för genomförandet av den här undersökningen. Vi 

redogör här för den metod vi valt och skälet till att vi valde den metoden.   

 

3.1 Metodval 
Vi har valt en kvalitativ hermeneutisk metod där vi använder oss av samtalsintervjuer. 

Anledningen till att vi valde den metoden är undersökningens frågeställning och syfte. Målet 

med studien är att få fram olika livsberättelser något som samtalsintervjuer öppnar upp 

tillfällen till. I samtalsintervjuer ger man individen möjlighet att utveckla sina tankar om 

livssituationen. Den ger även intervjuaren möjlighet att få de oväntade svaren och att ställa 

följdfrågor för att kunna utveckla svaren. Samtalsintervjuer ger också utrymme för samspel 

mellan forskare och respondent. Eftersom vår undersökning är en del i ett större projekt är det 

viktigt att få ut så mycket som möjligt av intervjusituationen. Undersökningens mål är att få 

fram så mycket som möjligt om människors vardagliga erfarenheter inom detta område 

(Esaiasson,Gilljam,Oscarsson,Wängnerud,2003,s.279ff) 

 

Den litteratur som är används handlar om nödvändigheten av att utbilda sig hela livet. Denna 

litteratur har vi studerat för att få en bättre inblick i arbetsmarknaden och för att läsa om 

studiernas betydelse för att vara attraktiv på arbetsmarkanden oavsett om man är 38 år och 

äldre. 

 

3.2 Hermeneutisk teori 
Studiens utgångspunkt är respondenternas livsvärldsberättelser. I undersökningen har vi utgått 

från ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att kunskapen om världen uppfattas ur en 

holistisk/helhetssyn. Användandet av en holistisk synvinkel medför en stark betoning på 

helheten i uppfattningar och teorier. Att utgå från en holistisk syn innebär också att det inte 

finns en absolut sanning, utan det är forskarna själva som ”bestämmer” genom sina tolkningar 

huruvida de ska acceptera eller förkasta vissa resultat och observationer. (Gilje,Grimmen, 

1992s.76f). Vi ser de livsberättelser vi har fått från  respondenterna som deras sanningar, och 

utgår i analysen från dessa.      

  

Hermeneutiken i sin moderna variant består både av försök att skapa ett förhållningssätt för en 

tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att beskriva 
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och att förstå meningen i livsberättelsen. Hermeneutiken är relevant för samhälls-

vetenskaperna därför att en stor del av det man försöker förklara är meningsfulla fenomen 

som beteendemönster, normer, regler, värderingar och förväntningsmönster. Tolkningar och 

förståelse av meningar utgör en väsentlig del av dess fundament. (a,a,s.177f). En viktig 

utgångspunkt vid ett hermeneutiskt förhållningssätt är att tänka på den hermeneutiska cirkeln 

som innebär en ständig rörelse mellan helhet och delar. Det går ut på att man tolkar helheten 

för sig och sedan de olika delarna.(a,a,s.190f) I intervjutexter som vi har använt oss av och 

tolkat i det här arbetet är det viktigt att det finns ett samspel mellan den som intervjuar och 

den intervjuade. Det viktiga i själva tolkningsarbetet är att vara intresserad av personen 

bakom texten och försöka sätta sig in i hur den personen framställer och ser på området som 

frågan gäller. Det är utifrån det förhållningssättet vi använt oss av det hermeneutiska 

förhållningssättet. 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet är också väl anpassat när det gäller samhällsforskning då 

det ofta betyder att man måste förstå något som redan har tolkats av den sociala aktören själv. 

Detta helt oberoende av om den sociala aktörens tolkning av sig själv och om världen är 

korrekt eller inte (a,a,s.179). Giddens skriver om dubbelhermeneutiken och han menar att 

inom samhällsvetenskapen förhåller sig forskaren till en värld som redan är tolkad av de 

sociala aktörerna. Därmed sker tolkningen av tolkningen, vilket också sker i det här arbetet 

där vi tolkar respondenternas livsberättelser vilket är respondenternas tolkning av 

utvecklingen i deras liv.  

 

3.3 Bakgrund 
En grundtanke med hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst. Detta fenomen kan man kalla att ha 

en förförståelse. Man kan säga att man inte möter världen som ett blankt papper, vi bär alltid 

med oss våra erfarenheter. Man kan säga att man som bakgrund alltid bär med sig 

förförståelse eller fördomar gentemot de fenomen man studerar (Gilje,183,ff). 

 

Vi är medvetna om att analyserna gällande denna studie, påverkas av respondenternas 

upplevelser och därmed deras berättelser, intervjuarnas intervjuer och vår egen tolkning av 

materialet. Denna tolkning påverkas givetvis av vår egen bakgrund och egna erfarenheter. 

Intervjuguiden som vi använt oss av är en guide som täcker flera områden och skall stämma 
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in på flera frågeställningar då den ingår i det MOBIL-projektet. Det kan vara en nackdel att 

inte ha en specifik frågeguide gällande vårat syfte och frågeställningar. Även detta att de som 

analyserat livsberättelserna inte har intervjuat eller transkriberat dessa utan fått en utskrift från 

en annan intervjuare. Vi är även medvetna om att en annan sak som kan ha påverkat 

undersökningen gällande ”äldre” akademiker, är också den ungdomskultur som råder i 

samhället. Det mesta som tas upp i massmedia vänder sig till yngre, så man kan få den 

uppfattningen att efter 35 är man helt ”ute”. Det kommer även ständigt nya rapporter i media 

om hur äldre på arbetsmarknaden slås ut eller blir sjukskrivna.   

 

3.4 Urval 
Urvalsramen har tagits fram utifrån studenter som avslutat sina studier vid Mälardalens 

högskola. Urvalen gällande utbildningar är, Beteendevetarprogrammet, Beteendevetar-

programmet – social omsorg, Missbrukarvårdsprogrammet, Välfärdsarbete med inriktning 

mot rehabilitering, Företagsekonomi och Teknikprogrammet. Anledningen till att just dessa 

utbildningar valdes, är att de inte är helt inriktade på ett bestämt yrke, utan de är bredare 

utbildningar som passar in i flera yrkeskategorier. Urvalskriteriet är alla studenter i dessa 

utbildningar som under tiden 2004 06 01 – 2004 12 31 antingen tagit ut en examen eller 

uppnått minst 120 p. Urvalsramen skall så mycket som är möjligt fördelas på kön, ålder, 

bostadsort enligt de adresser som är tillgängliga i LADOK. Av dessa kommer 75 personer att 

väljas ut och av dessa kommer vi att använda oss av de tio äldsta respondenterna.  

 

Flera av de tillfrågade respondenterna tackade nej till att deltaga i MOBILA - projektet av 

olika anledningar. (Bilaga 3) 

 

I början av analysarbetet visade det sig att en av de äldre respondenternas hela intervju inte 

hade kommit med på bandet. Därför uteslöts denna intervju, detta på grund av att det inte gick 

att få någon helhetsbild av berättelsen.  

 

 3.5 Intervjuförberedelser 
Syftet med intervjun är att få fram en så innehållsrik livsberättelse som möjligt. Den första 

kontakten respondenterna fick med projektet var genom ett missivbrev (Bilaga1). I det brevet 

presenterades projektet och respondenterna blev förberedda på vad det handlade om samt att 

de skulle bli uppringda av studenter som vill göra en intervju. Nästa steg var att vi intervjuare 
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fick namn och telefonnummer till de 10 respondenter vi skulle intervjua. Gällande de 

tilldelade respondenterna har urvalet skett med hänsyn till hur intervjuarna bor geografiskt. 

Nästa steg var att intervjuarna ringde upp respondenterna och bokade tid för ett möte. 

Intervjuarna frågade också vid detta tillfälle om det gick bra att använda sig av bandspelare 

för att få en så bra och tydlig bild av hela respondentens livsberättelse.  

 

3.5.1 Intervjuguide  
Intervjuguiden är en gemensam guide för tio stycken C- uppsatser inom MOBIL - projektet. 

(Bilaga 2) Intervjuguiden utformades gemensamt av projektdeltagarna för att alla skall ha 

tillgång till varandras intervjuer i sina respektive undersökningar. Intervjuguiden består av 

halvstrukturerade frågor, en så kallad semi - strukturerad intervju. Denna metod innebär att vi 

utgått från specifika teman med tillhörande frågor, som medför att frågorna kan ställas 

ostrukturerat allt utifrån hur intervjun förlöper. Det går även bra att ställa frågor som inte 

finns med i själva intervjuguiden, men som anknyter till ämnet. Innan vi tillträdde 

undersökningsfältet så testade vi intervjufrågorna på varandra och anhöriga. Upplägget på 

intervjuguiden utgår från att låta intervjupersonerna precisera vad de ser som viktigt i sin 

berättelse. Projektet har utgått från tre olika teman  

 

• Vad hände? – Erfarenheter 

• Vad är och har varit möjligt/önskvärt? - Förväntningar 

• Hur har man valt att agera eller hur avser man att agera framgent? – strategier 

 

3.5.2 Intervjusituationen 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuare, med hänsyn till respondenten. En 

intervjusituation kan upplevas som obekväm för respondenten speciellt om det är två okända 

personer som ställer frågor. Alla tio intervjuerna spelades in på band, varav tre var 

telefonintervjuer. Dessa upplevdes som otillfredsställande, intervjuerna blev korta och 

respondenterna svarade i dessa fall kortfattat och gav oss få möjligheter till följdfrågor. Vid de 

övriga intervjuer blev det personliga möten. Intervjuerna pågick mellan 30 min och 45min. 

Efter alla intervjutillfällen ställdes en fråga om det fanns möjlighet att kontakta dem för  
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eventuell komplettering. Detta hade ingen av respondenterna något emot. Eftersom vi inte är 

vana intervjuare så finns det risk att vi missar viktiga saker. Så skedde också, en av 

respondenterna blev kontaktad igen för komplettering.  

 

Våra intryck och upplevelser från intervjutillfällena är att vi möttes med en öppenhet vad 

gällde frågorna om arbete och utbildning, dessa talade alla mycket och gärna om.  I frågan om 

respondentens sociala situation fanns det hos tre av respondenterna en ovilja att berätta om 

den sociala situationen, där fick vi endast kortfattade och undvikande svar.  

  

Vi har inte personligen intervjuat alla respondenter som analyserats i arbetet utan av de tio 

livsberättelserna vi har analyserat är det två som vi själva har intervjuat. De övriga har andra 

deltagare i projektet intervjuat och transkriberat. Analysen av respondenternas livsberättelser 

bygger i stor utsträckning på tolkning av text och inte på personliga intervjuer, det är lätt att 

tappa information då det inte skett ett personligt möte mellan respondent och den som 

analyserar.  

 

3.5.3 Bearbetning 
Intervjuerna skrevs ut samma dag för att inte mista information och för att inte förlora 

upplevelsen av intervjusituationen. Intervjuerna skrevs ut av intervjuaren själv så ordagrant 

som möjligt. Det är en fördel att själv transkribera banden då man har en känsla för vad 

respondenten säger och hur det sägs. 

 

Efter transkriberingen så skrev vi en faktaruta, med en kort beskrivning av varje respondent. 

Faktarutan skickades till samordnaren för projektet som sammanställde alla faktarutor. Vi i 

projektet träffades sedan för att gå igenom vilka respondenter var och en skulle använda sig 

av. Vid den sammanställningen visade det sig att underlaget av den åldersgrupp vår forskning 

utgick från var för litet. För att få ett tillräckligt stort underlag ändrades ålderskategorin från 

födelseåret 1963 och äldre till 1966 och äldre.  
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Vi har tillsammans tolkat och bearbetat allt data fåtts fram genom respondenternas 

livsberättelse. De data som kom fram är sedan sammanförda i analysen, under två olika 

teman: 

 

• Ålderns betydelse 

• Strategier –arbete - mål 

  

Den avslutande diskussionen har även den bearbetats tillsammans. 

 

3.5.4 Svårigheter och kritik 
En av svårigheter som funnits är att få tag på de tilldelade respondenterna, telefonnumren 

stämde inte och någon hade flyttat. Svårigheter att få tag på respondenterna medförde att alla 

intervjuer inte var klara och tillgängliga vid tidigare fastställt datum.  

 

En annan svårighet var att få tag på det urval vår forskning utgick ifrån. Det visade sig att i 

den grupp intervjuade respondenter fanns det för få ur den tilltänkta ursprungliga ålders-

gruppen födda 1963 och äldre. Vi bestämde oss då för att ändra åldersgruppen till att använda 

oss av de tio äldsta respondenterna och det blev de som är födda 1966 och tidigare. 

 

I de intervjuer vi fick ta del som var transkriberade och klara anser vi att forskningen tappade 

volym. Analyserna av dess intervjuer tappade känsla och information på grund av att 

respondenternas livsberättelse gick genom flera personer. De respondenter som av olika 

anledningar valde att bli intervjuade per telefon upplevde vi som mindre bra intervjuer. På 

grund av att vi inte fick samma kontakt med respondenten och i och med det, så blev 

följdfrågorna färre.  

 

3.5.5 Självkritik 
Tolkningen av intervjuerna har speglats av huruvida vi har intervjuat respondenterna eller ej. 

Vi har uppfattat några av respondenter som mera målinriktade än andra. I dessa fall har vi 

observerat att det är vi själva som har gjort intervjuerna. Enligt Goffmans begrepp aktör –  
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publik så sker det ett växelspel mellan parterna. För att få det växelspelet så krävs det både 

respondenter och intervjuare, då det förekommer mycket tyst information vid möten mellan 

människor. 

 

En annan kritik som vi riktar till oss själva är att några av frågeställningarna har gått in i 

varandra och det har ibland varit svårt att skilja ut de olika områdena. Vi har också funderat 

på om individernas sociala situation och bakgrund har större betydelse än vad vi kunde tänka 

oss när vi påbörjade uppsatsen. Det hade gett en annan tyngd åt forskningen om vi hade fått 

fram svar på dessa frågor på ett tydligare sätt. 

 

 3.5.6 Reliabilitet och validitet 
 

• Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens. Intervjuarens reliabilitet 

diskuteras särskilt i de ledande frågorna. Reliabilitet handlar om graden av mätningar 

med samma mätinstrument, olika formuleringar av samma fråga kan ge olika svar. 

(Kvale, 1997, s.213). 

• Validitet avser mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas. I vilken 

utsträckning våra observationer verkligen avspeglar de variabler och fenomen som 

intresserar oss (a, a s.215) 

 

Vi har valt att göra den här studien då vi tycker att åldersfixeringen härskar inom dagens 

massmedia.  När man tar upp ämnen som mode och musik är det ungdomskulten som gäller. 

Gällande arbetsmarknaden syns ofta rubriker som att arbetslösheten bland akademiker ökar 

och investeringar i studier lönar sig inte. Vårt syfte är att se hur det faktiskt förhåller sig i 

verkligheten, om ålderns betydelse i processen för att få ett arbete.  

 

En brist i studiens validitet är den gemensamma intervjuguiden, då frågorna inte är 

framträdande för just vår undersökning utan är gemensamma för hela projektet. Det har i sin 

tur inneburit att vi inte har fått respons från respondenterna i frågor som specifikt rör åldern. 

Vi har ändå haft möjlighet att granska det vi avsåg att undersöka, nämligen vilken roll åldern 

haft för nyutexaminerade akademikers möjlighet på arbetsmarknaden. Vi har här kunnat 

konstatera att majoriteten fått ett arbete. Endast en minoritet av respondenterna tar upp åldern 
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som en nackdel och nämner ålderns betydelse med ord och reflekterar över den. Eftersom de 

flesta inte nämner ålderns betydelse har vår analys slagit fast att den spelar en marginell roll.  

 

En kritik vi riktar mot vår studie är gällande reliabilitet. För att den här studien skall vara mer 

exakt skulle vi ha intervjuat alla respondenterna själva. Olika formuleringar på frågorna ger 

olika svar, något som vi märker av i intervjuerna och analyserna av respondenternas 

livsberättelser. Vi har i analysarbetet varit väl medvetna om detta och påpekat svagheter i vår 

tolkning av respondenternas berättelser.  

  

3.5.7 Etiska överväganden 
De etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till är de grundläggande individskyddskraven, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vi har vid telefonkontakt med våra respondenter informerat respondenten om den aktuella 

forskningens syfte. Här informerade vi om att det här är en del i ett större projekt som pågår 

på Mälardalens högskola. 

 

Respondenten har i den här undersökningen haft möjlighet att själv bestämma om han/hon vill 

delta. Vi informerade även om att respondenten har rätt att avbryta intervjun när som helst om 

de så önskade. 

 

Respondenten har blivit informerad om att alla uppgifter är sekretessbelagda och 

respondenten är helt anonym.  

 

Respondenterna har blivit informerade om att uppgifterna som kommer fram endast får 

användas i forskningssyfte. (Esaiasson med flera 2003 s. 442ff). 
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4. Respondenternas berättelser 
Respondent 4  
Respondent 4 är en gift kvinna med fyra barn, från åldern 15 till 27 år. Det är bara den 15 

åriga killen som fortfarande bor hemma. Respondenten var personlig assistent i många år 

innan hon började läsa in kärnämnena på Komvux.  För respondenten var valet av 

högskoleutbildning lätt, hon såg utbildningen Beteendevetare med inriktning social omsorg  

som en naturlig utveckling av sitt tidigare arbete. Respondenten anser att ska man arbeta som 

enhetschef bör man vara lite äldre, då hon tror att det är svårt för ungdomar som kommer 

direkt från gymnasiet och går den här utbildningen. Enhetschefer arbetar bland annat med 

ledning och nyrekrytering av personal.  

  

” Ska man söka som enhetschef så tror jag att det är bra att ha varit ute i livet några år. Jag 

tänker på några av dem som jag var klasskompisar med mig under högskoletiden. En del av 

dem skulle inte jag vilja anställa som enhetschefer,….. men så kanske jag säger för att jag är 

äldre själv.” 

 

Respondenten blev erbjuden arbete i en närbelägen stad, innan hon hade slutat skolan. En 

kamrat tipsade henne om att det fanns en ledig tjänst som enhetschef. Hon sökte och fick 

tjänsten. Respondenten berättade att hon verkligen uppskattade att utbildningen avslutades 

med praktikperiod. Eftersom det därmed fanns större möjligheter att få ett vikariat. 

Respondenten uttryckte att de förväntningar hon hade då hon började studera har uppfyllts. 

Utbildningen motsvarade hennes förväntningar och hon tyckte den var lärorik och bra. Efter 

färdig utbildning så blev hon enhetschef som hon ville, förvisso i en annan stad men ändå. Nu 

två år senare har hon fått arbete i sin hemstad.   

 

Respondent 63 
Respondenten är en man som har högskoleutbildning i Ekonomi och Revision. Respondenten 

har i sin bakgrund erfarenhet av eget företagande, detta var en av anledningarna till att han 

sökte Ekonomiprogrammet, då han tyckte att han hade för dåliga kunskaper om ekonomi. 

Efter avslutad ekonomutbildning fortsatte respondenten på sitt gamla arbete, halvtid natt inom 

äldreomsorgen. Respondenten hade nattarbetet kvar under hela studietiden för att slippa ta så 

mycket studiemedel.  
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Förväntningarna som respondenten hade när han började sin utbildning uppfylldes inte. Enligt 

honom själv så var det lättare att få jobb som ekonom när han började sin utbildning, sen 

började alla företag att ”slimma” sina organisationer. Intervjuaren frågade respondenten vad 

han trodde det berodde på att han inte hade fått något arbete. Han gav några olika 

förklaringar; 

 

”Jag tror det är åldern och erfarenheten det beror på och att jag har svårt att pendla” 

” Jag är 39 år, så jag är väl för gammal för en revisionsbyrå, jag vet inte om jag vill heller”. 

”Jag vill inte gå upp halv fem och åka vid fem och komma hem sex på kvällen. Då väljer jag 

hellre att ha kvar mitt gamla jobb och träffa min familj, det gör jag.” 

 

Han berättar också att han inte har sökt något arbete på länge, och under tiden då han sökte 

arbete var han aldrig i kontakt med någon arbetsgivare. Så egentligen vet han inte om han är 

för gammal, men han tror det.    

  

Respondenten tycker inte att hans förväntningar har uppfyllts utan han anser att hans 

utbildning till ekonom var helt bortkastad. För honom är det värdefullare att köra enduro och 

vara tillsammans med sin fru och dotter på fritiden, än att pendla och kanske få ett arbete som 

ekonom. 

 

Respondent 124 
Innan respondenten började studera på välfärdsprogrammet med inriktning mot rehabilitering 

arbetade hon inom kriminalvården, ett arbete hon kan tänka sig gå tillbaka till om hon skulle 

välja något annat arbete. Respondenten talar inte i klartext om ålderns betydelse, däremot så 

beskriver hon hur attraktiv hon varit på arbetsmarknaden, något som hon anser bero på hennes 

arbets- och livserfarenhet. 

 

” Jag la in mig på arbetsförmedlingens hemsida, sen blev jag kallad på ganska många 

intervjuer, som hade med arbete med folk att göra, som behandlingshem, lite såna jobb. Så 

blev jag uppringd från chefen här på sysselsättning och försörjning”. 

 

Respondenten fick arbete innan hon hade slutat skolan och har nu fått en tillsvidaretjänst inom 

försörjningsstöd på arbetsförmedlingen efter att ha haft vikariat i tre år. Respondenten var 
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lyckligt lottad enligt henne själv som blev erbjuden flera arbeten då hon fortfarande gick kvar 

på skolan. Enligt respondenten själv kan hon aldrig veta om hon valde rätt arbete, 

förmodligen hade hon trivts om hon hade tagit något av de andra arbetena också  

 

Respondenten trivdes mycket bra med att arbete inom kriminalvården, men var trött på att 

arbeta helger och kvällar. Respondentens mål var ett arbete utan kvällar och helger med 

relativt bra lön. Respondentens förväntningar har infriats då hon inte behövde gå tillbaka till 

sitt gamla arbete. 

  

Respondent 56 
Respondentens bakgrund är att hon arbetade som undersköterska, innan hon gick 

Välfärdsprogrammet med inriktning på rehabilitering. Respondenten är äldre och har vuxna 

barn, något som hon tror är en fördel då man söker arbete, i alla fall inom hennes 

yrkesområde. Första tiden var respondenten arbetslös. Hon var på några intervjuer, men hon 

kom inte längre än till dessa intervjuer. Enligt henne själv berodde det mycket på att hon 

saknade arbetslivserfarenhet och kontakter inom försäkringskassan, arbetsförmedlingen osv. 

Respondenten återgick då till sitt gamla arbete som undersköterska innan hon fick en 

praktikplats inom socialtjänsten. Hon berättade om sin tid som arbetslös; 

 

” Oj, jobbigt tyckte jag att det var. I början kunde man väl tycka, att när man hade lämnat in 

sin uppsats och allting var klart, att ohh skönt ett tag. Men nej jag mådde inte bra av att vara 

arbetslös. Det var jättejobbigt”. 

 

Respondentens berättar att till stor del har hennes förväntningar gått i uppfyllelse, hon har fått 

ett annat arbete. Hennes första önskan var visserligen att arbeta inom företagshälsovården 

men hon tycker att det här jobbet med ungdomar passar henne mycket bra. 

 

Respondent 51 
Innan respondenten började sin utbildning vid Mälardalens högskola så arbetade han inom 

byggbranschen. Respondenten sökte socionomutbildningen på flera ställen men kom inte in 

där, utan i stället på Missbrukarvårdsprogrammet.   
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Efter uttagen examen gick respondenten direkt ut i arbetslivet inom det arbetsområde han 

hade utbildat sig till. Respondenten har sedan hela tiden haft längre och kortare vikariat inom 

det område han utbildat sig. Respondenten beskriver att han har fördelar i sitt utbildningsval. 

Det är säkert lättare att vara karl i en kvinnodominerad yrkeskår än tvärt om. När intervjuaren 

frågar om han tycker att hans mål och förväntningar med utbildningen har uppfyllts svarar 

han; 

 

 ”Jag sitter ju bakom mitt skrivbord och nyper mig i armen. Är det sant? Här har man stått i en 

skitig lerig grop och nu får man sitta här, det är ju helt fantastiskt.”  

 

Respondenten tycker att man måste vara flexibel. Även om man är ensamstående med två 

barn måste man kunna tänka sig att röra på sig, antingen flytta eller pendla. Man måste ha en 

drivkraft och en vilja att komma framåt, våga testa och offra sig lite. Gå några omvägar och 

skaffa sig erfarenheter. Respondenten skulle kunna tänka sig att jobba utomlands för att få nya 

erfarenheter inom ”behandlingssvängen” för som han säger; ”Även om man är gammal så vill 

man ju ha utmaningar”. 

 

Respondent 89 
Respondenten är en kvinna som har arbetat inom äldrevården innan hon blev arbetsskadad 

(berättade inte vilket form av arbetsskada). Hon gick sjukskriven i tre år därefter började hon 

läsa in kärnämnena på komvux innan hon sökte till Välfärdsprogrammet på högskolan. Efter 

avslutad utbildning genomgick respondenten en arbetsprövning på sin gamla arbetsplats. 

Därefter fick hon ett semestervikariat på försörjningsstöd, som sedan övergick till vikariat för 

en fysisk person. Tack vare att hon hade arbetat inom kommunen förut hade de ett åläggande 

om en omplacering. Respondenten säger att innan arbetsskadan så var det många som 

uppmanade henne att börja studera, men hon vågade inte ta steget då; 

 

”Men så hände det här, då hade jag inget val. Och jag ångrar ingenting idag. Det jag kanske 

ångrar är att jag inte gjorde det tidigare.” 

 

Respondent 52 
Respondenten har en bakgrund inom barnomsorgen. Hon är sambo och har en vuxen son. Hon 

valde att utbilda sig på Datateknikprogrammet, skälet var nyfikenhet på området eftersom det 
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var helt skilt från hennes tidigare yrke inom vilket hon arbetade med människor. 

Respondenten var färdig med sin utbildning redan 2000 men tog ut sin examen 2004. Hon har 

efter utbildningen inte haft något arbete inom området hon utbildade sig till. Hon har inte 

arbetat över huvudtaget sedan utbildningen var färdig. Hon kände sig utsliten redan innan hon 

påbörjade utbildningen. Respondenten valde därför att vara hemma och ägna sig åt oavlönad 

sysselsättning; 

 

”På nått sätt, man kan alltid hanka sig fram. Man får vara beredd på att man inte alltid kan 

leva så stort men man kan alltid hanka sig fram.” 

 

Respondenten är inte aktivt arbetssökande och heller inte sjukskriven. Hon anser att hennes 

förväntningar har infriats, hon fick lära sig något nytt. 

 

Respondent 100 
Respondenten har en bakgrund inom handel och teknik. Hon är gift och har två barn. Hon 

gick Ekonomiprogrammet och tog sin examen 2004. Respondenten ser det som positivt att 

studera som äldre. Hon är målmedveten och sökte redan under utbildningstiden sommarjobb 

på det företag hon nu har arbete. 

 

”Jag var angelägen redan tidigt under min studietid att få ett sommarjobb i branschen som 

sedan skulle tänkas leda vidare till jobb efter avslutade studier.” 

 

Efter avslutade studier fick hon vikariat på det företaget och har nu fått en fast anställning. 

Hon tycker att hennes förväntningar har infriats eftersom hon fått ett bra jobb med 

utvecklingsmöjligheter. 

 

Respondent 88 
Respondenten har en bakgrund inom barnomsorgen och har tidigare arbetat som timvikarie på 

missbruksenheten. Hon är ensamstående med tre barn och har gått Missbrukarvårds-

programmet. Personen har inte fått arbete inom det område hon är utbildad utan fått söka sig 

tillbaka till sitt tidigare yrke inom barnomsorgen. Hon anser att en av anledningarna till att 

hon inte fått ett arbete inom området är att hon är ensamstående med tre barn och ett annat 

skäl är också att missbrukarvårdsprogrammet är okänt för arbetsgivarna. Hon är lite bitter för 
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det och tycker att högskolan skulle informera mer om dessa utbildningsprogram för 

exempelvis kommunerna. Respondenten kan inte tänka sig att flytta eller pendla just för att 

hon är ensamstående med barn och vill inte ”rycka upp” dem. 

 

”Nej, jag har inte funderat på att flytta. De går i skolan än och jag har inte funderat på att riva 

upp dem” 

 

Respondent 82 
Respondenten kom till Sverige från Bosnien 1992. I Bosnien arbetade hon som 

ekonomiassistent. Hon är gift och har två barn. Respondenten har en magisterexamen i 

ekonomi från 2004. Hon fick ett arbete redan 2001 men då som ekonomiassistent trots 100 

högskolepoäng i ekonomi. Respondenten arbetade inom kommunen där hon upplever att det 

är ”svågerpolitik” som gäller. Fler av dem som hade högre befattningar än henne hade ingen 

eller enbart någon kurs inom området.  

 

” Jag offrade det (fritiden) för att komma till den rätta utbildningen. Så därför man blir 

besviken får rätt befattning enligt utbildningen, du vet ingen värdera…. Jag upplever inte att 

inom kommunen att dom värderar så mycket av utbildningen. Oavsett vad man hade.” 

 

Hon fick 2006 ett arbete som överensstämmer med hennes utbildning. 

 

 

 

5. Analys 
Analysen utgår från de frågeställningar vi har;  

Ålderns betydelse för att få ett arbete som nyutexaminerad, strategier de intervjuade använt 

sig av för att nå målet, som i den här undersökningen är att få ett arbete inom det område som 

utbildningen täcker. Under arbetets gång har vi uppmärksammat ett mönster där det 

utkristalliserats tre grupper hos respondenterna: 

 

• De målmedvetna och positiva 

• De mer neutralt avvaktande 

• De tillbakadragna osäkra 
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5.1 Ålderns betydelse 
I frågeställningen om åldern har någon betydelse för individen på arbetsmarknaden har vi 

riktat in oss på personer som är 38+. Vi har frågat respondenterna om de som nyutexaminerad 

har märkt någon negativ attityd hos arbetsgivare vad det gäller ålder, då de sökt arbete 

och/eller varit på anställningsintervju. I dagens snabba och teknokratiska samhälle är det lätt 

att anta att för att komma någonstans skall man vara ung och välutbildad. Det mesta av reklam 

och det media erbjuder är ungsdomsfixerat. I de tio livsberättelser vi analyserat märker vi att 

ålder inte kommer speciellt högt upp av det respondenterna reflekterar över och tar upp i 

berättelserna.  

 

5.1.1 De positiva och mycket målmedvetna  
I den gruppen nämner respondenterna ålder som något positivt. Att vara äldre och ha en 

bakgrund i arbetslivet även om det är inom ett annat område är bra. Det visar att man tidigare 

fungerat i ett kollektiv på en arbetsplats och det är även positivt att ha livserfarenhet i bagaget.  

En av respondenterna nämner i sin berättelse att hon snarare tycker synd om de som kommer 

direkt från gymnasiet in på en utbildning och sedan skall ut i arbetslivet. Hon sade så här om 

det: 

 

”Ska man söka arbete som enhetschef så tror jag at det är bra att ha varit ute i livet några år. 

Jag tänker på några av dem som jag var klasskompis med under högskoletiden. En del av dem 

skulle inte jag vilja anställa som enhetschefer,……… men så kanske jag säger för att jag är 

äldre själv.” 

 

En annan positiv aspekt just vad gäller ålder nämns av en respondent som  tar upp det här med 

det positiva i att vara äldre är att man verkligen fått möjlighet och tid att tänka till; Vad vill 

jag egentligen?  

 

”Man kommer upp i en viss ålder, 40-årsåldern, 35, där man börjar tänka lite grann. Ska jag 

jobba med det här hela mitt liv? Man vill ju utvecklas. Antingen stagnerar man och trivs där 

man är och så jobbar man på, eller så går man vidare.”  

 

Det har visat sig att den här gruppen som ser sig som attraktiv på arbetsmarknaden också har 

skaffat sig ett arbete som de ville ha inom området de utbildat sig inom.  
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5.1.2 De mer neutralt avvaktande 
I den här frågan vad det gäller ålder har de som vi menar är neutralt avvaktande inga 

synpunkter eller också nämner de inte ålderns betydelse i sina berättelser. Tolkningen av 

dessa respondenter är att de inte har stött på vare sig positiva eller negativa åsikter om just 

ålder. De har därför inte haft anledning att reflektera över det. I den här gruppen är det enbart 

en som inte fått ett arbete inom sitt område. Detta kan till stor del bero på sociala skäl då 

personen i fråga är ensamstående med barn. 

 

5.1.3 De tillbakadragna osäkra 
Inom respondentgruppen av tio personer är det två som tydligt framhäver att de  ”tror ”att 

åldern har en betydelse. Deras motivering känns symtomatisk för det ungdomsfixerade 

samhällsklimat vi har i samhället. Detta framkommer när vi citerar det dom säger vad de 

”tror” att arbetsgivaren vill ha; 

 

”OK, jag skulle kunna tänka mig ung, hungrig, välutbildad och hungrig” 

 

”Jag är 39 år, så jag är väl för gammal för en revisionsbyrå” 

 

”Att vara över 40, kvinna det är inte någon höjdare på arbetsmarknaden. Man ska ju helst vara 

ung, man och ha erfarenhet. Man är ganska förbrukad på arbetsmarknaden. Nu har jag inte 

kollat det här, men förut var det så att de var hippa, webdesign….. Lite såna, ung kille som 

skulle matcha.” 

 

Vi tolkar det här som att de här personernas självkänsla och självförtroende spelar roll och 

speglar attityder. De här personerna ser sig själva som förlorare; de är för gamla för att vara 

attraktiva på arbetsmarknaden.  Det går t o m att säga att de gav upp nästan innan de försökt 

att få ett arbete inom det område de har valt att studera. Andra synpunkter som finns om just 

det här att ha kommit upp i ålder är ekonomins betydelse som en av de intervjuade menar:  

 

”Jag är för gammal. Jag får inte läsa mer, inte med lån.” 

 

Hon känner sig låst vid den utbildning hon har och har ingen möjlighet att vidareutbilda sig 

och det av ekonomiska skäl. 
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Giddens ser begreppet reflexivitet som grundläggande för allt mänskligt handlande. Vi är inte 

det vi är utan det vi gör. Med andra ord vi kan ha hur mycket som helst med oss i bagaget, 

men hur mycket vi än studerar för att komma framåt, måste vi arbeta för att nå våra mål hela 

tiden. Ibland kan vår bakgrund vara sådan att vi har svårt att ta oss över tröskeln. I den frågan 

ser Bourdieu annorlunda på det och han tar upp människors habitus och de olika fälten vi 

befinner oss i. Han menar att inom vilket socialt fält individen än befinner sig i så handlar 

personen utifrån det habitus han har med sig sedan barndomen.        

  

Inom den här gruppen ser vi individer som vi uppfattar har olika bakgrund och uppväxt, detta 

är på många sätt avgörande för den framtida utvecklingen. Enligt Bourdieu spelar uppväxten 

och det habitus individen har, en avgörande roll för hur man ställer sig till olika val i livet. 

Individer som befinner sig i samma sociala fält, exempelvis färdigutbildade akademiker, 

handlar ändå utifrån det egna habitus som individen har. Detta är något som Giddens inte 

håller med om utan han anser att individen kan under sin livspassage välja de olika vägar som 

man går. Goffman anser att vi använder oss av den fasad där rollen vi spelar passar in.  En del 

av respondenterna känner ett värde i sin ålder, och är trygga i sina roller. De använder sig av 

de kläder, smink etc. som passar för den roll de vill förmedla till omgivningen.  Några av 

respondenterna tolkar vi som att de har byggt upp en annan fasad där de spelar sin roll av för 

gammal och förbrukad på den tilltänkta arbetsmarknaden. De tror även att omgivningen ser på 

dem på det sättet. 

 

5.2 Strategier – Arbete – Mål  
Utifrån frågeguidens frågeställning om varför man sökte till utbildningen, och om man kom in 

på den utbildningen man önskade har vi fått olika svar. Respondenterna var mer eller mindre 

målmedvetna med sitt utbildningsval. Massmedia tar ofta upp rubriker som att det fattas så 

och så många ekonomer eller IT tekniker eller att lärare är ett framtidsyrke. Men i dagens 

snabba reflexiva samhälle kan en utbildning som nästan garanterat ett arbete vid utbildningens 

början vara helt ”ute” efter avslutad utbildning.      

 

 5.2.1 De målmedvetna och positiva 
De tio respondenterna skiljer sig mycket gällande målmedvetenhet. Vi har uppmärksammat 

att ett par av respondenterna visat en stark målmedvetenhet. Som en av respondenterna 

beskriver det; 
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”Jag var angelägen redan tidigt under min studietid att få ett sommarjobb i branschen som 

sedan skulle tänkas leda vidare till jobb efter avslutade studier.” 

 

 En annan beskriver sin väg till arbete så här; delvis uppskattar hon att hennes utbildning 

avslutades med praktik. I och med att det finns större möjlighet till ett vikariat efter praktiken 

och sen har man så att säga en fot inne, och för henne blev det så här; 

 

” Jag fick ju jobb redan innan jag slutade skolan kan man säga, jag sökte jobb i Nyköping i 

mars, som jag fick. Sen gjorde jag också praktiken där. Jag tyckte det kändes bättre att göra 

praktiken där jag hade fått jobb,” 

 

En av de intervjuade som är ensamstående förälder menar istället att man måste vara flexibel 

och även om man är ensamstående med två barn måste man kunna röra på sig, antingen flytta 

eller pendla. Han utrycker sig så här; 

 

”Kanske i USA, Minnesotamodellen, amerikanarna är långt framme i utvecklingen” 

”Även om man är gammal så vill man ju ha utmaningar.” 

 

En annan av de intervjuade berättade att hon har varit aktiv då det gällt att söka jobb och hon 

berättade det här; 

 

”Jag la in mig på arbetsförmedlingens hemsida sen blev jag kallad på ganska många 

intervjuer, som hade med arbete med folk att göra” 

 

”För då innan skolan var slut var jag på tre olika intervjuer och jag blev erbjuden alla tre 

jobben.” 

 

5.2.2 De mer neutralt avvaktande 
Det är en grupp av respondenterna återgått till de yrken de hade innan utbildningens början. I 

den gruppen finns en bitterhet både mot utbildningen och mot den sociala situation som bidrar 

till svårigheterna att flytta dit jobben finns. 
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En är ensamstående med barn och ser stora svårigheter både gällande arbetstider och 

pendling. Hon känner sig begränsad och beskriver detta så här; 

 

”Nej, jag har inte funderat på att flytta . De går i skolan än och jag har inte funderat på att riva 

upp dem.” 

 

Vad det gäller arbetsförhållandena i det yrke hon utbildade sig till säger hon; 

 

”Man lever borta flera dagar i sträck och det är ett jätteproblem när man är ensamstående.” 

 

Gällande utbildningen, som hon är kluven till för hon ser vissa delar som bra men i det stora 

hela är hon missnöjd. Det hon är mest missnöjd med är att det program hon valde att läsa är 

okänt för de tilltänkta arbetsgivarna; 

 

”De har väldigt dålig information om det här. Dom hakar upp sig på ordet missbrukare, när 

det handlar om missbrukarvård. Där fastnar dom. Då ser de bara den begränsningen, att det är 

bara där man har kunskap” 

 

5.2.3 De tillbakadragna osäkra 
I den här frågan vad det gäller arbete så har en grupp utkristalliserats till att vara långt ifrån de 

andra både vad det gäller målsättning och framåtanda. De blev erbjudna arbete under 

studietiden men avböjde med motiveringen; 

 

”De erbjöd för låg lön, sen kändes det inte riktigt.” 

 

Det är två av de intervjuade som utmärker sig. Den ena av dem har inte sökt arbete över 

huvudtaget sedan utbildningen avslutades 2000. Hon har inte orkat och var i början av 

utbildningsårets slut enligt sin berättelse närmast utbränd. Hennes livssituation blir härmed 

också utmärkande. Hon har förmånen att ha en sambo som tjänar pengar, vilket gör att hon 

gjort valet att stå utanför det sociala skyddsnätet. Hon stämplar inte och har heller ingen 

sjukpenning. Den andre av de intervjuade som också står i en särställning, har ett deltidsarbete 

vilket han haft under en längre period. Det är inte ett arbete i det yrke han har utbildat sig till.  
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Han har tidigare sökt arbete men gör det inte längre utan vill i nuläget satsa på familjen. Han 

berättar med egna ord; 

 

”Jag har huset jag har min dotter och jag har min familj så fritidsproblem det har jag aldrig 

haft.” 

 

Den här mannen kan inte heller tänka sig att flytta eller pendla för att få ett arbete inom sitt 

område; 

 

”Jag vill inte gå upp halv fem och åka vid fem och komma hem sex på kvällen. Då väljer jag 

hellre att ha kvar mitt gamla jobb och träffa min familj.” 

 

Denna grupp som vi här har tagit upp har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. De befinner 

sig i någon form av utanförskap. Vid läsandet av deras berättelser funderade vi en hel del över 

vad dessa personer egentligen hade för motiv att en gång påbörja sin utbildning. De har på ett 

sätt stannat i det traditionella samhället. Giddens skriver en hel del om traditioner och deras 

överlevnad, han fokuserar gärna på hur sociala relationerna har lyfts från sitt gamla sociala 

sammanhang och återskapar nya traditioner dit människor flyttar eller pendlar. Enligt 

Goffman spelar individer hela tiden olika roller, beroende av i vilken omgivning och situation 

han/hon befinner sig. Några av respondenterna spelar rollen av framgångsrika och 

målmedvetna, en annan grupp däremot vill uppfattas av omvärlden som mer anspråkslösa. 

Slutligen är det några av respondenterna som tagit på sig rollen att framstå som ”offer”; ”det 

är väl inte mitt fel att Eskilstuna stänger det stället där jag vill arbeta eller”?  Något som flera 

av respondenterna nämner är att det är bra med kontakter då man ska söka arbete. Det är 

något som Bourdieu talar mycket om, i Frankrike innehas i praktiken alla toppjobb från elever 

som gått på samma skolor. Vi har inte riktigt kommit dit än i Sverige, men kontakter är 

mycket viktigt på alla nivåer. En annan vinkling i frågan om kontakter, är den personkemi 

som ibland uppkommer vid t ex. en anställningsintervju då två människor känner samhörighet 

fast de aldrig tidigare träffats. Det här fenomenet är något som Bourdieu menar har att göra 

med habitus, det beror på att de båda individerna har en liknande bakgrund och känner igen 

sig själv i den andra.  
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 6. Avslutande diskussion 
Studiens övergripande syfte är att belysa om äldre blir åsidosatta vid nyrekrytering, eller om 

man istället uppskattar äldres livserfarenhet och bakgrund inom yrkeslivet. Studien har vänt 

sig till akademiker som tog ut sin examen 2004, och är födda 1966 eller tidigare. Vi har 

frågeställningar om vad som hänt efter avslutad utbildning, och respondenternas strategi för 

att nå sitt förväntade mål. Utifrån intervjuguidens frågeställning har vi fått många intressanta 

synpunkter. Inte så mycket på ålderns betydelse, där har vi mera tolkat tystnaden som att 

åldern inte har någon betydelse i fråga om arbete efter avslutad utbildning. En intressant 

uppgift är hur viktigt det är att ha bra kontakter inom arbetsmarknaden och hur viktigt det är 

att vara aktiv och målinriktad i sitt arbetssökande. En annan sak som också kommer fram i 

analyserna är om man har en negativ syn på sig själv och på utbildningen, så avspeglas det i 

ansökningsprocessen.  

 

I analysarbetet har de teorier vi valde att använda oss av visat sig fungera bra. Giddens 

Modernitetens reflexivitet, som ställer krav på oss att hänga med i utvecklingen, underförstått 

vi måste utbilda och förkovra oss hela livet. Goffmans rollteori går ut på att individen styrs av 

roller som vi gestaltar för tillfället. Det är igenom rollerna vi känner oss själva och varandra. 

Vi har även använt oss av Bourdieus handlingsteori som utgår från att det är uppväxtmiljön 

som styr våra handlingar och de olika val vi gör.  

 

Artiklarna vi använt oss av speglar inte ålderns betydelse, däremot är det flera artiklar som tar 

upp arbetssöksprocessen och vikten av att vara aktiv i den. Något som respondenterna 

påpekade flera gånger. En annan uppfattning som vi mött i den tidigare forskningen är att det 

är viktigt att vara flexibel och kunna pendla dit arbetet finns. 

 

6.1 Ålderns betydelse för arbete efter akademisk utbildning  
För våra respondenter har åldern inte har haft någon större betydelse. I en del fall har man sett 

det som en fördel att vara äldre i det yrke man har utbildat sig till. Att vara äldre är positivt 

speciellt i yrken där man möter människor i utsatta situationer, eller om man ska arbeta som 

chef. Som äldre har man vandrat genom flera av livets olika passager och i och med det fått en 

annan tolerans och större livserfarenhet. Med passager menar Giddens olika livsavgörande 

händelser.  
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Andra har sett åldern som en nackdel, men det har visat sig att de inte har sökt något arbete, 

utan det är ett antagande från deras sida. De har tagit på sig en roll; att vara för gammal. Det 

är lätt att göra det i dagens åldersfixerade samhälle där normen är att man ska vara ung och 

vacker. Goffmans rollbegrepp beskriver på ett målande sätt hur vi ständigt använder oss av 

olika roller i de situationer vi befinner oss i. Det är lätt att ta till en roll. Som individ spelar vi 

alltid en roll och man använder sig av olika roller inför olika personer och situationer. 

Individen spelar den roll som den tror att omgivningen förväntar sig att de ska spela. 

Exempelvis när en intervjuare från MOBIL-projektet kommer för att intervjua är det lättare att 

ta på sig rollen att jag är för gammal för att få ett arbete, än att visa att jag är ”utanför”. 

 

Respondenten påpekar hur massmedias bild påverkar människor att ta till sig ungdoms-

kulturen och den inverkar på synen av människan, alla vill och ska vara unga enligt henne. Vi 

däremot håller inte med den respondenten helt utan menar att individen har ett ansvar för sina 

egna val, något som Giddens tar upp i sin modernitets reflexivitet. Det spelar ingen roll om 

tidningarna har hur mycket ungdomskultur som helst, det är ändå individerna som har ansvar 

för hur sitt eget handlande. Samtidigt som vi anser att man har ett ansvar för sina egna 

handlingar, kan vi inte helt bortse från vad Bourdieu menar då han tar upp begreppet habitus 

där uppväxtmiljön har stor betydelse för våra val och handlingar.  

 

6.2 Arbete efter avslutad examen 
I flera av intervjuerna har det visat sig att respondenterna fått ett arbete inom sitt utbildnings-

område som de är nöjda med. Målsättningen hos flera av individerna var hög; de gick 

målmedvetet in för att få ett jobb. Dessa respondenter började söka arbete redan under 

utbildningstiden, något som resulterade i att flera av dem fick arbete. För flera av dem innebär 

det att man får pendla dit jobbet finns. Individen har ett eget ansvar för sina val. Även om 

samhällsutvecklingen inneburit stora förändringar för individen måste man vara beredd på att 

jobben inte alltid finns där man bor. I och med det så måste individen antingen flytta eller 

pendla.  De tre vanligaste skälen att människor flyttar är enligt Social Rapport 2001, 

utbildningsskäl, familjeskäl och arbetsmarknadsskäl.    

 

Det är viktigt att ha en initiativförmåga och att kunna ”sälja sig själv” på ett bra sätt för att få 

det arbete man önskar. De som inte kan sälja sig själv på ett bra sätt hamnar i bakvattnet. 

Några av de intervjuade är påverkade av sin sociala situation som ensamstående med barn. En 
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frågställning vi har när vi ser ytterligheterna är vad som skiljer individerna åt: En 

ensamstående med barn kan inte tänka sig att vare sig pendla eller flytta, medan en annan kan 

tänka sig att flytta utomlands. En anledning kan vara att man är osäker i sin roll som 

ensamstående. Klarar man av att flytta och lämna sitt sociala nätverk med allt vad det innebär 

med förlorad gemenskap och traditioner? Medan den andra har en annan grundtrygghet som 

innebär att personen vågar pröva något nytt och är positiv till att skaffa sig nya traditioner. En 

annan vinkling av hans berättelse är att han spelar en roll av att vara äventyrlig, att han vill 

utge sig för att vara en annan än han verkligen är. Han har ett arbete han är nöjd med, men det 

är bara ett vikariat. Efter det så vet han inte vad som händer, det kan i den här situationen vara 

lätt att vara lite äventyrlig i tankarna.  

 

För några har det varit svårare att få ett arbete; en gav upp i tidigt skede och en avstod helt 

från att söka arbete. Dessa personer har gjort ett medvetet val där fritiden är viktigast. De har 

på olika sätt bestämt sig för att stå lite vid sidan om och ”titta” på samhället. Goffman 

använder sig av begreppet publik. Med det menar han att individen står och observerar utan 

att delta aktivt.  

 

En av de här respondenterna utmärker sig genom att försörjas av sin sambo. Hon står helt på 

sidan om och iakttar omvärlden utan att behöva delta i den. Bolinder skriver att det beror på 

individens ekonomiska situation om hon/han accepterar ett arbete fast det inte motsvarar 

förväntningarna. Respondenten har inte haft något arbete eller studerat sen år 2000 vilket 

innebär att hon har fastnat i rollen som arbetslös och har inordnat sitt liv efter det. Efter så 

pass lång tid är det svårt att bryta en roll då både individen själv och omgivningen förväntar 

sig den rollen.  

 

6.3 Strategier – mål 
En av strategierna de intervjuade har haft för komma vidare i sitt liv är att läsa in och 

komplettera sina betyg på Komvux. De har fått, och tagit möjligheten till att utvecklas och de 

flesta har även fått sitt förväntade arbete. De har valt att styra upp sina liv, något som Giddens 

skriver att vi själva måste gör för att uppnå en förändring och utveckling i livet. Analyserna 

visar tydligt på att de respondenter som är målmedvetna också når fram till sina mål. Enligt 

Klingvall är det av stor betydelse att den arbetssökande är aktiv i arbetssöksprocessen för att 
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han eller hon ska få ett arbete.  De som hade en strategi redan när de började utbilda sig har 

haft bättre förutsättningar att få ett arbete. Det är viktigt att ha rätt kontakter inom rätt område. 

  

Bourdieu talar om begreppen socialt kapital och kulturellt kapital. Med socialt kapital menas 

det kontaktnät man har som man främst har skaffat sig genom olika skolor och arbetsplatser. 

Det är tydligt i livsberättelserna hur vissa har mer av det kapitalet än andra. Ett kontaktnät är 

inte bara något som man har, utan för att få ett kontaktnät krävs det också att man anstränger 

sig som t ex höra av sig till gamla praktikplatser osv. För att kunna använda sig av de rätta 

strategierna är det nödvändigt med ett kulturellt kapital, eftersom det är viktigt att kunna bete 

sig rätt, använda rätt språk, ha rätt klädsel och använda sig av de rätta gesterna och mimiken 

då man söker ett arbete.  

 

Enligt Goffman spelar individen hela tiden olika roller, beroende av omgivning och situation, 

något som är tydligt hos respondenterna. Några spelar rollen av positiva, framgångsrika och 

målmedvetna personer. Andra däremot vill inte alls framstå i den rollen utan drar sig tillbaka 

och uppfattas av omvärlden som mer anspråkslösa. En liten grupp av de intervjuade vill 

framstå som offer, någon är missnöjd med sin utbildning och sin sociala situation. En annan är 

egentligen inte missnöjd, men ser sig som ett offer, känner sig gammal och tycker att det är 

svårt att få ett jobb samtidigt som han inte söker något.  

 

Ytterligare en roll har den som är nöjd med sin situation som ”arbetsfri”. En grupp av 

respondenterna är nöjda med utbildningen men valde sedan en annan väg. En av dem valde att 

helt ställa sig utanför arbetsmarknaden och en gick tillbaka till sitt halvtidsarbete och satsade 

på familjen och sitt fritidsintresse enduro. De här personerna har antingen totalt misslyckats 

med sina strategier och mål eller också har de valt att studera utan något egentligt mål. En av 

dem uppfattar vi har valt att studera utan mål, bara för att lära sig något nytt, inte för att få ett 

jobb. Hennes strategi verkar vara tydlig; hon vill vara den som tittar på och styr självständigt 

sin tillvaro som publik. Det kan också vara så att hon inte förmår att leva ett traditionellt liv 

med arbetsrutiner. Ett tredje alternativ är att hon är präglad av sin mamma som var hemma 

och tog hand om familjen. I det ser hon en trygghet och vill därför själv leva så.   

 

Den andra valde studier för att komma vidare och få ett arbete men något har hänt på vägen 

som gjort att han valde att hoppa av karriärförsöken. Det skapas hela tiden spännings- 

förhållanden i livet mellan risker och möjligheter. Giddens säger att det centrala är att de olika 
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övergångarna som man går igenom, ska övervinnas med hjälp av självförtroende och 

livserfarenhet. Det är alltid en risk att börja med något nytt, alla vågar inte ta den risken: 

”Man vet vad man har men inte vad man får”.   

 

6.4 Fortsatt forskning 
Den här studien är en liten del i en stor studie om akademikers möjlighet till arbete. I dag fylls 

media med larmrapporter om den höga arbetslösheten hos akademiker. Den här lilla studien 

visar att det finns hopp för akademiker på arbetsmarknaden. De skulle vara intressant om man 

fick ta del av en landsomfattande studie just gällande ålder – akademisk utbildning – arbete. 

En utveckling av den här studien som också skulle vara intressant är att se om könet har 

någon betydelse vad gäller ålder – akademisk utbildning – arbete. Där man också kan ta in 

”typiskt” manliga och ”typiskt” kvinnliga utbildningar och sätta dem emot varandra. 
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