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Förord

Jag skulle vilja tacka alla som har deltagit i undersökningen, de lärare som har tillåtit mig

att dela ut enkäter till deras elever, och framför allt  Ali Ahmed, vars handledning denna

C-uppsats inte hade varit möjlig utan.

Abstract

This paper examines the prevalence and  character of age discrimination by conducting

and experiment with 200 students at Växjö University. The participants were first asked

to read a description of a job of either youthful or age neutral character. Afterwards they

got to evaluate one out of two job applicants. The applicants were made identical in every

way with the exception of age, in order to isolate the age discrimination. The results for

the different jobs and applicants were then compared in order to investigate the

prevalence of discrimination. The results support the hypothesis that age discrimination

exists. In order to examine the dominance of either taste discrimination or statistical

discrimination, i.e. whether the discrimination is the result of personal preferences or

stereotypes and statistical mean values of different age groups the results were studied

more in depth. The results hint a dominance of statistical discrimination over taste

discrimination.

2



Innehållsförteckning

1. Inledning......................................................................................................................4
1.1 Syfte......................................................................................................................5
1.2 Bakgrund...............................................................................................................6

2. Tidigare forskning........................................................................................................8
3. Teori...........................................................................................................................11

3.1 Preferensdiskriminering.......................................................................................11
3.2 Statistisk diskriminering.......................................................................................15

4. Metod.........................................................................................................................18
5. Resultat och analys.....................................................................................................23

5.1 Statistisk metod och test.......................................................................................23
5.2 Förekommer åldersdiskriminering?......................................................................26
5.3 Statistisk diskriminering eller preferensdiskriminering?.......................................28

6. Diskussion och slutsatser............................................................................................35
7. Källförteckning...........................................................................................................38
 

3



1. Inledning

Den  första  januari  2009  fick  vi  en  ny  diskrimineringslag  som  ersatte  de  tidigare

diskrimineringslagarna. En av de mest betydelsefulla  förändringarna i lagstiftningen var

införandet av ålder som diskrimineringsgrund. Åldersdiskriminering är ett förhållandevis

outforskat ämne. I takt med att andelen äldre i samhället växer, desto mer betydelsefulla

blir  åldersrelaterade frågor i politiken.  Den nya  diskrimineringslagen gör att frågan är

väldigt  aktuell i dagsläget. Den mesta forskningen som har utförts inom ämnet  är från

USA, varför det kan vara behövligt med forskning från Sverige, då arbetsmarknader kan

skilja  sig  på mängder av olika sätt i olika länder.  I Sverige har det forskats en del om

diskriminering,  men  då  har  det  vanligtvis  handlat  om kön  (Carlsson,  2008),  sexuell

läggning  (Ahmed  &  Hammarstedt,  2008)  eller  etnicitet  (Ahmed,  Andersson  &

Hammarstedt,  2010;  Arai,  Bursell  & Nekby,  2008; Carlsson  & Rooth,  2007).  Därför

utförs i denna uppsats ett experiment för att undersöka åldersdiskriminering. 

För att kunna förhålla  sig till  åldersdiskrimineringen ordentligt behöver man först både

veta  om den  finns  och vad  den är  för  något.  I  detta  arbete undersöks  och redovisas

resultaten från experimentet  för att försöka svara på dessa  frågor.  Det  finns  två olika

huvudteorier när  det kommer  till  diskriminering;  preferensdiskriminering  och statistisk

diskriminering.  Preferensdiskriminering  innebär  att  den  diskriminerande  aktören  har

personligt  tycke eller  personlig  avsmak för en viss typ av individer,  och diskriminerar

dessa  av  samma  anledning.  Statistisk  diskriminering,  å  andra  sidan,  handlar  om

antaganden om en  individ av en viss typs produktivitet som grundar sig i korrekta eller

inkorrekta uppfattningar om den genomsnittliga produktiviteten hos andra individer  av

samma  typ.  I  denna  uppsats  undersöks  vilket  av  dessa  slags  diskriminering  som

dominerar vid bedömningar av arbetssökande individer. 

För att undersöka ålders-diskrimineringen utfördes ett experiment med 200 studenter vid

Växjö universitet. Deltagarna fick läsa en jobbannons för antingen en åldersneutral tjänst
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eller en tjänst med mer ungdomlig prägel. Därefter fick de läsa en beskrivning av en av

två individer som sökte tjänsten i fråga. Individerna var identiska på alla vis, förutom när

det  kom till  ålder,  där  den  ena  var  24  år  och den  andra  44 år.  Deltagarna  ombads

avslutningsvis  att bedöma individernas lämplighet,  önskvärdhet och anställbarhet, samt

deras  pålitlighet  och  kreativitet.  När  sedan  resultaten  för  de  olika  individerna  och

tjänsterna jämförs går det att isolera åldersdiskrimineringen. Resultaten stödjer hypotesen

att åldersdiskriminering  förekommer  när det kommer  till  yrken av ungdomlig  karaktär,

samt ger visst stöd för hypotesen att statistisk diskriminering spelar en mer betydande roll

än preferensdiskrimineringen. 

Åldrarna 24 och 44 valdes för att sannolikheten att olika hälsoproblem uppträder ökar om

man väljer  alltför höga åldrar och en 20-årig skillnad antas vara tillräckligt  stor för att

mäta upp eventuella preferenser för olika åldrar. Individerna hade också samma kön och

etnicitet för att arbetets syfte var att undersöka åldersdiskriminering och inga andra slags

diskriminering.  Den  största  bristen  med  undersökningen  är  att  det  är  studenter  som

tillfrågas  och inte  faktiska  arbetsgivare.  Detta  val  gjordes  för  att  få  tillräckligt  med

statistiskt  underlag  för  att  kunna  dra  några  slutsatser.  Efter  detta  kapitel  följer  en

genomgång  av  tidigare  forskning  inom  ämnet.  I  kapitel  tre  beskrivs  de  två

diskriminerings-teorierna  och  anpassas  för  att  förklara  åldersdiskriminering.  Därefter

förklaras experimentet som utfördes i kapitel fyra. I kapitel fem redovisas och analyseras

resultaten från experimentet och uppsatsen avslutas sedan med diskussion och slutsatser.

1.1 Syfte

Syftet  med  detta  arbete är  att  med  hjälp  av  ett  experiment  med  studenter  vid  Växjö

universitet  undersöka förekomsten av åldersdiskriminering  riktad mot  arbetssökande  i

nyanställningssituationer.  I  händelse  av att  diskriminering  förekommer  kommer  även

diskrimineringens  karaktär  att  undersökas  genom jämförelser  med  teoretiska  beskriv-

ningar av olika typer av diskriminering.
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1.2 Bakgrund

Den första januari 2009 träder en ny diskrimineringslag i kraft och ersätter de i nuläget

gällande sju diskrimineringslagarna (se regeringens proposition 2007/08:95: Ett starkare

skydd  mot  diskriminering).  En  av  de  mest  betydande  förändringarna  jämfört  med

nuvarande diskrimineringslagstiftning är introduktionen av ålder som en diskriminerings-

grund.  Åldersdiskriminering  är för  närvarande  redan förbjudet  enligt  EG-rätt  (se EG-

rådets direktiv  2000/78/EG, artikel 13 och artikel 21.1). Däremot finns  inte ålder med

som diskrimineringsgrund  i  FN:s  allmänna  förklaring  om de mänskliga  rättigheterna,

enligt vilken diskriminering är förbjudet (FN, 1948).

Beslutet att tillföra ålder som diskrimineringsgrund följer  enligt  proposition 2007/08:95

direkt av arbetslivsdirektivet (se EG-rådets direktiv 2000/78/EG). Det främsta syftet med

att introducera ålder som diskrimineringsgrund anges vara att fastställa en allmän ram för

diskrimineringsbekämpning  inom arbetslivet  i  EU. Enligt  den nya  lagen är all  ålders-

diskriminering  förbjuden,  vare sig  det handlar  om äldre eller yngre individer.  Däremot

faller juridiska personer utanför lagen, så att endast fysiska personer kan vara offer för

åldersdiskriminering. Detta kommer ur den använda definitionen av ålder som uppnådd

levnadslängd  (se  regeringens  proposition  2007/08:95:  Ett  starkare  skydd  mot

diskriminering, sid. 131).

Ordet  diskriminering  kan  tolkas  på  ett  antal  olika  sätt,  men  i  detta  arbete  används

begreppet som det står definierat  i  den kommande diskrimineringslagen.  Där kan man

läsa att diskriminering är:

”1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller

skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet
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har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom

tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att

särskilt missgynna personer med visst kön, viss

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst

funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida

inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och

nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell

läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som

kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner

att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som

lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande

till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som

gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

(SFS, 2008:567).
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Detta arbete behandlar  arbetsgivares diskriminering  av arbetssökande i en situation där

nya  tjänster  skall  tillsättas.  Därför  är  det  främst  diskriminering  av  typ  1.  direkt

diskriminering som kommer att behandlas.

 

2. Tidigare forskning

Ett  stort  antal  studier  har  försökt  förklara  förekomsten  av  åldersdiskriminering  i

anställningsbeslutet  och  uppskatta  dess  utbredning.  Olika  undersökningsmetoder  har

använts och resultaten har varierat.  Vissa undersökningar har varit ”fältstudier”, medan

de allra  flesta har utförts i en laboratoriemiljö.  Här följer  en kort beskrivning av några

tidigare undersökningar. 

Avolio  och  Barret  (1987)  har  utfört  en  studie  där  156  studenter  fick  utvärdera  tre

arbetssökande  (ålder  32,  59  och ospecificerad)  genom att  höra  på  12  minuter  långa

ljudinspelningar  från  intervjuer  med  dem.  De  arbetssökande  sökte  en  tillfällig

övervakningstjänst  (supervisory  position).  De  kom fram  till  att  yngre  arbetssökande

ansågs ha större “framtidspotential” och fick allmänt bättre betyg. Däremot gjordes ingen

skillnad mellan äldre arbetssökande och dem med ospecificerad ålder. 

Perry  m.fl.  (1996)  undersökte 1996  sambandet  mellan  en  ansökandes  ålder  och  hur

studenter värderar deras lämplighet  när det kommer till  yrken som är associerade med

antingen  yngre  eller  äldre  arbetare.  Överlag  värderades  äldre  arbetare lägre  än yngre

arbetare. De fann även att äldre arbetssökande värderades högre när de sökte tjänster som

associeras med  äldre arbetare och yngre arbetssökande värderades högre när  de sökte

tjänster som associeras med yngre arbetare. 

Vidare så tränade Perry och Bourhis  (1998) 81 studenter för att utvärdera hypotetiska

arbetssökande för två olika yrken, ett av “yngre typ” och ett av “mindre ung typ”.  De
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fann  att  yngre  arbetssökande  fick  bättre  utvärderingar,  men  att  äldre  arbetssökande

utvärderades högre för tjänster av “mindre ung typ”. 

Haefner (1977) skapade profiler för hypotetiska arbetssökande och lät 286 chefer besluta

om  anställning  för  dem.  Hans  undersökning  visade  att  kompetenta  arbetssökande

värderades  högre  än  mindre  kompetenta  arbetssökande,  att  män  värderades  högre  än

kvinnor och att yngre individer värderades högre än äldre individer. 

Locke-Connor och Walsh (1980) har undersökt betydelsen av kompetens och ålder vid

arbetsintervjuer.  De lät  185 unga studenter och 129 medelåldersindivider  utan tidigare

erfarenhet  av att utföra arbetsintervjuer  läsa  och utvärdera biografier  av arbetssökande

med skiftande ålder och kön och intervjuavskrifter av skiftande kvalitet. De kom fram till

att  arbetssökande  med  mer  kompetenta  intervjuavskrifter  värderades  högre  i  alla

avseenden. De ansågs vara mer kompetenta när de hade mer ansvar i sina tidigare jobb

och när de hade mer utbildning. Ålder påverkade inte utvärderingen av de arbetssökandes

kompetens,  men  däremot  påverkade  ålder  uppfattningen  om  arbetssökandens

“aktivitetsnivå”  (activity  level).  Locke-Connor  och  Walsh  (1980)  kom  fram  till  att

stereotyper  spelade  störst  roll  i  de  fall  då  lite  information  om  arbetslivsrelaterad

erfarenhet  finns  tillgänglig.  Stereotyper  används  då  som en  metod  för  att  fylla  i  de

informationsgap som finns. 

Connor m.fl. (1978) utförde en liknande studie med 177 psykologstudenter och angav att

tjänsten var tillfällig, för att minimera effekten av “framtidspotential”. De fann att de som

inte anställdes inte gjorde det på grund av att de ansågs ha lägre förmåga och mindre

relevant bakgrund. De fann inget bevis för åldersdiskriminering, och kom till  slutsatsen

att kompetens var mer betydelsefull information vid anställningsbeslutstagande än ålder

eller andra demografiska faktorer.

Fusilier  och Hitt  (1983)  gjorde  ett likartat  experiment  med  523 studenter  som skulle

utvärdera arbetssökande med olika gradera av erfarenhet (0 eller 5 år), ras (svart eller vit),
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kön och ålder  (22,  40 eller  55 år).  Deras  resultat  visade  att  erfarenhet  var  den enda

faktorn  som  hade  en  betydande  effekt  på  utkomsten.  Det  visade  sig  däremot  att

utvärderingarna  av  arbetssökande med  0  och 5 års  erfarenhet  skilde  sig  mest  för  de

ansökande som var 55 år gamla. 

Cleveland  m.fl.  (1988)  undersökte med  hjälp  av  154  studenter  vilken  betydelse  den

demografiska  sammansättningen  av  gruppen arbetssökande  hade  för  utvärderingen  av

individuella  arbetssökande.  De  undersökte  tre  olika  scenarier  där  andelen  äldre

arbetssökande i hela gruppen arbetssökande skiftade.  Efter undersökningen fann de att

äldre individer  fick bättre omdömen i de scenarier där andelen äldre arbetssökande var

stor. Däremot kom de fram till att när typen av jobb hölls konstant (“äldre” eller “yngre”

jobb) så påverkade inte ålderssammansättningen individuella omdömen. 

De flesta studier  som beskrivits  ovan är gjorda i USA.  I Sverige har det däremot inte

bedrivits särskilt mycket forskning om åldersdiskriminering. I Norge har man genomfört

en  ganska  utförlig  undersökning  av  åldersdiskriminering  (Hardoy,  1993).  1284

slumpmässigt  utvalda  arbetsgivare  fick,  mellan flera  olika  grupper  av arbetslösa  med

förhållandevis  svag  ställning  på  arbetsmarknaden,  välja  vilka  slags  arbetssökande  de

skulle  föredra  att  anställa.  De  arbetssökande  beskrevs  som  lika  i  alla  väsentliga

avseenden, utom när det kom till grupptillhörighet. De flesta tillfrågade skulle välja att i

första hand anställa arbetslösa ungdomar, och personer i rehabilitering, arbetslösa över 60

och flyktingar betraktades som mindre attraktiva arbetare. 61 % av arbetsgivarna skulle

prioritera arbetslösa ungdomar  vid  nyanställningar,  medan bara 8 % skulle  anställa  de

äldre. Äldre prioriterades rent av sist eller näst sist av 54 % av arbetsgivarna.

I  en annan  undersökning  från  Norge (Larsen,  1991)  undersöktes  åldersdiskriminering

med en lägre åldersgräns,  genom att sända ut frågeformulär  till  arbetsgivare för 8 500

utannonserade tjänster.  4 500 svar  inkom och svaren från de 2 500 arbetsgivarna  vars

tjänster var besatta några månader senare användes i undersökningen. Resultaten visade

att 56 % av de deltagande arbetsgivarna föredrog arbetssökande under 35 när äldre och
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mer erfarna arbetare fanns tillgängliga.  Motsvarande siffror var 67 % för privat  sektor

och 48 % för offentlig sektor.

 

3. Teori

Inom  nationalekonomisk  teori  finns  det  två  dominerande  teorier  om diskriminering,

nämligen  teorierna  om preferensdiskriminering  och statistisk  diskriminering.  De  båda

teorierna  var  utvecklade  för  att  skildra  etnisk  diskriminering  och könsdiskriminering.

Nedan tillämpas och tolkas teorierna i förhållande till ålder. 

3.1 Preferensdiskriminering

Gary Becker (1979 [1957]) utformade en teoretisk modell för diskriminering som byggde

på  antagandet att diskriminering  uppstår  ur en aktörs personliga  preferenser  för vissa

grupper över andra grupper; så kallad preferensdiskriminering. I Gary Beckers modell så

mäts  graden  av  en  aktörs,  till  exempel  en  arbetsgivares,  diskriminering  med  en

diskrimineringskoefficient (d).

Antag, för att illustrera detta, att det finns två slags arbetare; yngre (u) och äldre (g). En

diskriminerande arbetsgivare får ut olika grader av nytta av att anställa  arbetare från de

två  olika  grupperna  endast  på  grund  av att  de  tillhör  dessa  grupper.  Arbetsgivarens

nyttofunktion ser då ut på följande vis:

( )guGU ,,π= .

Där π är den monetära vinsten. Arbetsgivaren får i det här exemplet ut positiv nytta av att

anställa yngre arbetare, men negativ nytta av att anställa äldre arbetare så att
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( ) ( )
g

guG
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guG

∂
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≥≥

∂

∂ ,,
0

,, ππ
.

De olika typerna av arbetare antas vara perfekta substitut och kapitalet  är givet på kort

sikt. Antag att priset på den färdiga produkten är 1 så att vinstfunktionen kan uttryckas

som 

( ) gu gwuwguf −−+=π .

Eftersom u och g är perfekta substitut så innebär det att

f
g

f

u

f
′=

∂

∂
=

∂

∂
.

Arbetsgivaren nyttomaximerar när marginalkostnaden är lika med marginalintäkten, det

vill säga

( ) ( ) ( )
0

,,,,
=

∂

∂
+−′

∂

∂
=

∂

∂

u

guG
wf

guG

u

U u π

π

π
 och

( ) ( ) ( )
0

,,,,
=

∂

∂
+−′

∂

∂
=

∂

∂

g

guG
wf

guG

g

U g π

π

π
.

Låt ud  och gd  definieras av

( ) ( )
π

ππ

∂

∂

∂

∂
−=

guG

u

guG
d u ,,,,

 och 

( ) ( )
π

ππ

∂

∂

∂

∂
−=

guG

g

guG
d g ,,,,

.

Observera att 0<ud  och 0>gd . Vi kan således skriva 
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gguu dwdwf +=+=′ , 

vilket innebär att gu ww > .

En  arbetsgivare  som  ogillar  att  anställa  exempelvis  äldre  arbetare  har  en  positiv

diskrimineringskoefficient för högre åldersgrupper gd  som uppskattar precis hur mycket

han ogillar  dessa.  Priset  för  att anställa  en äldre  arbetare är  arbetarens  lön  gw ,  men

arbetsgivaren  som  ogillar  att  anställa  äldre  kommer  att  behöva  kompensation  för

obehaget som det medför att anställa  äldre arbetare och handla som om äldre arbetare

kostade mer än de egentligen gör, gg dw + . Om en äldre arbetare betalas 20 000 kronor i

månaden i lön kommer  en arbetsgivare med en diskrimineringskoefficient  på 2 000 att

uppskatta kostnaden för  att anställa  den äldre arbetaren till  22 000 kronor i månaden.

Formeln ser alltså ut som följer:

 

gg dww +=*  

Där *w  är kostnaden för den diskriminerande arbetsgivaren, gw  är den faktiska penning-

mässiga kostnaden och gd  är diskrimineringskoefficienten. 

För att få  anställning  hos en arbetsgivare med positiv  diskrimineringskoefficient  måste

alltså de diskriminerade grupperna sänka sina löneanspråk till dess att skillnaden mellan

deras löner och lönerna för yngre arbetare med likvärdig produktivitet är lika stor som

diskrimineringskoefficienten.  En  positiv  diskrimineringskoefficient  innebär  att  för  få

äldre arbetare anställs. 

En arbetsgivare kan också diskriminera på andra grunder. En arbetsgivare kan anställa för

många arbetare ur en viss  folkgrupp för att han föredrar att anställa  arbetare från den

folkgruppen, inte för att han ogillar att anställa arbetare från alla andra folkgrupper och
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behöver kompenseras för följande obehag. Det skulle  exempelvis  kunna vara en yngre

arbetsgivare  som driver  en rörelse  och  gläds  lite extra  av att  ha  yngre  arbetare i  sitt

företag. Teoretisk sett så  fungerar det  precis  likadant  som en negativ  diskriminerings-

koefficient  och  behandlas  som sådan  i  ovanstående  modell,  men  kallas   ibland  för

nepotismkoefficient och ger då följande matematiska formel:

 

uu dww +=* .

Observera att vi redan har visat  att  0<ud .  Detta innebär  att arbetsgivaren uppskattar

kostnaden för att anställa en yngre arbetare till att vara lägre än den faktiskt är, vilket kan

både få honom att ge högre löner till yngre arbetare eller anställa  fler unga arbetare än

han egentligen har råd med. Det är precis lika ekonomiskt ineffektivt  att ha en positiv

nepotismkoefficient som att ha en positiv diskrimineringskoefficient. 

Även arbetare kan ogilla att arbeta med andra arbetare från vissa folkgrupper. Detta gör

att vissa arbetare som arbetar med till  exempel äldre arbetare, upplever dessas närvaro

som en extra kostnad och måste kompenseras för obehaget. Arbetare agerar då precis som

i fallet då arbetsgivaren själv inte gillade äldre och handlar därför som om äldres lön *w

egentligen  vore  gdw + .  Ju  högre  diskrimineringskoefficienten  är,  desto  högre  är  de

diskriminerande  arbetarnas  reservationslön.  I  en  situation  med  utbredd  preferens-

diskriminering  bland  arbetare måste företag med blandade arbetsplatser därför  erbjuda

lönen  ggu dww +=  till  yngre  arbetare,  medan  det  räcker  för  arbetsgivare  som  har

arbetsplatser med endast yngre eller äldre arbetare att erbjuda lönen gw . Förekomsten av

diskriminering bland arbetstagare medför därför en kostnad för arbetsgivare för att ha en

åldersmässigt  blandad  arbetsplats,  och  leder  i  sin  tur  antingen  till  segregerade

arbetsplatser  eller  utbetalning  av för höga löner.  Det  tidigare fallet  får  inga  samhälls-

ekonomiskt  negativa effekter, men det senare leder till  att för få anställs  på företagen,

vilket leder till allokeringsförluster och eventuellt skapar arbetslöshet. 

14



Även konsumenter kan skapa förvrängningar på arbetsmarknaden genom diskriminering.

Om konsumenter  ogillar  att  köpa  varor  från  äldre  arbetare  så  måste  ett  företag  som

anställer  många äldre försäljare kompensera sina konsumenter för obehaget  genom att

erbjuda lägre priser. För att de äldre arbetarna skall få anställning måste därför även de

kompensera sin arbetsgivare för de prissänkningar som deras anställning leder till genom

att sänka sina löneanspråk. På så vis kan löneskillnader mellan lika produktiva arbetare

skapas,  inte  på  grund  av  att  arbetsgivaren  diskriminerar,  inte  på  grund  av  att

medarbetarna diskriminerar, utan på grund av att konsumenten diskriminerar. 

3.2 Statistisk diskriminering

Sedan Phelps  (1972)  så har  däremot  fokus skiftat  från  preferensdiskriminering  till  så

kallad  statistisk  diskriminering.  Statistisk diskriminering  är när  en arbetsgivare saknar

viss information om en arbetssökandes förmåga, pålitlighet  eller någon annan relevant

faktor och, för att fylla i rådande informationsgap, använder sig av synliga karaktärsdrag,

såsom ålder,  kön eller  etnicitet  för  att  få  en uppfattning  om exempelvis  den arbets-

sökandes  förmåga.  Antagandet  att  dessa  karaktärsdrag  kan  förse  arbetsgivaren  med

information om individens förmåga kan komma ur ogrundade stereotyper, men också ur

statistiska fakta. Om statistiken till  exempel visar att äldre arbetare löper större risk att

drabbas av hälsorelaterade besvär så ser arbetsgivaren den arbetssökandes ålder som ett

riskmoment, oavsett om den arbetssökande i fråga försäkrar arbetsgivaren att han är fullt

frisk,  äter  hälsosamt  och motionerar  regelbundet.  Om arbetsgivaren  står  inför  ett  val

mellan  två,  bortsett  från  deras  ålder  identiska,  arbetssökande  är  det  därför  statistiskt

riktigt att anställa den yngre av dessa eftersom den äldre av dem har incitament att dölja

eventuella hälsoproblem för att få tjänsten. 

Eftersom utbildning och intervjuer sällan visar den arbetssökandes sanna produktivitet så

står arbetsgivaren alltid inför en risk vid varje nyanställning.  För att minska denna risk

kan en arbetsgivare använda av statistik om genomsnittlig produktivitet för arbetare ur till
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exempel samma  åldersgrupp.  Nedan  tillämpas  Phelps  (1972)  modell  på

åldersdiskriminering för att illustrera detta.  

Det kan förklaras matematiskt genom att slå samman alla individuella  faktorer som ger

en  bild  av  den  arbetssökandes  produktivitet,  såsom  utbildning,  arbetslivserfarenhet,

intervju  och så vidare,  och ge dem ett värde  y. All  den information som används  kan

liknas  vid  ett test  av den arbetssökandes  förmåga.  Ju bättre  y-testet  är desto närmare

kommer värdet y den arbetssökandes faktiska produktivitet q. Arbetsgivare försöker alltså

uppskatta q med hjälp av y plus en slumpmässig felvariabel e. Detta kan uttryckas som

eqy +=

där ( )2,0~ ee σΝ  och 

 ( )2,~ qq σαΝ .

Arbetsgivarna är intresserade av det förväntade värdet av q givet y, vilket ges av

( ) ( ) yyq ×+−=Ε γαγ1

där α  är medelvärdet för q för en viss grupp arbetare och

)var()var(

)var(

eq

q

+
=γ .

Koefficienten γ   är alltså y-testets pålitlighet; med andra ord, hur väl värdet  y stämmer

överens med den faktiska produktiviteten q. I ett scenario där y-testet mäter q helt felfritt

så gäller  1=γ . Eftersom y-testet förser arbetsgivaren med perfekt information om den

arbetssökandes produktivitet så finns det inga informationsgap att fylla i och han behöver

inte  använda  sig  av  gruppens  genomsnittliga  produktivitet  α .  I  detta  scenario
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förekommer  alltså  ingen  statistisk  diskriminering.  Om man  däremot  antar  att  y-testet

överhuvudtaget inte ger någon information om den arbetssökandes produktivitet  så att

0=γ ,  så  blir  värdet  y fullkomligt  irrelevant  för  arbetsgivaren.  Efter  tillgängliga

informationen  om den  arbetssökande  är  obrukbar  så  kommer  informationsgapet  vara

väldigt  stort  och  arbetsgivaren  kommer  enbart  att  utgå  ifrån  äldre  arbetares

genomsnittliga  produktivitet  α  vid  bedömning  av  den  arbetssökandes  värde  för

företaget. Således blir äldre arbetares meriter intet värda och anställningsbesluten tas helt

och  hållet  med  hjälp  av  statistisk  diskriminering.  Båda  dessa  scenarier  är  mycket

osannolika, vilket gör att det är rimligt att anta att 

10 << γ .

Antag att det finns två olika typer av arbetare; yngre arbetare (u) och äldre arbetare (g)

med  produktivitetsmedelvärden  uα  och  gα .  Antag  vidare  att  arbetsgivaren  betalar

respektive  grupper  lönerna uw och gw och  att  dessa  för  enkelhetens  skull  speglar  den

förväntade produktiviteten. Vi kan därmed skriva

( )uuu yqw Ε= , och

( )ggg yqw Ε= .

Då blir lönesättningsfunktionerna för de två åldersgrupperna följande:

( ) uuuuu yw ×+−= γαγ1  och

( ) ggggg yw ×+−= γαγ1 .

Om man antar att ( ) ( )gu qq varvar =  och ( ) ( )gu ee varvar = , så är y-testet lika pålitligt för

båda åldersgrupper, det vill säga att γγγ == gu . Så länge genomsnittsproduktiviteten för
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båda åldersgrupper inte är exakt lika kommer en arbetare från den ena gruppen alltid att

få högre lön än en arbetare med exakt samma produktivitet från den andra gruppen. Om

gu αα >  så får vi att

( ) ( ) ug αγαγ −<− 11 .

Om en äldre och en yngre arbetare har samma y-värde så att yyy gu == , innebär det att

( )
( )

1
1

1
<=

×+−

×+−
=

u

g

u

g

u

g

y

y

w

w

α

α

γαγ

γαγ
.

Med andra ord så kommer i en situation med två precis lika produktiva arbetare, varav en

är ung och en är gammal,  alltid den yngre att få högre lön. Förhållandet mellan gw  och

uw  står direkt i proportion till förhållandet mellan gα  och uα .

4. Metod

För att undersöka huruvida det finns åldersdiskriminering i samhället och, i så fall, vilken

typ av åldersdiskriminering, så utformades fyra olika enkäter. Beskrivningar för två olika

jobb  söktes;  ett  jobb  som vanligtvis  förknippas  med  yngre  arbetare  och ett  jobb  av

åldersneutral  typ.  Två  lämpliga  arbetsbeskrivningar  hittades  i  platsbanken  på  arbets-

förmedlingens  hemsida  (www.ams.se).  Därefter  gjordes  små  förändringar  i  beskriv-

ningarna  för  att  få  arbetsbeskrivningarna  att  bättre  ge  intrycket  av  tjänster  av  ung

respektive åldersneutral typ. Arbetsbeskrivningarna för tjänsterna av respektive typ löd

som följer:

Ung typ:
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McDonald's  på S:t  Eriksgatan  söker  nya  medarbetare  med anställning på

deltid, dagtid, kvällar, nätter och helger. Som nyanställd på McDonald's S:t

Eriksgatan får du arbeta i ett team som strävar efter ett gemensamt mål - att

ge  varje  gäst  en  underbar  upplevelse  så  väl  inom  service,  kvalitet  och

renlighet. Dessutom får du lära dig alla arbetsuppgifter i både kök, kassa och

matsal.  Efter  genomgången  introduktionsutbildning  kommer  du  att  rotera

mellan olika arbetsområden. I arbetet förekommer en hel del tunga lyft. Hos

oss får du också möjlighet att  lära dig ännu mer och komma vidare i din

utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t.ex. utbilda

dig till arbetsledare. Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill

utvecklas inom McDonald's. Vi söker Dig som är serviceinriktad, stresstålig,

vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar.

Åldersneutral typ:

Coop  i  Örnsköldsvik  söker  nya  medarbetare.  I  arbetsuppgifterna  ingår

kassatjänstgöring, varuvård, varumottagning, beställning och registrering av

uppgifter i datasystemet. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att bemöta

dina kunder på ett professionellt och positivt sätt. Vi söker dig som trivs med

ett omväxlande och aktivt arbete.  Känsla för mat och matlagning krävs. Vi

sätter stort värde på din personliga förmåga att bidra till ett positivt klimat

för dina arbetskamrater.  Vi  söker  dig som kan och vill  samarbeta mot  ett

gemensamt mål.  Du har ett sätt som inbjuder våra kunder till dialog – får

dem att känna sig välkomna. Du är flexibel och känner ett ansvar för det du

gör.

McDonald’s  valdes  som en arbetsplats  av ung typ  på grund  av allmänhetens  bild  av

McDonald’s  som en typisk  arbetsplats för  yngre  arbetare.  I  arbetsbeskrivningen  läggs

mycket fokus på lärande och utbildning. Arbetsuppgifterna förväntas läras från grunden,

vilket innebär att tjänsten särskilt passar dem som är nya på arbetsmarknaden och saknar
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arbetslivserfarenhet. Det kan tänkas att äldre arbetare uppfattas vara mindre villiga och

förmögna att lära sig nya arbetsuppgifter och tillvägagångssätt. Det är också möjligt  att

äldre arbetare uppfattas sakna den flexibilitet och förmåga att hantera stress som krävs på

en arbetsplats där man ”kommer [...] att rotera mellan olika arbetsområden” och där alla

anställda förväntas  ”lära [sig] alla arbetsuppgifter i både kök,  kassa och matsal”. En

stereotyp ung arbetare har även bättre fysik än en stereotyp äldre arbetare, vilket gör det

mer  troligt  att  den  yngre  arbetssökande  klarar  av  de  tunga  lyft  som  omnämns  i

arbetsbeskrivningen.  Slutligen så läggs stort fokus på möjligheten till  vidareutbildning

och avancemang  inom företaget  och en äldre  arbetssökande skulle  kunna ses som en

arbetssökande med mindre utvecklingspotential inom företaget just  på grund av dennes

ålder. 

Tjänsten  hos  Coop  valdes  som ett  ålderneutralt  arbete  för  att  den  inte  hade  samma

ungdomliga  prägel som tjänsten på McDonald’s.  På Coop jobbar  det människor i alla

åldrar,  det är en lugnare arbetsmiljö  än på McDonald’s  och ålder  antas inte ha någon

större betydelse för arbetarens förmåga att kunna utföra tjänstens arbetsuppgifter. 

Båda tjänsterna saknar formella krav på särskild utbildning eller arbetslivserfarenhet, för

att det inte skall bli för enkelt att bedöma en arbetssökandes lämplighet genom att bara se

huruvida han eller hon uppfyller företagens formella krav. 

Därefter författades en kort beskrivning av en arbetssökande individ som söker någon av

ovan beskrivna tjänster. Personen beskrevs på följande vis:

Anders Eriksson är en ensamstående X-årig svensk man, utan barn. Han har

slutfört en gymnasieutbildning med teknisk inriktning med medelgoda betyg,

men har ingen högre utbildning. Han saknar körkort och tar sig fram med

cykel eller kollektivtrafik. Han har tidigare arbetat som byggarbetare,  men

blev nyligen avskedad när företaget behövde skala ner produktionen. Enligt

egen utsaga är han en social person med en lugn och behärskad personlighet.
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Han  påstår  sig  även  vara  självständig  och  målinriktad.  Han  tränar

regelbundet och håller sig i ganska god form. Utöver svenska så behärskar

han grundläggande engelska. På fritiden gillar han att läsa och att umgås

med vänner och familj.

Anders Eriksson beskrevs antingen som en 24-åring  eller  en 44-åring.  Valet  av dessa

åldrar  kom av  att  en  alltför  hög  ålder  på  den  äldre  arbetaren  faktiskt  skulle  kunna

signalera verklig  produktivitetsnedsättning. I verkligheten medför faktiskt  en hög ålder

vissa  problem.  Den fysiska  styrkan kan reduceras,  arbetarens  ork och uthållighet  kan

minska och risken för diverse hälsoproblem stiger. En 44-åring uppfattas troligtvis inte

som tillräckligt  gammal  för att lida  av dylika  åldersrelaterade problem,  men det finns

fortfarande ett åldersgap på 20 år mellan de två arbetssökande individerna.  Detta skall

förhoppningsvis isolera diskriminering som har sin grund i antagandet att stigande ålder i

sig minskar produktivitet och minskande nytta för arbetsgivare av att anställa arbetare i

takt med att deras ålder stiger från faktorer såsom de olika hälsoproblem som associeras

med individer av högre ålder. 

Beskrivningen är författad på ett sådant vis så att inga karaktärsdrag skall kunna kopplas

direkt till  de egenskaper som efterfrågas i någondera arbetsbeskrivning.  Den är ganska

allmän och kortfattad, och skulle kunna passa in på såväl en 24-åring som på en 44-åring.

Han  gavs  även  namnet  Anders  Eriksson  på  grund  av dess  åldersneutralitet.  Namnet

Anders  är  vanligt  förekommande  inom  båda  ifrågavarande  generationer.  Valet  av

byggarbete  som tidigare  arbetslivserfarenhet  gjordes  just  för  att  det  har  väldigt  lite

gemensamt med de två tjänster han söker. Eftersom Anders försöker byta bransch helt

och hållet  så borde 20 år mer eller mindre av arbetslivserfarenhet inom byggbranschen

inte spela någon större roll för en arbetsgivare som är ansvaring för tjänstetillsättningen

för varken Coop eller McDonald’s. 

200 enkäter av fyra olika typer trycktes upp, med 50 exemplar av vardera enkättyp. De

innehöll alla kombinationer av åldrar och arbetsbeskrivningar enligt följande mönster:
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Typ 1: 24-åring som söker tjänsten hos McDonald’s

Typ 2: 24-åring som söker tjänsten hos Coop

Typ 3: 44-åring som söker tjänsten hos McDonald’s

Typ 4: 44-åring som söker tjänsten hos Coop

Dessa enkäter delades därefter slumpmässigt  ut till  200 studenter vid Växjö universitet

som var villiga att delta i undersökningen. Av dessa var 121 respondenter av kvinnligt

kön och 79 av manligt kön. Deltagarna bestod av studenter i åldrarna 18 till 54 och hade

en genomsnittsålder på 23,5 år. Inga deltagare tilläts fylla  i fler än en enkät, eftersom det

skulle avslöja vad undersökningen var menad att undersöka och påverka dess utkomst.

I instruktionerna ombads de deltagande först föreställa sig att han eller hon var ansvarig

för tillsättningen av den angivna tjänsten. Däri skrevs det även att undersökningen avsåg

studera  ”ekonomiskt  beslutsfattande”,  för  att  undanhålla  deltagarna  undersökningens

egentliga  syfte.  Om  det  hade  angivits  att  undersökningens  syfte  var  att  undersöka

åldersdiskriminering  så hade deltagarna förmodligen lagt  onaturligt  stort fokus på just

den arbetssökandes ålder,  vilket  hade ge osanningsenliga  svar.  Det är också troligt  att

deltagarna hade givit äldre arbetsökande högre ”betyg” än de annars hade gjort, i syfte att

dölja  sina negativa attityder gentemot äldre på arbetsmarknaden, eller i syfte att påvisa

sin egen fördomsfrihet trots att undersökningen var anonym, kanske för sitt eget samvetes

skull. Därefter fick de läsa beskrivningen av Anders Eriksson som söker tjänsten och på

baksidan besvara fem frågor. Frågorna var formulerade på så vis att de besvarades genom

att välja ett nummer på en skala från ett till fyra, där ett motsvarade ”inte alls” och fyra

motsvarade ”mycket”. De första tre frågorna; ”Hur lämplig  tycker du att Anders är för

tjänsten?”, ”Hur önskvärd tycker du att Anders är för tjänsten?” och ”Hur troligt är det att

du skulle anställa Anders för tjänsten?” frågar i princip om samma sak. Den semantiska

skillnaden  mellan  lämplighet  och önskvärdhet  är  dock inte uppenbar.  Med lämplighet

avses  en mer  objektiv  bedömning  av den arbetssökandes  kvalifikationer  gentemot  de

kvalifikationer som tjänstens arbetsuppgifter kräver. Med önskvärdhet avses däremot en
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mer subjektiv  bedömning  av personen i fråga.  Den efterfrågar en uppskattning av den

arbetssökandes  karaktärsdrags  och  egenskapers  värde  för  arbetsgivaren/deltagaren

personligen.

Därefter fick de deltagande frågorna ”Hur pålitlig uppfattar du att Anders är?” och ”Hur

väl tror du att Anders kan hantera oväntade och nya situationer?” Dessa inkluderades för

att undersöka de tillfrågades bild  av äldre och yngre individer.  Hypotesen är att yngre

individer  uppfattas  vara mer  kreativa  och snabbtänkta,  det  vill  säga att  de har  större

förmåga att hantera oväntade och nya situationer, och att äldre individer  uppfattas som

mer pålitliga än yngre individer.

Efter frågorna var besvarade ombads deltagarna att fylla  i uppgifter om kön, ålder och

huvudämne.  För  att  ge  incitament  för  deltagande  i  undersökningen  lottades  fem

presentkort till SF-bio,  värda 100 kronor var, ut bland deltagarna. För att kunna delta i

lottningen fick deltagarna ange sin e-postadress. De var dock givetvis fria att avstå.

5. Resultat och analys

Som tidigare beskrivits så finns det enkäter av fyra olika typer och fem utfallsvariabler. I

följande stycke kommer frågan ”Finns det diskriminering?” att försöka besvaras. För att

genomföra detta skapades en oberoende variabel som visar huruvida den jobbsökande är

gammal eller ej.  Enkäter av typ 1 (24-åring, McDonald's) och 3 (24-åring, Coop) gavs

värdet  noll  och enkäter av typ 2 (44-åring,  McDonald's)  och 4 (44-åring,  Coop) gavs

värdet  ett.  Därefter  räknades  medelvärden  ut  och  ett  Wilcoxon-Mann-Whitney-test

utfördes för att uppskatta resultatens statistiska signifikans. 

5.1 Statistisk metod och test
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För att testa om deltagarna i experimentet  bedömde yngre och äldre arbetssökande på

olika sätt används ett Wilcoxon-Mann-Whitney-test.  Wilcoxon-Mann-Whitney-testet är

ett statistiskt test som utvecklades av Mann och Whitney (1947) och Wilcoxon (1945)

oberoende av varandra. Testet är användbart när man har tillgång till data från två olika

grupper; till  exempel en grupp som fick bedöma en ung individ och en grupp som fick

bedöma en äldre individ.  Låt  U vara resultaten från 100 personer som bedömer en ung

individs lämplighet för en viss uppgift  och låt  G vara resultaten från 100 personer som

bedömer en äldre individs lämplighet för samma uppgift.  Antag att bedömningen ges av

utfallsvariabeln y. Frågan är då om bedömningen av en ung individs lämplighet skiljer sig

från bedömningen av en äldre individs lämplighet. I detta fall så är nollhypotesen H0 att

resultaten har samma spridning för båda grupper, det vill  säga att både unga och gamla

individer anses vara lika lämpliga. Alternativhypotesen är då att U är större än G eller att

U är mindre än G. Man kan godta alternativhypotesen H1 ifall sannolikheten för att värdet

på U är större eller mindre än värdet på G är större än ½. Med andra ord kan H1 godtas

ifall [ ] ½≠> GUP . Om resultaten stödjer H1 så antyder det att yngre och äldre individer

inte uppfattas vara lika lämpliga för uppgiften i fråga. På samma sätt kan nollhypotesen

H0 godtas om sannolikheten att värdet på U är större eller mindre än värdet på G är ½, det

vill säga [ ] ½=> GUP . 

Låt  m ange antalet  personer som bedömde den yngre individen och låt  n ange antalet

antalet personer som bedömde den äldre individen. Wilcoxon-Mann-Whitney-testet går

ut på att man slår samman resultaten från båda grupper och rangordnar dem i stigande

storleksordning så att observationen med lägst resultat får talet 1, observationen med näst

lägst  resultat  2, och så vidare.  Låt  WG vara summan  av resultaten i rangordningen för

gruppen  som  bedömde  den  äldre  individen och  WU vara  summan  av  resultaten  i

rangordningen för gruppen som bedömde den yngre individen.

Summan av rangordningen för de två enskilda grupperna bör vara lika med summan av

rangordningen för den kombinerade gruppen, så att
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för båda grupper vara ungefär likvärdiga. Om summan av den ena gruppens rangordning

är väldigt  stor eller  väldigt  liten så kan detta ses som stöd för alternativhypotesen  H1.

Spridningen av WU när  H0 stämmer är känd, och med hjälp av den kunskapen kan man

avgöra sannolikheten för ett värde på WU  så extremt som det faktiskt observerade värdet

förknippad med situationen där H1 stämmer.

I takt med att m och n växer så närmar sig spridningen av WU  snabbt normalspridningen

med medelvärdet 
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Detta  gäller  när  m eller  n är  större än  10,  och  då  kan  man  beräkna  den statistiska

signifikansen av ett observerat värde på WU med hjälp av
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viket har en asymptotisk normalspridning  med medelvärde lika med 0 och varians lika

med 1. Sannolikheten för förekomsten av ett värde så pass extremt som z förknippad med

situationen där hypotesen H0 stämmer kan sedan räknas fram. Det är denna sannolikhet

som kommer  rapporteras nedan som  p-värden när  vi  testar för olika  hypoteser.  SPSS
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användes  för  att  genom  Wilcoxon-Mann-Whitney-testet  generera  p-värden  för  olika

hypoteser. Om p-värdet är lägre än 0.1 så betraktas sambandet som statistiskt signifikant.

Resultaten från undersökningen finns redovisas nedan.

5.2 Förekommer åldersdiskriminering?

Tabell 1

Resultat för olika utfallsvariabler och hypotestest

Ung Gammal p-värde

1. Lämplighet 3,03 (0,731) 2,77 (0,777) 0,019

2. Önskvärdhet 2,71 (0,868) 2,59 (0,780) 0,346

3. Anställbarhet 2,71 (1,047) 2,48 (0,882) 0,090

4. Pålitlighet 3,12 (0,715) 3,14 (0,752) 0,778

5. Kreativitet 2,80 (0,725) 2,66 (0,781) 0,122

Anmärkning: Tabellen anger medelvärden, där 1 = inte alls (minimum) och 4 = mycket (maximum), samt

p-värden för varje utfallsvariabel. Standardavvikelser står angivna inom parentes. N = 200.

För att få en bild av huruvida det överhuvudtaget förekommer åldersdiskriminering kan

man slå  samman  undersökningens  resultat  för enkättyp 1 (24-åring, McDonald's)  med

resultaten för enkättyp 2 (24-åring, Coop) och därefter göra detsamma med enkättyp 3

(44-åring,  McDonald's)  och  enkättyp  4  (44-åring,  Coop).  Därefter  jämför  man  hur

resultaten skiljer  sig  mellan  den yngre  och den äldre arbetaren.  De tre första  utfalls-

variablerna  är  skapade  för  att  mäta  diskrimineringsgrad  och  testa  hypotesen  att

diskriminering förekommer, medan de två sista utfallsvariablerna är skapade för att testa

två enskilda hypoteser: att äldre individer uppfattas som mer pålitliga än yngre individer

och att  yngre  individer  uppfattas  som mer  kreativa  och flexibla.  Ju större skillnaden

mellan  grupp  1+2  och  grupp  3+4  och  ju  mindre  p-värdena  är,  desto  större  är

sannolikheten att hypoteserna stämmer.

26



I  tabell  1  finns  medelvärden,  p-värden  och  standardavvikelser  angivna  för  de  fem

utfallsvariablerna.  För den första utfallsvariabeln,  vilken uppskattar den arbetssökandes

lämplighet,  så minskar lämplighetsvärdet gällande både tjänsten hos Coop och tjänsten

hos  McDonald's  från  3,03 (s.d.  = 0,731)  till  2,77 (s.d.  = 0,777).  Detta  motsvarar  en

lämplighetsminskning  med 8,6 % och är statistiskt  signifikant  (p = 0,019).  Det  skulle

kunna tolkas som att åldersdiskriminering förekommer. En individ som är 20 år äldre än

en  annan,  i  övrigt  identisk  individ,  uppskattas  vara  mindre  lämplig  för  de  två  ovan

angivna tjänster än den yngre individen.

Skillnaden i den andra utfallsvariabeln som mäter önskvärdhet, mellan yngre och äldre

arbetssökande, är dock inte statistiskt signifikant (p = 0,346), så inga slutsatser kan dras

därifrån. En faktor som kan ha påverkat resultatet är deltagares möjliga tveksamhet kring

den faktiska skillnaden  mellan  lämplighet  och önskvärdhet.  En annan faktor är att de

kanske inte bryr  sig  om ålder.  De kanske anser  att en åldergrupp är mer  lämplig  och

anställbar för en viss tjänst, men de har ingen personlig  preferens för äldre eller yngre

åldersgrupper. 

Deltagarnas benägenhet att anställa  den arbetssökande (utfallsvariabel 3) minskade från

2,71 (s.d. = 1,047) till 2,48 (s.d. = 0,882) i och med att den arbetssökandes steg i ålder

med 20 år. Även detta är en statistiskt signifikant  förändring (p = 0,090). Detta resultat

visar också på förekomst av åldersdiskriminering. Det visar att en arbetssökandes chanser

att få anställning minskar i takt med att dennes ålder ökar, även när alla andra uppgifter är

oförändrade.  Resultaten  för  de  arbetssökandes  lämplighet  och  anställbarhet  påvisar

diskriminering, men de säger ingenting om diskrimineringens karaktär. Situationen skulle

kunna  vara ett resultat  av preferensdiskriminerande  aktörer med  antingen positiv  eller

negativ diskrimineringskoefficient  för endera åldersgrupper, eller av att de baserar sina

omdömen  på  falska  eller  sanna  stereotyper.  Om det  är  preferensdiskriminering  från

deltagarnas  sida  som ligger  till  grund  för  lämplighets-  och anställbarhetsvariablernas

utfall skulle  man kunna anta att skillnaderna skulle  vara likartade för både tjänsten på
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McDonald's  och tjänsten på Coop. Diskrimineringens  karaktär undersöks vidare längre

fram.

Den fjärde utfallsvariabeln, vilken mätte den arbetssökandes pålitlighet, förblev näst intill

helt  oförändrad  när  hans  ålder  ökade.  Detta  ifrågasätter  hypotesen att  äldre  individer

vanligtvis skulle  uppfattas som mer pålitliga än yngre individer. Resultatet som studien

fick fram pekar snarare på att arbetssökandes ålder inte tas i beräkning i någon märkvärd

utsträckning när deras pålitlighet bedöms. 

När  det  kom till  den femte  utfallsvariabeln,  den som uppskattade den arbetssökandes

förmåga  att  hantera  oväntade  och  nya  situationer,  det  vill  säga  den  arbetssökandes

kreativitet,  så  påverkades  den dock lite  av hans  ålder.  Minskningen  från 2,80 (s.d.  =

0,725) för en 24-åring till 2,66 (s.d. = 0,781) var inte statistiskt signifikant, men näst intill

(p = 0,122). Den kan därför vara värd att nämnas ändå. Det går inte att, med hjälp av

undersökningens data fastställa  att yngre individer  uppfattas som mer kreativa än äldre

individer, men resultatet ger en antydan till att hypotesen i fråga mycket väl skulle kunna

stämma.

 

5.3 Statistisk diskriminering eller preferensdiskriminering?

Som redan har beskrivits så finns det en distinktion mellan statistisk  diskriminering och

preferensdiskriminering.  Preferensdiskriminering  kommer  ur  att  arbetsgivaren  har  en

personlig preferens för en vis typ av individer, till exempel yngre eller äldre individer. En

arbetsgivare som diskriminerar äldre utifrån sina preferenser kommer då att föredra att ha

yngre individer på sin arbetsplats och anställa fler ur denna grupp, och möjligtvis erbjuda

äldre individer en lägre lön än yngre anställda med likvärdig produktivitet. Om denna typ

av diskriminering dominerar så kan man anta att liknande resultat kommer att observeras

oavsett  vilken  tjänst  det  handlar  om.  Det  är  då någon intrinsikal  egenskap  hos äldre

individer (kanske åldern i sig) som gör att arbetsgivaren får negativ nytta av att ha med
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äldre individer att göra, och inte en tro att äldre individer i regel är mindre produktiva än

yngre individer, eller mindre lämpade för en specifik uppgift. 

Statistisk  diskriminering  bygger  däremot  på stereotyper;  uppfattningar  om en individs

förmåga och karaktär som utgår ifrån vad individer av liknande typ - det kan handla om

kön,  ålder,  etnicitet  eller  vad  som  helst  –  vanligtvis  uppfattas  ha  för  förmåga  och

karaktär. Om det är statistisk diskriminering  som dominerar så betyder  inte det  att de

observerade resultaten från båda typer av tjänster antingen kommer att stämma överens

eller  skilja  sig  åt. Om resultaten visar  sig  vara ungefär  lika för båda tjänster kan man

således  inte  dra slutsatsen att det  antingen  är statistisk  diskriminering  eller  preferens-

diskriminering  som dominerar. Om resultaten däremot visar sig skilja  sig  åt för de två

olika tjänsterna så skulle  detta tyda på att statistisk diskriminering dominerar, eftersom

det då inte är personliga preferenser som gör att yngre individer föredras framför äldre,

utan någonting i tjänsten i fråga, eftersom äldre uppfattas vara mindre lämpliga för den

ena tjänsten än den andra. 

Resultaten för båda tjänster redovisas i tabell 2 och tabell 3. Tabell 2 anger medelvärden,

p-värden,  samt  standardavvikelser  för  de  fem  utfallsvariablerna  för  tjänsten  på  Mc-

Donald's.

Tabell 2

Resultat för olika utfallsvariabler och hypotestest för tjänsten på McDonald's

Ung Gammal p-värde

1. Lämplighet 3,32 (0,653) 2,94 (0,712) 0,008

2. Önskvärdhet 2,98 (0,937) 2,80 (0,728) 0,218

3. Anställbarhet 3,08 (0,922) 2,72 (0,834) 0,031

4. Pålitlighet 3,22 (0,737) 3,10 (0,789) 0,424

5. Kreativitet 2,84 (0,766) 2,56 (0,812) 0,040

Anmärkning: Tabellen anger medelvärden, där 1 = inte alls (minimum) och 4 = mycket (maximum), samt

p-värden för varje utfallsvariabel. Standardavvikelser står angivna inom parentes. N = 100.
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Undersökningen visade ett tydligt och statistiskt signifikant (p = 0,008) samband mellan

ålder  och  uppskattad  lämplighet  för  tjänsten  på  McDonald's.  Den  genomsnittliga

lämpligheten för unga arbetssökande var 3,32 (s.d. = 0,653), medan den genomsnittliga

lämpligheten  för  äldre  arbetssökande  var  2,94  (s.d.  =  0,712).  En  liknande  statistiskt

signifikant  förändring  (p = 0,031)  observerades  när  det  kom till  utfallsvariabeln  som

mätte den arbetssökandes anställbarhet,  för vilken medelvärdet  sjönk från 3,08 (s.d. =

0,922) till 2,72 (s.d. = 0,834). 

Med andra ord så påverkas i denna undersökning en arbetares möjligheter till anställning

i takt med att han åldras. Detta skulle kunna antyda förekomsten av åldersdiskriminering

när  det  kommer  till  tjänster  med  mer  ungdomlig  prägel.  Det  är  svårt  att  spekulera  i

huruvida det finns vissa typer av arbetsuppgifter som äldre är mindre förmögna att klara

av  tillräckligt  väl,  eller  om det  har  att göra med  bilden  av den typiska  McDonald's-

arbetaren som en ung individ  som är ny på arbetsmarknaden,  vilken  ger  deltagaren i

studien uppfattningen att den äldre arbetaren inte “passar in” i den arbetsmiljön.  Denna

bild skulle även kunna ge upphov till ett antagande att äldre individer inte är lika lämpade

som yngre  individer  att arbeta på McDonald's,  genom att  de tänker sig  att det  måste

finnas en anledning till att arbetsplatsen i fråga vanligtvis domineras av yngre arbetare;

att bristen på äldre arbetare är ett resultat av rationella  och väl grundade anställnings-

beslut  som de flesta  andra  arbetsgivare  inom företaget  har  gjort.  Att  göra ett  sådant

antagande kräver dock först  information om demografin  hos dem som sökte men inte

erhöll  dessa  tjänster.  Denna  information  saknas  vanligtvis,  vilket  kan  ge  upphov  till

dylika antaganden på felaktiga grunder. 

När det kom till önskvärdhet och pålitlighet så observerades dock endast små, statistiskt

insignifikanta,  förändringar  för  yngre  och äldre  arbetssökande.  Medelvärdet  på  deras

önskvärdhet  minskade från 2,98 (s.d. = 0,937) till  2,80 (s.d.  = 0,728) (p = 0,218) och

medelvärdet på deras uppskattade pålitlighet  minskade från 3,22 (s.d. = 0,737) till 3,10

(s.d. = 0,789) (p = 0,424). 
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För  den  sista  ufallsvariabeln,  vilken  mätte  uppskattad  förmåga  att  hantera  nya  och

oväntade  situationer,  var  minskningen  i  medelvärde  dock  påtaglig  och  statistiskt

signifikant  (p =  0,040).  Det  minskade  från  2,84  (s.d.  =  0,766)  för  den  24-årige

arbetssökaren till 2,56 (s.d. = 0,812) för den 44-årige arbetssökaren. Detta kan vara ett

skäl till varför yngre arbetssökande uppfattas vara mer lämpliga och anställbara än äldre

arbetssökande. McDonald’s  är en arbetsplats med högt  tempo och ofta många kunder

som måste betjänas samtidigt, där man tvingas byta arbetsuppgifter med korta mellanrum

och  hantera  många  kunder  med  olika  krav  och  personligheter  på  samma  gång.  De

anställda  ställs  ofta inför  nya  problem som måste lösas  snabbt  och smidigt.  Allt  detta

kräver  ett  visst  mått  av  uppfinningsrikedom och flexibilitet.  När  deltagarna  i  under-

sökningen fick frågan om hur väl de tror att den arbetssökande skulle klara av att hantera

nya och oväntade situationer så kan det ha varit dylika scenarier som de hade i åtanke när

de gav äldre arbetssökande sämre omdömen än yngre arbetssökande. 

Oavsett hur deltagarna tänkte när de besvarade frågan så återstår det faktum att ett visst

karaktärsdrag – i detta fall  förmågan att hantera nya och oväntade situationer - ansågs

vara  mer  framträdande  bland  yngre  individer  än  äldre  individer.  Eftersom all  annan

information hölls konstant så är det bara åldern som kan ha legat till grund för skillnaden

i  de två arbetssökandes resultat.  Detta gör  att  det,  per  definition,  är  en stereotyp  det

handlar om. Möjligheten framträder då att uppfattningen om de arbetssökandes kreativitet

kan  ha  varit  en bidragande  orsak  till  att  äldre  uppfattas  som mindre  anställbara  och

lämpliga  för tjänsten på McDonald’s.  Om det antagandet  stämmer  så är den påvisade

diskrimineringen ett fall av statistisk diskriminering snarare än preferensdiskriminering. 

Vare sig det verkligen handlar om statistisk diskriminering eller preferensdiskriminering

så visar resultaten för tjänsten på McDonald’s stöd för hypotesen att åldersdiskriminering

förekommer när det kommer till  yrken av mer  ungdomlig  typ. För att få  större klarhet

över diskrimineringens karaktär kan man undersöka motsvarande resultat för tjänsten på

Coop. Dessa resultat redovisas i tabell 3.
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Tabell 3

Resultat för olika utfallsvariabler och hypotestest för tjänsten på Coop

Ung Gammal p-värde

1. Lämplighet 2,74 (0,694) 2,60 (0,808) 0,328

2. Önskvärdhet 2,44 (0,705) 2,38 (0,780) 0,645

3. Anställbarhet 2,34 (1,042) 2,24 (0,870) 0,700

4. Pålitlighet 3,02 (0,685) 3,18 (0,720) 0,215

5. Kreativitet 2,76 (0,687) 2,76 (0,744) 0,940

Anmärkning: Tabellen anger medelvärden, där 1 = inte alls (minimum) och 4 = mycket (maximum), samt

p-värden för varje utfallsvariabel. Standardavvikelser står angivna inom parentes. N = 100.

Resultaten från undersökningen med den ålderneutrala tjänsten på Coop hade dock inte

ett  lika  tydligt  mönster.  Inte  för  någon av  de  fem utfallsvariablerna  observerades  en

statistiskt signifikant förändring. P-värdena var 0,328 för variabeln som mätte lämplighet,

0,645 för önskvärdhetsvariabeln, 0,700 för anställbarhetsvariabeln, 0,215 för pålitlighets-

variabeln  och 0,940 för kreativitetsvariabeln.  Detta betyder att det inte går att förkasta

hypotesen  att  det  överhuvudtaget  inte  förekom  någon  åldersdiskriminering  vid

bedömningen av de två arbetssökande individerna för tjänsten hos Coop. Detta resultat

tillsammans  med resultatet för  tjänsten på McDonald's  tyder på att det  inte är  arbets-

givares  preferenser  som dominerar  diskrimineringen,  utan att  det  snarare  handlar  om

statistisk diskriminering. 

Det bör dock påpekas att detta, trots att resultaten tyder på att de som deltog i under-

sökningen inte sysslade med preferensdiskriminering, inte betyder att de nödvändigtvis

sysslar med statistisk diskriminering heller. Det finns flera andra tänkbara förklaringar till

resultaten. Det är till exempel tänkbart att bedömningarna av de två individerna grundar

sig på ett antagande om en diskriminerande marknad. 

Eftersom McDonald’s är en arbetsplats med övervägande yngre arbetare är det rimligt att

anta att risken för åldersdiskriminering bland medarbetare är större på McDonald’s än på

Coop.  Om  antagandet  att  medarbetarna  på  McDonald’s  skulle  ha  en  positiv
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diskrimineringskoefficient  för  äldre individer  skulle  stämma så  innebure det  att deras

reservationslöner skulle  höjas om den äldre arbetssökande anställdes.  Det skulle  betyda

större kostnader  vid  framtida  löneförhandlingar  och vid  ytterliga  nyanställningar.  Det

skulle även kunna leda till en försämrad sammanhållning på arbetsplatsen, och därigenom

lägre  produktivitet.  På så vis  kan det, på grund av rådande diskriminering  på arbets-

platsen, vara fullt  rationellt att behandla i övrigt identiska äldre och yngre arbetssökande

olika  utan  att  för  den  sakens  skull  syssla  med  varken  preferensdiskriminering  eller

statistisk diskriminering. 

En liknande  situation kan även uppstå om deltagaren tror eller  antar  att  det  finns  en

utbredd diskriminering  bland  konsumenterna.  McDonald’s  präglas  inte  bara  av yngre

arbetare,  utan även  i  viss  mån  av  yngre  konsumenter.  Coop har  inte  samma  ålders-

fördelning bland konsumenterna och denna skillnad kan ge upphov till vissa antaganden.

En arbetsgivare skulle  kunna  göra antagandet  att risken för att konsumenterna ålders-

diskriminerar  ökar i och med  att  andelen  unga konsumenter  ökar.  På McDonald’s  så

förväntas  det,  som tidigare  har  nämnts,  att  alla  anställda  lär  sig  alla  arbetsuppgifter,

mellan  vilka  de  sedan  kommer  att  rotera.  Detta  innebär  att  äldre  arbetare  inte  kan

gömmas undan i köket från diskriminerande konsumenter,  utan kommer  även att vara

företagets ansikte utåt med jämna mellanrum. 

Om Beckers  (1979  [1957])  teori  om diskriminering  bland  konsumenter  stämmer  så

kommer obehaget som diskriminerande  konsumenter drabbas av när de köper en vara, i

detta fallet  en hamburgare,  av  en äldre  försäljare  att  behöva  kompenseras  med  lägre

priser,  eftersom konsumenten  kommer  att handla  som om hamburgaren kostade dess

faktiska  pris  plus  konsumentens  diskrimineringskoefficient  för  äldre  individer  i

inköpsbeslutet. Faktumet att den ene av två i övrigt identiska arbetssökande är äldre än

den andre innebär då en extra kostnad för att anställa  den äldre av dessa två, i form av

sänkta priser. Det är då ett ekonomiskt rationellt beslut av arbetsgivaren att bedöma den

yngre  som  mer  lämplig  för  tjänsten  och  anställa  denne  om  antagandet  om

diskriminerande konsumenter stämmer.  Inte heller  i detta fall är diskrimineringen, vars
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förekomst  som  denna  undersökning  antydde,  ett  resultat  av  deltagarens  preferens-

diskriminering  eller  statistiska  diskriminering,  utan  bara  av  ett  antagande  om andra

aktörers preferenser för yngre individer.

Det är även värt att notera att både yngre och äldre anses vara mer lämpliga, önskvärda

och anställbara på McDonald’s än på Coop. Detta är sannolikt ett resultat av att tjänsten

på  Coop  uppfattas  som mer  krävande  av  den  anställde  än  tjänsten  på  McDonald’s.

Eftersom båda arbetssökande hade samma kvalifikationer så får de sämre bedömningar

för det mer kvalificerade yrket av de två ifrågavarande. Skillnaderna mellan deltagarnas

bedömningar  av  de  arbetssökande  för  tjänsten  på  Coop och tjänsten  på  McDonald’s

kommer  då  av  att  den  yngre  arbetssökandes  ”betyg”  steg  hastigare  än  den  äldre

arbetssökandes ”betyg” när de sökte till tjänsten på McDonald’s. Det skulle kunna tolkas

som att äldre individer inte anses vara olämpligare som arbetare på McDonald’s, utan att

yngre individer anses vara extra lämpliga för dylika tjänster. 

Hade man tolkat resultaten separat och om det hade handlat om preferensdiskriminering

så  hade  man  kunnat  se  detta  som  att  arbetsgivare  har  en  negativ  diskriminerings-

koefficient för yngre, snarare än en positiv diskrimineringskoefficient för äldre. Faktumet

att  skillnaden  mellan  de två åldersgrupperna  skiftar  när  det  handlar  om olika  tjänster

antyder dock, som tidigare nämnts, att det inte är preferensdiskriminering det handlar om,

åtminstone  inte  från  arbetsgivarens  sida.  Om  det  däremot  handlar  om  statistisk

diskriminering så går det inte att utifrån denna information avgöra om skillnaderna är ett

resultat  av positiva  stereotyper  för  yngre  individer  eller  negativa  stereotyper  för  äldre

individer, eftersom det inte finns en tredje ”åldersneutral” kontrollgrupp. 

Det kan vara värt att påpeka att även om skillnaden inte är statistiskt  signifikant  så är

genomsnittsresultatet för pålitlighetsvariabeln högre för den äldre arbetssökande än den

yngre.  Om  den  observerade  diskrimineringen  hade  varit  ett  resultat  av  preferens-

diskriminering, oavsett om den kunde härledas från deltagaren, d.v.s. arbetsgivaren, eller

från  deltagarens  antaganden  om  medarbetare  eller  konsumenter  med  positiva
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diskrimineringskoefficienter,  så  borde  den  ha  påverkat  samtliga  variabler  i  samma

riktning.  Här observeras snarare att yngre uppfattas som kreativare och flexiblare  i en

arbetsmiljö  såsom den  på  McDonald’s,  medan  äldre  uppfattas  vara  pålitligare på  en

åldersneutral arbetsplats, såsom Coop. Att dessa karaktärsdrag påverkas i olika riktningar

talar för att det är stereotyper som ligger till grund för skillnaderna deltagarnas angivna

svar.

 

6. Diskussion och slutsatser

Undersökningen verkar i stort stödja hypotesen att åldersdiskriminering förekommer, och

då främst  på arbetsplatser  med  mer  ungdomlig  prägel.  Det  går  inte att utifrån  under-

sökningen  fastställa  vem  det  är  som  står  för  diskrimineringen  eller  vilken  typ  av

diskriminering  det handlar  om. Förmodligen förekommer  både preferensdiskriminering

och statistisk diskriminering i olika utsträckning på arbetsmarknaden. 

Undersökningen ger dock flera  indikationer  på att det är statistisk diskriminering  som

främst praktiseras av undersökningens deltagare, i egenskap av arbetsgivare. Vad det är

för  stereotyper för  äldre eller  yngre individer  som gör att de uppfattas som mer  eller

mindre lämpliga  för vissa typer av yrken är svårt att spekulera i,  men undersökningen

antyder  att en sådan stereotyp skulle  kunna vara att yngre i regel är mer  kreativa och

flexibla,  på  så  vis  att  de  uppfattas  ha  större  förmåga  att  hantera  nya  och  oväntade

situationer. 

Det är svårt att avgöra vad undersökningen skulle  kunna ha för politiska implikationer,

framför  allt  med  tanke  på  att  den  inte  slutgiltigt  fastställer  vem  det  är  som  utför

diskrimineringen,  i  vilket  syfte  eller  på  vilket  sätt.  Den  pekar  endast  på fenomenets

förekomst. Så är dock vanligtvis fallet vid studier kring etnicitet (Ahmed, 2009; Bursell,

2007; Carlsson, 2008), sexuell läggning (Ahmed & Hammarstedt, 2009) och kön (Ahmed

& Hammarstedt, 2008) också.
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Det är tänkbart att diskrimineringsbenägenheten skulle kunna vara mindre i verkligheten

än i tester där människor får sätta sig in i en hypotetisk situation, eftersom kopplingen

mellan  anställning  av de mest  kompetenta arbetarna och företagets lönsamhet  är  mer

påtaglig. I en bransch där hård konkurrens råder så kan arbetsgivare tvingas lägga sina

personliga  preferenser  åsido  för  att  behålla  sin  position  på  marknaden.  Inga  dylika

incitament finns för studenter som ombeds fylla i enkäter. Denna undersökning skulle i så

fall överdriva den faktiskt rådande diskrimineringsbenägenheten på arbetsmarknaden.

I framtida studier finns det flera förändringar i metoden som skulle  kunna bidra till en

ännu större förståelse för åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden. Man

skulle kunna introducera en tredje, åldersneutral profil, för att undersöka om det främst är

äldre  som får  positiv  särbehandling,  eller  yngre  som får  negativ  särbehandling.  Först

kunde en profil för en arbetssökande skapas,  som är identisk med den äldres och den

yngres profiler i alla  avseenden förutom åldern, där över huvud taget ingen ålder anges

för den nyinkluderade arbetssökande.  Därefter skulle man kunna jämföra resultaten och

avgöra om omdömena försämras för den äldre arbetssökande eller  om de förbättras för

den yngre arbetssökande i förhållande till den åldersneutrala profilen. 

Studenter vid  Växjö  universitet  kan inte heller  på ett felfritt  sätt representera svenska

arbetsgivare.  I  en framtida  undersökning  skulle  man  i  stället  kunna  tillfråga  faktiska

arbetsgivare. Arbetsgivare har också större kunskap om vad en utannonserad tjänst kräver

för kvalifikationer och, som tidigare har påpekats, större incitament för att verkligen finna

rätt arbetare till rätt tjänst. 

Vidare  så  undersöktes  endast  de  tillfrågades  syn  på  äldre  och yngres  pålitlighet  och

kreativitet. Man skulle  även kunna inkludera fler variabler  som undersöker stereotyper,

för att i  förlängningen kunna få en bättre bild  av hur stor del av diskrimineringen kan

förklaras  av  stereotyper  och  hur  stor  del  kan  förklaras  av  preferensdiskriminerande
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arbetsgivare,  medarbetare  eller  konsumenter,  samt  vilka  stereotyper  är  mest

betydelsefulla. Ett större statistiskt underlag skulle också ge mer otvetydiga resultat. 

Om man hade tillgång till ett statistiskt underlag med en större åldersspridning så skulle

man även kunna dra slutsatser om hur arbetsgivarens ålder påverkar den arbetssökandes

utsikter.  De tillfrågades låga medelålder  kan ha givit  upphov till  en skev bild  av den

rådande  diskrimineringen  på  arbetsmarknaden.  För  att  få  en  bild  som bättre  speglar

verkligheten  kan  man  försöka  höja  de  tillfrågades  medelålder  så  att  den  närmar  sig

svenska arbetsgivares medelålder. Det är tänkbart att äldre arbetsgivare har en positivare

syn än yngre arbetsgivare på äldre arbetare. Om det antagandet  stämmer så borde den

faktiska diskrimineringen på arbetsmarknaden vara lägre än den som uppmättes i denna

undersökningen. De insamlade uppgifterna om deltagarna i experimentet är tillräckliga

för  att undersöka deltagarnas  ålders samband  med  deras deras bedömningar  av äldre,

respektive yngre arbetssökande. Endast 13 av de 200 deltagarna var äldre än 30 år, vilket

ger ett alldeles för magert statistiskt underlag för att det skall kunna dras några slutsatser

därifrån.  Liknande statistik för kön fanns tillgänglig,  men redovisades inte på grund av

bristande relevans.

Det  är  svårt  att  lagstadga  om hur  arbetsgivare  får  agera  på  arbetsmarknaden  utan

forskning  som ligger  till  grund  för  beslutet.  Det  saknas  i  nuläget  underlag  för  att

uppskatta åldersdiskrimineringens omfattning och karaktär. Det behövs mer forskning i

ämnet  innan  det  går  att  avgöra  vilka  effekter  den  nya  diskrimineringslagstiftningen

kommer att få på arbetsmarknaden.
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