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Förord  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla högskolestudenter som valde att bidra till vår 

studie genom att besvara våra enkäter. Vi vill även tacka vår handledare Mårten Eriksson som 

har visat stort engagemang för vår studie och varit ett viktigt stöd under arbetets gång.  
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Sammanfattning  

 Studien avsåg att undersöka yngre och äldre högskolestudenters attityd mot yngre och äldre 

arbetstagare samt se om det fanns skillnad i attityden mot äldre och yngre arbetstagare. Som 

mätinstrument användes en semantisk differentialskala uppbyggd på 20 ordpar som skattades 

utifrån en sjugradig likert-skala. Respondenterna skattade antingen en yngre arbetstagare först 

och sedan en äldre arbetstagare eller tvärtom. Studiens design utgjorde en 2x2x2 mixad 

ANOVA med oberoende variablerna blockordning, respondenternas ålder och målpersonens 

ålder. En huvudeffekt av målpersonens ålder utlästes vilket innebar att attityden influerades 

av arbetstagarens ålder. Interaktionseffekten mellan respondentens ålder och målpersonens 

ålder innebar att yngre högskolestudenter var mer positiva till yngre arbetstagare än vad äldre 

studenter var. Interaktionseffekten mellan blockordning och målpersonens ålder visade att 

svarsordning influerade attityden på så sätt att attityden förstärktes om respondenterna 

skattade attityden mot yngre arbetstagare först.   
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Title;  

Younger and older College students’ attitudes towards younger and elderly workers  

Abstract   

This study aimed to examine younger and older college students’ attitude towards younger 

and elderly workers and whether their attitude differed between younger and elderly workers. 

A 20-item semantic difference scale was used, each item was stated based on a likert scale 

between 1–7. Respondents stated either a younger worker first and then an elderly worker or 

vice versa. The design consisted of a 2x2x2 mixed ANOVA with independent variables block 

scheme, age of Respondents and age of Objective. The main effect of the Objective’s age 

meant that the attitude was influenced by the workers age. The interaction effect between the 

Respondent's and the Objective’s age meant that younger college students were more positive 

to younger workers than older students were. The interaction effect between the block scheme 

and the Objective's age indicated that the response order of the objectives influenced attitudes 

so that attitudes were strengthened if the respondents stated their attitude towards younger 

workers first.  
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Människor lever idag allt längre. I Sverige har den genomsnittliga 

livslängden ökat med 2,4 år sedan 1990-talet. Den ökade livslängden innebär även att 

arbetslivet måste förlängas i enlighet med den genomsnittliga utvecklingen för att inte 

påverka pensionsinkomster negativt när arbetstagare går i pension. År 2017 gjordes en 

politisk överenskommelse om att höja uttaget av den allmänna pensionen successivt från 

och med år 2020 till år 2026. Idag har arbetstagare rätt att ta ut den allmänna pensionen 

tidigast vid 61 års ålder och rätt att få stanna kvar på arbetsplatsen fram till 67 års ålder. 

Höjningen innebär att år 2026 är den lägsta åldern för uttaget av den allmänna pensionen 

64 år. Höjningen innebär även att en arbetstagare har rätt att stanna kvar på arbetsplatsen 

fram till 69 års ålder (regeringen.se, 2016; pensionsmyndigheten.se, 2017).  

En statlig pensionsåldersutredning (SOU 2012:28) visar att äldre 

arbetstagare har goda förutsättningar för att kunna arbeta längre, men att det finns 

fortfarande en del hinder. Bland annat behövs arbetsförhållandena anpassas för att kunna 

tillgodose behoven hos de äldre arbetstagarna. Utredningen menar även att arbetsgivare 

och andra parter på arbetsmarknaden tenderar att ha negativa attityder mot äldre 

arbetstagare som ofta utsätts för ålderism. Ålderism definieras som en process av 

systematisk stereotypande eller diskriminering mot äldre människor just för att de är äldre 

(Iversen, Larsen & Solen, 2009). Ålderism eller åldersdiskriminering är ett av de största 

hindren för att äldre ska kunna arbeta längre (SOU 2012:28)  

   

Attityder mot äldre arbetstagare  

Att bilda attityder innebär att människan ständigt utvärderar olika objekt 

för att skapa en inställning till det objektet. Människan kan till exempel forma attityder 

om sig själv, om andra människor eller saker, eller om olika handlingar.  Människan 

bildar alltså attityder gentemot allt i sin omgivning och kan även göra det mycket 

snabbt. För att undersöka människors attityder används ofta självskattning i form av 

enkäter eller opinionsundersökningar. En viktig aspekt i mätning av attityder är att 

attityder är dynamiska. Den situation som respondenterna befinner sig i likväl hur frågor 

ställs kan vara avgörande för hur attityder uttrycks. Det är inte ovanligt att 

svarsordningen i enkätundersökningar omedvetet kan influera respondentens svar och på 

så sätt förändra resultatet. Attityder har oftast en värdering i avseende positiv, neutral 

eller negativ riktning vilken även kan mätas i vilken grad. En del forskare anser dock att 

det inte går att uttala sig om en positiv eller negativ attityd avseende attityder till äldre 
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då attityder är mer komplexa än så. Exempelvis kan en äldre uppfattas som varm men 

inkompetent, vilket inte kan kategoriseras som positivt eller negativt (Smith & Mackie, 

2007; Hanrahan, Huntoon Lindeman & Finkelstein, 2017; Pew Research Center, u.å).   

Hawkins (1996) undersökte amerikanska högskolestudenters attityder om 

äldre, där resultatet visade att studenterna har till viss del negativa attityder mot äldre och 

att studenterna uppfattade äldre utifrån stereotyper. De grupperna med flest positiva och 

negativa attityder låg dock nära det neutrala värdet. Studenterna ansåg emellertid att äldre 

har en viktig social, politisk samt ekonomisk nyckelroll för yngre personers liv. När 

Shinan-Altman och Werner (2018) undersökte attityder hos respondenter över 44 år 

visade resultatet att även äldre tenderar att uppfatta personer äldre än dem själva mer 

negativt.   

Äldre beskrivs bland annat som omotiverade, otekniska, negativt inställda 

till förändring och utveckling, att de saknar förtroende för andra samt har sämre hälsa. 

Dock saknas det stöd för att stereotypen av äldre skulle vara en rättvis framställning då 

endast en av sex tenderar att stämma in på stereotypen (Ayalon, 2013; Hanrahan, Huntoon 

Lindeman & Finkelstein, 2017).   

  

Attityders påverkan mot äldre arbetstagare  

Äldre möts ofta av oförstående kollegor och arbetsgivare är vanligtvis 

ointresserade av äldre arbetstagare samt har en negativ inställning trots att äldre 

arbetstagare har visat sig vara flexibla, med möjlighet till utveckling och är lika 

kostnadseffektiva som yngre arbetstagare (Sterns & Miklos, 1995; SOU 2012:28). Vidare 

är den allmänna inställningen bland arbetsgivare att äldre arbetstagare bör lämna plats för 

den yngre arbetskraften. Var fjärde arbetstagare över 50 år uppger även att de blivit utsatta 

av åldersdiskriminering. Åtta av tio menar att deras ålder är ett hinder om de skulle vilja 

byta anställning (SOU 2012:28).    

Ålderism kan ge upphov till åldersdiskriminering som är ett vanligt problem 

inom arbetslivet och är ofta väl dold. Trots att det finns en reglerande lagstiftning mot 

åldersdiskriminering har lagen en liten effekt. Arbetstagare mellan 30–60 år är den 

åldersgrupp som uppger att de utsätts för minst åldersdiskriminering i jämförelse med 

yngre och äldre arbetstagare. Därför menar en del forskare att yngre arbetstagare påverkas 

av omvänd ålderism. Överlag tenderar dock äldre att uppfattas med fler negativa attityder 

i jämförelse med yngre personer. Studier visar på att tendenser av åldersdiskriminering 
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gentemot den äldre arbetstagaren kan börja redan vid 40-årsåldern (Ayalon, 2013; 

Cheung, Kam & Ngan, 2011; Raymer, Reed, Spiegel & Purvanova, 2017).  

Äldre som utsätts för åldersdiskriminering på arbetsplatsen upplever sämre 

självförtroende och arbetstillfredsställelse. En negativ inställning till kollegor kan riskera 

interpersonella konflikter och kan vara bidragande till att äldre arbetstagare upplever sig 

vara exluderade samt ovilliga att bidra till verksamheten, vilket är skadligt för 

arbetsplatsen (Hawkin 1996; Loretto & White, 2006; Kunze, Boehm, & Bruch, 2009; 

Hanrahan, Huntoon Lindeman & Finkelstein, 2017).   

 När pensionsåldern ökar kommer fler generationer mötas på arbetsmarknaden där 

utmaningen blir att skapa generationsöverskridande arbetsplatser som ger utrymme för 

arbetstagarna och möter behoven. Anpassningarna är en central del av 

organisationsutveckling, arbetstagarnas psykiska välmående samt en utmaning för 

yrkesverksamma inom HR med uppdrag att koordinera arbetstagarna inom organisationer 

(Veingerl Čič & Šarotar Žižek, 2017).  

 När studenter kommer ut i arbetslivet och eventuellt innehar ledande positioner 

inom sitt yrke kan deras attityder om äldre komma att påverka den äldre arbetskraften. Det ger 

ett ökat behov för studenter på högskolenivå inom alla yrkeskategorier att under sin studietid 

förberedas för att arbeta med äldre arbetstagare. På så sätt kan studenterna bemöta en 

generationsöverskridande arbetsmarknad (Hanks & Icenogle, 2001; Seo, Cha, & Shanklin, 

2006; Finkelstein, Ryan & King, 2013). Studier har visat ett klart samband mellan kunskap 

om åldrande och attityder gentemot äldre, där ökad kunskap ger mer positiva attityder. 

Insatser som workshops och föreläsningar har bidragit till ökade kunskaper om åldrande samt 

bidragit till minskad ålderism inom arbetslivet (Stuart-Hamilton, & Mahoney, 2003; Veingerl 

Čič & Šarotar Žižek, 2017).  

Att undersöka studenters attityd är en betydelsefull aspekt för framtiden då 

olika generationer kommer mötas på arbetsmarknaden inom de kommande åren. Mycket 

forskning har fokuserat på yngre högskolestudenters attityder om äldre arbetstagare men 

inte inkluderat äldre studenters attityder, varav det blir relevant att undersöka attityden hos 

både yngre och äldre högskolestudenters mot äldre och yngre arbetstagare.  

  

Syfte och frågeställning  

Syfte. Studien avser att undersöka attityden hos yngre och äldre 

högskolestudenters mot äldre arbetstagare samt att undersöka om attityden skiljer mot 
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äldre respektive yngre arbetstagare. Studenterna kommer även delas in i två olika block 

med olika svarsordning för att få fram den underliggande attityden om äldre arbetstagare.   

Frågeställningar.  

1. Vilken attityd har högskolestudenter mot äldre arbetstagare?  

2. Influerar blockindelning, målpersonens ålder och/eller respondenternas ålder 

attitydskattning?  

  

Metod  

Deltagare och urval  

Kriterier för urvalet var att samtliga respondenter skulle vara 

högskolestuderande. Enkätundersökningen mejlades till 1361 studenter på Högskolan i  

Gävle som ingick i akademin Hälsa och Arbetsliv. Av det totala antalet studenter 

(n=1361) fick 611 studenter enkäten i blockordningen AB och 750 studenter fick enkäten 

i blockordningen BA. Blockordningen AB innebar att respondenterna skattade äldre 

personer först och sedan yngre personer, och respondenterna i blockordningen BA 

skattade i motsatt ordning med syfte att mäta respondenternas underliggande attityd.   

  I studien deltog 222 respondenter vilket utgjorde en svarsfrekvens på 16 %. 

Efter bortfall var det 196 respondenter kvar som ingick i studien. Studiens bortfall bestod 

av respondenter som inte angivit sin ålder och därför inte kunnat placeras i en undergrupp 

samt respondenter som missat att besvara fler än tre frågor. 17 respondenter som besvarat 

enkäten BA ingick i bortfallet på grund av ofullständiga svar i enkäten.   

Respondenterna delades in i två undergrupper baserade på deras ålder. Ena 

undergruppen bestod av äldre respondenter med studenter över 30 år som utgjorde 42,9% 

av respondenterna.  Den andra undergruppen bestod av yngre respondenter med studenter 

som var 30 år eller yngre och utgjorde 57,1% av respondenterna. Av respondenterna 

(n=196) som ingick i analysen var 14,8 % män, 84,7% var kvinnor och 0,5 % angav annat 

kön.   

31 % av respondenterna studerar år ett, 37 % studerar år två och 32 % studerar 

år tre eller senare. Respondenterna ombads även uppge information om huruvida de 

arbetar eller inte för att se hur många som tillhörde arbetsmarknaden. 75 % av 

respondenterna uppgav att de arbetade vid sidan av studierna. 40,8% av de arbetande 
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studenterna arbetar mindre än 10 timmar/veckan, 23 % arbetar 10–20 timmar/veckan och 

11,2% arbetar mer än 20 timmar/vecka. 39,3% av det totala antalet respondenter (n=196) 

uppgav att dem beräknar ha en heltidsanställning inom ett år, 29,1% inom två år och 

30,6% beräknar ha en heltidsanställning inom tre år eller senare.     

  

Mätinstrument  

Mätinstrumentet som användes var en semantisk differentialskala bestående av 

20 ordpar (bilaga 1) utvecklat av Sanders, Montgomery, Pittman och Balkwell (1984) som 

tidigare använts i studier med liknande ämnesområde. Mätisntrumentet översattes från 

engelska till svenska för att kunna tillämpas i vår studie. För att mäta attityden användes 

enkätundersökning där varje respondent ombads att beskriva två målpersoner som 

symboliserar en typisk äldre arbetstagare (60–65 år) och typiskt yngre arbetstagare (25–35 

år). Hädanefter kommer därför målperson och arbetstagare att användas synonymt i den 

aktuella studien.   

Enkäterna bestod av två delar med 20 identiska ordpar i respektive del som 

utgjorde varandras motsatser, till exempel “Snäll-Elak”, “Produktiv-Improduktiv” och  

“Tålig-Otålig”. Några av ordparen var i ordningen negativ till positiv, till exempel  

“Okunnig-Kunnig”, “Självisk-Generös” och “Tråkig-Intressant”.  Den blandade ordningen 

av ordparen användes för att mäta de underliggande attityderna om äldre arbetstagare.   

Respondenterna fick utifrån en likertskala 1–7 skatta den siffra som bäst 

passade in på deras beskrivning av en typisk äldre arbetstagare i åldern 60–65 respektive 

en typisk yngre arbetstagare i åldern 25–35. Ett gemensamt index skapades för samtliga 

ordpar där ett lågt värde indikerade en mer positiv attityd och ett högt värde indikerade en 

mer negativ attityd. En skattad fyra innebar en neutral attityd till ordparet.  

Det sammansatta indexet för ordpar 1–20 hade Cronbach’s alpha 𝛼= .89 och för ordpar  

1–20 i omvänd svarsordning var Cronbach’s alpha 𝛼=.88.  

  

Tillvägagångssätt  

Ett tillstånd begärdes från Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i 

Gävle för att få tillgång till studenters mejladresser vid akademin. Respondenterna fick 

instruktioner i samband med enkäterna där varje del började med en kortare instruktion. 
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Enkäterna skickades ut till studenterna och var öppna under veckorna 15–16. Därefter 

sammanställdes svaren i Excel för att sedan importeras till IBM SPSS statistics 24.   

  

Design och dataanalys   

Studien som genomfördes var en kvantitativ enkätundersökning med syftet 

att undersöka beroende variabeln attityden mot äldre arbetstagare genom en semantisk 

differentialskala bestående av 20 ordpar.   

 Data har analyserats genom en 2x2x2 mixad ANOVA i statistikprogrammet 

IBM SPSS statistics 24. Den första oberoende variabeln var respondentens ålder som delades 

in i 30 år eller yngre/över 30 år och utgjorde en mellangruppsdesign. Den andra oberoende 

variabeln var block som delades in i AB/BA och utgjorde en mellangruppsdesign. Den tredje 

oberoende variabeln var målpersonens ålder som delades in i ung: 25–35/äldre: 60–65 och 

utgjorde en inomgruppsdesign. Signifikansvärdet sattes till p<.05 som rimligt värde i 

förhållande till val av design.   

 

Forskningsetiska överväganden   

I samband med utskickandet av enkäterna var ett missivbrev bifogat för att 

informera respondenterna om deras rättigheter gällande sitt deltagande. Missivbrevet 

inleddes med en presentation av studien följt av kontaktuppgifter till oss och vår 

handledare för eventuella frågor om studien. Respondenterna informerades om frivilligt 

deltagande och rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. Samtycke skedde genom 

besvarad och inskickad enkät vilket även respondenterna informerades om. Enkäterna 

besvarades anonymt där personuppgifter inte kan spåras till specifik respondent och data 

som samlades in har enbart använts för studiens ändamål och inte varit tillgänglig för 

obehöriga.   
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Resultat  

Variablerna som har analyserats med en mixad ANOVA är: respondenternas 

ålder, blockindelning och målpersonens ålder.  

Resultatet visade en huvudeffekt av målpersonens ålder som innebar att 

målperson i ålder 60-65 (M=3.54, SD=.72) beskrevs med en mer negativ attityd än 

målperson i ålder 25-35 (M=3.28, SD=.68), (F[1, 192]=14.968, p<.001, 𝜂𝑝2 =.072). Det 

fanns ingen huvudeffekt av respondentens ålder (F[1, 192]=3.228, p=.074, 𝜂𝑝2=.017). 

Resultatet visade inte heller någon huvudeffekt av blockindelning (F[1, 192] =.016, 

P=.898, 𝜂𝑝2<.001). Se tabell 1 för medelvärden och standardavvikelser. 

  

Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för respektive block samt 

respondenternas åldersindelning.  

   Målperson 25–

35 

M (SD) 

 Målperson 60–

65 

M (SD) 

 Totalt 

Målperson 

M (SD) 

Block        

AB yngre  3.22 (.52)  3.47 (.74)  3.42 (.052) 

 äldre  3.55 (.64)  3.45 (.62)  

BA yngre  3.02 (.69)  3.70 (.75)  3.43 (.059) 

 äldre  3.43 (.83)  3.69 (.79)  

Totalt   3.28 (.68)  3.54 (.72)   

        

Totala för  

respondenter  

30 eller yngre 

  3.13 (.61)  3.57 (.79)  3.35 (.051) 

        

Totala för  

respondenter över 

30 

  3.49 (.72)  3.49 (.69)  3.49 (.060) 
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Utifrån resultatet går det att utläsa två interaktionseffekter; målpersonens 

ålder*block (se figur 1) och målpersonens ålder*respondentens ålder (se figur 2). 

Målpersonens ålder influerades av det block som respondenterna delades in i där 

interaktion mellan målpersonens ålder och blockordning visade att skillnaden i attityden 

till målpersonerna förstärktes när den yngre målpersonen presenterades före den äldre 

målpersonen (BA) än tvärtom (AB) (F [1. 192]= 6.494, p=.012, 𝜂𝑝2=.033). Interaktion 

mellan målpersonens ålder och respondenternas ålder visade att det främst var de yngre 

respondenternas attityd som var lägre till den yngre målpersonen (F[1. 192]= 11.661, 

p=.001, 𝜂𝑝2=.057). Resultatet visade ingen interaktionseffekt mellan block och 

respondentens ålder (F[1, 192]=.000, p=.99, 𝜂𝑝2=.000). Resultatet visade heller ingen 

trevägsinteration (F[1, 192]=.655, p=.419, 𝜂𝑝2=.003). 

 

 
 Figur 1. Interaktionseffekten mellan blockordningen och målpersonens ålder.   

  

  

 
 

Figur 2. Interaktionseffekt mellan målpersonens ålder och respondentens ålder.  
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Diskussion  

Studien avsåg att undersöka yngre och äldre högskolestudenters attityd mot 

yngre och äldre arbetstagare där en huvudeffekt av målpersonens ålder kunde utläsas. 

Huvudeffekten innebar att attityden mot yngre målpersoner var mer positiv än attityden mot 

äldre målpersoner. 

Utifrån resultatet kunde vi utläsa en interaktionseffekt mellan attityden och 

blockordningen där resultatet visade att attityden förstärktes av blockordningen. 

Respondenter som besvarat enkäten om en yngre arbetstagare först och sedan om en äldre 

arbetstagare har uppgett en mer positiv attityd till yngre arbetstagare oavsett respondentens 

ålder. Samma block har även angett en mer negativ attityd om äldre arbetstagare jämfört 

med den andra blockordningen. Ytterligare en interaktionseffekt kunde utläsas som visade 

att respondenternas egen ålder influerat deras attityd mot yngre och äldre arbetstagare. 

Interaktionen visade att yngre högskolestudenter hade en mer positiv attityd till yngre 

arbetstagare i jämförelse med äldre högskolestudenter.  Eftersom attityden 

influeras av respondenternas egen ålder saknas det stöd för att tro att attityden hade varit 

samma om respondenterna haft annan ålder eller delats in i andra undergrupper.   

Att vår studie visade att yngre och äldre högskolestudenter har en mer positiv 

attityd mot yngre arbetstagare jämfört med äldre, stämmer delvis överens med tidigare 

forskning av Hawkins (1996) som menar att studenter tenderar vara mer negativa till äldre. 

I vår studie kan inte en negativ attityd utläsas utan endast en mindre positiv attityd då 

attityden ligger inom spannet för positiv attityd men nära det neutrala värdet. Hawkins 

(1996) resultat visade i enlighet med vår studie att variationsvidden ligger nära det neutrala 

värdet, som innebär att det inte går att uttala en negativ attityd.   

I Shinan-Altman och Werner (2018) studie om vilka attityder äldre 

respondenter har gentemot äldre gick det att utläsa att även äldre respondenter tenderade 

vara mer negativa mot personer äldre än dem själva. I vår studie var den äldsta 

respondenten 59 år vilket innebär att samtliga har skattat attityden om personer äldre än 

respondenterna själva när de beskrivit den äldre arbetstagaren. Emellertid visade vår 

studie knappt märkbara skillnader när respondenter över 30 år skattat en yngre 

arbetstagare eller en äldre arbetstagare. Respondenternas ålder kan möjligtvis förklara 

varför även studenter över 30 är mindre positiva till äldre arbetstagare. Vår studie visar att 

äldre respondenter har en mindre negativ attityd mot äldre arbetstagare i jämförelse med 

yngre respondenters attityder mot äldre arbetstagare. Trots det beskrivs äldre arbetstagare 
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med en mer negativ attityd, även om skillnaden är liten. Att äldre fortfarande beskrivs 

med en mer negativ attityd kan bero på vad som anses vara normen i arbetslivet, till 

exempel att arbetsgivare anser att de äldre arbetstagarna bör lämna plats till de yngre 

(SOU 2012:28).  

Tidigare i vår studie nämndes vikten av enkätens utformning när attityd ska 

mätas, där svarsordningen kan påverka resultatet (Pew Research Center, u.å). Genom 

vår interaktionseffekt målperson*block kan detta bekräftas, då en mer positiv attityd 

förstärktes mot de yngre arbetstagarna och den mer negativa attityden förstärktes mot de 

äldre respondenterna när respondenterna fick svara i svarsordningen där yngre 

arbetstagare presenterades först. Dock har resultatet endast visat ett mer positivt 

skattningsvärde mot äldre arbetstagare oavsett respondentens ålder eller blockindelning.  

Att ingen negativ attityd mot äldre arbetstagare framkom i vår studie kan 

bero på könsfördelningen. I Hawkins (1996) studie framgick även att kvinnor generellt 

tenderar att vara mer positiva till äldre än vad män är, därför kan en tänkbar anledning 

till den mer positiva attityden vara urvalet i vår studie som bestod av 84,7% kvinnor.   

  

Metoddiskussion   

Mätinstrumentet bestod av 20 ordpar som i den ursprungliga studien (Sanders, 

Montgomery, Pittman & Balkwell 1984) mättes separat. För vår studie har samtliga 

ordpar slagits ihop till ett gemensamt index där lågt värde indikerade en mer positiv 

attityd och ett högt värde indikerade en mer negativ attityd. Genom det gemensamma 

indexet har varje ordpar inte mätts var för sig vilket kan ha påverkat resultatet. Vårt 

resultat visade att respondenterna oavsett ålder är mer positiva till yngre arbetstagare än 

äldre arbetstagare, även om samtliga medelvärden ligger nära det neutrala värdet. Genom 

att mäta varje ordpar enskilt hade skillnader i attityden kunnat utläsas, till exempel att en 

äldre arbetstagare beskrivs som elak men produktiv vilket i så fall hade uppfattats både 

negativt och positivt. Vår studie kan därför inte påvisa huruvida negativa attityder 

existerar eller ej, utan endast påvisa den generella attityden hos respondenterna.  

En tänkbar svaghet för metoden var mätinstrumentets översättning från 

engelska till svenska då vi inte utformat en pilotenkät för att säkerställa att översättning är 

förståelig för respondenterna. Ordparen kan till exempel ha uppfattats som främmande 

och lett till missvisande svar.  
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Däremot visade vår studie två höga Cronbach’s alphavärden vilket tyder på en 

hög reliabilitet. Utifrån det höga alphavärdet kunde vi utgå ifrån att mätinstrumentet hade 

haft tillförlitlig mätning.   

  

Relevans för ämnesområdet  

Studier (Hanks & Icenogle, 2001; Seo, Cha, & Shanklin, 2006; Finkelstein, 

Ryan & King, 2013) tyder på att studenter innehar en viktig roll för arbetslivet eftersom 

de är framtidens arbetstagare. Det är även en viktig aspekt att kartlägga 

högskolestudenters attityd mot äldre arbetstagare då dessa åldersgrupper kommer mötas i 

arbetslivet inom de kommande åren. Vår studie visade på att 75 % av studenterna redan 

hade någon form av anställning och därför var en del av arbetslivet, vilket även gjorde det 

relevant att studera just högskolestudenters attityd. Tidigare studier (Hawkin 1996; 

Loretto & White, 2006; Kunze, Boehm, & Bruch, 2009; Hanrahan, Huntoon Lindeman & 

Finkelstein, 2017) nämner att negativa attityder i arbetslivet är skadliga för arbetsplatsen 

samt arbetstagarna i form av åldersdiskriminering, konflikter och exkludering. Genom att 

kartlägga attityder mot äldre arbetstagare kan fortsatt forskning studera olika sätt för att 

öka positiva attityder.  

Vår studie visade på att högskolestudenter faktiskt hade en positiv attityd 

till äldre arbetstagare, vilket kan betyda att de kommer ha en positiv inställning till äldre 

arbetstagare när de väl innehar heltidsanställningar. Däremot visade resultatet en 

tendens till en mindre positiv attityd mot äldre arbetstagare i jämförelse med yngre 

arbetstagare vilket bör uppmärksammas för att kunna förebygga åldersdiskriminering på 

arbetsplatser. Tidigare i vår studie nämndes workshops och föreläsningar som insatser 

för att öka kunskapen om äldre och på så sätt minska ålderism inom arbetslivet (Stuart-

Hamilton, & Mahoney, 2003; Veingerl Čič & Šarotar Žižek, 2017).    

 

Förslag på framtida studier  

I vår studie nämner vi workshops och föreläsningar (Stuart-Hamilton, & 

Mahoney, 2003; Veingerl Čič & Šarotar Žižek, 2017) som två insatser med avseende 

att öka kunskapen bland yngre och på så sätt minska ålderism. För framtida studie 

föreslår vi fler studier som avser att mäta vilka insatser som kan bidra till mindre 

åldersdiskriminering, bland annat studier om faktorer som kan vara betydelsefulla för 



12  

  

att minska åldersdiskriminering, likväl hur ålderism ska minskas hos arbetsgivare, 

kollegor, fackliga representanter eller andra parter på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1  

  

Attitudes towards elderly (after Sanders, 1984).  

  

Mark for each word pair below to what extent you think it appropriately describes 

women at work aged 60-65 years.   

  1  2  3  4  5  6  7    

Wise                Foolish  

Kind                Unkind  

*Ignorant                Knowledgeable  

Happy                Sad  

Trustworthy -                Untrustworthy  

*Selfish                Generous  

*Inactive                Active   

Neat                Untidy  

Friendly                 Unfriendly  

*Boring                 Interesting   

Productive                 Unproductive  

*Sick                Healthy  

Good                 Bad  

Flexible                 Inflexible  

*Dependent                Independent  

Liberal                  Conservative  

Attractive                 Unattractive  

*Intolerant                 Tolerant  

Optimistic                 Pessimistic  

Uncomplaining                 Complaining  

*indicate reversed items  
Sanders, G. F., Montgomery, J. E., Pittman Jr, J. F., & Balkwell, C. (1984). Youth's attitudes 
toward the elderly. Journal of Applied Gerontology, 3(1), 59-70.  
  

    



 

  

  

Nedan följer en lista med 20 ordpar som är varandras motsatser. Mellan ordparen finns 

7 siffror. Beskriv en typisk person i 60-65 års-åldern med hjälp av dessa siffror. 

Tycker du ordet till vänster passar bäst ringar du in 1:an på första raden och fortsätter 

på nästa rad. Passar ordet till höger bättre ringar du in 7:an, eller någon siffra mellan 1-

7 som du tycker passar.   

  1  2  3  4  5  6  7    

Klok  1  2  3  4  5  6  7  Dumdristig  

Snäll  1  2  3  4  5  6  7  Elak  

*Okunnig  1  2  3  4  5  6  7  Kunnig  

Glad  1  2  3  4  5  6  7  Ledsen  

Pålitlig  1  2  3  4  5  6  7  Opålitlig  

*Självisk  1  2  3  4  5  6  7  Generös  

*Passiv  1  2  3  4  5  6  7  Aktiv   

Ordningssam  1  2  3  4  5  6  7  Slarvig  

Vänlig   1  2  3  4  5  6  7  Ovänlig  

*Tråkig   1  2  3  4  5  6  7  Intressant   

Produktiv   1  2  3  4  5  6  7  Improduktiv  

*Sjuklig  1  2  3  4  5  6  7  Frisk  

God   1  2  3  4  5  6  7  Ond  

Flexibel   1  2  3  4  5  6  7  Rigid  

*Beroende  1  2  3  4  5  6  7  Oberoende  

Liberal    1  2  3  4  5  6  7  Konservativ  

Attraktiv   1  2  3  4  5  6  7  Oattraktiv  

*Intolerant   1  2  3  4  5  6  7  Tolerant  

Optimistisk   1  2  3  4  5  6  7  Pessimistisk  

Tålig   1  2  3  4  5  6  7  Otålig  

*Markerar omvända ordpar.  

Översättning, Mårten Eriksson  

  

   


