
 

  

Att åldras med funktionshinder 

  

Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande 
för människor som under lång tid levt med 

fysiska funktionsnedsättningar 

    Annika Taghizadeh Larsson 

  

Linköping Studies in Arts and Science No. 470   
Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier, 

NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Later Life) 
Norrköping 2009 

  

  



Linköping Studies in Arts and Science   No. 470 
  
Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges 
forskarutbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är 
organiserad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen 
huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts 
and Science. Denna avhandling kommer från NISAL (National Institute for the Study 
of Ageing and Later Life) vid Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier 
  
  
Distribueras av: 
NISAL, Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier 
Linköpings universitet 
601 74  Norrköping 
  
  
Annika Taghizadeh Larsson 
Att åldras med funktionshinder 
Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt 
med fysiska funktionsnedsättningar 
  
  
Upplaga 1:1 
ISBN 978‐91‐7393‐725‐2 
ISSN 0282‐9800 
 
  
©Annika Taghizadeh Larsson 
NISAL, Institutionen för samhälls‐ och välfärdsstudier 2009 
  
Tryckeri: LiU‐tryck, Linköping 2009 
  
  
  
  
  

  
 

  2  



Tackord 

På omslaget till den här boken står bara ett namn: mitt eget. Det är helt 
missvisande. Jag hade aldrig klarat det här projektet på egen hand. Utan er 
som nu döljs bakom de fingerande namnen Ann-Marie, Kerstin, Barbro, 
Håkan, Göran, Lars, Gunnar, Nils, Inger, Ingrid, Gunnel, Eva, Hans, 
Birgitta, Margareta, Mona, Bertil, Christer, Berit och Åke hade den här 
avhandlingen definitivt inte funnits. Och utan mötena med er hade jag inte 
varit riktigt samma person som jag är idag. TACK för att jag fick träffa er 
och ta del av era livserfarenheter. Ett TACK vill jag även rikta till er som 
var till stor hjälp som ”kontaktförmedlare”. 
 Jag har haft turen att ha Eva Jeppsson Grassman som handledare. I 
början av min tid som doktorand såg Eva till att samla Lotta Holme, Anna 
Whitaker och mig och skapa projektgruppen ”FÅLK” (Funktionshinder, 
Åldrande, Livslopp, Kronisk sjukdom). Jag har svårt att föreställa mig hur 
min doktorandtid skulle ha varit utan FÅLK-gruppen, men jag är absolut 
säker på att den inte hade varit lika rolig. TACK Anna och Lotta för att ni 
har förgyllt min doktorandtillvaro och kommit med värdefulla 
kommentarer på mina texter under dessa år. Under den sista tiden har Anna 
även varit min bihandledare och en noggrann läsare av en så småningom 
ganska tjock bunt med avhandlingssidor.  Och TACK Eva för att du har 
varit en alldeles utomordentligt bra handledare och projektledare på alla 
tänkbara sätt och vis och under de högst skiftande omständigheter som rått 
under denna tid.  
 En annan person som spelat en särskilt viktig roll i 
avhandlingsarbetet är Håkan Jönson. TACK Håkan för all den 
”inofficiella” handledning som jag har fått av dig i samband med 
skrivandet av våra artiklar.  
 Flera personer har vid seminarier och i läsgrupper bidragit med 
värdefulla synpunkter och kluriga frågor som fört forskningsprocessen 
framåt. Hit räknar jag särskilt Tommy Svensson som var kommentator vid 
mitt slutseminarium och som fanns med i betygsnämnden vid mitt 60- 
procentseminarium. Vid dessa tillfällen fick jag också god vägledning av 
Claes Nilholm, Lars Andersson, Judith Lind och Rolf Stål. Sandra Torres 
och Magnus Nilsson var konstruktiva kommentatorer då jag lade fram mitt 

  3 



metodkapitel vid ett seminarium. Anette Welander hjälpte mig med ett 
avhandlingskapitel och Magnus Broström med att korrekturläsa 
avhandlingen. Åsa Larsson förde noggranna anteckningar under mitt 
slutseminarium. TACK till er och alla ni andra som under de gångna fem 
åren har tagit er tid att läsa och kommentera mina utkast och papers.  

Jag vill också rikta ett TACK till alla mina kollegor vid 
NISAL/Tema Ä för såväl vetenskapligt som socialt stöd. Det tacket riktas 
både till er som nu befinner er på annat håll (som Els-Marie Anbäcken, 
Elisabet Cedersund och Anna-Liisa Närvänen) och till er som just nu är 
mina närmaste arbetskamrater. Ett särskilt TACK till dig Ann-Marie 
Pettersson, som alltid finns där när man behöver dig, inte minst för hjälp 
med allt möjligt praktiskt. Andra personer som varit särskilt viktiga för att 
det praktiska ska fungera är Hamid Gharakhani och Slave Saveski. TACK 
för all hjälp. TACK också Calle, Kitty och ni andra vid biblioteket i 
Kåkenhus för att ni har fixat fram litteratur och alltid varit lika 
serviceinriktade.  

Andra som tillhört mina närmaste arbetskamrater och stöttepelare 
under de här åren är kollegor vid Socionomutbildningen i Norrköping. 
TACK till alla er.   

Anna Olaison, min doktorandkollega som disputerar veckan innan 
mig, har jag följt hack i hälarna ända från grundutbildningen. TACK Anna 
för att du har funnits där att prata med. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka mina närmaste, det vill säga min 
familj i vid bemärkelse. TACK pappa, mamma och alla ni andra för den 
energi ni bidragit – och bidrar – med. Ett särskilt TACK till Madjid för att 
du har stöttat mig hela vägen och till Jonas, Frida och Jakob för den glädje 
ni tillför och för att ni har gett arbetet med den här avhandlingen sina rätta 
proportioner.  
 
Studien har genomförts med anslag från Vetenskapsrådet.  

 
Norrköping den 3 december 2008 
Annika 

 
 

  4  



Innehåll 

   
1. INTRODUKTION               11
Ett lite beforskat område              12 
Syften och frågor               14 
 Studiens specifika frågeställningar            15 
Studiens relevans               18 
Avhandlingens innehåll              19 
Studiens begränsningar              22
 
2. PROBLEMBESKRIVNING OCH UTGÅNGSPUNKTER         23 
Kronologisk ålder, social ålder, upplevd ålder och åldersnormer        24 
 Socialt och kulturellt konstruerade fenomen under omprövning    26 
Funktionshinder, funktionsnedsättning och funktionstillstånd         29 
”Människor i dagens Sverige”             33 
 Ett livsloppsperspektiv                         33 
Varför skulle ålder och åldrande betyda något speciellt?          34 
 Tidigare forskning              34 
 Åldersgränser                          45 
 En motsägelsefull och sammansatt bild           54 
Varför åldrarna kring 65?              56 
Perspektiv på relationen mellan åldersnormer och människors 
upplevelser och förhållningssätt             57 
 Ålderskodning               60
 
3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
ÖVERVÄGANDEN               61 
Personliga utgångspunkter              62 
Val av forskningsdesign              62 
Metodologisk strategi              64 
Empiriskt material och metod             67 
 Livsloppsperspektivet som metodologiskt verktyg                     67 
 Intervjuernas genomförande             68 
 Information, samtycke och konfidentialitet           70 
Urval                 71 
 Hur jag kom i kontakt med intervjupersonerna          73 
 En ålders- och funktionsnedsättningsfokuserad presentation av 
 intervjupersonerna              73 

  5 



En relativt öppen och flexibel intervju- och tolkningsprocess         75 
 Tolkning på tre nivåer              77 
 Några specifika steg i tolkningsprocessen                      78 
För och nackdelar med kvalitativa (livslopps)intervjuer                     84
 
4. LIV MED FUNKTIONDHINDER I 1930-2000-TALETS   
SVERIGE                        87 
En bakgrundsbild               87 
Olika (långa) liv med funktionshinder            88 
Den historiska epoken              88 
 LSS, LASS och personlig assistans            93 
 Ett nytt pensionssystem             95
 
5. FÖRÄNDRADE FÖRHÅLLNINGSSÄTT. DEL 1          99 
 Kapitlets syfte och innehåll             99 
 Kapitlets bidrag till tidigare forskning         100 
Ett förändrat förhållningssätt till det egna funktionstillståndet       102 
Ett förändrat förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter av att 
leva med funktionshinder            105 
Ett förändrat förhållningssätt till vad folk tycker och tänker       109 
Ett förändrat förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv                   110 
 Två sidor av samma mynt           114 
 Andra förhållningssätt                  115 
 Pensionerade personers utträde ur yrkeslivet               116 
Åldersnormsstrukturerade upplevelser och förändrade 
förhållningssätt             119 
 Normer om att vid en viss ålder ”ta lätt på livet”        120 
 Tillägnande av åldersnormer om att ”ta lätt på livet”       122 
 Åldersnormsrelaterade sanktioner          127
Från förtidspensionär till ålderspensionär                          129               
Åldersvändningen             130
 
6. FÖRÄNDRADE FÖRHÅLLNINGSSÄTT. DEL 2                   133 
 Kapitlets syfte och innehåll           133 
Förändrade kropps- och hälsonormer          134 
 Normförändringens betydelse           135 
 En problematisk normförändring?          138 
Tiden med funktionshinder            139 
 Betydelser av tiden med funktionshinder         140 
Det egna funktionstillståndets förändring över tid         144 
 Funktionstillstånd i förändring          144 
 Åldersnormers betydelser för funktionsförändringarna       147 

  6  



 Funktionsförändringarnas betydelser för förändrade 
 förhållningssätt            149 
Olika sätt att tolka förändring           150 
 Hur vet vi att vi åldras?           151 
Sammanfattning och reflektioner (kapitel 5 och 6)        153 
 Skilda förhållningssätt till olika kroppsrelaterade 
 funktionshinderdimensioner           154 
 En avgränsad grupp intervjupersoner          155
 
7. I TREDJE ÅLDERN MED FUNKTIONSHINDER         157
 Den moderna tredje-ålder-livsstilen          158 
 Kapitlets syfte och innehåll           160 
Moderna pensionärsliv med funktionshinder          161
 Christer, 65 år             164 
 Ann-Marie, 65 år            165 
 Bertil, 70 år             167 
Förutsättningar (och hinder) för ett tredje-ålder-liv med  
funktionsnedsättningar            168
 Personlig assistans            172 
 Funktionsnedsättningar och sjukdomar         173 
 Åldersgränser                 175 
 Pionjärer             177 
Traditionella och moderna pensionärsideal sida vid sida        179 
 Ett förändrat förhållningssätt till fritidsaktiviteter              181 
Sammanfattning och reflektioner           183 
 Pensionärslivets ”glömda” miljörelativitet         185 
 En ålderslös livsstil?            185 
 Hur modernt är det moderna pensionärsidealet?        187 
 
8. UPPLEVD ÅLDER, ÅLDERSKODADE 
FUNKTIONSTILLSTÅND OCH FRÅNVARANDE 
ÅLDERSNORMER                    191 
Upplevd ålder bland människor som lever med funktionsnedsättningar 
och sjukdomar             191 
 Relativt ung, inte gammal, inte äldre eller lagom gammal       192 
 Olika sätt att beskriva den egna åldersupplevelsen        193 
 Varför känna sig yngre?           202 
Ålderskodning av vissa specifika funktionstillstånd – och 
funktionsförändringar            203 
 Ålderskodade tillstånd            203 
 Ålderskodade förändringar           204 

  7 



 Åldersnormsstrukturerade upplevelser         207 
Frånvarande åldersnormer            208 
 Inifrånperspektiv på det egna funktionstillståndet        210 
 Tillskriven och antagen identitet som ”annorlunda”        212 
 Flera tolkningsmöjligheter           213 
 Ålderskodade och handikappkodade hjälpmedel        213 
 Kronologisk ålder            215 
Sammanfattning och reflektioner           215 
 Förgivettagna åldersnormer           216 
 
9. UPPLEVELSER AV VISSA FÖRÄNDRINGAR AV DET EGNA   
FUNKTIONSTILLSTÅNDET                  219
 Kapitlets syfte och innehåll           219 
 Kapitlets bidrag till tidigare forskning         221 
Betydelsefulla funktionsförändringar          222 
 Funktionsnedsättning som normaltillstånd         227 
 Biografiska brott?            229 
 Det centrala ”hotet mot det egna livets väsentligheter”       234 
 Ostrukturerade upplevelser och farhågor?         239 
 ”Ålderslösa” upplevelser och farhågor         240 
 Upplevelser och farhågor vid såväl icke ålderskodade som 
 ålderskodade funktionsförändringar          242 
 ”Icke funktionshinderrelaterade” upplevelser och farhågor       243 
 Det ålders- och funktionshinderspecifika         244 
Förhållningssätt till den nuvarande livssituationen och det nuvarande 
funktionstillståndet             246 
 Uttryck för viss försoning med tidigare förändringar         247 
 Tillfredsställelse med andra livsaspekter         247 
 Funktionsmässigt gynnad           248 
 Det är ingen som kommer undan          250 
Sammanfattning             251
 
10. SLUTDISKUSSION             253 
En mångfacetterad och oförutsedd bild av att åldras med 
funktionshinder             253 
 Kapitlets syfte och innehåll           254 
Studiens resultat             254 
 Äldrenormer, pensionärsideal och gammalnormer av betydelse  254 
 Olika konsekvenser av anammande av åldersnormer                   255 
 (Åldersnormsrelaterade) åldersgränsers och stödinsatsers 
 betydelser             258 

  8  



 Andra åldersnormsstrukturerade upplevelser        259 
 Andra processer av betydelse          259 
 Ålder, åldrande och åldersnormer har inte alltid betydelse      260 
 Åldersupplevelser med många olika innebörder       262 
Lättare och mer utsatt i högre åldrar         262 
Möjliga konsekvenser av en ”riven ålderstrappa”        264 
 Äldrenormer med olika sidor          265 
En studie om ”åldrarna kring 65”          269 
Genus?             270 
 Studiens bidrag till tidigare forskning         271 
Funktionsnedsättningars betydelser för åldrandet?       272 
 Utmanade funktionsnormer          273 
Studiens praktiska implikationer          274 
 (Ålders)normalt eller sjukligt trött och orkeslös?       275 
Förslag till fortsatt forskning          275
 
SUMMARY             277 
Background and aims of the study          277 
Theoretical Framework           278 
Methodological Considerations          279 
Results             280
 
REFERENSER            287 
 
BILAGA 1: INFORMATIONSBREV         303 
BILAGA 2: INTERVJUGUIDE          305 
   

  9 



 

  10  



1 

Introduktion 

Vad kan det innebära att åldras med funktionshinder? Hur gestaltar sig livet 
som nybliven ålderspensionär i dagens Sverige om man under lång tid, 
kanske hela livet, levt med en eller flera fysiska funktionsnedsättningar? 
Det är teman som den här studien belyser. På det sättet riktar den också 
uppmärksamheten mot betydelser av att befinna sig i en situation som inte 
riktigt passar in i etablerade kategoriseringar och organisatoriska och 
forskningsmässiga indelningar – indelningar som baseras på att ”personer 
med funktionshinder” är människor som ännu inte fyllt 65, medan ”äldre 
människor” är personer vars eventuella funktionsnedsättningar har 
uppkommit under livsloppets senare del. 

Studien handlar om vad ålder och åldrande kan innebära för 
människor som lever med fysiska funktionsnedsättningar. Å ena sidan 
utforskas ålderns och åldrandets betydelser för människor som levt under 
lång tid med funktionshinder och som idag befinner sig i åldrarna kring 65. 
Å andra sidan studeras åldrandets innebörder under en viss historisk tid 
som kännetecknas av tidsanknutna politiska, sociala och kulturella 
förhållanden. Speciell tonvikt läggs i detta sammanhang vid betydelsen av 
livsloppet som en socialt och kulturellt konstruerad institution. En viktig 
utgångspunkt för studiens genomförande har varit att sociala normer kring 
livsfaser, vuxenliv, pensionärsliv, ålder och åldrande som förmedlas i 
politiska diskussioner, lagstiftning och media etcetera också har betydelser 
för hur människor upplever och förhåller sig till sig själva och sina liv. 
Ålders och livsfasrelaterade normer används exempelvis för att definiera 
människors agerande och hälso- och funktionstillstånd under livsloppet 
som normalt eller avvikande. I studien utforskas vad sådana normer kan 
innebära för människor som lever med funktionsnedsättningar i dagens 
Sverige. Det empiriska materialet har genererats genom kvalitativa 
intervjuer med ett tjugotal personer i åldrarna 56-72 år som enligt egen 
definition har levt med fysiska funktionshinder under minst 30 år, de flesta 
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under betydligt längre tid. Majoriteten av de intervjuade hade vid den tid då 
intervjuerna genomfördes (2005-2006) personlig assistans enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om statlig 
assistansersättning (LASS), vilket innebär att de bedömts ha stora och 
varaktiga funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service 
(SFS 1993:387). Intervjuerna har analyserats i det huvudsakliga syftet att 
uttolka åldersnormsrelaterade mönster, att frambringa det socialt och 
kulturellt delade i de individuella utsagorna (jfr Bertaux, 1990; Gabe, Bury 
& Elston, 2004; Närvänen 1994) med fokus på det som har koppling till 
funktionshinder. Den tolkning som redovisas belyser både att och hur ålder 
och åldrande kan ha betydelse för människors förhållningssätt till, och 
upplevelser av, det egna hälso- och funktionstillståndet, sig själva och det 
egna livet med funktionshinder. Men studien visar också att det kan vara 
viktigt att människor som i olika sammanhang möter personer som befinner 
sig i samma situation som de intervjuade – vare sig överbetonar betydelsen 
av personens ålder eller att det rör sig om någon som under lång tid levt 
med funktionshinder. Studien belyser också ”åldersupplevelser” bland 
människor som lever med funktionshinder.  

Ett lite beforskat område 

Genom sin inriktning på ålderns och åldrandets innebörder för människor 
som under lång tid har levt med funktionshinder behandlar studien ett 
område som hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i 
andra sammanhang. Detsamma gäller vad det kan innebära att befinna sig i 
livsloppets senare del för människor som under hela eller en stor del av sina 
liv levt med fysiska funktionsnedsättningar. Det rör sig dessutom om frågor 
och ett område som bildligt talat kan sägas falla mellan den 
samhällsvetenskapligt inriktade handikapp- och äldreforskningens stolar 
(jfr Putnam, 2007b). På ett till synes lika självklart sätt som äldre, 
ålderdom, åldrande och ett nedsatt hälso- och funktionstillstånd ofta flätas 
samman i vårt vardagliga tal och tänkande, har funktionshinder och 
åldrande till stor del kommit att behandlas som separata frågor av forskare 
som inriktat sig antingen på äldre och åldrande eller på funktionshindrade 
och funktionshinder. De studier och den teoribildning som är inriktad på 
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äldre och åldrande – socialgerontologin – har utgått från åldrande och 
ålderdom som sociala, psykologiska och socialpsykologiska fenomen och i 
huvudsak ägnat sig åt åldrandet som process (Tornstam, 2005) samt åt 
ålderskategorin äldre.1 När människors erfarenheter av 
funktionsnedsättningar och sjukdomar behandlats har det i detta 
sammanhang oftast rört sig om sådana som tillkommit sent i livet och som 
betraktats som en del av det normala åldrandet (Putnam, 2002). 

Den samhällsvetenskapligt inriktade handikappforskningen, där 
Disability Studies intar en central plats, har däremot nästan uteslutande 
fokuserat på barn, unga och vuxna med funktionshinder (Albrecht, Jette, 
Petrie & Siegel, 2001; Arber & Ginn, 1998; Priestley, 2002, 2003a; 
Verbrugge & Yang, 2002).2 Frågor rörande ålder och åldrande har både 
funnits med och hamnat i skymundan inom detta forskningsfält.  Å ena 
sidan har det normala i en viss ålder rönt en del uppmärksamhet i 
diskussioner om funktionshindrade medborgares rätt att leva som andra och 
om hur samhället ska anpassas på ett sätt som möjliggör detta. Å andra 
sidan har ålder varit nästan osynligt genom att betraktas som något givet 
och självklart, som en fast och stabil inramning att förhålla sig till i 
diskussioner vars fokus till syvende och sist varit funktionsnedsättningar, 
funktionshinder och handikapp. 

Även inom den medicinska sociologin, ett tredje 
forskningssammanhang där ett intresse för frågor rörande ålder, åldrande 
och funktionshinder skulle kunna förväntas, har det varit sällsynt med 
studier om vad det innebär att åldras med funktionshinder och kroniska 
sjukdomar som har funnits med sedan länge. Istället är huvuddelen av 
studierna inom detta forskningsområde inriktade på människor i 
”mellanåldrarna” som insjuknat under denna fas av livet (Arber & Ginn, 
                                                 
1 Med ”kategori” avses i studien en benämning som kan, men inte alls behöver, 
överensstämma med hur människor som kategoriseras på det aktuella sättet (t.ex. som 
äldre eller funktionshindrade) uppfattar eller definierar sig själva (jfr Jenkins, 2003). 
2 Disability Studies är ett, i huvudsak brittiskt, sociologiskt forskningsområde med rötter 
i handikapprörelsen. Många av de verksamma inom detta område definierar sig själva 
som funktionshindrade. Forskningen har till stor del varit inriktad på funktionshinder 
(disability), d.v.s. på de hinder och problem som personer med funktionsnedsättningar 
möter i kontakten med omgivningen och hur detta manifesteras. Inom ramen för 
Disability Studies har emellertid alltid förekommit, och förekommer kanske i särskilt 
hög grad idag, ett flertal olika synsätt på vad funktionsnedsättningar och 
funktionshinder är (Goodley & Lawthom, 2006).   
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1998; Lowton & Gabe, 2003; Williams, 2000).  
Den här studien förhåller sig i huvudsak till forskningsresultat och 

teoribildning inom de tre uppräknade forskningsområdena, med tyngdpunkt 
på samhällsvetenskapligt inriktad handikapp- och äldreforskning. Den 
ansluter sig därmed till den expanderande, men än så länge begränsade, 
forskning som sträcker sig över en traditionell indelning i äldre/åldrande- 
och handikappstudier (Kennedy, 2002). Exempel på sådana bidrag är 
Oldman (2002), Putnam (2002, 2007a), Priestley (2000, 2001, 2003b, 
2004, 2006), Zarb och Oliver (1993) och i Norden Thorsen (2003) samt, i 
Sverige, Jeppsson Grassman (2003a, 2005). En bidragande orsak till det 
ökande antalet studier av denna art är sannolikt att fler och fler människor 
vars funktionsnedsättningar uppkommit i början av livsloppet tack vare den 
medicinska utvecklingen lever tillräckligt länge för att kunna kategoriseras 
som äldre (jfr t.ex. Putnam, 2007a).  

Undersökningen ingår som en delstudie i ett större 
forskningsprojekt, Funktionshinder, åldrande, livslopp och kronisk 
sjukdom. Inom ramen för projektet genomförs ytterligare delstudier som 
behandlar frågor i gränsområdet mellan handikappforskning, gerontologi 
och medicinsk sociologi (se t.ex. Holme, 2008; Jeppsson Grassman, 2008; 
Jönson & Taghizadeh Larsson, 2006; Whitaker, 2008). 

Syften och frågor 

Studiens övergripande syfte är att bidra till förståelsen för vad ålder och 
åldrande kan innebära för människor som lever med fysiska 
funktionsnedsättningar och har gjort så under lång tid.  

Till vardags används begreppen ålder och åldrande ofta på ett 
förgivettaget sätt, utan närmare precisering. På det sättet har termerna även 
använts i mycket av det som har skrivits om ålder och åldrande. Det har i 
sin tur inneburit att det många gånger har varit oklart vad det är som 
författaren undersökt eller uttalat sig om. Forskare med ambitionen att 
teoretisera och tydliggöra ålderns och åldrandets olika dimensioner brukar 
skilja mellan kronologiskt, socialt och biologiskt eller fysiologiskt åldrande 
(eller ålder). Ibland nämns även psykologiskt åldrande (Ginn & Arber, 
1995; Neugarten & Hagestad, 1976; Tornstam, 2005). Det är de två 
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förstnämnda åldrandedimensionerna som studien är särskilt inriktad på.  
Studiens preciserade syfte är att tolka innebörder av åldersnormer 

och upplevd ålder för människor som i dagens Sverige befinner sig i de 
kronologiska åldrarna kring 65 med fysiska funktionsnedsättningar som 
har funnits med under minst 30 år. Forskningsfrågan handlar om att förstå 
vilka betydelser social/t och kronologisk/t ålder/åldrande kan ha för hur 
människor som lever med funktionsnedsättningar upplever och förhåller sig 
till det egna hälso- och funktionstillståndet, sig själva och det egna livet 
med funktionshinder. I begreppet förhållningssätt innefattar jag såväl 
inställning till, som sätt att på ett konkret plan agera och utforma sitt liv. 
Med ”det egna livet med funktionshinder” vill jag betona att studien är 
inriktad på åldrandets betydelser för vissa aspekter av människors liv, det 
vill säga på sådana aspekter som har med funktionshinder att göra.  

Studiens specifika frågeställningar 
Utifrån studies syften, forskningsfråga samt den teoretiska referensram och 
tidigare forskning som kommer att presenteras i nästa kapitel har ett antal 
mer specifika frågeställningar formulerats. De flesta rör åldersnormers 
betydelser, ett par handlar om upplevd ålder. 
 
Åldersnormers betydelser 
Den första frågan, som är en förutsättning för att kunna uttolka 
åldersnormers betydelser för människors upplevelser och förhållningssätt, 
lyder: 

 
(1) Vilken typ av åldersnormer kan ha betydelse för hur män-
niskor som i dagens Sverige lever med funktionsnedsättningar 
(och har gjort så under minst 30 år) i åldrarna kring 65 
upplever och förhåller sig till det egna funktionstillståndet, sig 
själva och det egna livet med funktionshinder? 
 

Redan vid planeringen av studien hade jag vissa idéer om vilka 
åldersnormer som skulle kunna ha betydelse för människor i den aktuella 
situationen. Med hjälp av tidigare forskning hade jag gjort bedömningen att 
enhetliga uppfattningar om att funktionsnedsättningar, sjukdomar och en 
tilltagande fysisk och psykisk skröplighet hör till att åldras och bli gammal 
skulle kunna spela roll. Även normer om att det i 65-årsåldern och därefter 
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är normalt att stå utanför yrkeslivet tänkte jag mig skulle kunna ha 
betydelse för människor som på grund av arbetsgivares inställning till 
funktionshinder och/eller för att man själv valt att lämna arbetslivet för 
sjukpension eller motsvarande hade slutat yrkesarbeta innan uppnådd 
pensionsålder. Under forskningsprocessen har jag emellertid även varit 
öppen för möjligheten att ”upptäcka” att åldersnormer som jag inte hade i 
åtanke från början kan ha betydelse för människors erfarenheter av, och 
förhållningssätt till, det egna funktionstillståndet, sig själva och det egna 
livet med funktionshinder. På det sättet har åldersnormer (också) använts 
som något som kan liknas vid ett sensitizing concept. Skillnaden mellan att 
utgå från sensitizing concepts och i förväg operationaliserade begrepp är 
enligt Bryman att: 

 
the qualitative researcher is attuned to the variety of forms that the 
concept may subsume. As such, a sensitizing concept retains close 
contact with the complexity of social reality, rather than trying to 
bolt it on to fixed, preformulated images. (Bryman, 1988, s. 68) 

 
Följande fråga rör dessa åldersnormers betydelser för människor som lever 
med funktionshinder:  

 
(2) Vilka konsekvenser kan ett tillägnande av åldersnormer få 
för hur människor som i dagens Sverige lever med fysiska 
funktionsnedsättningar (och har gjort så under minst 30 år) i 
åldrarna kring 65 upplever och förhåller sig till det egna 
funktionstillståndet, sig själva och det egna livet med 
funktionshinder?  
 

Kan exempelvis ett anammande av åldersnormer om att 
funktionsnedsättningar, sjukdomar och en tilltagande fysisk och psykisk 
skröplighet hör till att åldras och bli gammal innebära att människor som 
lever med funktionshinder i åldrarna kring 65 upplever sig som mer 
”vanliga” än i yngre åldrar; i större utsträckning föremål för sociala 
förväntningar om ett fullgott funktionstillstånd? Kan normer om att det i 
65-årsåldern hör till att lämna yrkeslivet innebära att människor som slutat 
arbeta före uppnådd (ålders)pensionsålder i den nuvarande åldern upplever 
sig mer on time än tidigare? 

Även fråga tre rör åldersnormers betydelser. Frågan, som tar 
avstamp i en textbaserad studie som jag har genomfört tillsammans med 
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Håkan Jönson (Jönson & Taghizadeh Larsson, under tryckning) lyder: 
 

(3) Vad kan åldersnormsrelaterade stödinsatser och 
åldersgränser i det offentliga stödsystemet innebära för 
människor som lever med funktionshinder? 
 

Vad kan det exempelvis innebära att leva med personlig assistans i åldrarna 
kring 65? Hur förhåller sig assistansanvändare i dessa åldrar till en framtid 
utan lagstiftad rätt att utöka assistansens omfattning?  
 Dessutom ställs den mer öppna frågan: 

 
(4) Vilka andra konsekvenser kan åldersnormer eventuellt få 
för människor som befinner sig i den aktuella (ålders- och 
funktionsmässiga) situationen? 

 
I avsikt att inte riskera att övertolka ålderns, åldrandets och åldersnormers 
betydelser för människor som lever med funktionshinder omfattar studien 
även en ambition att vara uppmärksam på andra processer eller aspekter 
som kan spela roll för människor som i dagens Sverige befinner sig i 
åldrarna kring 65 med funktionsnedsättningar som funnits med sedan 
länge: 
 

(5) Vilka andra processer eller aspekter än ålder, åldrande och 
åldersnormer kan eventuellt bidra till förståelsen för 
människors upplevelsers av, och förhållningssätt till, det egna 
funktionstillståndet, sig själva och det egna livet med 
funktionshinder i åldrarna kring 65? 

 
Syftet att undersöka vad ålder och åldrande kan innebära för människor 
som lever med funktionshinder och har gjort så under lång tid, omfattar i 
studien också att i någon mån uppmärksamma vad ålder, åldrande och 
åldersnormer inte verkar innebära. Utöver de frågor som är explicit 
inriktade på vad ålder och åldrande kan betyda för människor som lever 
med funktionshinder har avsikten även varit att uppmärksamma eventuella 
upplevelser och förhållningssätt till det egna funktionstillståndet och livet 
med funktionshinder som utmanar eller problematiserar befintliga teorier 
och empiriska studier om (det sociala och kronologiska) åldrandets 
betydelser för människor som lever med funktionsnedsättningar och att i så 
fall bidra med förståelse för hur detta kan komma sig: 
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(6) När har ålder, åldrande och åldersnormer inte betydelse?  

 
Denna fråga ligger i linje med den metodologiska strategi studien utgår 
ifrån och som introduceras i kapitel tre, metodkapitlet.  

För att ge en mer rättvisande bild av de (samtidiga) strukturerade 
och strukturerande processerna (jfr Fay, 1996; Giddens, 1991) och för att 
inte riskera att på ett missvisande och förenklande sätt framställa 
intervjupersonerna, eller människor som lever med fysiska 
funktionsnedsättningar, som ”kulturella marionetter”, uppmärksammas 
därtill i viss mån intervjupersonerna som skapare (och återskapare) av 
åldersnormer, inklusive om och hur människor gör avsteg från sådant som 
ofta uppfattas som det normala i en viss ålder. 
 
Upplevd ålder 
Frågorna rörande upplevd eller subjektiv ålder tar sin utgångspunkt i 
tidigare forskning som visar att de flesta människor känner eller beskriver 
sig som yngre än sin kronologiska ålder, eller i varje fall inte som gamla 
eller äldre, samt i teorier som pekar mot att funktionsnedsättningar, 
sjukdomar och funktionshinder gör det svårt att känna sig ung, alternativt 
leder till att man upplever sig som äldre eller gammal:  

 
(7) Hur erfar människor som lever med funktionsnedsättningar 
sin subjektiva ålder? 
 
(8) Tycks funktionsnedsättningar och sjukdomar leda till en 
känsla av att vara gammal och/eller till begränsade möjligheter 
att känna sig ung? 

Studiens relevans 

Behovet av kunskap om vad det innebär att åldras och leva med 
funktionshinder under lång tid har under senare år framförts internationellt 
från forskarhåll av exempelvis Bury (2000), Kennedy (2002), Priestley 
(2003a) och Putnam (2002, 2007b). Bland annat har de betonat behovet av 
att utveckla forskning som problematiserar hur politik och sociala 
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institutioner deltar i skapandet av människors livslopp och identiteter. I 
Sverige har behovet av kunskap inom området påtalats av olika aktörer, 
exempelvis Äldreberedningen Senior 2005 (SOU 2003:91) och FAS 
utvärdering av svensk handikappforskning (Albrecht et al., 2001). Till 
forskare som har understrukit behovet av kunskap om relationen mellan 
ålder, åldrande och funktionshinder hör Kennedy (2002), Priestley (2004), 
Thomas (1999) samt Zarb och Oliver (1993).  

Inriktningen på åldersnormers innebörder för människor som lever 
med funktionshinder kan därtill förväntas vara väl lämpad att bidra med 
kunskap om sådana socialt konstruerade uppfattningar även på ett mer 
generellt plan. Flera forskare (t.ex. Ansello & Eustis, 1992; Calasanti & 
Slevin, 2001; Neugarten & Hagestad, 1976; Trieschmann, 1987) menar att 
människor som på olika sätt befinner sig i minoritetspositioner kan vara 
speciellt medvetna om sociala normer, och att studier som utgår från deras 
perspektiv därför har en stor potential att bidra med kunskap och 
medvetenhet om denna typ av ofta förgivettagna processer. 

Förhoppningen är även att studien genom att behandla teman som 
hittills fått begränsad uppmärksamhet ska vara värdefull genom att väcka 
frågor och reflektioner som kan stimulera till vidare forskning samt bidra 
till fruktbara diskussioner bland verksamma på olika nivåer inom 
handikapp-, äldre- och vård- och omsorgsområdet.   

Avhandlingens innehåll 

I avhandlingens andra kapitel presenteras studiens centrala utgångspunkter 
och begrepp inklusive tidigare forskning om funktionshinder och åldrande.  

I kapitel tre redogör jag för studiens metodologiska strategi och 
forskningsprocessens olika steg, hur jag har gått till väga då jag genomfört 
studien och varför. I detta kapitel diskuteras också etiska spörsmål som 
studien aktualiserat och hur jag har hanterat och betraktar dessa, samt mina 
personliga motiv för att genomföra en studie om funktionshinder och 
åldrande.  

Det fjärde kapitlet inleder avhandlingens empiriska, 
intervjubaserade del. Avsikten med kapitlet är att genom att placera de 
intervjuade personerna och deras liv i en övergripande svensk samhällelig 
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och handikappolitisk kontext fungera som en bakgrund till de empiriska 
kapitel som följer.   

I fokus för kapitel fem står fyra typer av uttryck för över tid 
förändrade förhållningssätt i avseenden som har med det egna 
funktionstillståndet eller livet med funktionshinder att göra som framträdde 
vid tolkningen av intervjuerna. Samtliga förstås som i någon mån faktiskt 
förändrade förhållningssätt till viss del strukturerade av åldersnormer. På 
ett övergripande plan hänför jag dem till vad Hockey och James (2003) 
kommenterar som ”det ideologiska imperativet att ’skaffa sig ett liv’ i en 
viss ålder och ’ta lätt på livet’ när vi når en annan” (”to ’get a life’ by a 
certain age and ’take life easy’ when we reach another”) (s. 58), ett 
imperativ som beskrivs som utmärkande för ett samtida strukturerat och 
kronologiserat, västerländskt livslopp. I kapitlet visar jag också på ett antal 
upplevelser förknippade med utträdet ur arbetslivet och/eller övergången 
till att bli ålderspensionär som kom till uttryck under intervjuerna och som 
förstås som strukturerade av samma typ av åldersnormer. 

I kapitel sex fortsätter diskussionen kring de fyra förändrade 
förhållningssätten: till det egna funktionstillståndet, utseenderelaterade 
aspekter av att leva med funktionshinder, vad ”folk tycker och tänker” och 
till ett självvalt arbetsliv. Avsikten med kapitlet är att bidra till en mer 
komplex och nyanserad förståelse än vad som erbjöds i det tidigare 
kapitlet. Det sker genom att jag visar och diskuterar hur andra processer 
och fenomen än de åldersnormer som lyftes fram i kapitel fem, också kan 
ha bidragit till intervjupersonernas uttryck för förändrade förhållningssätt. 
Kapitlet belyser också hur intervjupersonerna själva presenterade olika 
tolkningar av sina förändrade förhållningssätt. 

I kapitel sju visar jag hur intervjuade pensionärers livsstil (deras sätt 
att på ett konkret plan förhålla sig till eller utforma sitt dagliga liv) uppvisar 
många likheter med ett pensionärsideal som går under benämningar som 
tredje åldern och successful ageing. Också detta äldreideal förstås som 
relaterat till det nämnda ideologiska imperativet, men som ett 
förhållandevis modernt sätt att som pensionär ”ta lätt på livet”. Jag 
diskuterar även förutsättningar (och hinder) för ett modernt tredje-ålder-liv 
för pensionärer med funktionshinder i dagens Sverige. Kapitlet innehåller 
också avsnitt som belyser intervjuade personers erfarenheter av att leva 
med personlig assistans samt av olika typer av åldersgränser i det offentliga 
stödet till människor som lever med funktionshinder.
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Kapitel åtta innehåller tre delar.  I fokus för den första delen står 
upplevd eller subjektiv ålder. Den resterande delen av kapitlet är inriktat på 
åldersnormers strukturerande betydelser för människors upplevelser av det 
egna funktionstillståndet och sig själva.  Utgångspunkten för den andra 
delen är hur flera intervjupersoner beskrev vissa, specifika 
funktionsförändringar, krämpor eller symptom som ålders- eller 
åldranderelaterade. Kapitlets tredje del ägnas åt att försöka förstå varför 
intervjuerna inte i någon större utsträckning bekräftade befintliga teorier 
och empiriska studier som pekar mot att en relativ hög ålder kan innebära 
att människor som lever med funktionsnedsättningar upplever sig som mer 
funktionsmässigt vanliga, mindre stigmatiserade eller på annat sätt on time 
än i yngre åldrar.  

Kapitel nio avslutar avhandlingens empiriska del. Kapitlet tar sin 
utgångspunkt i intervjupersoners känsloladdade beskrivningar av vissa 
funktionsförluster under senare år, samt av vissa befarade förluster av 
kroppsliga funktioner. I förhållande till studiens övergripande syfte att 
undersöka vad ålder och åldrande kan innebära för människor som lever 
med fysiska funktionsnedsättningar och har gjort så under lång tid, visar 
detta kapitel på en aspekt av livet med funktionshinder där åldrande och 
åldersnormer framstår som relativt betydelselöst.  

Kapitel tio ägnas åt att sammanfatta och diskutera studiens resultat. 
Här redogörs också för studiens praktiska implikationer samt ges förslag på 
fortsatt forskning.   
 
Jag vill understryka att avhandlingen inte ska uppfattas som en återspegling 
av forskningsprocessen, utan som dess analytiska slutprodukt. Intresset för 
ålderns och åldrandets betydelser för människor som lever med 
funktionshinder fanns med från början, men studiens syften, 
frågeställningar, analytiska verktyg samt teoretiska och metodologiska 
ansats har preciserats under arbetets gång. Om man ser till de empiriska 
kapitlens inbördes ordning får man en mer rättvisande bild av 
tolkningsprocessen genom att läsa avhandlingen baklänges snarare än 
framlänges. Att, och hur, ålder och åldrande inte föreföll att ha (förväntad) 
betydelse på det sätt som beskrivs i kapitel åtta och nio var det som jag 
uppmärksammade först, medan de åldersnormsrelaterade konsekvenser för 
intervjupersonernas förhållningssätt till det egna funktionstillståndet och 
det egna livet med funktionshinder som behandlas i kapitel fem framträdde 
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under tolkningsprocessens senare del.  

Studiens begränsningar  

Studien gör inte anspråk på att ge en generell bild av ålderns och åldrandets 
betydelser för människor som i dagens Sverige befinner sig i åldrarna kring 
65 med fysiska funktionsnedsättningar som har funnits med under lång tid. 
Jämförelser med resultat från tidigare studier pekar dock mot att flera av de 
upplevelser och förhållningssätt som har uttolkats ur intervjuerna är vanligt 
förekommande.  

Inriktningen på ålder, åldrande och funktionshinder innebär 
ofrånkomligen att aspekter av de intervjuades livssituation som ligger 
utanför detta område hamnar i skymundan. Bland annat kan fokuseringen 
överskugga det faktum att intervjupersonerna också är pappor, mammor, 
mormödrar, bröder, förskolelärare, män, kvinnor, långa, korta, villaägare, 
änkor, änklingar, ensamstående, makar, mer eller mindre ekonomiskt 
välbeställda, uppvuxna med en eller två föräldrar i en mindre eller större 
kommun och så vidare, och att detta kan ha större betydelse för den 
enskilda individen än att hon eller han befinner sig i en viss ålder eller lever 
med ett visst hälso- och funktionstillstånd.   
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2  

Problembeskrivning och utgångspunkter 

I föregående kapitel presenterades studiens syften och frågor. Där framkom 
att studiens preciserade syfte är att tolka innebörder av åldersnormer och 
upplevd ålder för människor som i dagens Sverige befinner sig i de 
kronologiska åldrarna kring 65 med fysiska funktionsnedsättningar som har 
funnits med under minst 30 år. Forskningsfrågan beskrevs som att förstå 
vilka betydelser social/t och kronologisk/t ålder/åldrande kan ha för hur 
människor som lever med funktionsnedsättningar upplever och förhåller sig 
till det egna hälso- och funktionstillståndet, sig själva och det egna livet 
med funktionshinder. Därtill introducerades en rad mer specifika frågor 
som studien avser att belysa. 
 Men vad menas då med socialt och kronologiskt åldrande? Vad 
avses med åldersnormer och upplevd ålder? Vad menas i studien med 
funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionstillstånd? Finns det 
några särskilda poänger med att rikta in undersökningen på ”människor i 
dagens Sverige”? Finns det någon anledning att tro att ålder, åldrande och 
åldersnormer har speciella innebörder för människor som lever med 
funktionsnedsättningar? Varför just (de kronologiska) åldrarna kring 65? 
Vad menas med ”åldersnormsrelaterade” stödinsatser och åldersgränser? 
Och sist, men inte minst, vilket är studiens övergripande teoretiska 
perspektiv på förhållandet mellan sociala normer och människors 
upplevelser och förhållningssätt?  
 Avsikten med det här kapitlet är att redogöra för studiens centrala 
utgångspunkter och begrepp inklusive tidigare forskning om 
funktionshinder och åldrande.  
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Kronologisk ålder, social ålder, upplevd ålder och 
åldersnormer 

Med kronologiskt åldrande, eller kronologisk ålder, avses i studien antal år 
sedan födelsen, det vill säga det som i vardagligt tal ofta avses när man 
talar om ålder. Kronologisk ålder eller kronologiskt åldrande är också det 
som i studien åsyftas med begreppen ålder och åldrande om inget annat 
anges. 

Social ålder kan jämföras med begreppet genus. Det innebär att 
termen och därmed också denna studie riktar uppmärksamheten mot 
ålderns och åldrandets sociala konstruktion.  I linje med Ginn och Arbers 
(1995) definition av social ålder som ”age norms as to appropriate 
attitudes and behaviour, subjective perceptions (how old one feels) and 
ascribed age (one’s age as attributed by others)” (s. 7) omfattar begreppet i 
sin tur olika åldersaspekter. Närmare bestämt fokuseras två av de 
dimensioner som ingår i Ginn och Arbers begreppsförklaring. Den ena av 
dessa är upplevd eller subjektiv ålder. Med andra ord: ”hur gammal man 
känner sig”. Den andra är åldersnormer (se även t.ex. Calasanti & Slevin, 
2001; Neugarten & Hagestad, 1976; SOU 2003:91). Den definition av 
åldersnormer som studien utgår ifrån är något vidare än Ginn och Arbers. 
Den omfattar inte bara åldersadekvata förhållningssätt och sätt att agera 
utan alla typer av vanligt förekommande uppfattningar om vad som hör till 
i en viss ålder eller fas av livet: vad som ofta betraktas som vanligt, 
förväntat, typiskt, normalt eller idealt – exempelvis i 65-årsåldern, för en 
pensionär, för en person i medelåldern eller för ett barn.3 Definitionen 
överensstämmer med den svenska begreppsbestämning som förekommer i 
Äldreberedningen Senior 2005 (SOU 2003:91) där åldersnormer definieras 
som: ”enhetliga uppfattningar om de ’typiska’ åldrar då man innehar vissa 
roller under livsloppet” (s. 16). Normerna omfattar bland annat 
uppfattningar om vid vilken kronologisk ålder det är lämpligt att börja 
skolan, flytta hemifrån, bilda familj, börja arbeta, studera, föda barn och gå 

                                                 
3 Alternativ till enhetliga uppfattningar hade kunnat vara bilder, stereotypier, kulturella 
föreställningar och diskurser.  I den tidigare forskning och teoribildning som jag 
refererar till i studien förekommer dessa olika begrepp. Min utgångspunkt är att man i 
dessa sammanhang, trots en annorlunda begreppsanvändning, behandlar det fenomen 
som föreliggande studie är inriktad på.  
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i pension. Åldersnormer innefattar i denna studie också vanligt 
förekommande uppfattningar om vilket hälso- och funktionstillstånd som 
hör till eller är att förvänta vid en viss ålder eller livsfas. Hit hör 
uppfattningar om att det typiska och normala för en person som befinner 
sig ”mitt i livet” är att ha ett fullgott funktionstillstånd, medan slutet av 
livsloppet – att bli äldre och gammal – ofta förknippas med minskad fysisk 
och psykisk förmåga (jfr Hockey & James, 2003). Det pekar i sin tur mot 
paralleller mellan socialt åldrande och det som brukar kallas biologiskt 
eller kroppsligt åldrande.  I själva verket förefaller en stor del av dagens 
kulturella förståelse av åldrandet, och av äldre människor, vara förankrad i 
ett biologiskt, fysiskt perspektiv på åldrandet som en oåterkallelig process 
mot tilltagande fysisk, kroppslig skröplighet. Priestley (2003b) jämför detta 
med hur ett kroppsligt, medicinskt perspektiv även dominerar mycket av 
den samtida förståelsen av funktionshinder: ”Just as the impaired body has 
often come to signify disability so the ageing body has often come to signify 
what we understand as old age” (s. 54).  

Förutom att det är möjligt att urskilja åldersnormer som rör olika 
aspekter av människors liv och identiteter är det också möjligt att utmejsla 
mer eller mindre tvingande åldersnormer: formella och informella 
(Calansanti & Slevin, 2001; Neugarten & Hagestad, 1976). Båda dessa 
typer av – relaterade – åldersnormer är av intresse i studien. Till den 
förstnämnda sorten räknas formellt fastlagda åldersgränser som via 
lagstiftning fastställer under vilka åldrar som vi som medborgare har rätt 
eller är lagmässigt bundna att utföra en viss typ av handling eller inta en 
viss roll (t.ex. gå i skolan, rösta, köpa alkohol på systemet, yrkesarbeta, 
vara ålderspensionärer). Den andra sorten består i mer informella regler. 
Dessa kan exempelvis handla om att vissa aktiviteter ofta uppfattas som 
mer typiska eller normala att ägna sig åt under vissa faser av livet än under 
andra. Den som bryter mot denna typ av informella regler hamnar knappast 
i fängelse, blir hämtade av polisen eller behöver böta, men kan bli föremål 
för kommentarer och förvånade blickar från människor i omgivningen. 
Holstein och Gubrium (2000; se även Neugarten & Hagestad, 1976) 
använder begreppen off time och on time för att begreppsliggöra hur 
normalitet och avvikelse många gånger definieras genom att en persons 
handlingar och egenskaper jämförs med ett slags informella tidtabeller. Att 
vara on time betyder att uppfattas såsom människor i den aktuella åldern 
förväntas vara, medan off time handlar om att avvika från det förväntade 
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eller normala i en viss ålder eller fas av livet. Att i vissa åldrar uppföra sig 
på ett sätt som betraktas som typiskt för barn kan exempelvis medföra att 
man blir betraktad och benämnd som barnslig, det vill säga som off time.  

Av redogörelsen ovan följer att social och kronologisk ålder är nära 
länkade till varandra. Vissa kronologiska åldrar och faser av livet 
förknippas med vissa sociala förväntningar och uppfattningar om vad som 
hör till eller är typiskt, och andra kronologiska åldrar (och faser av livet) 
med andra.  Det är också den kronologiska åldern som placerar in oss i den 
sociala strukturen via exempelvis rättigheter och skyldigheter som utgår 
från bestämda kronologiska åldersgränser (myndighetsålder, pensionsålder 
etc.) (Hockey & James, 2003).  

Socialt och kulturellt konstruerade fenomen under omprövning 
Som socialt och kulturellt konstruerade fenomen är åldersnormer inte givna 
en gång för alla, utan föremål för (om)förhandling och förändring (Hockey 
& James, 2003; Neugarten & Hagestad, 1976). Detsamma gäller 
livsfaserna som sådana. Även om alla kulturer, i alla tider, tycks ha haft 
någon form av åldersuppdelning (Andersson, 2002; Jönson, 2001; 
Neugarten & Hagestad, 1976; Närvänen, 1994) varierar såväl antalet faser 
som tidpunkten för inträde/utträde ur dessa. Ett exempel på en aktuell 
livsloppsförändring, som Hockey och James (2003; se även t.ex. Hunt, 
2005) kommenterar, är hur en pågående utveckling mot ett mer flexibelt 
arbetsliv och en ny och ljusare syn på pensionärslivet gör det svårt att 
förutsäga åldrandets konsekvenser och innebörder för dagens människor. 
En del vill till och med göra gällande att vi idag befinner oss i en ny 
postmodern era där olika livsstilar och identiteter kan väljas fritt och där 
sociala strukturer som klass, genus, etnicitet och ålder håller på att förlora 
sin betydelse (Bury, 2000; Hockey & James, 2003). Andra har påpekat att 
utvecklingen samtidigt kan gå åt olika håll: att samhället i vissa hänseenden 
kan bli alltmer åldersmedvetet, medan ålderns betydelse i andra 
hänseenden minskar (Neugarten & Hagestad, 1976). 

Närliggande och aktuella exempel på hur åldersnormer förhandlas 
och omprövas kan hämtas från 2000-talets svenska socialpolitiska debatt 
(Jönson & Taghizadeh Larsson, under tryckning).4 2002 avlämnade den 
                                                 
4 Se Nilsson (2008) för en analys av hur äldre som språklig och social kategori samt 
åldrande som process konstrueras i den parlamentariska Äldreberedningen Senior 2005. 
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parlamentariska Äldreberedningen Senior 2005 ett omfattande 
diskussionsbetänkande med titeln ”Riv ålderstrappan! Livslopp i 
förändring” (SOU 2002:29). Detta slagord lades fram som en lösning på ett 
välkänt demografiskt larm. År 2030 kommer nästan 25 procent av 
befolkningen att vara över 65 år, jämfört med 17 procent idag och tio 
procent för 60 år sedan. Samtidigt har antalet år i yrkesverksamhet stadigt 
minskat under 1900-talet. Eftersom den utvecklingen är ekonomiskt 
ohållbar är det angeläget att etablera en ny syn på livsloppet. I sitt 
betänkande förespråkade beredningen en ökad individualisering av 
livsloppet och ett avskaffande av de åldersnormer som idag styr 
möjligheterna till samhällelig delaktighet och inflytande. Utredningen 
vände sig mot att livsloppet under det senaste seklet ”kronologiserats i tre 
separata fack: skolgång, arbete och livet efter pensioneringen” (SOU 
2002:29, s. 18). Som ett alternativ skisserade beredningen en vision av ”ett 
samhälle där ålder och äldre blir allt mer ointressanta begrepp” (s. 13, 
kursivering i original).  Förverkligandet av visionen presenterades i termer 
av fyra nycklar eller verktyg:  

 
Riv ålderstrappan – forma flexiblare livsloppsmönster 
Bryt åldersbarriärer 
Planera för aktivt åldrande 
Stärk ömsesidighet och ansvarstagande över generationsgränser 

 
En särskild rapport om problemet med ”ålderism” sammanställd av 
socialgerontologen Lars Andersson bifogades till utredningen. 
Äldreberedningens inriktning på åldersirrelevans var inspirerad av en 
vision som förts fram av Neugarten och Hagestad (1976) och som 
Andersson citerade i sin rapport.  Med den uttalade ambitionen att förlänga 
en åldrande befolknings arbetsliv betonade beredningen att äldre människor 
skulle uppfattas som produktiva samhällsmedborgare. Äldreberedningen 
ifrågasatte även huruvida ”äldre” är en relevant kategori och reste frågan 
om framtidens seniorer kommer att ta över den ”pensionärsroll” som 
formats eller anse sig ”ha pension” och därmed trotsa förväntningar om hur 
man bör bete sig efter pensioneringen. Beredningen föreslog att utbildning, 
arbete, samhällsengagemang och fritid skulle bli ”parallella spår” under 
livet snarare än aktiviteter som associeras med vissa åldrar. På det sättet ska 
människor frigöras från roller och begränsande förväntningar som hänger 
samman med en traditionell indelning av livsloppet i separata faser.   
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Ett annat samtida exempel på förhandling och omprövning av 
åldersnormer är den diskrimineringslag (SFS 2008:567) som helt nyligen 
trätt i kraft i Sverige.5 Det är en lag som vid sidan av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning även omfattar 
ålder. I våra närmaste grannländer, Finland och Danmark, har man infört 
regler mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och under de senaste 
åren har möjligheterna för svenskarna att stanna kvar i arbetslivet längre 
upp i åren ökat. Det nya pensionssystemet med rätt att vara anställd efter 65 
och avdrag för den som väljer att sluta sitt yrkesarbete dessförinnan, utgör 
så kallade mjuka incitament för senare pensionering (SCB 2006:49). Vid 
sidan om befintlig forskning om vad det kan innebära att åldras med 
funktionshinder utgör den parlamentariska Äldreberedningen Senior 2005 
ett exempel på en text som genom sin inriktning på åldersnormer är särskilt 
relevant för denna studie, och som resultaten kommer att diskuteras i 
förhållande till.  Detsamma gäller samtida förändringar mot en mer flexibel 
pensionsålder och det sätt på vilket livet som ålderspensionär tycks vara 
under omvandling.  

Men samtidigt som åldersnormer uppenbarligen är föremål för 
förhandling finns det också anledning att tro att, åtminstone vissa, sådana 
enhetliga uppfattningar är relativt motståndskraftiga mot förändring. Som 
ett belägg för detta kommenterar Ginn och Arber (1995) hur uppfattningar 
om att människors inlärningsförmåga generellt sett avtar med stigande 
ålder fortsätter att leva vidare trots brist på vetenskapligt stöd för att det är 
på det sättet. Den mer allmänt hållna uppfattningen om sjukdom och 
funktionsnedsättning som något som snarast hör till att bli äldre och vara 
gammal kan dessutom, genom att vara bunden till gällande kunskap och 
statistik, förstås som en ”konstruktion i svag mening” (Kylhammar, 2004, 
s. 226) och därmed också som förhållandevis svår att förändra. Studier har 
exempelvis visat att gånghastigheten, generellt sett, successivt börjar 
minska i 70-årsåldern och att alla kroppens organ genomgår förändringar 
under en människas livstid. Många lever dock utan några påtagliga 
funktionsnedsättningar högt upp i åldrarna (Thompson, 2004). 

                                                 
5 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. 
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Funktionshinder, funktionsnedsättning och 
funktionstillstånd 

I oktober 2007 gick Socialstyrelsens terminologiråd ut med ett beslut om 
revidering av termerna funktionsnedsättning, funktionshinder och 
handikapp (Socialstyrelsen, 2007, oktober). Beslutet innebär att 
funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre ska användas som 
synonymer. Termen handikapp, som tidigare har använts för att definiera 
de begränsningar som en individ med funktionsnedsättning möter i en 
(handikappande) omgivning utgår och ersätts av funktionshinder. Enligt 
den nya definitionen är således inte funktionshinder ”något som en person 
har utan det är omgivningen som är funktionshindrande” (ibid.). 
Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen (2007, oktober) som: 
”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Den 
nya definitionen överensstämmer med hur många brittiska 
handikappforskare och företrädare för den så kallade sociala modellen (the 
social model) under längre tid har använt, och hållit isär, begreppen 
impairment (funktionsnedsättning) och disability (funktionshinder), det vill 
säga de hinder och/eller det förtryck som begränsar och drabbar personer 
med funktionsnedsättningar.6  Terminologirådets beslut kan dessutom ses 
som ännu ett bidrag till den livaktiga begreppsdiskussion som under de 
senaste decennierna förts av handikappforskare, handikappaktivister och i 
socialpolitiska sammanhang och som rört hur dessa begrepp bäst 
definieras.7 Den förda debatten, och de olika definitioner som diskuterats, 
behandlas på klargörande sätt av exempelvis Barnes och Mercer (2000), 
Grönvik (2007) och Shakespeare (2006).  

                                                 
6 Den sociala modellen kan hänföras till en propå som presenterades 1976 av the Union 
of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) (Siminski, 2003). Modellen 
innebär att funktionsnedsättningens (impairment) existens i den funktionshindrade 
personens kropp erkänns som ett fysiskt faktum, samtidigt som funktionshinder 
(disability) särskiljs från individen och kroppen och ses som ett helt igenom socialt 
fenomen, orsakat av det omgivande samhället. Modellen har också kopplats samman 
med teorier om förtryck utifrån ett synsätt som bygger på att icke-funktionshindrade 
människor vinner ekonomiskt och statusmässigt på ett samhällssystem som utestänger 
funktionshindrade personer (ibid.).  
7 Huruvida denna språkliga uppmärksamhet har bidragit till att förändra synen på 
människor som lever med funktionsnedsättningar förefaller dock oklar (Patterson & 
Witten, refererade i Fox & Giles, 1996). 
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Den här studien utgår från ett delvis annorlunda, mer öppet och 
prövande förhållningssätt än vad Socialstyrelsen rekommenderar. Det 
innebär att studien är inriktad på det som i den nya definitionen benämns 
som funktionsnedsättningar och funktionshinder, men också på andra 
funktionsnedsättnings- eller funktionshinderrelaterade aspekter som inte 
ryms i Socialstyrelsens definition. När jag formulerar studiens 
forskningsfråga som att ”förstå (vilka betydelser social/t och kronologisk/t 
ålder/åldrande kan ha för) hur människor som lever med 
funktionsnedsättningar upplever och förhåller sig till det egna hälso- och 
funktionstillståndet, sig själva och det egna livet med funktionshinder” så 
innebär det därmed att intresset är riktat mot alla möjliga innebörder som 
ett liv med funktionsnedsättningar kan tänkas ha (och som kan tolkas som 
på något sätt relaterade till socialt och kronologiskt åldrande). Samtidigt är 
sökarljuset riktat mot just de erfarenheter och förhållningssätt som förstås 
som att de på något sätt har att göra med funktionshinder och 
funktionsnedsättningar. Min utgångspunkt har varit att sådana 
funktionsnedsättnings- eller funktionshinderspecifika upplevelser och 
förhållningssätt kan handla om allt ifrån hur det egna kroppsliga 
funktionstillståndet, funktionsnedsättningen, upplevs och hanteras, till hur 
man förhåller sig till hinder som man exempelvis som rullstolsburen möter 
i omgivningen. Jag har också utgått från att det kan handla om sådant som 
att ha lämnat yrkeslivet vid förhållandevis unga år av anledningar som på 
något sätt haft att göra med det egna funktionstillståndet (att själv ha valt 
att lämna sitt arbete av den anledningen, eller ha tvingats till det därför att 
arbetsgivaren inte velat eller haft möjlighet att anpassa arbetsplatsen) och 
om förhållningssätt till eventuella ekonomiska konsekvenser av detta. Jag 
har även utgått från att det kan röra sig om erfarenheter av att utifrån en 
kategorisering som funktionshindrad bli bemött på ett särskilt sätt, eller 
erfarenheter av olika typer av insatser eller hjälpmedel som är särskilt 
utformade eller riktade till personer med funktionshinder. Jag har också 
varit öppen för att intervjuerna kan göra mig uppmärksam på ytterligare 
funktionsnedsättningsrelaterade (men därmed inte nödvändigtvis 
funktionsnedsättningsorsakade) innebörder som jag inte i förväg förutsett. 
Därtill har jag varit öppen för att ett liv med funktionsnedsättningar kan ha 
såväl negativa som positiva innebörder för individer. Utgångspunkten 
ligger i linje med forskningsansatser som har beskrivits av exempelvis 
Gustavsson (2004) och Shakespeare (2006; se även Danemark & 
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Gellerstedt, 2004; Van der Ven, Post, de Witte & van den Heuvel, 2005; 
Williams, 1999). Så här menar den brittiske handikappforskaren 
Shakespeare att begreppet funktionshinder (disability) med fördel kan 
användas: 

 
Rather than reserving the term disability for ”impairment effects” 
or ”oppression” or ”barriers”, I would rather use the term broadly 
to describe the whole interplay of factors which make up the 
experience of  people with impairments. Impairment is a 
necessary but not sufficient element in the disability relationship. 
(Shakespeare, 2006, s. 58) 

 
På liknande sätt diskuterar den svenske handikappforskaren Gustavsson: 

 
a theoretical perspective that rejects assumptions about any 
primordial analytical level and rather takes a programmatic 
position in favour of studying disability on several analytical levels 
(Gustavsson, 2004, s. 62) 

   
Till detta ska läggas att vad som räknas som fysisk funktionsnedsättning 
(eller impairment) inte är självklart eller biologiskt givet. För det första är 
begreppet i sig inte särskilt gammalt utan närmast att betrakta som en så 
kallad ”uppfunnen modern kategori” (invented modern category) (Jenkins, 
2003, s. 166), vars existens och inflytande är utmärkande för moderna 
samhällen där vetenskapens och organisationernas omfattning och 
betydelse är stor och därmed också behovet av att kunna klassificera och 
räkna människor.8 Som redan har berörts, och som är en central 
utgångspunkt för denna studie, tycks dessutom synen på ett visst 
funktionstillstånd kunna variera med personens ålder. I själva verket 
                                                 
8 Med stöd i Foucaults och Hackings teoretiska tänkanden erbjuder Jenkins (2003) ett 
sätt att förstå uppkomsten av sådana begrepp eller sociala kategorier – dit inte bara 
funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionshindrade, utan även exempelvis 
äldre, invandrare och missbrukare – kan räknas. Det innebär att sociala kategoriers 
tillkomst betraktas som nära sammanhängande med uppkomsten av ett matematiskt och 
vetenskapligt synsätt på världen.  Genom statistiken och vetenskapen förvandlades 
människors vardagliga erfarenheter och föreställningar till precisa, objektiva data väl 
anpassade till byråkratins behov. Många sociala kategorier uppfanns helt enkelt för att 
människor skulle kunna räknas. Jenkins använder utvecklingsstörning som ett konkret 
exempel på en sådan invented modern category. De människor som tidigare betraktades 
som lite långsamma eller annorlunda omvandlades via vetenskapen till en distinkt 
befolkningskategori vars legitimitet sammanhänger med medicinsk diagnostisering: 
testning.  
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innebär studiens inriktning i sig en problematisering av en syn på 
funktionsnedsättningars innebörder som stabila och oföränderliga. Studiens 
utgångspunkt är en syn på funktionsnedsättningar som både kroppsliga och 
sociala fenomen. 

  Å andra sidan är det sannolikt så att många av de 
funktionstillstånd som i dagens Sverige ofta räknas som fysiska 
funktionsnedsättningar (eller som fysiska funktionshinder, handikapp 
och/eller kroniska sjukdomar) på ett övergripande plan uppfattas på relativt 
likartade sätt (som sjukdom eller handikapp eller som en form av kroppslig 
annorlundahet) av många människor i stora delar av världen. Det som i 
denna studie definieras som fysiska funktionsnedsättningar är sådana 
funktionstillstånd. Den definition av funktionsnedsättning som studien 
utgår ifrån ligger därmed i hög grad i linje med den brittiska 
handikappforskaren Thomas definition av impairment som:  
 

those variations in the structure, function and workings of bodies 
which in Western culture are medically defined as significant 
abnormalities and pathologies.  (Thomas, 1999, s. 8) 
 

Så till begreppet funktionstillstånd, eller hälso- och funktionstillstånd som 
också används. Anledningarna till att jag har valt att använda mig av detta 
begrepp är flera. Förhoppningsvis kan en sådan varierad 
begreppsanvändning bidra till att studien uppfattas som mer angelägen för 
personer som är vana vid en gerontologisk terminologi där begreppet 
funktionshinder är förhållandevis ovanligt (jfr Kane, 2007), och där 
funktionsrelaterade aspekter av människors liv traditionellt definierats just i 
termer av funktion och hälsa (Priestley, 2006). Dessutom är ett hälso- och 
funktionstillstånd något som alla har, och därmed också något som jag tror 
och hoppas att fler personer än de som för närvarande lever med 
funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kan identifiera sig med.9  

                                                 
9 Begreppet funktionstillstånd förekommer i den svenska versionen av WHO: s 
internationella klassifikationssystem International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) som antogs 2001 (Socialstyrelsen, 2003, augusti).  
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”Människor i dagens Sverige” 

Att åldrandets innebörder – om än i olika utsträckning – förändras över tid 
och kan skilja sig åt i olika sociala och kulturella sammanhang är ett av 
motiven till att studien har avgränsats till att gälla människor som lever i 
dagens Sverige, men utesluter givetvis inte att undersökningens resultat kan 
ha en vidare relevans. Den ovan kommenterade svårigheten att förutsäga 
åldrandets konsekvenser och innebörder för dagens människor, samt det 
faktum att åldersnormer är föremål för omprövning inom svensk 
socialpolitik, pekar dessutom mot att det kan vara särskilt angeläget att 
studera åldersnormers betydelse för samtida svenskar. Och då särskilt för 
dem som befinner sig i livssituationer som knappast uppmärksammas i den 
socialpolitiska utredning (SOU 2002:29, 2003:91) som har förändring eller 
slopande av åldersnormer högt upp på agendan. Till dessa hör personer 
som befinner sig i åldrarna kring 65 med ett långt liv med funktionshinder 
bakom sig.10   

Ett livsloppsperspektiv 
En viktig utgångspunkt för studien är dessutom att människors upplevelser 
av, och förhållningssätt till, ett liv med funktionshinder – liksom 
människors liv, ställningstaganden och livserfarenheter överhuvudtaget – 
påverkas av (och påverkar) det specifika historiska och samhälleliga 
sammanhang som hon lever sitt liv i. Centralt för det livsloppsperspektiv 
studien ansluter sig till, främst metodologiskt men också i detta mer 
teoretiska avseende, är att individens lokalisering i historien, det vill säga i 
tid och rum, får stor inverkan på hur hennes liv kommer att gestalta sig 
(Giele & Elder, 1998).  Individens biografi ses som formad genom 
samspelet mellan individens tid och händelser och förhållanden relaterade 
till den historiska tid under vilken hon/han lever (Hareven, 2000; Mills, 
2000). Livsloppsperspektivet innebär i studien att jag, utöver att 
uppmärksamma den över tid föränderliga sociala struktur som social ålder 
och åldersnormer betraktas som, har eftersträvat att i viss utsträckning 
                                                 
10  I Äldreberedningens slutbetänkande (SOU 2003:91) kommenteras att åldrandet och 
äldre människors förhållanden bör uppmärksammas vid studier av funktionshinder. 
Slutbetänkandet hade föregåtts av att DHR (De Handikappades Riksförbund) i ett 
remissyttrande kritiserat Äldreberedningen för att i utredningen knappt ha berört 
personer som varit funktionshindrade under större delen av sitt liv.  
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förankra de intervjuades förhållningssätt och erfarenheter i en övergripande 
svensk samhällelig och handikappolitisk kontext.   

Varför skulle ålder och åldrande betyda något speciellt?  

Det finns flera anledningar att tro att ålder, åldrande och åldersnormer kan 
ha speciella innebörder för människor som lever med funktionsnedsätt-
ningar. Det gäller inte minst för dem som har ett relativt långt liv med 
funktionshinder att se tillbaka på. Bland annat pekar tidigare forskning mot 
att det kan vara på det sättet.  

Tidigare forskning  
I det följande redogör jag för forskning som berör ålderns och åldrandets 
betydelser för människor som lever med fysiska funktionsnedsättningar och 
har gjort så under lång tid. Jag redogör dessutom för ett antal studier som 
berör vad åldern kan innebära för människors erfarenheter av att få en mer 
omfattande funktionsnedsättning. För tydlighetens skull har jag i översikten 
eftersträvat en analytisk uppdelning mellan resonemang utan explicit 
koppling till empiriska iakttagelser (teorier) och uttryckligen empiriskt 
grundade diskussioner och slutsatser (empiriska studier). Därmed inte sagt 
att empiriska studier skulle vara fria från teoretiska antaganden. 
 
Särskilt utsatt som äldre med funktionshinder 
En del av den samhällsvetenskapligt inriktade forskning som berör vad det 
kan innebära att åldras med funktionshinder ligger i linje med en välkänd 
teoretisk tankegång om att medlemskap i två problemkategorier leder till en 
särskild eller dubbel utsatthet. En kombination av olika underordningar 
antas medföra större risk för diskriminering och andra former av problem.  
 
Teorier 
Anglosaxiska och nordiska äldre- och handikappforskare har exempelvis 
kommenterat kategorierna äldre funktionshindrade och funktionshindrade 
äldre som innehavare av en dubbelt stigmatiserad position (Iwakuma, 2001; 
Thorsen, 2003), i riskområdet för ”double jeopardy” (Walker & Walker, 
1998) och som föremål för ”double doses of prejudice and discrimination” 
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(Sheets, 2005, s. 37). Den typ av problematik som har lyfts fram i dessa 
diskussioner är att vare sig verksamheter riktade till kategorin äldre eller 
kategorin funktionshindrade erbjuder adekvata aktiviteter eller ett adekvat 
sammanhang för människor som uppnått pensionsåldern efter ett långt liv 
med funktionsnedsättningar. En annan komplikation som har diskuterats är 
att denna oklara kategori inte uppfattas passa in, inte vara önskvärd, i 
verksamheter där man förväntas vara antingen en frisk äldre person eller 
yngre person med funktionshinder.  
   
Empiriska studier 
Det finns även exempel på empiriska studier som stödjer teorin om en 
särskild eller dubbel utsatthet med stigande ålder. Hit hör de brittiska 
handikappforskarna Zarb och Olivers (Zarb & Oliver, 1993; Zarb, 1993a, 
b) studie om att åldras med fysiska funktionshinder. Undersökningen utgör 
ett av få omfattande forskningsprojekt med ambitionen att undersöka vad 
det kan innebära att åldras med funktionshinder utifrån hur människor 
själva uppfattar sin situation. Zarb och Olivers studie liknar på många sätt 
föreliggande studie. Intervjupersonernas åldrar, hur lång tid de anser sig ha 
levt med funktionsnedsättningar och de diagnoser de har överensstämmer 
ganska väl. I de empiriska kapitlen hänvisar jag ett flertal gånger till Zarb 
och Olivers slutsatser. Det kan därför vara på sin plats att beskriva den 
brittiska studien mer utförligt.  

Studien bygger på muntliga och skriftliga redogörelser från 
sammanlagt cirka 300 ”äldre funktionshindrade” (older disabled) personer. 
Med 125 av dessa har även djupintervjuer genomförts. Personerna har, 
enligt egen definition, levt med funktionsnedsättningar under minst 20 år. 
Deras åldrar varierar mellan 40 och 80 år; hälften är mellan 60 och 79 år. 
Studiens fokus är praktiska konsekvenser av att åldras med funktionshinder 
samt hur de befintliga stödsystemen svarar upp mot hur de äldre 
funktionshindrade personerna själva definierar sina behov. Zarb och Oliver 
är inte särskilt tydliga med vad de avser med åldrande. Den slutsats jag drar 
är dock att deras åldrandebegrepp omfattar kronologiska, 
biologiska/fysiska och erfarenhetsmässiga (det intervjupersonerna själva 
beskriver som åldranderelaterat) dimensioner. Studien ger en 
förhållandevis mörk bild av den aktuella gruppens levnadsvillor. Dess 
viktigaste slutsatser sammanfattas på följande sätt:  
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many older people feel that their needs – and even their existence - 
have been overlooked. Many are anxious about the future and feel 
that their independence is being threatened by the lack of 
appropriate and acceptable supportive resources. There are many 
obstacles to older disabled people being able to articulate their 
needs – and most important of all – have their voices heard. (Zarb 
& Oliver, 1993) 11

 
Författarna kommenterar emellertid också, vilket kan framstå en smula 
paradoxalt, att intervjupersonerna trots sina negativa erfarenheter av att 
åldras med funktionshinder på många sätt uppvisade en mycket positiv syn 
på sig själva och de flesta såg med spänd förväntan framåt. 

En annan studie som belyser människors erfarenheter av att åldras 
med fysiska funktionsnedsättningar är Pentland, Walker, Minnes, 
Tremblay, Brouwer och Goulds (2002) kanadensiska, kvalitativa 
intervjustudie (fokusgruppintervjuer samt individuella intervjuer med 19 
personer) med sammanlagt 29 kvinnor i åldrarna 35-70 år som har levt med 
ryggmärgsskada i 3-38 år. Studiens syfte är ”to identify age-related 
changes reported by the women with spinal cord injury, their worries and 
concerns, the strategies and resources they find useful and what they feel 
they need to age successfully” (s. 377). Undersökningens resultat 
överensstämmer på många sätt med Zarb och Olivers (1993) slutsatser. De 
ligger dessutom i linje med vad som framkommit i de tidigare 
(kanadensiska) studier om att åldras med fysiska funktionsnedsättningar, 
företrädelsevis ryggmärgsskador, som resultatet från intervjuerna jämförs 
med:  

 
the women reported that with age they are feeling less financially 
secure, are experiencing more symptoms and physical 
deterioration, fatigue and are decreasing their activity levels. These 
findings are consistent with both our examination of women aging 
with lifelong disabilities other than spinal cord injury and men 
aging with spinal cord injury.  (Pentland et al., 2002, s. 384) 

 
Även i Pentlands et al. artikel saknas ett tydliggörande av vad författarna 
avser med begreppet åldrande. Min bedömning är dock att det rör sig om 
en rad olika typer av erfarna förändringar över tid som de intervjuade 

                                                 
11 Avsaknaden av sidhänvisningar vid citat från den aktuella rapporten beror på att den 
numera endast är tillgänglig via Internet i ett dokument utan sidnumrering. 
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personerna ger uttryck för, det vill säga förändringar som skett samtidigt 
som individerna har blivit kronologiskt äldre. Till detta ska läggas att vid 
en närmare granskning av de studier som Pentland et al. (2002) jämför 
resultatet med framkommer att en av dem – en kvantitativ tvärsnittsstudie 
av Pentland, McColl och Rosenthal (1995) – inte bara visar på ett samband 
mellan stigande ålder och en ökad fysisk och ekonomisk utsatthet, utan 
också på ett samband mellan hög ålder och en ökad livskvalitet.12  Pentland 
et al. (1995) tolkar med viss försiktighet detta resultat som en möjlig 
kohorteffekt, det vill säga som att det kan ha att göra med att förväntningar 
och värderingar skiljer sig åt mellan grupper av människor födda vid olika 
historiska tidpunkter, men framhåller också behovet av longitudinella 
studier för att öka kunskapen om fenomenets orsaker. 
   
Mindre utsatt och annorlunda i högre åldrar  
Om en del av den befintliga forskningen om funktionshinder och åldrande 
kan sammanföras under teorin om en särskild eller dubbel utsatthet, pekar 
en annan del – i överensstämmelse med det ovan kommenterade resultatet 
från Pentlands et al. (1995) studie – snarare mot att livet med 
funktionshinder skulle bli lättare eller relativt sett mindre utsatt med 
stigande ålder. Mycket av denna forskning kan betraktas som argument för 
den så kallade utjämningshypotes (the levelling hypothesis) som har 
använts i diskussioner om vad det kan betyda att bli äldre för medlemmar i 
klass- och etnicitetsmässigt utsatta grupper (Calasanti & Slevin, 2001, s. 
38). Hypotesen går i korthet ut på att en tidigare ojämlikhet jämnas ut i 
högre åldrar eftersom de mer gynnade grupperna då får det mer 
problematiskt. I enlighet med utjämningshypotesen skulle följaktligen 
personer som lever med funktionshinder i högre åldrar, eller som 
ålderspensionärer, på olika sätt hamna i en position mer lik sina icke 
funktionshindrade åldersgelikar.  

I linje med ett sådant resonemang kommenterar Priestley skillnader 
när det gäller förhållningssätt till funktionsnedsättningar i olika åldrar på 
följande sätt:   

 
While impairment characteristics at birth and in childhood have 

                                                 
12 Att studien är en tvärsnittsundersökning (n.d.) innebär att ett antal individer i olika 
åldrar intervjuats vid ett tillfälle. Detta till skillnad från en longitudinell undersökning 
(n.d.) som innebär att man följer ett antal individer över tiden och gör upprepade 
mätningar på samma individ. 
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long been constructed as particularly aberrant or untimely, 
impairments and functional limitations in old age has been 
constructed as something of a generational norm, if not a defining 
characteristic of becoming old. So, we might argue that impaired 
bodies cease to be ”out of place” or ”special” in old age when 
compared to other generational locations.  (Priestley, 2006, s. 86) 
 

Teorier 
Hey föreslår i en diskussion rörande det ökande antalet personer med tidigt 
förvärvade funktionsnedsättningar som numera uppnår hög ålder att:  

 
many adults will increasingly ”blend in” as they age, for example 
people with visual impairments in elderly residential homes, where 
most people have some difficulty with sight. (Hey, refererad i 
Iwakuma, 2001, s. 220) 

 
På ett sätt som också ger anledning att tro att livet med funktionshinder 
skulle bli relativt mindre utsatt med stigande ålder kommenterar Tornstam 
(2005) vikten av att vara medveten om samspelet mellan individuella 
upplevelser och samhälleliga förväntningar på människor i olika åldrar, för 
att kunna förstå varför exempelvis ”handikappade ungdomar och 
förtidspensionärer utsätts för större psykiska påfrestningar än äldre 
handikappade och pensionärer” (s.22).13  

I en livaktig diskussion inom medicinsk sociologi som knyter an till 
Burys (1982) begrepp ”biografiskt brott” (biographical disruption) har det 
förts fram argument för att det skulle upplevas som relativt oproblematiskt 
att få en funktionsnedsättning i högre åldrar. Priestley (2006) föreslår att: 
”the onset of impairment in later life reinforces the biographical identity 
rather than disrupting it” (s. 87). Priestley föreslår också att en förklaring 
till varför äldre personer med funktionshinder har hamnat utanför 
handikappdebatten kan ligga i att funktionsnedsättningar uppfattas som 
mindre av ett brott i hög ålder.  
  
Empiriska studier 
Utjämningshypotesen får ett visst stöd i Jeppsson Grassmans (1986, 1988, 
2001, 2003a, 2005, 2008) prospektiva kvalitativa intervjustudie där en 
grupp människor med kronisk sjukdom och synskada följts under 25 år. 
                                                 
13 Huruvida Tornstams resonemang närmast är att betrakta som en teori eller som en 
slutsats dragen från en eller flera empiriska studier har jag tyvärr inte kunnat avgöra.  
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Jeppsson Grassmans studie är för övrigt den enda svenska undersökning 
jag har funnit som undersökt individers egna erfarenheter av att bli äldre 
med fysiska funktionsnedsättningar som har uppkommit tidigare under 
livet. Syftet med studien var från början att undersöka hur arbete och 
arbetsliv påverkas av svåra funktionshinder. Från det tredje 
datainsamlingstillfället vidgades studien till att omfatta andra livsområden 
och riktades ”mot att studera hur människor lever många år med kronisk 
sjukdom och funktionshinder och hur den förändrings- och 
anpassningsprocess som sjukdom och funktionshinder medför gestaltar sig” 
(Jeppsson Grassman, 2008, s. 55). Samtliga intervjupersoner har levt med 
kronisk sjukdom under större delen av sina liv och helt eller delvis förlorat 
synen någon gång i 25-45-årsåldern. Vid den första intervjuomgången 1981 
bestod populationen av 14 individer i åldrarna 30-45 år. Därefter har 
ytterligare fyra intervjuomgångar genomförts. Vid det senaste 
intervjutillfället, 2006, fanns tio av personerna fortfarande i livet (Jeppsson 
Grassman, 2008). Studien belyser hur flera aspekter som på ett eller annat 
sätt är förknippade med funktionsnedsättningen framstår som relaterade till 
tid på ett komplext sätt.  Exempelvis tilltog flera av intervjupersonernas 
synskada med tiden, tillsammans med en oro och medvetenhet om 
sjukdomens konsekvenser och livets bräcklighet. Vid det fjärde 
intervjutillfället framstod emellertid intervjupersonernas situation allmänt 
sett som mindre dramatisk än tidigare (Jeppsson Grassman, 2003a, s. 90). 
Detta tolkar författaren med viss försiktighet som ett åldersrelaterat 
fenomen förknippat med att intervjupersonerna vid detta tillfälle tycktes 
uppfatta sig som mer on time med socialt förväntade roller. De som hade 
lämnat arbetslivet ”i förtid” hade exempelvis mindre anledning att känna 
sig avvikande i en ålder när människor ”normalt sett” förväntas gå i 
pension. Även i den femte delstudien (Jeppsson Grassman, 2008) 
behandlas fenomen som författaren förstår som potentiellt åldersrelaterade. 
Exempelvis beskrivs hur en av de intervjuade personerna, 67 år gammal, 
uppfattade det som mindre problematiskt att använda sin vita käpp 
eftersom han med ”ålderns rätt” inte längre kände sig så avvikande med 
den.  

Till andra empiriska studier som pekar mot att livet med 
funktionshinder skulle bli lättare, eller mindre annorlunda, med stigande 
ålder hör en kvantitativ attitydundersökning av Tornstam (1985) som visar 
att sjuklighet och beroende uppfattas som mer frånstötande hos medelålders 
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än hos äldre. Författaren tolkar resultatet som ett uttryck för stereotypa 
föreställningar om ålderdomens naturliga skröplighet som i sin tur kan 
tänkas minska ett sjukdoms- och beroendestigma för den som har en 
relativt hög kronologisk ålder och funktionsnedsättning. Tilläggas bör att 
studien handlar om attityder till andra, och inte om hur människor i olika 
åldrar uppfattar sig själva eller det egna funktionstillståndet. Även Priestley 
(2003b) belyser i en kvalitativ studie hur funktionsnedsättningar hos andra 
kan uppfattas som mindre anmärkningsvärda om personerna ifråga uppnått 
en förhållandevis hög ålder. I studien framkommer att brittiska handläggare 
(local service providers) och stödgrupper inte betraktade de äldre personer 
de arbetade med som ”funktionshindrade” så länge de kunde göra vad en 
”normal äldre person kunde göra”.  

Det finns också studier som belyser hur genus kan vara inbäddat i 
människors förhållandevis positivt laddade erfarenheter av att leva med 
funktionsnedsättningar i högre åldrar. Mot bakgrund av en kvalitativ studie 
om manlighet och funktionshinder, baserad på intervjuer med tio män i 
åldrarna 16-72 som efter en olycka, kronisk sjukdom eller sedan födseln 
lever med funktionshinder, föreslår Gerschick och Miller (1994) att de tre 
skilda förhållningssätt till dominerande manlighetsideal som förekommer i 
intervjumaterialet (reformulation, reliance, rejection) dels kan ha att göra 
med när i livet funktionsnedsättningen/arna uppkommit, dels med hur 
gammal personen är. När det gäller ålderns eventuella betydelse för val av 
förhållningssätt föreslår författarna att detta kan hänga samman med att 
”det under livsloppets senare delar är färre förväntningar på en man” (at 
later stages in life there may be fewer expectations of a man) (s. 53). 

Även Siminskis (2003) kvantitativa enkätstudie stödjer tesen om att 
livet med funktionshinder skulle kunna vara mindre utsatt i högre åldrar 
(och mer i lägre), om än på ett delvis annorlunda sätt än ovan refererade 
forskningsresultat, och bara när det gäller vissa specifika 
funktionsnedsättningar.  I Siminskis studie framkom att upplevda och/eller 
tillskrivna funktionsnedsättningar generellt sett var tydligt relaterade till 
kronologisk ålder. Ju äldre personen ifråga var, ju mer funktionshindrad 
uppfattades hon eller han av sig själv och/eller av andra. Det som Siminski 
lyfter fram som särskilt intressant är att vissa funktionsnedsättningar 
uppvisade helt andra mönster, som är svåra att förklara ur ett medicinskt 
perspektiv. ”Handikappande ryggproblem” ökade exempelvis med stigande 
ålder; men bara mellan åldrarna 15-64 år. Därefter minskade frekvensen 
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betydligt. Förutom att detta mönster skulle kunna hänföras till 
arbetsbelastning kommenterar Siminski att en förklaring kan ligga i de 
övriga aktiviteter som människor i olika faser av livet ägnar sig åt, eller 
förväntas ägna sig åt. Siminski föreslår med andra ord att uppfattningar om 
vad som hör till att ägna sig åt efter fyllda 65 på ett konkret plan kan leda 
till att ålderspensionärens kropp, i alla fall ryggen, utsätts för en lägre grad 
av påfrestning än tidigare under livet och att vissa former av 
kroppsrelaterade problem eller funktionshinder därmed kan avta.  

I en studie baserad på kvalitativa intervjuer med 40 personer i 
åldrarna 40-87 knyter Pound, Gompertz och Ebrahim (1998) an till den 
nämnda diskussionen om biografiska brott. Mot bakgrund av 
intervjupersoners beskrivningar av att få en stroke som ”inte så farligt” 
lyfter Pound et al. fram olika anledningar till varför det kan framstå som 
mindre av ett livsbrott att få en funktionsnedsättning för äldre än för yngre 
personer. En handlar om att människor med tiden lär sig att hantera och 
anpassa sig till olika typer av kriser. En annan om att särskilt äldre personer 
ur arbetarklassen helt enkelt har ganska låga förväntningar när det gäller 
hälsotillstånd när de blir gamla och därmed kan uppfatta sjukdom som 
något normalt och förväntat, som något som mer eller mindre hör till. 
Andra empiriska studier som pekar mot att det kan uppfattas som 
förhållandevis on time att under den senare delen av livsloppet få en 
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom är Bury (1997) samt Charles 
och Walters (1998).   
 
Andra skillnader  
Det finns också empiriska studier som belyser hur människor upplever och 
förhåller sig till det egna funktionstillståndet och det egna livet med 
funktionshinder på ett annat sätt i högre åldrar än i lägre som är svåra att 
inordna under någon av de ovan redovisade kategorierna. Hit hör Harrisons 
och Stuifbergens (2005) kvalitativa, retrospektiva studie (baserad på 
upprepade intervjuer, fältanteckningar, livshistorietabeller och 
demografiska frågor) av livserfarenheter hos 25 kvinnor i åldrarna 55-65 
bosatta i Texas, USA, som har levt med polio sedan barndomen. Syftet är 
att bidra med förståelse för erfarenheter av att från barndom till ”senare 
vuxenliv” (later adulthood) åldras med funktionsnedsättningar relaterade 
till polio samt med funktionsnedsättningar mer generellt. Ett av studiens 
resultat är att kvinnorna som unga vuxna pressade sina kroppar för att 
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minimera funktionsnedsättningarnas inverkan på sina dagliga liv och sina 
strävanden att bli självständiga och uppfylla alla de roller som krävdes för 
att ”bli kvinnor i samhället” (be women in society) (s. 743), men att de med 
tiden kom att inse nödvändigheten i att ta hänsyn till sina kroppars behov. 
Vid den tid då studien genomfördes använde kvinnorna olika strategier för 
att inte slita mer på den egna kroppen som vid det här laget gav sig till 
känna genom smärta, utmattning, balansproblem och andningssvårigheter. 
Enligt Harrison och Stuifbergen utgör resultatet ett stöd för att ett 
avtagande funktionstillstånd med stigande ålder inte enbart behöver vara ett 
biologiskt fenomen, utan att psykologiska, sociala och kulturella 
omständigheter kan influera hur man förhåller sig till det egna hälso- och 
funktionstillståndet och därmed också hur mycket funktionstillståndet avtar 
med tiden och vid vilken tidpunkt det börjar avta. Personliga och sociala 
synsätt på kvinnornas åldrar kommenteras som en sådan aspekt av 
betydelse. I likhet med Siminskis ovan kommenterade studie pekar således 
även denna mot att människors funktionstillstånd som sådant kan påverkas 
av åldersrelaterade sociala förväntningar, det vill säga av det som jag kallar 
åldersnormer.  
 
Medicinskt, psykologiskt och omvårdnadsinriktad forskning 
Det finns också ett antal mer medicinskt inriktade, kvantitativa studier som 
visar på olika typer av ålders- eller tidsrelaterade förändringar bland 
människor som under lång tid levt med specifika skador eller 
sjukdomsdiagnoser. Exempel på sådana är Kemp och Ettelson (2001), 
Krause, Kemp och Coker (2000), McColl och Rosenthal (1994) samt 
Whiteneck et al. (1992).  Boken Aging with a Disability. What the 
Clinician Needs to Know (Kemp & Mosqueda, 2004) är en 
sammanställning av kunskap som har erhållits via denna typ av studier och 
som även erbjuder vägledning vid behandling av människor som åldras 
med funktionshinder som funnits med under lång tid. 
 Ageing with a Disability av den amerikanska psykologen 
Trieschmann (1987) kan närmast klassificeras som en lärobok i liv och 
åldrande med fysiska funktionsnedsättningar. Boken bygger dels på 
kvalitativa intervjuer med åtta personer som under lång tid levt med 
funktionsnedsättningar, deras familjer samt med professionella inom 
rehabiliteringsområdet, dels på en översikt av (vid den tiden) befintlig 
kunskap inom området. Tyngdpunkten ligger på medicinska/fysiska 
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aspekter av att under lång tid leva och åldras med fysiska 
funktionsnedsättningar och diagnoser som polio, MS och ryggmärgsskador, 
men även psykosociala och miljörelaterade dimensioner tas upp. I boken 
konstaterar Trieschmann bland annat att människor som har levt med 
funktionshinder under lång tid är en förbisedd grupp, inte bara inom 
forskningen, utan även bland professionella inom medicin och 
rehabilitering.   

I en artikel av Harrison (2003) berörs kvinnors åldrande med vad 
som här kallas ”COD:s” (childhood onset disabilities). Med avstamp i en 
genomgång av tidigare forskning argumenterar författaren för ett 
livsloppsperspektiv när det gäller att en uppnå en för sjuksköterskan 
angelägen helhetssyn på den aktuella gruppen och dess situation.  
 
Svårare att känna sig ung med funktionshinder 
Det finns också tidigare forskning som ger anledning att tro att människor 
som lever med funktionshinder skulle uppleva sin ålder på ett annat sätt än 
andra. En rad kvantitativa och kvalitativa studier har visat att många 
människor, särskilt de som befinner sig i 50-årsåldern eller över, upplever 
(eller beskriver) sig själva som yngre än sin kronologiska ålder, eller i varje 
fall inte som gamla eller äldre (t.ex. Biggs, 1993; Bowling, See-Tai, 
Ebrahim, Gabriel & Solanki, 2005; Hurd, 1999; Paoletti, 2004). I Öbergs 
och Tornstams (2001) kvantitativa enkätstudie framkom exempelvis att en 
tydlig majoritet av de cirka 1250 svenskar i åldrarna 20-85 som besvarade 
enkäten upplevde sig som yngre än sin kronologiska ålder. De flesta 
önskade också vara yngre. Diskrepansen mellan kronologisk och upplevd 
ålder var större bland de högre åldersgrupperna än de lägre.  

Det tycks dock råda en viss (teoretisk) enighet om att 
funktionsnedsättningar, sjukdomar och funktionshinder gör det svårt att 
känna sig ung, alternativt leder till att man upplever sig som äldre eller 
gammal.  
 
Teorier 
Enligt MacFarlane (2004) kan såväl nytillkomna funktionsnedsättningar 
som mötet med en funktionshindrande omgivning ”utan tvivel” bidra till att 
människor känner sig äldre, även vid en relativt låg (kronologisk) ålder: 
”Acquiring an impairment and experiencing disabling barriers occur 
irrespective of age and can certainly add to the image and feeling of 
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becoming ’older’” (s. 190).  Öberg och Tornstam (2001) följer samma spår 
när de kommenterar att: ”the ability to be young is also dependent on a 
relatively good level of health” (s. 27). Men det finns också exempel på 
icke funktionshinderinriktade studier som pekar mot att det inte bara är den 
egna kroppen och det egna hälso- och funktionstillståndet som spelar roll 
för människors möjligheter att uppleva sig som relativt unga.  Exempelvis 
visar Hurd (1999) hur deltagare vid ett seniorcenter i Canada 
(företrädelsevis ”relatively healthy” kvinnor i åldrarna 50 till 90) hänvisar 
till sitt oberoende och sin aktiva livsstil, när de beskriver sig själva som 
”yngre äldre”, eller ungdomliga. I beskrivningar av sig själva som ”inte 
gamla” lyfter deltagarna också fram skillnader mellan sig själva och dem 
som de kallar ”gamla”: de sjukhemsboende, hjälpberoende, stillasittande 
och oengagerade.  
 Att människor som lever med funktionsnedsättningar och 
sjukdomar skulle kunna känna sig unga genom en oberoende och aktiv 
livsstil framstår dock som långt ifrån självklart. Priestley (2006) förhåller 
sig skeptisk till att människor som lever med funktionsnedsättningar och 
funktionshinder skulle ha samma chanser som andra att välja 
”åldersidentitet” genom sin livsstil. Utgångspunkten för Priestleys 
argumention är att de åldersidentiteter som ”framgångsrikt åldrande” 
seniorer relaterar till:  
 

are premised on a view of successful ageing that has no place for 
impairment and disability. Ageing with disability is implicitly 
defined as ”unsuccessful” ageing and adopting a positive identity 
of ageing means distancing oneself from a disabled identity as long 
as possible.  (Priestley, 2006, s. 88)  
 

Liknande synpunkter förs fram av till exempel Blaikie (1999), Cohen 
(2005), Minkler och Holstein (2005) samt Öberg och Tornstam (2001) som 
kommenterar att ett aktivt pensionärsideal riskerar att förstärka stigmat 
kring sjukdomar och funktionsnedsättningar i högre åldrar och bidra till 
marginalisering av en stor grupp (sjuka och funktionshindrade) 
ålderspensionärer.   
 
Empiriska studier 
Empiriska studier som undersöker subjektiv ålder bland människor som 
själva lever (med mer påtagliga) funktionsnedsättningar och 
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sjukdomsdiagnoser lyser med sin frånvaro. Jeppsson Grassman (2005) 
berör dock helt kort detta område i ett antologikapitel baserat på ovan 
nämnda prospektiva, kvalitativa intervjustudie med ett antal personer som 
under lång tid levt med synskada och kronisk sjukdom. Kapitlet öppnar upp 
för att åldersupplevelser hos människor som lever med 
funktionsnedsättningar kan vara mer komplexa än vad de ovan 
kommenterade teorierna antyder:  
 

Det fanns en diskrepans mellan kronologisk ålder och kroppens för 
tidiga åldrande som fick betydelse för upplevelsen av kroppen. Man 
kunde framstå som både ung och gammal på en gång, liksom känna 
sig ung ”inuti” men samtidigt vara medveten om att när det gällde 
funktionsförmåga var han/hon närmast att betrakta som gammal. 
(Jeppsson Grassman, 2005, s. 40)  

Åldersgränser 
En andra anledning att tro att ålder och åldrande kan ha speciella 
innebörder för människor som lever med funktionsnedsättningar är att en 
relativt hög ålder innebär en begränsning av möjligheten till särskilt stöd. 
Den som har fyllt 65 har inte någon lagstadgad rätt att för första gången få 
personlig assistans enligt LSS/LASS och den som redan har personlig 
assistans vid den 65:e födelsedagen har inte rätt att därefter utöka 
assistansen om hjälpbehovet skulle tillta.  Rätten till bidrag till bil och 
ändring av, eller anskaffande av ”särskild anordning” på bilen, slutar helt 
att gälla då man fyller 65. Dessförinnan kan man, om man ”på grund av 
varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 
hand eller att anlita allmänna kommunikationer” (SFS 1988:890) beviljas 
sådan ersättning om man är i behov av bil för sitt arbete, för att delta i 
arbetslivsinriktad utbildning eller för att genomgå rehabilitering. Är man 
under 50 år krävs inte denna koppling till arbete och rehabilitering (ibid.). 
Att bli äldre med funktionshinder kan därtill föra med sig att man i vissa 
socialpolitiska sammanhang slutar att räknas som funktionshindrad, eller 
som en person med funktionshinder, och istället kategoriseras som äldre. 
Själva begreppet ”funktionshinder” kan med andra ord ses som 
åldersrelaterat. 
  
Tillsammans med Håkan Jönson har jag genomfört en textanalytisk studie 
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(Jönson & Taghizadeh Larsson, under tryckning) som erbjuder svar på 
varför det finns åldersgränser i det offentliga stödet riktat till människor 
med funktionshinder. Studien, som jag i det avsnitt som följer redogör för i 
sammanfattad form, belyser hur åldersnormer varit inblandade såväl i 
införandet av insatser som personlig assistans och bilstöd, som i de 
åldersgränser som den aktuella lagstiftningen omfattar. Det är mot 
bakgrund av den studien som jag beskriver de aktuella insatserna, och 
åldersgränserna, som ”åldersnormsrelaterade”.14  
 
Åldersnormer i svensk handikappolitik och lagstiftning 
Efter en omfattande statlig offentlig utredning, 1989 års 
Handikapputredning (SOU 1990:19, 1991:46, 1992:52) infördes 1994 den 
så kallade assistansreformen i Sverige, en reform som bidrog till 
förbättrade förhållanden för personer med långvariga och omfattande 
hjälpbehov som ännu inte fyllt 65 år. Men varför uteslöts då personer över 
65 år? Ett svar som ligger nära till hands är att reformer som omfattar 
människor i alla åldrar kostar mer. Bristande resurser var också den 
anledning till att inte låta reformen omfatta personer som uppnått 65 års 
ålder som presenterades i Handikapputredningen, men beslutet försvarades 
snarare än ursäktades. Och om bristande resurser var orsaken, hur kunde 
det komma sig att de representanter för handikapprörelsen som fanns med i 
utredningskommittén inte protesterade mot åldersgränsen?   

Att personer över en viss ålder inte har samma rättigheter till 
särskilt stöd som människor i yngre åldrar är inte ett unikt svenskt fenomen 
utan förekommer i flera länder (se t.ex. Kane & Kane, 2005; Kennedy & 
Minkler, 1998; Priestley, 2003, 2006; Putnam, 2002).15  Enligt Kane och 

                                                 
14 Huvuddelen av avsnittet om åldersnormer i svensk handikappolitik och lagstiftning 
består i en sammanfattande översättning av artikeln The exclusion of older people in 
disability activism and policies – a case of inadvertent ageism? (Jönson & Taghizadeh 
Larsson, under tryckning). Originalartikelns huvudpoäng, som på bekostnad av poänger 
av större intresse för föreliggande studie är nedtonad i detta sammanhang, är att visa hur 
rörelser som försöker förbättra situationen för förtryckta grupper i sina strävanden kan 
bidra till ålderism och att anti-ålderistisk forskning måste öppna upp för tanken att 
ålderism inte bara handlar om negativa attityder till äldre människor.  
15 I ett antologikapitel om funktionshinder och ålder/åldrande belyser dessutom 
Priestley (2006, s. 86), på ett sätt som ligger i linje med vår analys av 
Handikapputredningen, hur hänvisningar till vad som betraktas som normalt i en viss 
ålder 1999 användes i en större granskning av den brittiska långtidsvården för att 
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Kane (2005) är tendensen att acceptera denna typ av ”ålderism” till viss del 
en konsekvens av att olika ålderskohorter har olika mål och förväntningar, 
en situation som rättfärdigas av sjukvårds- och servicepersonal som 
framställer äldre personer som nöjda med att bo på sjukhem. 
Handikappaktivister verkar inte heller ha brytt sig speciellt mycket om 
människor i högre åldrar som lever med funktionsnedsättningar (Morris, 
1993). Förvånade över den brittiska handikapprörelsens avsaknad av 
intresse för äldre personer med funktionshinder kommenterar Walker och 
Walker:  

 
Thus, inadvertently, radical theorists and campaigners have given 
legitimacy to the longstanding preference on the part of policy 
makers to draw a line between older and younger disabled people 
on the grounds that disability in old age is a ”natural” part of the 
ageing process. This distinction absolves policy makers from the 
responsibility of taking action to recognize the needs of older 
disabled people, but the theoretical or practical case for the 
disability movement doing so is not apparent. (Walker & Walker, 
1998, s. 126) 

 
I vår textanalytiska studie (Jönson & Taghizadeh Larsson, under tryckning) 
tar vi oss an frågan om ”den teoretiska eller praktiska grunden” för det 
åsidosättande och de skillnader, som bland andra uppmärksammats av 
Walker och Walker, genom en undersökning av hur aktivister och utredare 
som dragit upp riktlinjer för svensk handikappolitik i sin argumentation för 
bättre villkor för personer med funktionshinder i olika åldrar delat upp 
livsloppet och anammat åldersnormer. Studiens empiriska material utgörs 
huvudsakligen av tre rapporter publicerade av 1989 års 
Handikapputredning (SOU 1990:19, 1991:46, 1992:52) samt den 
proposition (Proposition 1992/93:159) som föregick införandet av de två 
lagarna LASS och LSS.  

Kanske är det ett unikt svenskt fenomen, men det framstår som 
möjligt att besvara frågor om bristande intresse för äldre människor med 
funktionshinder inom såväl handikappolitik som aktivism genom en 
undersökning baserad på en svensk offentlig utredning. Vissa aspekter av 
                                                                                                                                               
legitimera skillnader när det gäller service och ekonomiskt stöd till yngre och äldre 
personer.  
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den officiella svenska handikappolitiken är uppenbart influerad av 
handikapprörelsen. Bland annat har framstående medlemmar i 
handikapprörelsen varit nyckelpersoner i den process som resulterat i 
svensk samtida handikappolitik. Ett särskilt tydligt exempel är Bengt 
Lindqvist som var den minister som ansvarade för handikappolitiken i den 
Socialdemokratiska regeringen 1985–1991. Bengt Lindqvist hade tidigare 
varit ordförande för Synskadades Riksförbund (1975–1985) och var en av 
grundarna av Disabled People’s International. Som socialminister tillsatte 
Bengt Lindqvist (år 1988) 1989 års Handikapputredning. I 
utredningskommittén fanns medlemmar ur ”den samlade 
handikapprörelsen” representerade (SOU 1992:52, s. 3).  
 
Handikapputredningen och idén om normalisering  
Införandet av de två nya lagarna LASS och LSS innebar att 
förutsättningarna för människor med vissa typer av funktionsnedsättningar 
att leva ett liv liknande det de hade haft tillgång till utan funktionshinder 
förbättrades avsevärt. Reformen utökade därtill yngre funktionshindrades 
rättigheter i förhållande till äldres.  Bland andra förbättringar innebar 
LASS/LSS att insatsen personlig assistans introducerades, men bara för 
personer med bestående, långvariga hjälpbehov i åldrarna under 65. Efter 
en förändring 2001 har en person som beviljats personlig assistans före 65 
års ålder laglig rätt att behålla assistansen efter 65, men ingen rätt att utöka 
assistansens omfattning.   

Vid en genomgång av Handikapputredningen framträder de idéer 
om hur förhållandet mellan funktionshindrade medborgare och samhället 
ska definieras och beskrivas som de som varit delaktiga i utredningsarbetet 
antagit. I det följande refereras till begreppet normalisering för att illustrera 
de strävanden mot jämlikt medborgarskap och den kamp emot 
diskriminering som varit en del av de senaste decenniernas svenska 
handikappolitik.  

Ideologiskt sett är det möjligt att urskilja åtminstone två 
normaliseringsmodeller. I Skandinavien har forskare betonat vikten av att 
samhället anpassas på ett sätt som innebär att funktionshindrade 
medborgare ges förutsättningar och villkor som möjliggör ett normalt liv 
(Askheim, 2005; Bank-Mikkelsen, 1971; Nirje, 2003). Liksom i den 
närliggande brittiska sociala modellen (the social model), definieras 
funktionshinder som en konsekvens av samhällets organisering. Detta till 
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skillnad från en medicinsk modell som huvudsakligen fokuserar den 
avvikande individen. En sådan analys användes av Handikapputredningens 
kommitté och har i viss utsträckning kommit att utgöra en grundsten i 
svensk handikappolitik. Målet har varit att öka förutsättningarna för 
människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på samma 
villkor som andra. Därmed inte sagt att alla lever sina liv i enlighet med 
detta mål. 

En delvis annorlunda idé om normalisering har utvecklats i USA, 
där Wolfensberger (1972) har argumenterat för att personer med 
funktionsnedsättningar ska uppvärderas genom association med det som är 
kulturellt värdesatt. En process av stämpling och identifikation med 
negativa rollidentiteter ska vändas genom att individen tilldelas och ges 
stöd i att behålla eftersträvansvärda roller. Denna version av 
normaliseringsideologin har kritiserats för att likställa välbefinnande med 
anpassning till det som är typiskt eller åtnjuter hög status inom 
majoritetskulturen. Brittiska handikappaktivister har menat att 
normaliseringsmodeller som formulerats av personer utan egen erfarenhet 
av funktionshinder snarare har bidragit till funktionshindrades 
underordning än frigörelse (Oliver, 1999). Handikappaktivister från den 
svenska Independent Living-rörelsen (se kapitel fyra) har, även om man 
tagit avstånd från idéer om anpassning och assimilering, rest krav på lika 
villkor på ett sätt som påminner om den skandinaviska 
normaliseringsprincipen (STIL, n.d.). 
 
Handikapputredningens åldersskiktade livslopp  
Handikapputredningens kommitté konstruerade funktionshinder på ett sätt 
som legitimerade uteslutning av äldre personer med funktionsnedsättningar 
i den lagstiftning som följde efter utredningen. Människor med 
funktionsnedsättningar orsakade av ”normalt åldrande” uteslöts ur 
utredningens målgrupp. Detta innebar, tvärs emot utredningens ambition, 
att orsak (normalt åldrande) blev en faktor som avgjorde vem som var 
funktionshindrad eller inte. Omfattande funktionsnedsättningar bland äldre 
människor konstruerades som en naturlig del av åldrandet. Det implicita 
budskapet var att äldre personer med funktionsnedsättningar inte behöver 
ett lika omfattande stöd som yngre. Personer över 65 år kunde ingå i 
målgruppen om deras funktionsnedsättningar hade uppkommit före den 
åldern. Utredningskommittén definierade sin målgrupp i termer av 
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funktionsnedsättningar bland tre olika åldersgrupper vars 
funktionsnedsättningar hade uppkommit före 65 års ålder: 0–16 år (1.5 %), 
20–65 år (1–1.5 %), 65+ (1 %) (SOU 1991:46, s. 145). Funktionshindrade 
personers livslopp delades in i de traditionella stadierna barn/ungdom, 
vuxenfas och ålderdom. Men trots att äldre personer inkluderades i denna 
åldersindelning uteslöts kategorins situation när kommittén diskuterade 
målgruppens rättigheter och behov. Exempelvis inkluderades barn från fem 
års ålder i en enkät- och intervjuundersökning med syftet att kartlägga 
uppfattningar bland människor med funktionshinder, medan personer över 
65 års ålder uteslöts.   

Handikapputredningens kommitté använde också åldersnormer som 
uteslöt personer över (ålders)pensionsåldern från ”normaliserande” 
aktiviteter. Formuleringen ”en naturlig åldersavgränsning” förekom när 
vissa områden diskuterades:  

 
I viss mån uppstår även en naturlig åldersavgränsning beroende på 
insatsernas art – t.ex. kan åtgärder för sysselsättning för människor 
i arbetsför ålder med svåra funktionshinder jämföras med 
arbetsförmedlande insatser för andra i samma ålder. (SOU 1991:46, 
s. 143)  
 

Arbete konstruerades som en angelägenhet för personer i åldrarna 18–65, 
oavsett funktionsförmåga. Det hävdades till och med att möjligheten till 
arbete var särskilt betydelsefull för personer med funktionshinder, även när 
arbete framstod som helt orealistiskt. Eller snarare därför att det framstod 
som orealistiskt. I opposition till arbetsmarknadens upptagenhet av 
människors funktionstillstånd ifrågasatte kommittén relationen mellan å 
ena sidan hälsa och funktion och å andra sidan arbete och deltagande i 
samhället. Rätten till utbildning och övergången från skola till arbete 
behandlades också på detta åldersindelade sätt. Om handikapp, såsom i 
Handikapputredningen, definieras som något som uppstår i relation till 
samhällets organisering blev äldre personer med funktionsnedsättningar 
utan tvekan handikappade av de åldersgränser som utredningskommittén 
formulerade.  

Den stereotypiska indelning i barndom, ungdom, vuxenfas och 
ålderdom som förekom i Handikapputredningen framträder i stark kontrast 
till det kommenterade flexibla och individualiserade livslopp som lades 
fram av den parlamentariska Äldreberedningen 2005 (SOU 2002:29). I den 
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vision som beskrevs av Äldreberedningen skulle ålder och äldre bli 
”alltmer ointressanta begrepp”, arbetslivet skulle kunna inrymma flera 
karriärer och sträcka sig långt över 65 års ålder. I Handikapputredningen 
var ålder och åldersindelningar självklara utgångspunkter i diskussioner om 
funktionshindrade personers delaktighet och jämlikhet.  

Men varför konstruerades då livsloppets på ett så stereotypiskt sätt i 
Handikapputredningen? 
 
Det åldersindelade livsloppets roll i svensk handikappolitik  
Inom svensk handikappolitik har stereotypa åldersstadier och beskrivningar 
av aktiviteter och villkor typiska för en viss ålder under de senaste 
decennierna gett riktmärken för såväl livsstil som rättigheter, där krav om 
det senare ofta baserats på resonemang om det förra. Dessa diskussioner 
har emellertid bara omfattat personer med funktionsnedsättningar som ännu 
inte uppnått (ålders)pensionsålder. På följande sätt förklarade 
Handikapputredningens kommitté hur målbegrepp som tillgänglighet, 
delaktighet, inflytande och jämlikhet skulle mätas:  
 

Vi har sett det angeläget att lägga förslag som innebär att 
människor med stora funktionshinder (barn, ungdomar och vuxna) 
har lika villkor som andra i motsvarande ålder. Således anser vi inte 
att äldreomsorgen i stort ingår i vårt uppdrag. (SOU 1991:46, s. 
143) 
 

 Det var alltså i förhållande till sina åldersgelikar som villkoren för 
medlemmarna i utredningens målgrupp skulle jämföras. Man skulle till och 
med kunna tala om en åldersrelaterad humanism, det vill säga en politik 
som baseras på alla människors lika värde, men specificeras i enlighet med 
”naturliga” eller socialt erkända åldersskillnader. I den efterföljande 
propositionen (Proposition 1992/93:159) uttrycktes detta som att 
”jämförelser ska göras med den livsföring som kan anses normal för 
personer i samma ålder” (s. 178). Den kommentaren återfinns i rättsliga 
prövningar av LSS. Exempelvis har Kammarrätten i Jönköping skrivit 
följande i prövningen av rätten till ledsagarservice vid utlandsresa: ”Enligt 
kammarrättens mening är det rimligt att en person i A.H:s ålder någon gång 
ges möjlighet att göra en kortare resa till närliggande länder, exempelvis 
Danmark”. Kammarrätten hänvisade också till att A.H. var i en ”aktiv 
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ålder” (RÅ, 2003 ref 79).16 En åldersnorm användes för att underbygga en 
rättighet för funktionshindrade medborgare i yngre åldrar.  

För handikappaktivister kan möjligheten till åldersjämförelser sägas 
vara ett trumfkort som har gjort det möjligt att diskutera 
välfärdsarrangemang utan att fokusera diagnoser och andra karaktärsdrag 
som förknippas med själva funktionsnedsättningen. Hänvisningar till 
aktiviteter typiska för barn, unga och vuxna har också gjort det möjligt att 
formulera specifika och konkreta välfärdskrav. Detta är tydligt i 
beskrivningar av unga funktionshindrade personer vars normaliserade 
tillvaro ofta kommenterats i termer av att man går på diskotek eller deltar i 
andra aktiviteter som anses typiska för ungdomar. En referens till 
ungdomens åldersnormer kan se ut så här: ”Den som är ung ska kunna leva 
ett liv som andra ungdomar gör; åka på språkresa, läsa utomlands, tågluffa, 
roa sig och så vidare” (Peterson, 2000, s. 217). Föräldraskap och 
deltagande i yrkesarbete är exempel på vuxenroller som behandlades av 
Handikapputredningen. Kommittén nämnde även specifika roller, normer 
och aktiviteter associerade med barn- och ungdom.  

Cohen (1988) har kommenterat att jämförelser med icke 
funktionshindrade personer har tilldelat funktionshindrade medborgare en 
underordnad ställning. Mot bakgrund av vår genomgång av 
Handikapputredningen och andra texter formulerade av handikappolitiskt 
aktiva framstår det som klart att stereotypa åldersindelningar och 
beskrivningar av ålderstypiska livsstilar och villkor också har använts för 
att visa att människor med funktionshinder undanhållits samma möjligheter 
till tillgänglighet, full delaktighet och utvecklingsmöjligheter som personer 
utan funktionsnedsättningar.  Ur ett historiskt perspektiv kastar detta sätt att 
argumentera ljus över logiken i handikapprörelsens bristande intresse för 
äldre personer med funktionsnedsättningar. Denna rörelse har helt enkelt 
mycket att vinna på att betona att funktionshindrade personer tillhör ”aktiva 
åldrar”. Åldersnormer och stereotypa åldersroller har anammats eftersom 
personer med funktionshinder av tradition utestängts från sådana normer 
och roller. Enligt Ekensteen (2000) och Peterson (2000) likställdes 
funktionshindrade individer under lång tid med sin funktionsnedsättning 
eller diagnos, och berövades autonomi genom att betraktas och behandlas 
som ”vuxna barn”. Exkludering från den normala vandringen genom 

                                                 
16 Den person som ansökte om ledsagare betalade däremot sin egen utlandsresa själv. 
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ålderstrappan manifesterades i ”klientelblandningen” på vårdinstitutioner. 
Än idag är yngre personer med funktionshinder som använder hemtjänst en 
del av vad som brukar kallas ”äldreomsorgen”. Sådana benämningar 
kommer av att äldre personer genom sitt antal framstår som de typiska – de 
statistiskt normala – mottagarna av det stöd som riktas till ”äldre och 
handikappade” (SOU 1991:46, s. 143). I sin uppräkning av motiv för att 
utesluta personer över 65 år ur målgruppen kommenterade 
Handikapputredningens kommitté att denna kategoris behov nyligen 
uppmärksammats i Hjälpmedelsutredningen. Av demografiska skäl hade 
äldre personer kommit att dominera som brukare av omsorg, service och 
hjälpmedel, medan yngre funktionshindrade personers särskilda behov 
hade kommit lite i skymundan.  

Betoningen av åldersstadier har sedan 1960-talet bidragit till att 
skilja ut icke äldre funktionshindrade personer som en särskilt prioriterad 
grupp. Att strategin har varit framgångsrik framgår tydligt inom svenskt 
rättväsende där rättigheter specificeras i förhållande till ”människor i 
samma ålder”. Om ålderstrappan rivs och åldersnormer minskar i 
betydelse, såsom Äldreberedningen föreslog, skulle den moraliska grunden 
för denna strategi urholkas. Vår poäng är att åldersindelningar och 
åldersnormer som är synliga i handikappolitiken i stor utsträckning är 
resultatet av en historiskt förståelig strategi som framgångsrikt använts för 
att argumentera för ett jämlikt medborgarskap för personer med 
funktionshinder (som ännu inte fyllt 65). Att personer över 65 års ålder 
utestängts från en del välfärdsarrangemang har varit en mer eller mindre 
oavsiktlig konsekvens. En annan baksida av detta trumfkort är att det har 
bidragit till att befästa normaliteten hos vissa livsstilar som kan tänkas vara 
svåra att leva upp till oavsett vilken typ av stöd som tillhandahålls. 
 
Utsatt och privilegierad 
Det närmaste jag vid litteratursökningen har kommit forskning som 
behandlar vad åldersgränser i det svenska offentliga stödsystemet riktat till 
människor som lever med funktionshinder kan innebära för individer som 
berörs av dessa, är en utvärdering av Riksförsäkringsverket (RFV) (2004). 
RFV:s rapport behandlar situationen för en ganska speciell grupp individer: 
personer över 65 år som först har förlorat och därefter, vid lagändringen 
2001, återansökt om och beviljats statlig assistansersättning. Studien består 
av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den senare utgörs av en 
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intervjustudie med tolv personer med assistansersättning. En av studiens 
sammanfattande slutsatser är att intervjupersonerna på olika sätt framstår 
som både utsatta och privilegierade. Utsattheten handlar bland annat om ett 
stort hjälpbehov och beroende av personliga assistenter och anhöriga. Ordet 
privilegierad används av intervjupersonerna själva för att beskriva sin 
situation, där de jämför sig med personer i samma ålder som inte har 
personlig assistans, och av den anledningen inte längre kan bo kvar i det 
egna hemmet.  

En motsägelsefull och sammansatt bild 
Sammantaget ger tidigare forskning, (åldersnormsrelaterade) insatser som 
personlig assistans och (åldersnormsrelaterade) åldersgränser i det 
offentliga stödet riktat till personer med funktionshinder anledning att tro 
att ålder, åldrande och åldersnormer kan få speciella innebörder för 
människor som lever med funktionsnedsättningar.  Genomgången ovan 
pekar också mot att funktionshinder (disability) i moderna samhällen, som 
Priestley (2006) uttrycker det ”is understood and managed very differently 
at different points in the life course” (s. 84). Att åldras med funktionshinder 
framträder både som en process mot en ökad utsatthet och som en slags 
normaliseringsprocess. Exempelvis förefaller den som behöver det 
offentligas insatser befinna sig i en problematisk position när det gäller att 
få ett adekvat stöd på grund av en oklar kategoritillhörighet 
(funktionshindrad + äldre = varken riktigt funktionshindrad eller riktigt 
äldre). Negativa bilder av funktionshindrade riskerar därtill att adderas till 
liknande negativa bilder av äldre (funktionshindrad + äldre = äldre 
funktionshindrad). Om man hamnar på ett äldreboende kan å andra sidan 
en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättnings betydelse förväntas 
minska, smälta in, på ett sätt som den inte har gjort tidigare under livet 
(funktionshindrad + äldre = äldre). Samma process mot en normalisering av 
funktionsnedsättningens betydelse kan åldrandet generellt förväntas 
innebära genom det sätt på vilket funktionsnedsättningar under lång tid har 
konstruerats som något av en åldersnorm, som något som snarast hör till att 
bli äldre. Om funktionsnedsättningen består i ryggproblem kan det till och 
med bli så att vi efter ålderspensioneringen friskförklarar oss själva 
alternativt friskförklaras av andra, därför att vi tar det lugnare och inte 
längre anstränger ryggen på samma sätt. Den fysiska skadan som sådan 
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avtar och försvinner kanske så småningom helt efter en tid som avstressad 
pensionär. I dagens Sverige kan därtill situationen för den vars 
funktionsnedsättning uppkommit – och har bedömts som ”tillräckligt 
omfattande” – före 65 år uppfattas som privilegierad i förhållande till 
personer vars funktionsnedsättning uppkommit efter 65 – eller inte bedömts 
som ”tillräckligt omfattande” förrän då – (”äldre funktionshindrad” gynnad 
i förhållande till ”funktionshindrad äldre”). Funktionsnedsättningar och en 
funktionshindrande omgivning kan dessutom förväntas ha betydelse för 
ålders/äldreupplevelsen (funktionsnedsättning och funktionshinder = 
upplever sig som äldre). Fram träder också en komplexitet när det gäller att 
separera åldrandets betydelser för den enskilda individen från innebörden i 
att under lång tid ha levt med funktionshinder (tid med funktionshinder 
eller åldrande?).  
 Många av de teorier och empiriska studier som stödjer antingen (1) 
hypotesen om en särskild eller dubbel utsatthet med stigande ålder; eller (2) 
hypotesen om att livet med funktionshinder skulle bli mindre påfrestande 
eller ovanligt med stigande ålder, kan därtill förstås som stöd för att 
åldersnormer (samhälleliga förväntningar/socialt förväntade 
roller/stereotypa föreställningar om ålderdomens naturliga skröplighet) kan 
ha betydelse för hur människor upplever och förhåller sig till det egna 
funktionstillståndet, sig själva och det egna livet med funktionshinder (t.ex. 
Gerschick & Miller, 1994; Jeppsson Grassman, 2001; Pound et al., 1998; 
Priestley, 2004; Siminski, 2004; Tornstam, 2005). Även i de redovisade 
teorierna om upplevd ålder (MacFarlane, 2004; Öberg & Tornstam, 2001) 
framstår det som rimligt att tänka sig att åldersnormer är inbäddade. Med 
det menar jag att teorierna i sig tycks bygga på en uppfattning om att 
funktionsnedsättningar och sjukdom hör ihop med att vara gammal, men 
inte med att vara ung. Och om den överensstämmer med hur människor 
med funktionsnedsättningar själva upplever sin ålder, skulle det kunna 
tolkas som en konsekvens av att de också har tillägnat sig denna 
åldersnorm.  

Till detta kan läggas att den bild som målas upp till stora delar 
utgörs av teoretiska resonemang. Ett fåtal empiriska studier liknar denna 
undersökning på det sättet att de är kvalitativa och uppmärksammar vad det 
kan innebära för enskilda individer att åldras med fysiska 
funktionsnedsättningar som funnits med under lång tid (Harrison & 
Stuifbergen, 2005; Jeppsson Grassman, 1986, 1988, 2001, 2003a, 2008; 

  55 



Pentland et al., 2002; Zarb, 1993a,b; Zarb & Oliver, 1993).  Den studie som 
uppvisar störst likhet när det gäller diagnoser och tid med funktionshinder, 
Zarb och Olivers, är brittisk och genomförd för över tio år sedan. Den enda 
svenska undersökningen, Jeppsson Grassmans, skiljer sig från denna studie 
när det gäller typ av funktionsnedsättningar. De personer som Jeppsson 
Grassman har intervjuat tillhör också delvis andra kohorter. De är i 
huvudsak 40- och 50-talister, medan de som intervjuats inom ramen för 
denna studie är födda på 30- och 40-talet. Denna studie kompletterar också 
tidigare kvalitativa studier om att åldras med funktionshinder som funnits 
med under lång tid genom en snävare fokusering på betydelser av socialt 
och kronologiskt åldrande. 

Varför åldrarna kring 65? 

Ett par av argumenten för studiens inriktning på åldrarna kring 65 har redan 
berörts. De handlar dels om att innebörden av att leva med funktionshinder 
under denna period av livet har fått lite uppmärksamhet inom forskningen, 
samtidigt som den tydligt har reglerats i den lagstiftning som rör 
stödinsatser till funktionshindrade. Ytterligare ett argument för att rikta in 
studien på åldrarna kring 65 är att åldrarna 50+ har beskrivits som en tid i 
livet som innebär att vara föremål för tilltagande budskap om åldrande, i 
bemärkelsen att man håller på att bli gammal, från omgivningen (Karp, 
2000). Åldrarna kring 65 framstår kort sagt som en tid i livet då ålder och 
åldersnormer kan förväntas få en särskilt påtaglig betydelse, inte minst för 
människor som lever med funktionshinder (och offentliga stödinsatser 
riktade till kategorin funktionshindrade). Därför är denna period av 
livsloppet väl lämpad att rikta in sig på för att förstå hur ålder och åldrande 
kan vara relaterat till hur människor som lever med funktionsnedsättningar 
upplever och förhåller sig till det egna funktionstillståndet, sig själva och 
det egna livet med funktionshinder. Övergångar mellan olika livsfaser har 
därtill kommenterats som en fruktbar fokus för studier som syftar till att 
undersöka livsloppets innebörder för människor (Pilcher, 1995). Mot 
bakgrund av hur pensionsåldern, 65-årsåldern, i många sammanhang 
markerar den tidpunkt då man officiellt blir en äldre person (Lymbery, 
2005), kan denna period ses som en sådan övergång.   
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Perspektiv på relationen mellan åldersnormer och 
människors upplevelser och förhållningssätt  

En studie om vad åldersnormer kan innebära för människors upplevelser 
och förhållningssätt kräver en teori om hur förhållandet mellan sociala 
normer och enskilda individers upplevelser och förhållningssätt på ett 
övergripande plan ser ut (jfr Mason, 2002). Ur detta hänseende ansluter sig 
studien till den breda fåra av kultur- och samhällsvetenskapliga perspektiv, 
ansatser och traditioner (såsom fenomenologi, etnometodologi, symbolisk 
interaktionism och konstruktionism) som på liknande sätt utgår ifrån att vi 
människor erfar och agerar inom den sociala verkligheten (eller det som 
uppfattas som verkligheten) genom tolkning (se t.ex. Berger & Luckman, 
1966; Blaikie, 2000; Fay, 1996; Holstein & Gubrium, 2000; Schutz, 1970). 
I dessa tolkningsprocesser använder, influeras av och/eller förhåller vi oss 
till ett ”kulturellt kunskapsförråd” bestående av teorier, typifieringar, 
modeller, kategorier, mallberättelser – inklusive det som jag i studien valt 
att kalla normer eller enhetliga uppfattningar. 

Särskilt betydelsefulla för min förståelse har Giddens (1991) teori 
om strukturering varit, liksom Fays (1996) snarlika och av Giddens starkt 
influerade teoretiska tänkande om relationen mellan individ, kultur och 
samhälle. Det innebär att studiens utgångspunkt är att åldersnormer (liksom 
andra sociala normer eller enhetliga uppfattningar om vad som hör till, är 
vanligt, typiskt, normalt eller idealt) betraktas som en del av de kollektiva 
regler som utgör samhällens och kulturers struktur – som en slags ”relativt 
anonyma typifieringar som bygger på generell kunskap om olika i ett 
samhälle etablerade typiska livsförlopp” (Närvänen, 1994, s. 49) som 
förmedlas genom primär och sekundär socialisation: via familjen, 
traditioner, utbildningssystem, media och politiska institutioner etcetera. 
Eftersom begreppet struktur kan föra tankarna till något som enbart 
begränsar och styr är det viktigt att poängtera att enligt teorin om 
strukturering både möjliggör och begränsar sådana regler våra handlingar: 

 
our cultures and societies continue both to enable and to constrain 
us. Our culture provides the conceptual and affective resources by 
means of which we act – including the way we resist, manipulate, 
and create new meaning and rules. Without certain constitutive 
rules and roles certain forms of identity are impossible. Moreover, 
regulative rules and roles delimit the range of permissible activity, 
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penalizing behaviour and thought which fall outside them, 
depriving violators of adequate resources, and sometimes 
preventing certain prohibited or shocking behaviour or thought 
through imprisonment, shunning, or commitment to psychiatric 
ward.  (Fay, 1996, s. 67) 
        

Men samtidigt som strukturen skapar förutsättningar för handlingar och 
vägleder oss när det gäller hur vi ska utföra dem är det människor, aktörer, 
som skapar strukturen genom sina handlingar. Enligt Giddens (och Fay) är 
mänskliga handlingar både strukturerade och strukturerande. Strukturer 
existerar inte separat från sociala handlingar och människors minnen, vilket 
den nämnda metaforen kulturellt kunskapsförråd kan leda tankarna till, 
utan är hela tiden inbegripna i struktureringen av våra handlingar. 
Strukturer bidrar på så sätt till att knyta samman och forma åtskilliga 
individuella sociala handlingar, vilket i förlängningen leder till 
reproduktionen av sociala system. Begreppen struktur och system är 
således intimt förbundna i Giddens teori (Johansson, 2003). Det som kallas 
samhälle och kultur är att betrakta som processer av strukturering och de 
pågående mönster som över tid skapas genom denna strukturering, 
processer där aktörer genom sina tillämpningar, tolkningar och 
omtolkningar av regler och deras innebörder aktivt producerar och 
reproducerar innebörder och mönster av relationer (Fay, 1996, s. 68).  

I studien innebär Giddens teoretiska tänkande bland annat att 
personer som lever med funktionsnedsättningar, i likhet med andra 
människor, antas tillägna sig eller anamma (appropriate) (Fay, 1996, s. 51) 
sociala normer som under livet har förmedlats och förmedlas via familjen, 
traditioner, media, politiska institutioner etcetera som begrepps- och 
känslomässiga resurser när man skapar mening i och orienterar sig i 
vardagen: när man erfar, tar ställning och på ett konkret plan agerar och 
utformar sina liv och i denna process även konstruera och rekonstruera. 
Begreppen tillägna sig och anamma implicerar att människor inte bara 
förutsätts anlita eller stödja sig på sådana normer, utan också aktivt tolka 
och tillämpa dem i olika livssituationer och i dessa processer också bidra 
till förändringar i reglernas innebörder och till att skapa nya regler. 
Eftersom studien är inriktad på att förstå det sociala åldrandets betydelser 
för människor som lever med funktionsnedsättningar – och inte tvärtom – 
är det dock hur mänskliga upplevelser och förhållningssätt struktureras 
som står i fokus, och inte i första hand hur människor deltar i skapandet och 
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återskapandet av åldersnormer (hur mänskliga handlingar strukturerar).  
I studien förutsätter jag dessutom, i linje med Giddens (1991, s. 33), 

att människor i allmänhet är kunniga och kapabla (knowledgeable) aktörer, 
som reflexivt observerar sitt agerande och de sociala konventioner som 
skapas och återskapas i vardagslivets handlingar och att de därför, för de 
mesta, kan redogöra för motiven och orsakerna till att de exempelvis 
förhåller sig som de gör. Jag förutsätter därmed att intervjupersonerna på 
ett ganska konkret sätt kan hjälpa mig som forskare att få kunskap om de 
kulturella regler som människor som befinner sig i en viss ålders- och 
funktionsmässig situation kan tillägna sig (och skapa och återskapa) (jfr 
t.ex. Eriksson, 2004). När det gäller åldersnormer utgår jag exempelvis från 
att detta kan ske genom att intervjupersonerna själva hänvisar till ålder och 
åldrande som motiv för ett visst förhållningssätt, att de beskriver det som 
åldersrelaterat. I enlighet med teorin om strukturering kan det dock krävas 
ett mer eller mindre omfattande tolkningsarbete för att aktörers kunnande 
(knowledgeability) ska bli explicit. Det beror på att kunnandet endast delvis 
är språkligt och ofta handlar om en slags förgivvettagen ”icke medveten” 
(non-concious) tyst kunskap, det Giddens (1991, s. 35, 36) kallar praktiskt 
medvetande (practical consciouness).17 Jag stannar därför inte vid att 
enbart uppmärksamma de förhållningssätt som intervjupersoner explicit 
beskriver som åldersrelaterade, utan söker även uttolka mer implicita 
åldersnormer i deras utsagor. I tolkningsprocessen ingår också att jag 
”översätter” intervjupersonernas egna, uttryckliga, ålders- och 
åldrandetolkningar till ett sociologiskt meningssammanhang. Jag diskuterar 
dem i termer av åldersnormer (jfr Eriksson, 2004).  

Men sociala normer är, ur det perspektiv studien utgår ifrån, inte 
bara begrepps- och känslomässiga resurser som människor tillägnar sig och 
som bidrar till meningsskapande. Som berördes tidigare i kapitlet och som 
framkommer i citatet i början av detta avsnitt, innefattar de regler som – 
vid en viss historisk tidpunkt – utgör ett samhälles struktur även 
gränsdragningar och sanktioner och kan därmed även ha betydelse för 
människor på andra sätt. Som har nämnts finns det exempelvis lagstiftade, 
formella åldersnormer och åldersnormer kan också betraktas som 
inbäddade i den lagstiftning som reglerar särskilt stöd till människor som 
                                                 
17 Denna typ av praktiskt medvetande ska enligt Giddens (2001) inte förväxas med att 
vara ”omedveten” (un-conscious) i bemärkelsen insiktslös eller oförmögen att på ett 
adekvat sätt skapa mening i sina handlingar. 
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lever med funktionshinder och i de åldersgränser som denna lagstiftning 
omfattar. Att befinna sig i en viss kronologisk ålder med 
funktionsnedsättningar tycks därmed kunna få konkreta 
åldersnormsrelaterade konsekvenser, som i sin tur kan tänkas få betydelse 
för hur människor upplever och förhåller sig till det egna livet med 
funktionshinder. Även sådana erfarenheter och förhållningssätt är av 
intresse.  

I sammanhanget kan det vara lämpligt att presentera ett begrepp 
som vid flera tillfällen återkommer i studien. 

Ålderskodning 
Inspirerad av begreppet könskodad introducerar Krekula (2006) i sin studie 
om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar termen 
ålderskodad ”för att beteckna föreställningar om handlingar, fenomen och 
egenskaper som är förenade med avgränsade åldrar” (s. 171). Det är också 
ett analytiskt begrepp som jag har funnit användbart och som jag i studien 
använder mig av i verbform – ålderskodar – för att sammanfattande 
beteckna den process där intervjupersonerna uttryckligen beskriver 
aspekter av det egna hälso- och funktionstillståndet och livet med 
funktionshinder som att det har med ålder eller åldrande att göra. På det 
sättet ger de också upplysningar om hur specifika enhetliga 
uppfattningar/föreställningar om vad som hör till en viss ålder kan vara 
relaterade till vissa upplevelser och förhållningssätt.  

 
Vid sidan av Giddens (1991), och Fays (1996), teoretiska tänkande och 
Krekulas (2006) analytiska begrepp ålderskodning har jag vid tolkningen 
av intervjuerna använt mig av ytterligare ett antal teorier eller analytiska 
verktyg. Dessa används dock mer sporadiskt och kommer att introduceras 
efter hand i studiens empiriska kapitel.  

I det metodkapitel som nu följer redogör jag för hur jag har gått till 
väga när jag genomfört studien.  
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3 

Metodologiska utgångspunkter och 
överväganden  

I detta kapitel redogör jag för forskningsprocessens olika steg, för hur jag 
har gått till väga då jag genomfört studien och varför. Kapitlet inleds med 
en redogörelse för hur mitt personliga intresse för det studerade området 
väcktes och hur jag bestämde mig för att genomföra just den typ av studie 
som genomförts. Därefter redogörs för studiens övergripande 
metodologiska utgångspunkter. Efter det presenteras metod och urval samt 
mitt tillvägagångssätt vid intervjuerna och tolkningen av det empiriska 
materialet i ljuset av den valda metodologiska strategin. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om för- och nackdelar med mitt metodval. 
 Jag har strävat efter att redogöra för mitt tillvägagångssätt på ett sätt 
som underlättar förståelsen för, och bedömningen av, de olika val och 
ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång. Strukturen 
motsvarar med andra ord inte den faktiska forskningsprocessens 
kronologiska ordning. I praktiken har de olika momenten tagit form i ett 
samspel med varandra. Forskningsprocessen kan närmast karaktäriseras 
som abduktiv (Blaikie, 2000; Mason, 2002), det vill säga som ett växelspel 
mellan vetenskapliga texter, mina tidigare erfarenheter och utgångspunkter 
och framtagande och tolkning av empiriskt material – men i en ambition att 
låta den sistnämnda aspekten spela en avgörande roll. Värt att poängtera är 
att jag har valt att infoga huvuddelen av de etiska frågor som studien 
aktualiserat bland andra överväganden. Detta i enlighet med logiken att etik 
utgör en integrerad del av forskningsprocessen och alla de överväganden 
och ställningstaganden som den innebär (jfr Mason, 2002).  
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Personliga utgångspunkter 

I introduktionskapitlet redogjorde jag för studiens vetenskapliga motiv och 
ambitioner.  Mitt personliga intresse för funktionshinder och ålder/åldrande 
väcktes dock redan under min tid som student vid utbildning i social 
omsorg, inriktning mot äldre och funktionshindrade. Intresset blev inte 
mindre när jag efter avslutad utbildning började arbeta som handläggare 
inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Det som jag 
inledningsvis fastnade vid var hur kategorierna äldre och funktionshindrade 
med samma självklarhet både hölls isär och fördes ihop. I kommunen 
talade man exempelvis om hemtjänst som ”äldre- och handikappomsorg”. 
Men i Socialtjänstlagen presenterades de två kategorierna ”människor med 
funktionshinder” och ”äldre människor” under separata rubriker, utan att 
det egentligen framgick vem som hörde till vilken. ”Är en 70-åring som har 
levt med fysisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning hela livet att 
betrakta som äldre eller funktionshindrad?” hörde till de frågor som jag 
ställde mig som handläggare, och som ingen tycktes ha något riktigt bra 
svar på. Under forskarutbildningens inledande kurser kom jag i kontakt 
med begreppet socialt åldrande och det teoretiska tänkandet om livsloppet 
som en social institution och åldrar och livsfaser som socialt konstruerade. 
Under denna tid blev jag också varse att funktionshinder och ålder kunde 
hänga ihop med vartannat på ett komplext sätt även utanför lagstiftningen 
och det organisatoriska sammanhanget: Att vuxna människor med 
funktionshinder ofta betraktas och behandlas som barn och att 
funktionsnedsättningar tenderar att uppfattas som något som hör till att bli 
äldre. Om jag så ärligt som möjligt ska beskriva min personliga drivkraft i 
arbetet med den här avhandlingen så har den nog egentligen mest av allt 
handlat om att jag velat förstå mer om det – i mina ögon – mycket 
spännande förhållandet mellan ålder, åldrande och funktionshinder. 

Val av forskningsdesign 

Alla ställningstaganden som har gjorts i arbetet med denna studie föregicks 
av att jag bestämde mig för att studera förhållandet mellan funktionshinder 
och ålder och åldrande ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Närmare 
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bestämt beslutade jag att undersöka betydelser av uppfattningar om vad 
som är normalt i en viss ålder för hur funktionshinder, och livet med 
funktionshinder, uppfattas/hanteras/konstrueras. Av intresse var även 
åldersrelaterade institutionella förhållanden, det vill säga 
åldersbegränsningar när det gäller insatser riktade till människor med 
funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar: Hur dessa kan förstås, 
hur man förhåller sig till/konstruerar dem i olika kontexter samt vilka 
konsekvenser de kan få för enskilda individer. En kvalitativt inriktad studie 
låg därmed nära till hands redan från början.  Enligt Mason (2002) är också 
kvalitativa studier väl lämpade när det gäller att bidra till kunskapen om 
relationen mellan fenomen. En sådan kvalitativ studie baseras, till skillnad 
från vad som – vanligtvis – gäller vid en kvantitativ studie, inte på en tanke 
om ett kausalt förhållande mellan variabler. Istället handlar det om att 
använda ett rikt och ”trassligt” empiriskt material för att utveckla argument 
för hur sociala fenomen och processer är uppbyggda och opererar/fungerar 
i förhållande till andra fenomen (ibid.).  

Om det tidigt stod klart att jag skulle genomföra en kvalitativ 
studie, var dess mer specifika inriktning, liksom valet av empiriskt 
material, mindre självklart. Till de material jag valde mellan, vid sidan av 
intervjudata, hörde olika typer av socialpolitiska texter (lagtexter, offentliga 
utredningar, LSS-utredningar) och handläggningssamtal vid bedömningar 
av insatser enligt LSS. Det var mina förkunskaper från grundutbildningen 
och från mitt arbete som handläggare som vägledde mig i mina antaganden 
om att åldersnormer kunde ha betydelse i dessa sammanhang. Jag 
genomförde även ett par pilotstudier innan jag bestämde mig. 
Pilotstudierna bestod i att jag gjorde ”stickprov” bland skriftliga LSS-
utredningar som fanns till förfogande för forskning, en preliminär analys av 
två SOU:n inom handikappområdet samt genomförde en fritt hållen 
intervju med en person som förlorat synen i 25-årsåldern och som nu var 
cirka 55 år gammal. Pilotstudierna pekade mot att samtliga 
material/inriktningar kunde vara relevanta. Mina preliminära tolkningar 
visade att åldersnormer spelade viss roll i samtliga sammanhang. Jag valde 
dock att koncentrera studien på ålderns, åldrandets och åldersnormers 
innebörder för människor som befinner sig i livsloppets senare del, samt att 
använda intervjuer som metod. Ett viktigt motiv för valet av inriktning på 
ålderns och åldersnormers innebörder för individer, som i sin tur gjorde det 
möjligt att använda intervjuer som metod, var de möjligheter intervjun 
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erbjuder när det gäller att generera ett material som är relevant i förhållande 
till den aktuella studiens inriktning (Holstein & Gubrium, 1995). En 
anledning till detta är intervjuns ”interkontextualitet” det vill säga att den, 
vid ett och samma tillfälle, hakar i och illustrerar en mängd andra 
sammanhang (Andersson, 2000, s. 150). Även om jag ändå var tveksam till 
hur mycket intervjuerna skulle kunna säga mig om just ålderns, åldrandets 
och åldersnormers betydelser framstod det som en förhållandevis säker 
ingång. Jag utformade dessutom intervjuerna på ett sätt som öppnade för en 
eventuell vidare inriktning på studien: på olika tidsdimensioners innebörder 
för människor som lever med funktionshinder. Detta återspeglas bland 
annat i intervjuguiden (bilaga 2) där det finns frågor som syftar till att få 
grepp om tidsaspekter som familjens tid, individens tid och historisk tid (jfr 
t.ex. Pilcher, 1995). Intervjustudiens inriktning på människor som under 
lång tid levt med funktionsnedsättningar valdes utan större tvekan därför 
att det finns så pass lite forskning inom just detta område. Avgränsning till 
att röra fysiska funktionsnedsättningar föregicks däremot av en hel del 
överväganden. Skälet till den avgränsning som till slut gjordes var att 
förhindra en alltför vid inriktning på studien. Intresset för åldersnormer i 
socialpolitiska texter resulterade bland annat i den textbaserade studie som 
presenterades i kapitel två (Jönson & Taghizadeh Larsson, 2006, under 
tryckning).  
 
Avsikten med den resterande delen av kapitlet är att presentera mitt 
tillvägagångssätt i arbetet med föreliggande intervjustudie. För tydlighetens 
skull skiljer jag mellan två olika metodologikomponenter: metodologisk 
strategi och metod (jfr Mason, 2002).  

Metodologisk strategi 

Den metodologiska strategi som stegvis har tagit form under 
forskningsprocessen kan klassificeras som ett slags tolkande 
inifrånperspektiv. Strategin ligger i linje med den interaktionistiska ansats 
som förespråkas av Fay (1996; för liknande metodologiska strategier se den 
fallibilistiska ansats som förordas av Seale, 1999; se även Alvesson & 
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Deetz, 2000; Alvesson & Sköldberg, 1994).18 Centralt för ansatsen är synen 
på tolkning som lika centralt för det samhällsvetenskapliga 
forskningsprojektet som för människan generellt (Alvesson & Sköldberg, 
1994; Fay, 1996). I enlighet med strategin kan forskare, i likhet med andra 
människor, bara uppfatta och förstå verkligheten (eller snarare det som 
uppfattas som verkligheten) och nå kunskap om den genom tolkning. 
Vetenskapliga (och andra) tolkningar sker dessutom, enligt den aktuella 
metodologiska strategin, alltid ur vissa perspektiv, inom ramen för vissa 
begreppssystem eller vissa teorier. I det här fallet på ett övergripande plan 
ur det teoretiska perspektiv som presenterades i föregående kapitel. Så 
långt liknar ansatsen de flesta andra tolkande inifrånperspektiv. Men medan 
forskningens tolkande karaktär, att forskaren aldrig helt kan ställa sig 
utanför sin egen förförståelse och sina teoretiska glasögon betraktas som ett 
problem enligt många snarlika metodologiska ansatser (se t.ex. Blaikie, 
2000), ses detta förhållande enligt den strategi studien följer inte som en 
form av otillräcklighet eller begränsning. Istället betraktas det som en 
ofrånkomlig del av forskningens villkor, som inte kan åtgärdas vare sig 
med bättre analytiska verktyg, fler empiriska belägg, bättre tester eller 
bättre hypoteser. Om det finns någon objektiv struktur utanför eller 
oberoende av våra tolkningar betraktas vi helt enkelt som oförmögna att 
avgöra. En konsekvens av detta är att målet med en studie som denna inte 
kan vara att återge ”den sanna erfarenheten av” att åldras med 
funktionshinder. Istället handlar den eftersträvade kunskapen om tolkande 
förståelse, om att få en känsla för andras erfarenheter och att bidra med 
klargöranden och förklaringar:  

 
Knowledge consists not in the experience itself but in grasping the 
sense of this experience. For this reason knowledge is not psychic 
identification but interpretive understanding: knowing ourselves 
and others is an instance of decoding, clarifying, and explicating 
rather than an instance of physic union.  (Fay, 1996, s. 27, citatets 
första mening är kursiverat i original)  

                                                 
18 Enligt Fay (1996) återfinns interaktionistiska perspektiv i linje med det han själv 
förespråkar inom en rad samhällsvetenskapliga (inklusive humanistiska) discipliner. 
Han refererar i detta sammanhang exempelvis till antropologen Marshall Sahlins. Som 
Fay kommenterar är perspektivet sannolikt än vanligare om man även inkluderar hur 
många forskare i praktiken, implicit, förhåller sig till forskningsprojekt: både sina egna 
och andras. 
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Det innebär också att bedömningen av en studie helt och hållet ligger i 
mänskliga händer och är avhängig att en samtida kritisk vetenskaplig 
diskussion kommer fram till att undersökningen bidrar med förståelse och 
insikter som uppfattas som övertygande, relevanta och användbara samt 
bedömer att forskningsprocessen varit ”öppen, lyhörd för belägg, ansvarig 
och kritiksökande” (Fay, 1996, s. 221, min översättning; se även Kvale 
1997, s. 66; Seale, 1999).19  

I arbetet med studien har jag strävat efter att uppfylla de aktuella 
kvalitetskriterierna genom: 

 
att välja förhållandevis öppna metoder för att generera och 
tolka empiriskt material. 
 
att undersöka om upplevelser och förhållningssätt som vid 
tolkningen har framstått som exempel på åldersnormers 
betydelser även kan förstås på andra sätt.  
 
att uppmärksamma och arbeta vidare även med sådana 
tolkningsspår som inte överensstämde med vad jag mot 
bakgrund av tillgängliga teorier och empiriska studier inom 
forskningsområdet hade räknat med, det vill säga pekade mot 
aspekter av de intervjuades upplevelser och förhållningssätt 
där ålder och åldrande, tvärtemot vad som var att förvänta, 
snarast framstod som betydelselöst.  

 
Därtill har jag, såsom för övrigt allmänt sett förväntas vid genomförandet 
av ett avhandlingsprojekt:   

 
under forskningsprocessens gång låtit andra ta del av mina 
tolkningar och försökt vara öppen för den kritik jag har fått.  
 
eftersträvat ett ansvarigt (etiskt) förhållningssätt gentemot 
intervjupersonerna och andra berörda parter. 
 

                                                 
19 Målet med de aktuella kvalitetskriterierna är att uppnå hög grad av fallibilistisk 
objektivitet och kritisk intersubjektivitet.  Fallibilismen härrör bland annat från Deweys 
pragmatism och från Poppers falsifikationism. När det gäller kritisk intersubjektivitet se 
Haskell och Bevir (Fay 1996, s. 221). 
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Empiriskt material och metod 

Det empiriska materialet består i huvudsak av individers muntliga utsagor 
om vad det har inneburit för dem att leva med funktionshinder under olika 
faser av livet. Materialet har genererats genom kvalitativa intervjuer som – 
liksom kvalitativt intervjuande generellt sett – till sin form övergripande 
kan beskrivas som ”conversations with a purpose” (Burgess, citerad i 
Mason, 2002, s. 62). Vid planeringen, genomförandet och tolkningen av 
intervjuerna har jag använt mig av ett livsloppsperspektiv som 
metodologiskt verktyg. 

Livsloppsperspektivet som metodologiskt verktyg 
Livslopp används inte bara för att benämna en teoretisk orientering på det 
sätt som beskrevs i kapitel två. Det används också som ett samlande 
begrepp för att beskriva en metodologisk inriktning, där forskaren på ett 
medvetet sätt bygger in en tidsdimension i sin forskningsdesign och analys. 
Både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas, med fokus på 
prospektiva, longitudinella ansatser (Giele & Elder, 1998; Jeppsson 
Grassman, 2003a). Andra ansatser är retrospektiva där människor, ofta med 
hjälp av kvalitativa intervjuer, får återskapa/reflektera över sina liv. I den 
traditionen, där föreliggande studie hör hemma, placerar sig en mängd 
olika biografiska inriktningar och konkurrerande benämningar såsom 
exempelvis oral history, life story och life history (Chamberlayne, Bornat 
& Wengraf, 2000). Dessa termer, som ibland används synonymt, rymmer 
varierande perspektiv och metoder för datainsamling och analys. Medan en 
del forskare i huvudsak använder människors livsberättelser som en resurs 
som kan bidra till insikter och förståelse för aspekter av det sociala livet, 
utgör berättandet och berättelsen för andra själva ämnet för undersökningen 
(Plummer, 2001). Andra intar ståndpunkter som ligger mellan dessa två 
positioner.  

Vid uppläggningen av intervjuerna har livsloppsperspektivet 
inneburit att intervjupersonerna uppmanats att fritt berätta om sina liv, både 
det som har varit och det som är idag, samt hur de ser på framtiden. 
Därutöver har jag ställt frågor som i huvudsak varit inriktade på att 
stimulera personerna att beskriva och reflektera över förändringar över tid 
när det gäller det egna livet med funktionshinder.  Jag har också ställt en 
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specifik fråga rörande upplevd ålder, ”hur gammal man känner sig”, till de 
flesta av de intervjuade, samt efterfrågat deras erfarenheter av olika typer 
av insatser som hemtjänst, personlig assistans och bilstöd samt av 
åldersgränser i det offentliga stödsystemet. När det gäller placeringen i 
förhållande till de två ovan kommenterade positionerna: (1) livsberättelsen 
som resurs; (2) livsberättelsen som ämne, ansluter sig studien till den 
förstnämnda. När jag bett intervjupersonerna att berätta om sina liv har 
syftet varit att erhålla förståelse för (socialt och kronologiskt åldrandes 
betydelser för) upplevelser och förhållningssätt och inte för berättelsens 
struktur eller funktion. Samtidigt vill jag inte påstå att undersökningen är 
någon tydlig representant för någon av traditionerna. På ett sätt som jag inte 
uppfattar som särskilt typiskt för studier som baseras på människors 
livsberättelser har livsloppsansatsen i denna studie fungerat som ett 
metodologiskt verktyg för att belysa en förhållandevis avgränsad 
forskningsfråga, en fråga som rör relationen mellan fenomen och inte som 
ett sätt att ”uppnå en känsla för liv i sin helhet” (Plummer, 2001, s. 41, min 
översättning). 

Intervjuernas genomförande 
Studien bygger på sammanlagt 23 intervjuer med 20 personer. Intervjuerna 
har varat i 1,5-3 timmar (flertalet ca 2,5 timmar) och har, med 
intervjupersonernas medgivande, spelats in på minidisc. Samtliga intervjuer 
har transkriberats ordagrant. Förutom det rent språkliga, vad de personer 
som intervjuats och jag själv har sagt, har även mindre språklig 
kommunikation, såsom skratt och utpräglade betoningar, noterats i ett 
försök att komma så nära den kommunikation som skedde vid 
intervjutillfället som möjligt. Denna typ av noteringar återfinns även i de 
intervjuutdrag som presenteras i avhandlingens empiriska kapitel. Om 
personen ifråga skrattar i samband med en utsaga kommenteras detta och 
utpräglade betoningar är markerade genom understrykning av det aktuella 
ordet.  

Till hjälp vid intervjuerna har jag haft en intervjuguide (se bilaga 2). 
De teman och frågor som funnits med har varit inspirerade av teori och 
forskning; företrädelsevis inom livsloppsområdet, handikappforskning, 
medicinsk sociologi och socialgerontologi. Därutöver har intervjuerna 
tillfört nya frågor och områden som successivt har lagts till guiden (även 
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sådana frågor finns med i bilagan). Som framkommer i intervjuguiden, och 
som redan har kommenterats, rör frågorna i flera fall områden utan direkt 
koppling till ålder och åldrande.  Guiden är dessutom relativt detaljerad och 
utförlig. I det praktiska intervjuandet har den emellertid inte varit styrande 
mer än att den fungerat som en garant för att inget viktigt område skulle 
glömmas bort. I början av varje intervju med en ny intervjuperson har jag 
bett personen ifråga att, ganska kortfattat, berätta om sitt liv och själv välja 
vad hon/han vill ta upp och i vilken ordning. Ordet har överlämnats till 
intervjupersonen med frågan ”Var skulle du vilja börja berättelsen om ditt 
liv”?  I stort sett alla intervjuerna har därefter kommit att utformas så att jag 
infogat mina frågor i en berättelse som i hög grad har drivits av 
intervjupersonen själv.20 

I nära anslutning till varje intervju har jag antecknat mina 
upplevelser av intervjun och sådant som jag bedömt kunna vara av relevans 
för tolkningen, men som inte har spelats in. Det rör sig om sådant som jag 
sett under intervjuerna såsom icke-språklig kommunikation (t.ex. 
kroppsspråk), utformning av bostaden och hjälpmedel.  

Platsen för intervjuerna beslutades i samråd med 
intervjupersonerna. Det har resulterat i att så gott som alla intervjuer har 
genomförts i den intervjuade personens hem. Undantaget är två intervjuer 
som genomfördes på de aktuella personernas arbetsplatser och en intervju 
som genomfördes i en lokal som tillhörde en förening som personen ifråga 
var medlem i. Det är möjligt att platsen för intervjun haft viss betydelse, 
men själv har jag inte uppmärksammat några väsentliga skillnader mellan 
de intervjuer som har genomförts i hemmen och de som har genomförts på 
andra platser. 

Beslutet om ytterligare någon person skulle vara med under 
intervjun och i vilken omfattning ansåg jag rimligt att helt och hållet 
överlämna till intervjupersonen ifråga. Vid hälften av intervjuerna var 
endast intervjupersonen och jag själv närvarande under hela intervjun. Vid 
de övriga intervjuerna har andra personer under längre eller kortare stunder 
funnits i, eller i anslutning till, det rum där intervjun ägt rum. Under två av 
intervjuerna fanns ytterligare en person (personlig assistent) med under i 

                                                 
20 Undantaget utgörs av en intervju då mina svårigheter att uppfatta vad den aktuella 
personen sade innebar att intervjun i hög grad drevs av mig och i enlighet med 
intervjuguidens struktur. 
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stort sett hela intervjutillfället. Vid en av dessa intervjuer satt assistenten 
med vid bordet och fungerade som en slags tolk vid de tillfällen då jag inte 
kunde uppfatta vad den aktuella intervjupersonen sa. Assistentens utsagor 
verifierades emellertid alltid av den intervjuade, genom exempelvis en 
nickning. Vid sidan om nödvändiga förtydliganden var assistenten i stort 
sett helt passiv och överlät helt ansvaret att svara på frågorna till den 
intervjuade. Vid en annan intervju fanns assistenten med och deltog i 
huvudsak som just assistent, med handräckning och liknande. Vid dessa, 
liksom vid övriga intervjuer, var jag noggrann med vems, det vill säga 
intervjupersonens, utsagor och erfarenheter jag var ute efter. Jag uppfattar 
det som om övriga deltagare (assistenter, makar, makor och sambor), var 
helt införstådda med detta.  Snarast skulle jag vilja beskriva deras 
deltagande vid de aktuella intervjuerna som en tillgång. Minst en av 
intervjuerna hade med största sannolikhet inte kunnat genomföras med 
samma kvalitet utan medhjälpare som underlättade kommunikationen. Vid 
andra tillfällen stimulerade den extra personens kommentarer till utförliga 
reflektioner från intervjupersonens sida över ämnen relevanta för studiens 
inriktning, eller bidrog genom att bekräfta, eller ifrågasätta, uppgifter som 
intervjupersonen lämnade.   

Information, samtycke och konfidentialitet 
Den information som de presumtiva intervjupersonerna erhöll inför 
intervjun förmedlades via ett informationsbrev (bilaga 1) och ett 
telefonsamtal. Syftet med studien presenterades som att förstå vad det kan 
innebära att under lång tid och under olika faser av livet leva med 
funktionshinder.  21  I den muntliga informationen tillade jag att jag förutom 
det egna livet med funktionshinder var intresserad av att förstå detta ur ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv och i ett historiskt och samhälleligt 
sammanhang. Jag har också lämnat information om metod och om hur 
materialet mer specifikt kommer att presenteras, som har varit mer eller 
mindre utförlig beroende på hur intresserad personen ifråga verkat vara.  
Samtliga intervjupersoner har informerats om att jag kommer att 
                                                 
21 Då intervjuerna genomfördes under åren 2005-2006 användes genomgående i den 
skriftliga och muntliga information som intervjupersonerna erhöll begreppet 
funktionshinder, och inte funktionsnedsättning, för att benämna det funktionstillstånd 
som man för att vara aktuell som intervjuperson skulle ha levt med i minst 30 år.  
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avidentifiera intervjuerna i den meningen att alla namn, både på personer 
och på platser, kommer att bytas ut. Jag har emellertid vid varje intervju 
tillagt att detta inte innebär en garanti för att inte någon ska kunna gissa sig 
till vem som döljer sig bakom det fingerade namnet.  

I sammanhanget vill jag kommentera ett etiskt problem med den till 
sin uppläggning, men däremot inte till sitt syfte, relativt informella typ av 
intervju som har genomförts. Risken finns därmed att intervjupersonerna, 
trots den information som lämnats, har förletts att berätta om saker som de 
kanske inte alls tänkt dela med sig av till en större publik (jfr Mason, 2002, 
s. 80). Här kan minidiscen ses som en tillgång genom att med sin närvaro 
tydliggöra vad som egentligen pågår. Jag har också informerat om att man 
bara behöver svara på de frågor man vill och att personen ifråga har rätt att 
avbryta sitt deltagande när som helst. 

Urval 

Hur man överhuvudtaget ska avgöra vem eller vilka som ska räknas som 
personer som lever med fysiska funktionsnedsättningar är, generellt sett, 
långt ifrån självklart. Både på vilket sätt och om man alls ska definiera och 
avgränsa personer med funktionsnedsättningar (eller funktionshinder, som 
ofta använts synonymt) har tvärtom debatterats flitigt inom 
handikappforskningen (se t.ex. Söder, 2004). Utifrån studiens perspektiv på 
funktionsnedsättningar och funktionshinder har emellertid detta första steg 
i urvalsprocessen varit förhållandevis okomplicerat.  Eftersom min 
utgångspunkt är att fysiska funktionsnedsättningar är sådana 
funktionstillstånd som i dagens Sverige ofta räknas som just fysiska 
funktionsnedsättningar har jag gjort bedömningen att så länge som jag själv 
och intervjupersonerna, de personer som jag kommer i kontakt med i mitt 
sökande efter intervjupersoner och de som tar del av mina manus är 
någorlunda överens om att personerna ifråga har (eller lever med) fysiska 
funktionsnedsättningar (eller funktionshinder), så är också urvalet relevant. 
Även i praktiken har denna del av urvalsprocessen fungerat väl. Alla 
inblandade parter har varit eniga i frågan. När det gäller att 
funktionsnedsättningarna ska ha funnits med i minst 30 år har jag, utifrån 
att studien är inriktad på människors erfarenheter av att själva leva med 
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funktionshinder, betraktat det som rimligt att överlämna detta avgörande 
till de presumtiva intervjupersonerna.  

Övriga steg i urvalsprocessen överensstämmer med det som Mason 
(2002, s. 124) kallar illustrativt urval (illustrative sampling), det vill säga 
ett urval som är utformat i avsikt att bidra med förståelse för vad ålder och 
åldrande kan innebära för människor som lever med funktionshinder utan 
att göra anspråk på att säga något om hur representativa de mönster som 
har uttolkats är. Argument för en eventuell ”vanlighet” har jag, som 
framkommer i de empiriska kapitlen, istället sökt stöd för genom 
jämförelser med andra studier. Urvalet kan också klassificeras som 
strategiskt i den meningen att avsikten har varit att identifiera och få 
tillgång till en population som erbjuder goda förutsättningar för att belysa 
studiens frågor (ibid.). Exempelvis har jag för att kunna belysa frågan om 
betydelser av (åldersnormsrelaterade) insatser och åldersgränser i det 
offentliga stödet riktat till personer med funktionshinder eftersträvat en 
förhållandevis stor andel personer med denna typ av insatser. Jag har också 
eftersträvat ett urval med förutsättningar att bidra till en mångfacetterad 
förståelse för det aktuella fenomenet. Följande aspekter har jag, med hjälp 
av tidigare forskning och egen förförståelse bedömt vara av potentiell 
betydelse för människors erfarenheter och förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet och det egna livet med funktionshinder i åldrarna kring 
65 och därför också eftersträvat en viss variation avseende: (1) 
funktionsnedsättningens synlighet och tänkbara stabilitet över tid (se t.ex. 
Bury, 1982; Goffman, 1990); (2) handikappolitiskt engagemang; (3) kön 
(se t.ex. Ginn & Arber, 1995); (4) utbildning/yrke och ekonomisk situation; 
samt (5) hemkommun (se Trydegård, 2000).  

Den faktiska gruppen intervjupersoners livssituation uppvisar i stort 
sett den eftersträvade variationen. Det är emellertid bara en av 
intervjupersonerna som vid intervjutillfället enbart hade en – för mig – helt 
osynlig sjukdom eller funktionsnedsättning. Samtidigt har jag under 
forskningsprocessens gång insett att det är svårt att dra någon skarp gräns 
mellan synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Att leva med MS 
innebär exempelvis att leva med både synliga och osynliga 
funktionsnedsättningar eller symptom (Jeppsson Grassman, 2003b). På det 
sättet är osynliga funktionsnedsättningar väl representerade bland de 
intervjuade. 

En aspekt som jag inte har tagit hänsyn till vid urvalet är etnicitet. 
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Med det menas att jag inte har sökt aktivt efter intervjupersoner som är 
födda och uppvuxna i andra länder än Sverige och inte heller agerat då 
urvalet ur detta hänseende inte resulterat i viss heterogenitet ”på egen 
hand”. Detta trots att etnicitet är en aspekt som, liksom kön, 
utbildning/yrke och ekonomisk situation ofta betraktas som betydelsefull 
för människors erfarenheter. En orsak till att jag inte har uppmärksammat 
denna dimension är att jag, som nämnts, ville öppna för att kunna ha en 
vidare inriktning på studien. I detta vidare ingick att retrospektivt kunna 
undersöka åldersnormers innebörder under tidigare delar av livsloppet, men 
samtidigt hålla fast vid studiens kontextmässiga avgränsning till att gälla 
erfarenheter av att leva med funktionshinder i Sverige. Som urvalet nu ser 
ut har jag således inget välgrundat empiriskt stöd för att argumentera för att 
studiens resultat även kan omfatta människor som lever i Sverige, men som 
inte är födda eller uppvuxna här.  

Hur jag kom i kontakt med intervjupersonerna  
För att komma i kontakt med intervjupersonerna har jag använt olika vägar. 
En person har kontaktats på privat väg och två via ”snöbollsmetoden”. De 
övriga har jag kommit i kontakt med via tre handikappföreningar (8 
personer), försäkringskassan (5 personer) samt via en kommunal 
ombudsman för personer med funktionshinder (4 personer). Samtliga 
kontakter har skett på ett sådant sätt att jag inte fått tillgång till personernas 
namn och telefonnummer förrän de själva lämnat sitt medgivande.22

 
I det följande ges en presentation av de intervjuade personerna som både 
omfattar de aspekter som har tagits hänsyn till vid urvalsprocessen och 
andra aspekter som jag bedömer kan vara av intresse för läsaren.  

En ålders- och funktionsnedsättningsfokuserad presentation av 
intervjupersonerna 
De elva kvinnor och nio män som deltar i studien som intervjupersoner var 
vid intervjutillfället i åldrarna 56-72 år (födda 1932-1949). Den tid de, 

                                                 
22 Kontakten via försäkringskassan skedde genom att en tjänsteman skickade ut ett 
informationsbrev om studien till personer med personlig assistans enligt LASS/LSS. De 
personer som var intresserade av att delta kontaktade själva mig via telefon eller e-post. 
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enligt egen definition, har levt med fysiska funktionshinder varierade då 
mellan 30 och 66 år. Elva av personerna hade vid tiden för intervjuns 
genomförande personlig assistans enligt LSS (personkrets 3).  I tabellen 
nedan presenteras en översikt över de intervjuade personerna avseende 
dessa tre aspekter.23

  
Kön Ålder 

vid int. 
tillf. 

Ung. antal 
år med 
funktionsh.

Personlig
ass. idag 

Kerstin 56 56   X 
Gunnel 59 59   
Barbro 61 60   X 
Nils 62 30-35   X 
Håkan 62 45   X 
Lars 64 45   
Hans 65 40   
Åke 65 65   X 
Eva 65 65   
Gunnar 65 30-35   X 
Christer 65 65   X 
Ann-
Marie 

65 40-45   X 

Margareta 66 30   
Inger 67 60   X 
Göran 67 61   
Ingrid 68 68   X 
Mona 68 61   
Birgitta 68 30    
Bertil 70 30   
Berit 72 30   X 

  
Alla utom en av personerna har erfarenhet av någon typ av offentliga 
stödinsatser riktade till personer med funktionshinder (hemtjänst, färdtjänst, 
bilstöd etc.). Nitton använde vid tiden för intervjuns genomförande, mer 
eller mindre kontinuerligt, någon form av förflyttningshjälpmedel (käpp, 
rollator eller rullstol). Femton använde huvudsakligen rullstol.  

Ett annat sätt att ge en bild av de funktionsnedsättningar som finns 
representerade i materialet är att utgå från diagnos. De diagnoser som 
personerna uppgav var: polio (6), multipel skleros (MS) (2-6; sex hade 

                                                 
23 Orsaken till att jag inte infogat fler aspekter (som exempelvis diagnos) i tabellen, är 
för att skydda personernas identitet.  
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någon gång fått diagnosen MS av läkare, men för fyra av dessa hade 
sjukdomen senare bedömts som arbetsskada med MS-liknande symptom, 
eller presenterades som oklar på annat sätt), cerebral pares (3), mag-
tarmsjukdomar (2), ryggmärgsskador (2), andra mer ovanliga diagnoser 
(2).24 Intervjupersonerna är i varierande grad aktiva i olika 
handikapporganisationer och andra verksamheter som verkar för att 
förbättra livsvillkoren för människor med funktionshinder. De lever under 
olika ekonomiska villkor och har en varierande utbildnings- och 
yrkeslivsbakgrund.  

En relativt öppen och flexibel intervju- och 
tolkningsprocess 

Ett kvalitetskriterium i den metodologiska strategi studien utgår ifrån är 
öppenhet: att vara medveten om, men inte låsa fast studien vid befintliga 
teorier och vedertagna uppfattningar inom det aktuella forskningsområdet 
utan vara öppen för att lära av, i detta fall, de intervjuade personerna (jfr 
Fay, 1996; Seale, 1999).  

I praktiken har detta för det första inneburit att jag varit öppen för 
möjligheten att modifiera mitt urval under forskningsprocessen om nya 
idéer och lärdomar skulle peka i den riktningen att det skulle vara befogat. 
Detta ”potentiellt organiska urval” (Mason, 2002, s. 138; se även Glaser, 
1979) har inneburit att intervjupersoner kontaktats successivt under 
processens gång, men att jag ansett att mina ursprungliga kriterier hållit. 
Att jag skulle genomföra cirka 20 intervjuer uppskattades redan från början 
som rimligt.  Även när det gäller antalet intervjuer har det emellertid 
funnits en öppenhet inför att genomföra fler. Med tre personer har också en 
andra intervju genomförts i syfte att generera mer empiriskt material av 
relevans.25 Efter 23 intervjuer gjordes bedömningen att studien inte skulle 
                                                 
24 Att antalet diagnoser överstiger antalet intervjupersoner beror på att en person angav 
två diagnoser som sammanhängande med ”funktionshindret”. Det fanns också 
intervjupersoner som angav en diagnos och flera (upp till tre) funktionshinder. 
25 Eftersom studiens fokus inte är människor som sådana (utan ålderns och åldrandets 
betydelser för vissa upplevelser och förhållningssätt) har det inte varit givet att fler 
intervjupersoner automatiskt skulle generera mer empiriskt material av relevans för 
studien (jfr Mason, 2002). Att en andra intervju genomfördes med tre personer hade 
delvis olika skäl. Två av de personer som intervjuades en andra gång var de som 
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vinna på att jag genomförde fler, eftersom det då skulle ske på bekostnad 
av möjligheten att utnyttja det material jag redan hade fullt ut. Även om 
den öppna urvalsprocessen inte har resulterat i några större avvikelser från 
de inledande bedömningarna har tillvägagångssättet underlättat den 
praktiska urvalsprocessen genom att lämna utrymme för aktivt agerande 
om den eftersträvade variationen inte verkade uppnås ”av sig själv”. Jag 
har med andra ord kunnat undvika en detaljerad och svårtillgodosedd 
”kravspecifikation” i kontakten med dem som hjälpt mig att förmedla 
intervjupersoner.  Istället har jag vid nya kontakter framfört de önskemål 
som då varit aktuella eller särskilt vänt mig till personer eller organisationer 
med förutsättningar att tillgodose det aktuella behovet. Exempelvis 
efterfrågade jag vid en senare kontakt särskilt manliga intervjupersoner 
eftersom jag då hade ett betydande överskott av kvinnor bland de jag 
intervjuat. Vid en annan kontakt efterfrågade jag särskilt intervjupersoner 
som inte var aktiva inom någon handikapporganisation. I slutet av 
intervjuprocessen vände jag mig till en viss handikapporganisation där 
många av medlemmarna levde med osynliga kroniska sjukdomar, eftersom 
jag dessförinnan enbart intervjuat personer med synliga 
funktionsnedsättningar. 

För det andra har min ambition att lära under intervjuerna, som 
nämnts, inneburit en förhållandevis öppen intervju, med frihet för 
intervjupersonernas eget berättande. Det har också betytt att jag använt mig 
av de nya insikter och idéer som en intervju genererat vid nästa intervju. 
Under större delen av intervjuprocessen lät jag mig inte begränsas till att ta 
tillvara idéer som hade en självklar koppling till den aktuella 
forskningsfrågan.  Intervjuguiden växte därmed successivt. Fördelen med 
detta öppna tillvägagångssätt är att jag har erhållit ett rikt empiriskt 
material, där delar av intervjuerna som vid den inledande tolkningen inte 
                                                                                                                                               
intervjuades först (efter en pilotintervju). Att jag återkom till dessa personer berodde på 
att jag, efter att ha genomfört ytterligare intervjuer, bedömde att jag med hjälp av de 
erfarenheter jag då fått kunde få ut mer material av relevans för studien genom en 
uppföljande intervju. Exempelvis hade de inledande intervjuerna varit väl fria i den 
meningen att en alltför stor del av tiden ägnats åt livsloppets tidigare del, på bekostnad 
av personernas erfarenheter av att idag leva med funktionshinder. En tredje person 
intervjuades ytterligare en gång av ett närmast motsatt skäl. Den första intervjun var 
mycket givande i den meningen att den genererade mycket material som bedömdes vara 
av relevans. Mot bakgrund av detta kom jag fram till att ytterligare en intervju kunde 
vara värdefull.  
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framstod som relevanta i förhållande till avhandlingens inriktning, har 
kommit till användning vid en mer fördjupad tolkning.  

Tolkning på tre nivåer 
Tolkningen har också varit relativt öppen och flexibel så till vida att jag har 
tolkat intervjupersonernas utsagor på ”tre nivåer”. Ansatsen är inspirerad 
av Alvesson och Köping (1993) och Alvesson och Sköldberg (1994) och 
innebär att man vid tolkningen av exempelvis intervjuer söker ha i 
beaktande och i varierande utsträckning explicit anknyter till: (1) 
språkanvändande och uttryckssätt; (2) subjektiva föreställningar, 
värderingar och innebörder; samt (3) handlingar och förhållanden.  
 Annorlunda uttryckt kan man säga att jag i olika omfattning har läst 
”bortom” eller ”bakom” det empiriska materialet (Mason, 2002, s. 178).  I 
kapitel fem återfinns exempel på hur jag har uttolkat sociala normer i 
intervjupersoners explicita – språkliga – hänvisningar till ”det allmänt 
kända” (nivå 1). Som ett exempel på hur jag har uttolkat upplevelser och 
innebörder i intervjuutsagor (nivå 2) kan kapitel nio nämnas. Större delen 
av kapitel sju utgör å andra sidan exempel på hur jag, via personernas 
utsagor, har uttolkat åldersnormer i deras konkreta sätt att agera, i deras 
livsstil (nivå 3).  
 
Intervjuerna som ”perspektivistiskt speglande” 
En viktig utgångspunkt för tolkningen på olika nivåer är en syn på 
intervjupersonernas utsagor och berättelser om sina liv som 
”perspektivistiskt speglande” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 335). 
Språket, vad människor säger och vilka ord som används, betraktas som en 
viktig del i skapandet och återskapandet av sociala och kulturella mönster 
och därmed också som ett viktigt studieobjekt i sig när det gäller att 
generera kunskap om sociala normer.  Men intervjupersonernas språkliga 
utsagor har också ansetts kunna ge en känsla för (jfr Fay, 1996) deras 
personliga och sociala verklighet, för deras upplevelser och 
förhållningssätt, där det senare innefattar såväl deras inställning till saker 
och ting som sätt att utforma sitt dagliga liv.  Dessa tolkningar har 
emellertid utförts under premissen att människors språk och berättelser om 
sina liv har en förmåga att ge fenomen ”out there” en ”omotiverat robust 
och otvetydig karaktär” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 320). I de 
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empiriska kapitlen framträder mitt synsätt på intervjupersonernas utsagor 
exempelvis genom att ett förändrat förhållningssätt som intervjupersoner 
beskriver uttryckligen tolkas som ”mer eller mindre genomgripande 
förändringar gentemot tidigare delar av livet”, eller genom att jag explicit 
kommenterar att jag inte utgår från att intervjupersonerna ”jämt och 
ständigt” upplever sig på ett visst sätt.  

Några specifika steg i tolkningsprocessen  
I efterhand kan några mer specifika steg i tolkningsprocessen 
rekonstrueras. För det första var min preliminära slutsats när så gott som 
alla intervjuer var genomförda att det empiriska materialet mest av allt 
pekade mot att socialt och kronologiskt åldrande knappast behöver ha 
någon betydelse alls för människor som lever med funktionshinder, 
alternativt att jag hade misslyckats med att generera ett för 
forskningsfrågan relevant empiriskt material. Den bedömningen gjorde jag 
mot bakgrund av att de frågor som jag ställt som varit tydligast inriktade på 
att få grepp om åldersnormer hade varit ofruktbara. Då avser jag främst de 
frågor som rörde om man uppfattade några skillnader mellan att leva med 
funktionshinder när man var i den ålder man var idag, jämfört med hur det 
var när man var yngre (t.ex. 30 eller 40 år) (se bilaga 2).  Under de 
inledande intervjuerna prövade jag att utveckla frågan/frågorna genom 
tillägg som ”idag är ju fler av dina jämnåriga pensionärer” (vid intervjuer 
med personer som lämnat yrkeslivet för sjukpension eller motsvarande 
åtskilliga år innan de blev ålderspensionärer) och ”det ses ju ofta som 
mindre ovanligt med funktionshinder i högre åldrar”. Eftersom 
följdfrågorna på flera sätt framstod som misslyckade slutade jag dock att 
ställa dem efter ett antal försök. Intervjupersonerna föreföll antingen vara 
oförstående inför mina frågor, eller svarade på ett sätt som jag tolkade som 
att de inte uppfattade någon sådan skillnad (som jag annars bedömt skulle 
kunna förstås som exempel på vad ett tillägnade av åldersnormer – 
uppfattningar om en position utanför arbetsmarknaden respektive ett 
nedsatt funktionstillstånd som något som i större utsträckning hör till i 
högre åldrar än i lägre – kan innebära). Ett par av de intervjuade svarade på 
ett sätt som gjorde mig uppmärksam på att följdfrågorna kunde uppfattas 
som stötande genom att på sätt och vis utgå från att man skulle ha uppfattat 
sig som (mer) ovanlig eller annorlunda tidigare i livet. Mina försök att 
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förstå varför den typ av åldersnormer som jag var mest intresserad av vid 
planeringen av studien – enhetliga uppfattningar om ett nedsatt 
funktionstillstånd som något mer förväntat och normalt i högre åldrar än i 
lägre – framstod som ganska betydelselösa för intervjupersonerna, 
resulterade så småningom i den tolkning som presenteras i den senare delen 
av kapitel åtta.  

Förutom att de direkt åldersrelaterade frågorna inte var fruktbara 
hade jag dessutom inledningsvis svårt att höra eller se några implicita 
åldersnormer, några åldersrelaterade så kallade ”silent discourses” 
(Brannen & Nilsen, 2005, s. 421), i intervjuerna. På det sättet var jag 
kanske inte särskilt ovanlig: 
 

to extract the wealth of sociological meanings latent in life stories 
is no easy task. Most of them remains implicit in a person’s lived 
experience; it takes a sociological eye – some lay persons do 
possess it - to look through a particular experience and understand 
what is universal in it; to perceive, beyond described actions and 
interactions, the implicit sets of rules and norms, the underlying 
situations, processes and contradictions that have both made 
actions and interactions possible and that have shaped them in 
specific ways. It takes some training to hear, behind the solo of a 
human voice, the music of society and culture in the background. 
(Bertaux, 1990, s. 167) 
 

Till skillnad från Bertaux uppfattar jag det emellertid inte som att det i 
första hand är träning som krävs för att få grepp om åldersnormers 
betydelser, för att höra det implicit socialt och kulturellt delade i det 
individuella. En sak som jag anser kan underlätta är däremot lämpliga 
analytiska verktyg, eller att man vet precis vad det är man ska lyssna efter. 
För egen del så började jag med att på ett prövande sätt gå igenom 
intervjuerna och markera alla intervjusekvenser som jag bedömde som 
potentiella uttryck för erfarenheter och förhållningssätt särskilda för den 
ålder eller del av livet som intervjupersonerna idag befann sig i. Det rörde 
sig dels om sekvenser där intervjupersoner själva hänvisade till ålder eller 
åldrande, dels om sekvenser där man kommenterade skillnader gentemot 
tidigare delar av livet. Jag markerade även sekvenser där intervjupersoner 
gav uttryck för erfarenheter som hade koppling till åldersgränser och till 
(ålders)pensionsåldern. Utöver dessa markerade jag också 
intervjusekvenser som framstod som anmärkningsvärda i bemärkelsen icke 
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förväntade eller förvånande. Därefter följde en process av sortering och 
omsortering under olika arbetsrubriker som på ett övergripande plan 
sammanfattade vad jag uppfattade att de aktuella sekvenserna handlade om.  

Under läsningen av Hockey och James (2003) Social Identities 
Across the Life Course uppmärksammade jag av en händelse deras 
sammanfattning av de åldersrelaterade sociala förväntningar som är 
utmärkande för ett i hög grad strukturerat och kronologiserat västerländskt 
livslopp som det ”det ideologiska imperativet att ’skaffa sig ett liv’ i en viss 
ålder och ’ta lätt på livet’ när vi når en annan” (”to ’get a life’ by a certain 
age and ’take life easy’ when we reach another”) (s. 58). Denna 
sammanfattning visade sig i sin enkelhet fungera väl som ett analytiskt 
redskap. Flera av de intervjusekvenser som jag hade sorterat ut som 
potentiellt åldersrelaterade ”passade in” i detta övergripande imperativ. Det 
handlade till en början företrädelsevis om sekvenser som jag tidigare 
placerat in under arbetsrubrikerna: ”Friheten i åldrandet” och ”De åldrande 
funktionerna eller tid att lyssna på funktionsnedsättningarna?” Med 
”imperativet” för ögonen – och öronen – kunde jag vid genomgångar av 
intervjutranskriptionerna och de inspelade intervjuerna dessutom se – och 
höra – ”the music of society and culture” (jfr Bertaux ovan) även i 
intervjusekvenser som jag inte tidigare hade uppmärksammat som 
åldersrelaterade. Nästa steg i analysprocessen var att sortera in de utsagor 
som hade tolkats som relaterade till det aktuella imperativet i mer 
avgränsade underkategorier: i olika typer av uttryckta förändrade 
förhållningssätt. Detta steg omfattade också ytterligare genomgångar av 
intervjuerna i syfte att undersöka om jag kunde finna fler exempel på de 
mer specifika kategorierna. En än senare del i tolkningsprocessen var att 
jag, med hjälp av intervjupersonernas hänvisningar till ”det allmänt kända” 
och forskning om livslopp, åldrande och funktionshinder ”upptäckte” mer 
specifika åldersnormer som kunde kasta ljus över de aktuella utsagorna. 
Mitt tillvägagångssätt har vissa paralleller med en etablerad analysprocess 
som används vid Grounded Theory (Silverman, 2005, s. 91; för en 
originalbeskrivning se Glaser, 1978): (1) Ett inledande försök att utveckla 
kategorier som belyser det empiriska materialet; (2) Försök att ”mätta” 
(saturate) dessa kategorier med många passande fall; (3) Utveckla 
kategorierna till mer analytiska ramar (analytic frameworks) med relevans 
utanför det specifika empiriska sammanhanget. En skillnad mellan den 
tolkning som jag har genomfört och den ovan är att analytiska ramar på ett 
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explicit sätt fanns med redan vid ett tidigt skede av analysprocessen. Först i 
bemärkelsen åldersnormer, senare som Hockey och James imperativ (och 
ännu senare som mer specifika åldersnormer inom ramen för detta 
imperativ). (Mer ”renlärig”) Grounded Theory har å andra sidan kritiserats 
för att inte erkänna de implicita teorier som vägleder tidiga stadier av en 
studie (Silverman, 2005).   

I linje med studiens metodologiska strategi prövade jag också att 
förstå de aktuella typerna av beskrivna förändrade förhållningssätt på andra 
sätt, som inte hade med imperativet att göra (jfr Fay, 1996; Seale, 1999). 
Som återspeglar sig i den ovan nämnda rubriken ”De åldrande funktionerna 
eller tid att lyssna på funktionsnedsättningarna?” hade jag i viss mån redan 
tidigare under tolkningsprocessen uppmärksammat att det kunde finnas 
flera sätt att förstå de aktuella utsagorna. Också i detta steg av analysen 
hade jag hjälp av intervjupersonerna och deras sätt att, som ”kunniga 
aktörer” (Giddens, 1991) presentera olika sätt att förstå liknande 
förhållningssätt. Huvuddelen av de typer av förändrade förhållningssätt 
som förstås som delvis strukturerade av åldersnormer relaterade till det ”det 
ideologiska imperativet att ’skaffa sig ett liv’ i en viss ålder och ’ta lätt på 
livet’ när vi når en annan” presenteras i kapitel fem, och de komplementära 
tolkningarna av dessa typer av uttryckta förändringar i kapitel sex.  

Hur jag så småningom kom att höra the music of society and 
culture, eller närmare bestämt de välbekanta uttrycken och uppfattningarna 
”gammal och trött”, ”gammal och orkeslös” etcetera i de intervjuutsagor 
som ligger till grund för den senare delen av kapitel åtta är svårare att 
redogöra för än hur den ovan beskrivna tolkningen gick till. Det analytiska 
redskap jag i detta sammanhang tog hjälp av var snarast min egen sociala 
och kulturella förförståelse. 

 I kapitel nio behandlas ett mönster i intervjuerna som under 
tolkningsprocessen markerades och sorterades ut därför att det förvånade 
mig och dessutom framstod som anmärkningsvärt både i förhållande till 
befintliga teorier om åldrandets betydelser för människor som lever med 
funktionsnedsättningar, och i förhållande till resonemang om vad ett liv 
med funktionsnedsättningar som har funnits med sedan tidig barndom kan 
innebära. Mönstret rör intervjuade personers beskrivningar av vissa 
funktionsförluster under senare år, samt deras utsagor om vissa befarade 
förluster av kroppsliga funktioner. 

Utgångspunkten för kapitel sju, som behandlar intervjuade 
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ålderspensionärers livsstil, är utsagor i intervjuerna som inledningsvis hade 
sorterats in under arbetsrubriker som ”Allt fortsätter som vanligt” och ”Full 
fart framåt” och tolkats som exempel på förhållningssätt som inte var 
åldersnormsstrukturerade och – därefter – som ett sätt att leva sitt liv, som 
snarast gick på tvärs emot enhetliga uppfattningar om att ”ta lätt på livet” 
när man når en viss ålder. Här var det en av de intervjupersoner som valt att 
stanna kvar i arbetslivet efter fyllda 65 som ledde mig in på andra tankar 
och som fick mig att se likheter mellan hur intervjupersoner som inte 
yrkesarbetade utformade sina dagliga liv och ett fritidsaktivt 
pensionärsideal som går under benämningar som tredje åldern och 
successful ageing.   Den aktuella personens sätt att i sina överväganden 
över alternativ till yrkesarbete yttra: ”Nu skulle man ju behöva lägga sig på 
sofflocket eller åka till Kanarieöarna ett halvår i taget” pekade mot 
möjligheten att tänka sig att det idag existerar (minst) två enhetliga 
uppfattningar om hur man bör utforma sitt dagliga liv när man som 
ålderspensionär ”tar lätt på livet”. En ”traditionell” om att det hör till att 
sitta i gungstolen eller ligga på sofflocket och en ”modernare” som snarare 
påbjuder att man ägnar sig åt tidstypiska fritidsaktiviteter (på heltid). Så här 
i efterhand framstår det som märkligt att jag inte redan vid planeringen av 
intervjuerna hade det inom äldreforskningen högst aktuella tredje-ålder-
idealet i åtanke som en slags åldersnorm som kunde förutsättas spela viss 
roll för intervjupersonerna/personer som befinner sig i åldrarna kring 65 
med funktionshinder. Trots att de intervjuade befinner sig i just de åldrar 
som ofta räknas just som tredje åldern hade jag nämligen inte förutsett den 
möjligheten. Mot bakgrund av hur ett så kallat gott hälso- och 
funktionstillstånd brukar framställas som en förutsättning för ett 
fritidsaktivt och attraktivt ålderspensionärsliv var det kanske inte så 
konstigt. Vid sidan av tolkningen av intervjuade personers livsstil som en 
potentiell konsekvens av att de tillägnat sig ett aktivt pensionärsideal har 
jag även prövat alternativa tolkningar av det aktuella mönstret, som också 
presenteras och diskuteras i kapitlet. 

Den del av tolkningen som rör upplevd ålder har sin särskilda 
historia. Eftersom personer som tagit del av mina manus har kommenterat 
den fråga rörande upplevd ålder som jag ställde under intervjuerna 
(”Upplever du dig som äldre eller yngre än andra människor i samma ålder 
generellt?”) som mångtydig och svårtolkad, behöver denna historia 
berättas. Inriktningen på upplevd eller subjektiv ålder fanns inte med när 
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studien planerades och intervjuguiden sattes samman. Jag var vid den 
tidpunkten inte heller inläst på denna specifika del av åldrandeforskningen. 
Men kvalitativa intervjuer lämnar inte bara förhållandevis stor frihet åt de 
personer som intervjuas. De lämnar också förhållandevis stor frihet åt 
intervjuaren att spontant formulera frågor. Det gäller även sådana som inte 
ligger helt i linje med den aktuella studiens (dåvarande) inriktning. Under 
en av de inledande intervjuerna fick jag infallet att ställa den aktuella 
frågan, helt utan någon genomtänkt planering, utan som ett resultat av en 
hastigt påkommen nyfikenhet. Under kommande intervjuer fortsatte jag att 
ställa frågan, av – som jag då tänkte – rent personligt intresse. Inte förrän 
samtliga intervjuer var genomförda och jag uppmärksammade de redan 
kommenterade resonemangen om att funktionsnedsättningar gör att 
människor känner sig gamla/begränsar möjligheten att känna sig ung, 
bestämde jag mig för att använda de svar och reflektioner frågan genererat 
som utgångspunkt för ett avhandlingskapitel. Jag instämmer helt med dem 
som anser att den aktuella frågan kunde ha formulerats bättre och tydligare. 
Å andra sidan ser jag inte något avgörande problem med hur frågan är 
formulerad i förhållande till min poäng med den tolkning som har 
genomförts och presenteras i kapitel åtta.  

Sammanfattningsvis kan det analysarbete som har genomförts 
beskrivas som ett växelspel mellan planering, genomförande och 
genomgång av intervjuer, läsning av litteratur, genererande av idéer, 
sorterande och kategorisering av intervjuutdrag och skrivande (jfr Mason, 
2002, s. 182). Intervju- och tolkningsprocessen går därmed inte att separera 
från varandra, mer än så till vida att genomförandet och tolkningen av 
intervjuerna gick hand i hand till dess att den sista intervjun var genomförd 
och följdes av en period av mer intensivt och successivt alltmer fokuserat 
tolknings- och skrivarbete.  Enligt Coffey och Atkinson (1996), som 
förespråkar ett självständigt problemlösande tolkningssätt framför 
användandet av precisa procedurer, är det empiri-idé-litteratur- 
växelspelande tillvägagångssätt jag använt mig av ett effektivt sätt att ta 
tillvara ett empiriskt material på. Men, som Mason (2002) skriver, går 
sannolikt de flesta forskare tillväga på liknande sätt i praktiken, även om de 
inte betraktar det som en del av sin forskningsstrategi.   
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För och nackdelar med kvalitativa (livslopps)intervjuer 

Inom den tolkande tradition som studien följer ses språkliga beskrivningar, 
vid sidan av icke-språkligt agerande som relevanta empiriska material för 
studier som syftar till att utforska aspekter som sociala normer och 
människors uppfattningar och upplevelser (Kvale, 1997; Mason, 2002). En 
vanlig metod för att få tillgång till dessa data är just intervjuer, men även 
observationer eller textanalyser betraktas som konsistenta med en tolkande 
ansats, under förutsättning att syftet är detsamma som ovan (Mason, 2002). 
Blaikie (2000), Coffey och Atkinson (1996) och Kvale (1997) är några i 
den rad av författare som förespråkar kvalitativa intervjuer som metod vid 
studier av sociala normer och människors erfarenheter.  

Alla metoder har emellertid sina svagheter. När det gäller 
kvalitativa intervjuer så har dessa kritiserats för att äga rum i ett arrangerat 
sammanhang, där individers agerande utanför denna kontext snarast 
rapporteras och resultatets giltighet i andra kontexter inte är självklart 
(Blaikie, 2000, s. 234; Silverman, 2001). Min ståndpunkt redan vid 
planeringen av studien var dock att intervjuer kan ge en känsla för (Fay, 
1996) hur människor kan tänka, känna, reflektera och agera även på andra 
arenor (se t.ex. Alvesson & Deetz, 2000). Att genomföra intervjuerna 
förändrade inte mitt ställningstagande. När det gäller människors 
upplevelser av, och inställning till – i detta fall det egna 
funktionstillståndet, sig själv och det egna livet med funktionshinder – är 
det dessutom svårt att tänka sig någon annan eller bättre metod än 
kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Enligt Bertaux (1990) är en särskild 
styrka hos den typ av livsloppsintervjuer som genomförts att de har 
potentialen att frambringa fylliga och sammansatta beskrivningar. Bertaux 
kommenterar dessutom att sådana intervjuer, där människor i sitt 
berättande relaterar till händelser i det egna livet, ger särskilt god rättvisa åt 
erfarenheter och ställningstaganden som har giltighet även utanför 
intervjusammanhanget. Mina argument för att förstå intervjupersoners 
uttryck för förändrade förhållningssätt (inställningar till) som – mer eller 
mindre genomgripande – faktiskt förändrade förhållningssätt hade dock 
kunnat vara starkare om jag, om det hade varit praktiskt möjligt (jfr Mason, 
2002), genomfört en prospektiv intervjustudie. Det vill säga om jag följt ett 
antal individer under deras liv och vid upprepade tillfällen genomfört 
intervjuer. Och mina tolkningar av hur intervjupersonerna på ett konkret 
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plan förhöll sig på vissa sätt hade sannolikt uppfattats som mer välgrundade 
om jag kombinerat intervjuerna med att exempelvis följa personerna och 
observera vad de ägnade sig åt. Ett sådant tillvägagångssätt hade varit ett 
praktiskt möjligt alternativt sätt att generera empiriskt material för den 
beskrivning av pensionerade intervjupersoners livsstil som kapitel sju tar 
avstamp i. Därmed inte sagt att jag ser någon anledning att ifrågasätta de 
aktuella personernas beskrivningar av vad de ägnade sig åt, som dessutom i 
flera fall bekräftades av närvarande assistenter eller närstående. En förtjänst 
med den kvalitativa intervjun som metod är dessutom dess subjektiva 
karaktär som – kanske i högre grad än observationer – innefattar såväl 
forskarens som de intervjuade personernas subjektivitet. Jag vill dock 
betona min ståndpunkt att intervjuer inte på något avgörande sätt skiljer sig 
från andra metoder när det gäller vilken roll forskarens subjektivitet spelar, 
mer än att de på ett mer påtagligt sätt innebär ”fysisk interaktion” mellan 
tolkare och den och det som tolkas. Intervjuer frambringar därmed, som all 
annan social interaktion, vissa sätt att agera. Men även observationer av hur 
människor agerar, liksom studier av texter och bilder, är sociala handlingar 
där forskaren genom sin tolkning är aktivt inblandad i det som skapas (Fay, 
1996). 
 
I kapitel tio, avhandlingens sista kapitel, återkommer jag till några 
specifika metodologiska spörsmål som rör studiens inriktning och 
avgränsningar. I nästa kapitel, vars syfte är att fungera som en bakgrund till 
de empiriska kapitel som följer, ges en bild av den övergripande 
samhälleliga och handikappolitiska kontext som intervjupersonerna har levt 
och lever sina liv i. 
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4 

 Liv med funktionshinder i 1930-2000-
talets Sverige  

En bakgrundsbild 

Innan jag går in på ålderns och åldrandets betydelser ges i detta kapitel en 
bild av den övergripande svenska samhälleliga och handikappolitiska 
kontext som de intervjuade personerna – i likhet med andra svenskar i 
motsvarande ålder och funktionsmässiga situation – har levt och lever sina 
liv i.26 Denna bild omfattar även några inledande inblickar i 
intervjupersonernas liv såsom det framträdde under intervjuerna. 
Tyngdpunkten i beskrivningen ligger på två livsområden som över lag fick 
stor uppmärksamhet i personernas relativt fria berättande om sina liv: 
skolgång/utbildning och yrkesliv. Att det var just skolgång/utbildning och 
yrkesliv som särskilt uppmärksammades framstår inte som särskilt 
märkligt. Det kan snarast förstås som uttryck för att det rör sig om 
livsområden som i samtidens Sverige uppfattas som betydelsefulla för 
många och dessutom som livsområden som man förväntas att uppehålla sig 
vid då man berättar om sitt liv. Att även föräldraskapet fick stort utrymme i 
de intervjuade mammornas berättelser kan å andra sidan förstås som 
uttryck för genusrelaterade mönster.  

Kapitlet är avsett att fungera som en bakgrund till de empiriska 
kapitel som följer.  

                                                 
26 En beskrivning av den historiska epoken och handikappolitikens framväxt snarlik den 
i föreliggande kapitel har tidigare publicerats i en antologi utgiven av Studentlitteratur 
(Jeppsson Grassman, 2008).  
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Olika (långa) liv med funktionshinder 

Samtliga intervjupersoner är födda på 1930- och 1940-talet (den äldsta 
1932 och den yngsta 1949; de flesta kring 1940) och har enligt egen 
definition levt med funktionshinder under minst 30 år.  Bland personerna 
finns emellertid stora skillnader mellan hur länge man har levt med 
funktionsnedsättningar. För hälften rör det sig om ett 60-tal år, vilket 
innebär hela eller i stort sett hela livet. För ett par rör det sig om ganska 
precis 30 år, det vill säga sedan 35-40-årsåldern. Andra har levt med 
funktionshinder sedan 20-årsårsåldern. (Hur länge var och en av personerna 
har levt med funktionshinder framkommer i en tabell i kapitel tre).  Det 
innebär i sin tur att många av de intervjuade har erfarenheter av ett liv med 
funktionshinder som inleddes på 1930-1940-talet och som har omfattat 
såväl skolgång, eventuell vidareutbildning och föräldraskap, yrkesarbete 
och – för en del – även utträde ur yrkeslivet. För andra gav sig 
funktionsnedsättningen eller sjukdomen till känna på 1970-talet efter 
många år i yrkeslivet eller som hemarbetande och efter det att eventuella 
barn kommit till världen.    
 
Hur kan man då beskriva de övergripande historiska villkor som varit 
rådande under den tid som intervjupersonerna har levt – och åldrats – med 
funktionshinder? Ahrne, Roman & Franzén (2003) har i sin bok Det 
sociala landskapet gjort en genomgång av efterkrigstidens Sverige fram till 
vår tid, det vill säga den period då de flesta av de intervjuade har levt med 
funktionshinder. Den sammanställning som följer tar delvis sin 
utgångspunkt i detta verk, men omfattar också en beskrivning av 
handikappolitikens utveckling i Sverige. För det är under denna tidsperiod 
som modern handikappolitik tar form och utvecklas.  

Den historiska epoken  

Perioden 1950-1975 kan beskrivas som en epok av tillväxt och 
framtidsoptimism. Det är Folkhemmets tid och den period då 
miljonprogrammet inom bostadsbyggandet implementeras. Grundskolan 
införs och det blir lättare för arbetarbarn att gå vidare till högre studier. 
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Under denna tid, under 1950-1960-talet, får också de första moderna 
handikappolitiska tankegångarna sitt genomslag. En del i denna förändring 
är den så kallade normaliseringsprincip (Nirje, 2003; se även kapitel två) 
som syftar till integration av människor med funktionshinder i samhället. I 
socialpolitiska sammanhang ersätter begreppet handikapp vid denna tid de 
benämningar som anses förlegade (Förhammar 2004; SOU 1990:19). 
Några reformer som genomförs är en genomgripande reformering av delar 
av socialförsäkringssystemet såsom höjningar av sjuk- och 
handikappersättningarna, hemtjänst, bilstöd, färdtjänst och vissa 
tillgänglighetsskapande åtgärder för allmänna lokaler och bostäder. År 
1962 får rörelsehindrade barn rätt till skolgång i sina hemkommuner (SOU 
1990:19).  

Mot bakgrund av intervjupersoners berättelser om sin skolgång med 
funktionshinder, som i samtliga fall inleddes innan lagen om 
rörelsehindrade barns rätt till skolgång i hemkommunen trädde i kraft, 
tycks det i vissa fall genom envisa föräldrars försorg ha varit möjligt att 
redan innan 1962 förhandla sig till en plats i den närliggande skolan även 
för ett barn med rörelsehinder som inledningsvis hade hänvisats till 
skolgång på institution. Av de tio som har levt med funktionshinder sedan 
födseln eller tidig barndom har fem gått i den skola som de skulle ha gått i 
även utan funktionshinder. En av dessa fem började dock skolan ett år 
senare än vad han annars skulle ha gjort och en läste in första klass i 
hemmet. För en tredje person avbröts skolgången gång på gång av 
operationer och sjukhusvistelser och drog därför ut på tiden. Något speciellt 
stöd för att kompensera för funktionsnedsättningar erhölls inte, utan 
personerna ifråga fick klara sådant som förflyttningar och transport till och 
från skolan med hjälp av syskon, kamrater och föräldrar. De övriga fem har 
genomfört hela eller delar av sin grundläggande skolgång vid en så kallad 
vanföreanstalt (n.d.; SOU 1990:19) eller annan typ av internatskola för 
barn med funktionshinder. Vanföreanstalterna var en form av institution 
särskilt inriktad på vård av svårt rörelsehindrade barn. Verksamheten, som 
finansierades genom välgörenhet, pågick från slutet av 1800-talet till 1960-
talet. De minnen från livet på institution som förmedlades under 
intervjuerna var mångskiftande. De omfattar alltifrån rena 
mardrömsskildringar av tvångsmatning och kadaverdisciplin till 
beskrivningar av gemenskap i ett sammanhang där funktionshinder var det 
normala och där man fick tillgång till undervisning av god kvalitet.  
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Under 1960-talet, eller några år innan, får de allra flesta av 
intervjupersonerna sitt första arbete. 1950-1960-talet är en period då 
socialpolitiken för sjuka och arbetslösa innehåller stora ambitioner att 
integrera en stor del av den svenska befolkningen i lönearbete. 
”Funktionshindrades arbetsförmåga skulle restaureras, eller i alla fall 
kompenseras, genom olika åtgärder” (Lindqvist, 2000, s. 65). För flera av 
de elva som vid denna tid lever med funktionshinder är dock möjligheten 
att själv välja utbildning och yrke begränsad. Ett test i tonåren visar att 
arbete på kontor är det som passar flera av kvinnorna och arbete på kontor 
blir det också, oavsett om det var det man själv hade tänkt sig eller inte. 
Användningen av denna typ av testningar av ”handikappade”, så kallad 
arbetsprövning, påbörjades i mitten av 1940-talet och kulminerade under 
1960-talet (Lindqvist, 2000). Men det var inte bara bedömningar baserade 
på funktionstillstånd som under intervjuerna kommenterades som 
begränsande faktorer för utbildnings- och yrkesval, utan även kön. En av 
(de kontorsutbildade) kvinnorna sade att:  

 
Hade jag varit funktionshindrad idag och hade gått i skolan då 
skulle jag ha valt att gå teknisk på gymnasiet och sedan gått vidare 
och blivit bergsingenjör kanske eller vägingenjör eller något sådant 
/…/Men för det första var det inte vanligt att tjejer valde teknisk 
linje och på den tiden var det ingen, det törs jag lova. Så hade jag 
sagt att jag ville gå teknisk så hade de antagligen svimmat.  

 
För de flesta av de aktuella elva personerna verkar det inte ha varit något 
större problem att komma in på arbetsmarknaden. Det innebär emellertid 
inte att vägen till det första jobbet nödvändigtvis framstod som lätt. Så här 
mindes en annan av (de kontorsutbildade) kvinnorna (som i likhet med 
några av de andra intervjupersonerna senare i livet valde en annan 
yrkesbana): 

 
Det var det första jobb jag sökte. Jag sökte någon 
kontorsbiträdetjänst, helt outbildad dög bra, och då sökte jag och 
nej då skulle man plötsligt kunna gå och bära runt posten. ”Ja men” 
sa jag ”jag kan rulla och bära fram posten i de lokalerna”. Det var 
tillgängliga, ganska tillgängliga, lokaler. Jag kunde också stå upp 
och så och gå lite då. Det var ju första jobbet som sagt men jag fick 
ju inte det och då kände jag att det var för att jag inte kunde gå och 
vara som vanligt alltså. Det behövdes inte i det jobbet som de hade 
beskrivit det (A: Utan du kände att de försökte bara skylla på 
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något?) Ja, precis, jaa och att jag minns det är väl för att det var det 
första jag sökte. 

 
På 1960- och 1970-talet blir flera av personerna föräldrar. Några av de 
kvinnor – och mammor – som vid denna tid var förtidspensionärer 
berättade att de fick hjälp med hem och barn från kommunen. En av 
flerbarnsmammorna berättade också om hur hon i mitten av 1970-talet 
nekades fortsatt hjälp med barnen i det egna hemmet. Mot hennes och 
makens vilja bestämdes det att barnen skulle vara på dagis istället.  

År 1969 byggs de första husen med boendeservice (bostad med 
särskild service) och bidrag till anpassning av bostäder och bilar införs, 
insatser som flera av de intervjuade tar del av.   

Under 1970-talet förändras handikappolitiken på ett genomgripande 
sätt. Ett märkesår är 1972, då Handikappförbundens centralkommitté 
(HCK) fastställer sitt handikappolitiska program ”Ett samhälle för alla”. I 
programmet konkretiseras det miljörelativa handikappbegreppet på 
följande sätt:  

 
Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. 
Därför kan handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra 
samhället. (HCK, citerad i Bengtsson & Gynnerstedt, 2003, s. 26) 

 
Det miljörelativa handikappbegreppet erkänns officiellt i slutet av 1970-
talet (SOU 1990:19).27 Handikapp ”flyttas” från individen till omgivningen 
och sägs uppstå i relation till omgivningens/miljöns krav på olika 
funktioner. Det är omgivningen, inte den enskilde, som är upphov till 
handikapp. Under 1970-talet påbörjas och genomförs också ett omfattande 
utredningsarbete om det arbetsmarknadspolitiska stödet för handikappade. 
1973 träder exempelvis lagen om anställningsskydd i kraft, med 
bestämmelser om saklig grund för uppsägning och särskilt skydd åt 
handikappade i arbetslivet.   

Under 1980-talet, präglat av högkonjunktur, äger fullföljandet av 
den fulla sysselsättningens tid och ideal rum och det är mål som nästan går 
att förverkliga. Aldrig har diskussionen om ”handikappades rätt till arbete” 

                                                 
27 Det officiella erkännandet av den miljörelaterade synen på handikapp kommer bland 
annat till uttryck i propositionen till socialtjänstlagen (Proposition 1979/1980:1).                 
.  
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varit mer framträdande än nu (Jeppsson Grassman, 2003a). De 
arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionshinder ökar 
kraftigt under 1980-talet, såväl som andel av den totala 
arbetsmarknadspolitiken som volymmässigt (SOU 1990:19). De verkstäder 
för skyddat arbete som hade tillkommit under 1950-talet får en ny 
inriktning och organisation genom koncernbildningen Samhällsföretag 
(senare Samhall) och anställning med lönebidrag införs.  Syftet med 
lönebidraget är att öka möjligheten att få eller behålla ett arbete genom att 
den arbetsgivare som anställer en ”arbetshandikappad” får ett statligt bidrag 
med högst 80 procent av lönen (ibid.).  

Några av intervjupersonerna svarade ja på min fråga om de under 
någon period av sitt arbetsliv haft någon form av specialanställning för 
personer med funktionshinder (lönebidrag, arbete i skyddad verkstad eller 
liknande).  En person har haft den typen av anställning hela sitt yrkesliv. En 
kvinna som lämnade arbetslivet 1972, ett år innan lagen om 
anställningsskydd trädde i kraft, berättade om ett arbetsliv präglat av 
många, otrygga, korta anställningar:  

 
På arbetsplatsen så har de många gånger utnyttjat en med det där att 
man inte har fått fast jobb. Det har varat så länge det har passat dem 
och sedan har det varit utsparkning/…/för att jag fick ju aldrig fast 
anställning på grund av läkarintyg. Man skulle ju ha friskintyg, men 
det stod ju att jag hade mitt handikapp där. 

 
Miljörelativismen präglar 1980- och 1990-talens handikappolitik, kanske 
särskilt retoriskt (Holme, 2000). En viktig reform under denna tid är 
införandet av en ramlagstiftning, Socialtjänstlagen (SoL) 1982, vilken 
bland annat innebär att handikappolitiken decentraliseras. Under 1980-talet 
inleds försöksverksamhet med personlig assistans på några orter i Sverige, 
som bland andra ett par av intervjupersonerna deltar i. I denna verksamhet 
spelar de så kallade Independent Living-föreningarna i Stockholm (STIL) 
och Göteborg (GIL) en betydelsefull roll (Gough & Modig, 1995).28 

Högkonjunkturen följs av perioden 1991-2000, en tid av ekonomisk 
kris, som för med sig konkurser, bankkris och galopperande arbetslöshet. 

                                                 
28Föreningarnas utvecklingsarbete beskrivs i rapporterna ”Personlig assistans, en social 
bemästringsstrategi för människor med omfattande funktionshinder” (Gough, 1994a) 
och ”GIL-projektet för lika villkor” En rapport om utvecklingsarbete 1989-1993 inom 
Göteborgsföreningen för Ett självständigt liv (Gough, 1994b). 
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Det här är en tid av avregleringar och sänkta sjukersättningar (Lindqvist, 
2000). Den debatt i nyliberal anda som hade utvecklats i slutet av 1980-
talet är intensiv i början av 1990-talet och kom med tiden att ta sig uttryck i 
reformer som möjliggjorde privatisering av välfärden, konkurrens-
utsättning, kundval, etcetera. Ett slags marknadsparadigm kom att bli 
tongivande, både i diskussioner och i praktisk politik.  

Den första januari 1994 träder Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS) i kraft. 
Det hade tidigare funnits en rad initiativ för att öka funktionshindrades 
inflytande över den egna situationen, men ingen annan reform har varit så 
ideologiskt genomgripande som LSS och LASS. Erfarenheten har visat att 
det kom att få stor betydelse för den enskilda individens livsvillkor om 
han/hon tillhörde den nya lagens personkretsar (Szebehely & Trydegård 
2007; se kapitel två för en analys av den argumentation som föregick 
instiftandet av de nya lagarna). Vägledande för politikens innehåll blir nu 
begreppen delaktighet, jämlikhet och medborgarskap (Lindberg, 2006).  

LSS, LASS och personlig assistans 
LSS-lagstiftningen är utformad på ett sätt som i högre grad än 
Socialtjänstlagen betonar den enskildes rättigheter och självbestämmande, 
det vill säga som en rättighetslag (Gough & Modig, 1995; Hedquist, 1997; 
Riksrevisionen, 2004). Personlig assistans, som är en av de tio insatser som 
regleras enligt LSS, är ett individuellt utformat stöd som ges av ett 
begränsat antal personer.  Själva begreppet personlig assistans myntades av 
Independent Living-rörelsen då den i början av 1980-talet introducerade sin 
ideologi i Sverige (Gough & Modig, 1995). Med begreppet ville rörelsens 
företrädare, som själva behövde personlig service för sin dagliga livsföring, 
betona brukarens självständighet och aktiva roll i utformningen av stödet. 
Enligt en definition antagen av Independent Living-rörelsen i slutet av 
1960-talet handlar autonomi inte om oberoende i bemärkelsen att klara 
allting utan hjälp av andra, utan om att ha inflytande över sitt eget liv 
(Barron, 1996; Putnam, 2007b). En förgrundsgestalt inom den svenska 
Independent Living-rörelsen är Adolf Ratzka. Så här beskrev han 
perspektivförskjutningen från patient till assistentanvändare år 1986 i 
nummer fem av rörelsens tidskrift Stiletten:  
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På 60-talet bodde jag på sjukhus i 5 år mest därför att man tyckte 
att jag var så fruktansvärt sjuk och handikappad att endast utbildad 
personal kunde hålla mig vid liv. Det värsta var att jag trodde på det 
själv. Idag är jag lika mycket funktionshindrad. Skillnaden är att 
idag har jag insett att jag inte är sjuk, att mina behov inte skiljer sig 
så hemskt mycket från andras behov, att det inte behövs någon 
speciell utbildning att dra upp mina byxor och att jag själv måste ta 
initiativet, rekrytera själv och tala om hur man ska utföra arbetet. 
(Ratzka & Elmén, 1986, november) 
    

Genom en särskild ersättning (som regleras enligt LASS) kan personer med 
omfattande assistansbehov själva anställa en eller flera personliga 
assistenter. Det finns också möjlighet att anlita kommunen eller annan 
assistansanordnare, ett kooperativ, en organisation eller ett företag, som 
arbetsgivare för assistenterna. En förutsättning för att få personlig assistans 
enligt LSS och statlig assistansersättning enligt LASS är att man bedöms 
tillhöra någon av LSS tre så kallade personkretsar. Personkretsarna ett och 
två är diagnosstyrda, vilket innebär att läkarintyg är det viktigaste 
underlaget vid en bedömning. Personkrets ett definieras som: ”personer 
med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd”, personkrets 
två omfattar ”personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom”. Den tredje personkretsen är avgränsad till att gälla 
”personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd och service” (SFS 1993:387). För personkrets tre, dit 
samtliga elva intervjuade assistansanvändare hör, är det således 
funktionshindrets storlek, varaktighet och orsak som avgör 
personkretstillhörigheten. Medan tillämpningen av LSS i första hand är 
kommunernas ansvar så är Riksförsäkringsverket huvudman för 
assistansersättning enligt LASS. Ersättningen administreras av 
försäkringskassorna, för det mesta i samarbete med kommunerna. Sedan 
den så kallade assistansreformen infördes 1994 har lagstiftningen rörande 
personlig assistans genomgått flera förändringar. Den första förändringen 
inträdde redan den första februari 1995 och innebar att assistansanvändaren 
inte längre fick vara arbetsgivare åt någon i samma hushåll. Möjligheten 
för anhöriga att arbeta som assistenter, med exempelvis kommunen som 
arbetsgivare, kvarstår dock. En annan förändring rör ansvaret för 
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assistanskostnaden. Inledningsvis stod staten för hela ersättningen för 
assistansen om antalet assistanstimmar per vecka översteg 20, medan 
kommunen bekostade assistansen vid färre antal timmar. Sedan den första 
november 1997 har kommunerna betalningsansvar för de 20 första 
timmarna, medan staten ansvarar för de timmar som överstiger 20. Fram till 
2001 sträckte sig rätten till personlig assistans enligt LSS och LASS, (som 
analyserades och diskuterades i kapitel två) till 65-årsdagen. 2001 
genomfördes en förändring när det gäller den övre åldersgränsen. Idag har 
personer som fått detta stöd före sin 65-årsdag rätt till fortsatta 
assistansinsatser och fortsatt assistansersättning. Någon lagstadgad rätt att 
utöka assistansens omfattning efter fyllda 65 innebar dock inte 
lagändringen.29  

Så här mindes en av intervjupersonerna hur det var när hon och 
maken (som också levde med funktionshinder) först fick personlig assistans 
i samband med att den nya lagen trädde i kraft. Kvinnan ifråga var vid 
denna tidpunkt, liksom flera av de andra intervjupersoner som ungefär 
samtidigt fick personlig assistans, i 50-årsåldern: 

 
Så att då gjorde vi upp schema då, både för dag och kväll. Ja så det 
gick väldigt bra. Vi kände ju att vi var privilegierade då vet du. Vi 
kunde åka ut och vara ute länge och bestämma vad vi ville göra. 
Det var väldigt roligt. 

Ett nytt pensionssystem 
1999 inleds implementeringen av ett nytt pensionssystem för ålderspension. 
Systemet gäller fullt ut den första januari 2003. Den viktigaste anledningen 
till att införa ett nytt pensionssystem för ålderspension var, enligt uppgift 
från Försäkringskassan, att kostnaderna för pensionerna ökade kraftigt, 
samtidigt som tillväxten i landet var låg.30 Till skillnad från den gamla 
ålderspensionen som bestod av folkpension och ATP består den nya i 
huvudsak av inkomst-, premie- och garantipension. Inkomst- och 

                                                 
29 En person som har, eller haft, personlig assistans enligt LSS har vid utökade 
hjälpbehov efter fyllda 65 möjlighet att ansöka om hjälp enligt SoL. 
30 Alla uppgifter om ålderspensionssystemet i detta kapitel är hämtade från information 
tillgänglig på Försäkringskassans hemsida (www.fk.se) 26 juli,  2008. Information 
rörande sjukersättning är, om inget annat anges, nedladdad från samma hemsida 21 
oktober, 2008. 
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premiepensionen är inkomstgrundad, medan garantipensionen – som är ett 
grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under livet – är 
baserad på hur många år man bott i Sverige. Som en följd av ändringar i 
ålderspensionssystemet och att folkpension och ATP upphört genomfördes 
vid årsskiftet 2002/2003 även en reformering av förtidspensionssystemet. 
Begreppen förtidspension och sjukbidrag byttes ut mot aktivitetsersättning 
för personer 19-29 år och sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning för 
personer 30-64 år.31 32  

Det nya ålderspensionssystemet gäller för den som är född 1938 
eller senare. För den som är född 1937 eller tidigare är det i princip det 
gamla pensionssystemet som fortsätter att gälla. Den som är född 1938-
1953 får en viss del av pensionen enligt det nya pensionssystemet och 
resterande del från det gamla pensionssystemet. I det gamla 
pensionssystemet fanns, som Försäkringskassan uttrycker det i sin 
information, ”en normal pensionsålder på 65 år”. I det nya systemet är 
pensionsåldern istället rörlig från 61 års ålder (garantipension utbetalas 
dock inte förrän vid 65 års ålder). Ju senare pensionen tas ut, desto större 
blir den och vid så kallat tidigt uttag, före fyllda 65, blir pensionen lägre än 
om man väntar till senare. Även den som har sjukersättning omfattas av 
möjligheten att börja ta ut ålderspension vid 61 års ålder, men det finns 
inget utrymme för att behålla sjukersättningen efter fyllda 65. Anställda 
som är födda 1938 och senare har rätt, men ingen skyldighet, att stanna 
kvar i anställning till och med månaden då hon eller han fyllt 67 år, utom i 
vissa undantagsfall. För dem som inte fullt ut omfattas av det nya systemet 
är det emellertid inte säkert att den sammanlagda pensionen ökar för att 
                                                 
31 I studien används begreppen förtidspension och sjukersättning som synonymer. 
32 Hel inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning räknas på 
antagandeinkomsten, d.v.s. den inkomst som Försäkringskassan beräknar att individen 
troligen skulle ha haft om hon hade fortsatt att arbeta. Hel inkomstrelaterad ersättning är 
år 2008 64 procent av antagandeinkomsten och det gäller sedan januari 2003. 
Det som betalas ut som inkomstrelaterad ersättning är pensionsgrundande inkomst och 
det gäller också från januari 2003. Skillnaden mellan den inkomstrelaterade ersättningen 
upp till en viss del av antagandeinkomsten ger rätt till ett så kallat pensionsgrundande 
belopp. Från 2003 beräknades detta belopp på antagandeinkomsten minskad med den 
allmänna pensionsavgiften på sju procent. Det innebär att 93 procent av 
antagandeinkomsten minus den inkomstrelaterade ersättningen blir pensionsgrundade 
belopp. Från januari 2007 ändrades lagen om pensionsgrundande belopp så att endast 80 
procent av antagandeinkomsten fick tas med vid beräkning av det pensionsgrundande 
beloppet (G. Redin, Enheten för sjukförsäkring och funktionshinder, Försäkringskassan, 
personlig kommunikation 27 oktober, 2008). 
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man fortsätter att arbeta efter 65.  
Ingen av de intervjuade personerna omfattas helt av det nya 

pensionssystemet. De sju som är kvar i arbetslivet 2005/2006, det vill säga 
vid den tid då intervjuerna genomförs, omfattas av rätten att, utom i vissa 
undantagsfall, som anställd fortsätt arbeta till 67 års ålder. Samtliga 
personer som vid intervjutillfället är kvar i arbetslivet har vid denna 
tidpunkt ”ordinarie anställningar”.  

Trots att samhällsekonomin har återhämtat sig efter år 2000 har 
klyftorna i samhället tenderat att öka. Det finns inte heller samma starka 
”svenska modell” att samlas kring, menar Ahrne et al.  (2003). Viktigt att 
understryka är att den aktuella epoken även innefattar civilsamhällets 
expansion där många organisationer uppstått som ett resultat av 
patientgruppers, funktionshindrades och anhörigas engagemang i sociala 
frågor. Många av dessa organisationer har skapats under välfärdssamhällets 
”guldålder” (Jeppsson Grassman & Svedberg 2007; Lundström & 
Wijkström, 1997).  
 
Efter denna bakgrundsbild av den övergripande samhälleliga och 
handikappolitiska kontexten för de intervjuade personernas liv med 
funktionshinder vänds i nästa kapitel sökarljuset mot det sociala och 
kronologiska åldrandets betydelser. 
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5 

Förändrade förhållningssätt. Del 1 

I detta kapitel står det sociala och kronologiska åldrandets betydelser för 
människors upplevelser och förhållningssätt i fokus. De intervjuutsagor 
som kapitlet huvudsakligen bygger på har det gemensamt att de omfattar 
uttryck för att det egna förhållningssättet över tid, eller med åldern, har 
förändrats i en riktning som innebär att man idag tar större hänsyn till det 
egna hälso- och funktionstillståndet eller intar en mer avslappnad hållning 
till vissa saker som har med det egna livet med funktionshinder att göra än 
man gjort tidigare under livet. Eller i alla fall har ett sådant förändrat 
förhållningssätt som ambition. Denna typ av utsagor var återkommande 
inslag i intervjuerna. Beskrivningar av det motsatta förhållningssättet – som 
att idag utsätta kroppen för större ansträngning eller engagera sig mera i 
dessa företeelser – lyste däremot helt med sin frånvaro.  

Kapitlets syfte och innehåll 
I kapitlet avser jag att behandla fyra typer av förändringar i förhållningssätt 
som kom till uttryck i intervjuerna:   
 

Ett förändrat förhållningssätt till det egna funktionstillståndet: 
uttryck för att inte längre uppfatta det som lika befogat att 
anstränga sin kropp som tidigare utan i högre grad prioritera 
hänsynstagande till det egna funktionstillståndet och den egna 
kroppens signaler i form av exempelvis smärta. 

 
Ett förändrat förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter 
av att leva med funktionshinder: uttryck för att inte längre bry 
sig lika mycket om, eller i lika stor utsträckning beröras av, 
huruvida sådant som synliga funktionsnedsättningar eller 
hjälpmedel påverkar det egna utseendet eller om man uppfattas 
som utseendemässigt ovanlig eller annorlunda av andra.  
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Ett förändrat förhållningssätt till vad folk tycker och tänker: 
uttryck för att i lägre grad än tidigare beröras av omgivningens 
eventuella åsikter om vad en sjuk(skriven) eller 
funktionshindrad person bör ägna sig åt.  
 
Ett förändrat förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv: uttryck 
för en positiv eller accepterande inställning till att dra ner på 
och lämna ett yrkesliv som vid någon tidpunkt (eller vid 
återkommande tillfällen) valts framför en möjlighet till 
förtidspension eller motsvarande. 

 
I kapitlet behandlas även ett antal upplevelser förknippade med att lämna 
arbetslivet och/eller bli ålderspensionär som kom till uttryck under 
intervjuerna. Hit hör upplevelser relaterade till att bli ålderspensionär efter 
att under många år ha varit förtidspensionär. Det handlar också om en 
upplevelse av att inte tillåtas stanna kvar i arbetslivet till 67 års ålder, i en 
tid och ett land där de allra flesta omfattas av en sådan rättighet. Det 
handlar dessutom om att uppleva sig som nöjd och tillfreds om man lyckas 
med att stanna kvar i arbetslivet nästan fram till uppnådd 
(ålders)pensionsålder. 

I kapitlet förstås dessa utsagor som upplevelser och förändringar i 
förhållningssätt åtminstone till en del strukturerade av åldersnormer 
inbäddade i, eller relaterade till, en inflytelserik livsloppskonstruktion som 
på ett övergripande plan föreskriver att det i vissa åldrar hör till att ”skaffa 
sig ett liv” och i andra att ”ta lätt på livet” (Hockey & James, 2003).  De 
aktuella upplevelserna och förändringarna i förhållningssätt förstås med 
andra ord som exempel på åldersnormers betydelser för människor i 
åldrarna kring 65 som i dagens Sverige lever med fysiska 
funktionsnedsättningar och har gjort så under lång tid 

Kapitlets bidrag till tidigare forskning 
De typer av uttryckta upplevelser och förändringar i förhållningssätt som 
står i fokus i kapitlet tycks knappast ha uppmärksammats i tidigare 
funktionshinderinriktade empiriska studier.33 Ett undantag i sammanhanget 

                                                 
33 Att det saknas svenska studier som, såsom detta kapitel, berör arbetslivet för personer 
50+ som lever med funktionshinder bekräftas i en litteraturöversikt utgiven av 
Arbetslivsinstitutet (Nolén, 2005). 
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utgör Jeppsson Grassman (se t.ex. 2003a) som i sin studie av att leva med 
synskada och kronisk sjukdom noterar liknande förändringar i 
förhållningssätt till arbetslivet. Ett annat undantag är Harrison och 
Stuifbergens (2005) studie om att åldras med polio i Texas, USA. I studien 
uppmärksammas ett ökat hänsynstagande till den egna kroppen som ett 
tema i de aktuella 55-65-åriga kvinnornas beskrivningar av ”senare 
vuxenhet” (later adulthood) och livet idag.  Föreliggande kapitel bidrar till 
att visa att uttryck för dessa typer av förändringar i förhållningssätt inte är 
unika för de personer som ingår i Jeppsson Grassmans och Harrison och 
Stuifbergens kvalitativa studier och att de även kan vara aktuella för 
människor som lever med andra typer av funktionsnedsättningar och 
diagnoser än synskador och polio.  
 
Kapitlet är upplagt så att de fyra typerna av uttryckta förändringar 
inledningsvis beskrivs var och en för sig. I avsnittet om Ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv tar jag även upp upplevelser 
förknippade med utträdet ur arbetslivet som intervjupersoner beskrev. Efter 
det argumenterar jag för en tolkning av de aktuella utsagorna som går ut på 
att förstå dem som åldersnormsstrukturerade förändringar och upplevelser. 
Därefter behandlas intervjupersoners beskrivna upplevelser av att bli 
ålderspensionärer efter att ha varit förtidspensionärer. Slutligen diskuteras 
de mer exakta åldrar som personerna angav som tidpunkter då de förändrat 
sina förhållningssätt.  

I linje med studiens ambition att inte bara undersöka hur 
människors upplevelser och förhållningssätt struktureras av åldersnormer, 
utan i viss utsträckning också visa på människors aktiva roll i dessa 
struktureringsprocesser, uppmärksammas intervjupersoner i kapitlet i 
någon mån även som skapare och återskapare av åldersnormer, liksom 
personers uttryck för förhållningssätt som inte passar in i de aktuella fyra 
mönstren. För att ge en nyanserad bild av livsvillkoren för människor som 
lever, och åldras, med fysiska funktionsnedsättningar i dagens Sverige 
kommenterar jag dessutom situationen för intervjupersoner som av allt att 
döma inte hade möjlighet att ge uttryck för, åtminstone ett, av de 
förändrade förhållningssätten. 
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Ett förändrat förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet 

Inledningsvis beskrivs en typ av uttryck för förändring i förhållningssätt 
som omfattar utsagor om att inte längre uppfatta det som lika befogat att 
anstränga sin kropp som tidigare utan sätta högre värde på att ta hänsyn till 
det egna hälso- och funktionstillståndet och den egna kroppens signaler i 
form av exempelvis smärta. Förändringen rörde i personernas 
beskrivningar inte bara funktionsnedsättningen, det vill säga det 
funktionshinder som personerna enligt egen definition har levt med under 
minst 30 år. Det rörde även inställningen till återkommande vardagliga 
sjukdomstillstånd som feber och förkylningar liksom till nytillkomna 
sjukdomar, som så kallad åldersdiabetes.34   

Belysande exempel på det aktuella mönstret kan hämtas ur 
intervjun med Gunnel. Gunnel var vid intervjutillfället 59 år och 
yrkesarbetande maka och mamma till en vuxen son. Hon berättade att när 
hon föddes var kroppens sidor olika stora. Oliksidigheten har fört med sig 
kroppsliga felställningar och smärtor i rygg och nacke, som hade följt 
henne genom livet. Även om Gunnel kommenterade att hon hade svårt att 
se något positivt med just smärtor, och även om livet inte alltid var ”kul”, 
så menade hon att hon vare sig såg funktionsnedsättningen eller smärtorna 
som en särskilt viktig del av sitt liv. Hon poängterade också vikten av att i 
en studie som denna uppmärksamma att ”det finns sådant som är värre att 
dras med än funktionshindret”.  

När det gällde livet idag så poängterade Gunnel att ”även om 
prognosen väl inte är så god så är livsbetingelserna bättre och bättre”. Till 
det som enligt Gunnel förändrats i positiv riktning var hennes eget 
förhållningssätt, hennes egna strategier. Hon menade att hon idag var mera 
uppmärksam på vad hon kunde klara av utan att må dåligt eller sämre 

                                                 
34 Den aktuella typen av förändrat förhållningssätt var inget som jag hade i åtanke när 
jag formulerade intervjufrågorna. Jag fäste inte heller någon större vikt vid mönstret när 
jag genomförde intervjuerna, utan noterade det först i ett senare skede av analysen, när 
samtliga intervjuer var genomförda. Sammanlagt var det nio personer som ”på eget 
initiativ” tydligt gav uttryck för det aktuella förändrade förhållningssättet. Ingen av de 
20 intervjupersonerna gav uttryck för ett motsatt förhållningssätt, d.v.s. att man idag 
uppfattade det som mer befogat att anstränga sin kropp än tidigare i livet eller att man 
idag tog mindre hänsyn till det egna funktionstillståndet. 
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efteråt, men också att hon tog större hänsyn till sådant som förkylningar 
och feber, än hon gjort tidigare under livet:   
 

Gunnel: Jag tycker att tillvaron är ganska bra inrättad [skrattar]. 
Annika: Hur länge har det varit på det sättet? 
Gunnel: Ja ett par tre år [skrattar]. Nej men man mår ju bra också 
av att anstränga sig så att säga. Förr så gjorde jag ofta saker som jag 
inte mådde bra av, men det var värt det ändå. Men idag är jag mer 
försiktig med sådant. Men det händer fortfarande att jag sitter för 
länge på en teater som är för lång, och så får jag ont nästa dag. Och 
jag kan ta det för jag vet varför liksom. Men jag försöker. Jag bokar 
inte in jobb så att det blir så att jag både jobbar på kvällen och 
morgonen därefter. Det kunde hända förr. 
Annika: Så du rättar dig mer efter din kropp, kan man säga så? Och 
förut så gick du liksom på tvärs mot den mer, eller? 
Gunnel: Ja det stämmer nog. Det där är ju en fråga om ålder också 
tror jag. Det är inte så viktigt nu, jag duger som jag är. Oj då, jo 
men faktiskt, jag måste inte bevisa en massa saker längre. 
Annika: Så det är skillnad att leva med funktionshinder idag, 
jämfört med hur det var när du var yngre? 
Gunnel: Ja på så vis. Sedan kan man väl också säga att det har tagit 
ut sin rätt lite mer. Jag orkar inte helt enkelt. Det är bara så.  
/längre del av intervjun utelämnad/ Ja alltså jag unnade mig att 
stanna hemma i måndags. Jag hade ett möte då, men de grejer jag 
skulle göra igår var viktigare för de inblandade. Så skulle du 
komma idag och så har jag en utbildning i morgon. Det här 
[intervjun] hade vi i och för sig kunnat ändra på, men jag överlade 
med mig själv och kom på att om jag kurerar mig idag så mår jag 
bättre sen. Det skulle jag inte ha gjort förut. Äh, lite feber är väl 
ingenting. Så då hade jag gått ändå. Men jag gör inte det nuförtiden. 
Det är en viktig skillnad. 

 
Som framkommer i intervjuutdraget så beskrev Gunnel själv skillnaden 
gentemot tidigare som åldersrelaterad, som förknippad med att hon i den 
nuvarande åldern inte måste ”bevisa en massa saker längre”. Genom att 
knyta ålder till vissa karaktäristika framträder Gunnel som en ”kunnig 
aktör” (jfr Giddens, 2001) med insikt i potentiella orsaker till sitt 
förändrade förhållningssätt, en aktör som också deltar i (åter)skapandet av 
uppfattningar om vad som hör till i en viss ålder. Några rader längre ner i 
intervjuutdraget framkommer hur Gunnel även beskrev förändringen som 
relaterad till ”att det har tagit ut sin rätt lite mer. Jag orkar helt enkelt inte”. 
Jag återkommer till Gunnels sätt att skapa mening i sitt förändrade 
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förhållningssätt till det egna funktionstillståndet längre fram i kapitlet. 
Om uttryck för en förändring i förhållningssätt till det egna 

funktionstillståndet framträder i beskrivningar där intervjuade personer 
själva uppmärksammar en förändring, på det sätt Gunnel gör i 
intervjuutdraget ovan (”Förr så gjorde jag ofta saker som jag inte mådde 
bra av, men det var värt det ändå. Men idag är jag mer försiktig med 
sådant”) så framträder på liknande sätt en skillnad när en persons utsagor 
om olika faser av livet jämförs med varandra. Med det menar jag att en 
skillnad i förhållningssätt till det egna funktionstillståndet under olika delar 
av livet kan skönjas i hur personer å ena sidan berättade om hur man idag 
prioriterar att ta hänsyn till det egna funktionstillståndet, och å andra sidan 
berättade om episoder ur det förflutna där det egna funktionstillståndet 
snarare framstår som något som betvingats än tagits hänsyn till. 
Exempelvis framträdde Gunnels beskrivningar av hur hon numera förhöll 
sig till smärtor och till återkommande sjukdomsperioder som vi alla råkar 
ut för med jämna mellanrum även i stark kontrast till redogörelser för hur 
hon hade agerat tidigare i livet. Gunnel tog körkort när hon var 35 år. Hon 
berättade bland annat om hur hon dessförinnan fick så ont i ryggen av 
bussresorna till jobbet att hon var tvungen att sitta i entrén till arbetsplatsen 
en stund på morgonen och hämta sig innan hon kunde gå in på kontoret och 
börja dagens arbete.   

Flera av de personer som gav uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet beskrev, i likhet med 
Gunnel, förändringen som oproblematisk eller som positiv. Så här uttryckte 
sig exempelvis två av de andra personerna: ”Nu går jag i min takt. Nu gör 
jag det i min takt. Jag gör allting som bara jag har lust med”, ”Då 
konstaterade jag att det var himla skönt att ta igen sig mer. Då orkar jag 
mycket mer”. Gunnel var inte heller ensam om att ge uttryck för att kunna 
se fördelar med ett tidigare förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet, trots att det skiljde sig från det nuvarande (”Förr så 
gjorde jag ofta saker som jag inte mådde bra av, men det var värt det 
ändå”). Även Göran (67 år) kommenterade att han inte ”för en sekund” 
ångrade att han genom att delta i ett rullstolsmaraton och olika ”halvmaror” 
slitit ut den egna armen, så att han numera ”knappt kan köra rullstol”.  
Göran menade att han redan då hade varit införstådd med att påfrestningen 
skulle kunna få konsekvenser, men att det hade varit så pass roligt och han 
hade mått så bra av det, att det hade varit värt det ändå. Men bland de 
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intervjuade finns det även personer som uttryckte ånger över hur de tidigare 
under livet närmast nonchalerat den egna kroppen genom att utsätta (då) 
fungerande funktioner för en alltför hög belastning. Jag återkommer till 
detta i nästa kapitel, där den aktuella typen av uttryckt förändring också 
illustreras med ytterligare utdrag ur andra intervjuer.  

Gunnels och andra intervjupersoners uttryckta förändrade 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, den egna kroppen, 
överensstämmer helt med ett förändrat förhållningssätt som de 55-65-åriga 
kvinnorna i Harrison och Stuifbergens (2005) studie beskrev som en del av 
livet idag, men som författarna är noga med att understryka inte behöver 
gälla för personer utanför Texas, USA eller för personer med andra 
diagnoser än polio. Kvinnorna i den amerikanska studien gav dessutom, i 
likhet med Gunnel och Göran, uttryck för att inte ångra sitt förhållningssätt 
i yngre vuxenålder, då de snarare pressat sina kroppar och inte tillåtit 
funktionsnedsättningarna inverka på deras dagliga liv. De aktuella 
intervjupersonernas uttryckta nuvarande förhållningssätt till den egna 
kroppen ”att inte utmana den i onödan och vara observant på dess gränser” 
(Jeppsson Grassman, 2003b, s. 127) beskrivs dessutom som ett av flera sätt 
att hantera sjukdomen och den egna kroppen i Jeppsson Grassmans (1999, 
2003b) studie om att leva med MS, vilken är baserad på intervjuer med 
personer i åldrarna 29-59 år. Personernas beskrivningar av att tidigare i 
livet närmast ha nonchalerat smärtor och funktionsmässiga 
tillkortakommanden ligger i sin tur i linje med en annan av de strategier 
som Jeppsson Grassman (2003b) noterar i den aktuella studien. Strategin 
beskrivs som ”ett slags kamp mot kroppen” som innebar att ”inte känna 
efter, inte tillåta symptomen ta över” (s. 128). Huruvida Jeppsson 
Grassmans intervjupersoner gav uttryck för att ha förändrat sina 
förhållningssätt över tid, eller med åldern, framgår dock inte i studien vars 
fokus inte är åldrande eller åldersnormer, utan möjligheter till delaktighet i 
olika livssammanhang.    

Ett förändrat förhållningssätt till utseenderelaterade 
aspekter av att leva med funktionshinder  

En annan typ av uttryckt förändring i förhållningssätt som framträdde i 
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intervjuerna omfattar utsagor om att inte längre bry sig lika mycket om, 
eller i lika stor utsträckning beröras av, huruvida synliga 
funktionsnedsättningar eller hjälpmedel gör att man ser mindre attraktiv 
eller mindre ”vanlig” ut. Mönstret omfattar också utsagor om att inte längre 
fästa lika stor vikt vid om människor i omgivningen betraktar eller bedömer 
det egna utseendet som ”annorlunda”. 35 Detta skulle kunna betraktas som 
två olika mönster. Men eftersom beskrivningar av hur man förhöll sig till 
det egna utseendet och hur man förhöll sig till hur det egna utseendet 
uppfattades av andra i flera fall var sammanflätat i de aktuella personernas 
utsagor har jag valt att presentera det som en.  

Ett tydligt exempel på den aktuella typen av uttryckt förändring 
återfinns i intervjun med Göran:  

 
Göran: När jag gick så blev jag ju betittad. Det visste jag ju för jag 
behövde bara vrida på huvudet så såg jag ju någon som stod och 
tittade efter mig. Så det har ju varit en svår sak. Man fick någon 
slags fobi då, när jag gick framförallt. När man gick förbi ett 
skyltfönster så kategoriskt så tittade jag aldrig in i skyltfönstret, för 
jag ville inte se mig själv. Men det är ju säkert också en sådan där 
allmänmänsklig reaktion.  
Annika: Men är det något som har blivit lättare att hantera ju längre 
tid det har gått, eller? 
Göran: Ja, jo, ju längre tid det har gått och sedan är det ju så att 
med åldern, så komplexen, om man har haft några, tunnas ju ut med 
åldern. Man är inte lika, ja man skiter i det mesta. Utav erfarenhet 
tål man kritik bättre och man är inte rädd att göra bort sig som när 
man var yngre. Det är ju en härlig känsla med åldern just det här att 
man kan ta de där sakerna på ett mycket bättre sätt. Jag vet; jag 
hade jättesvårt som grabb att gå på badhus till exempel. För mina 
ben är ju inte muskulösa precis utan de är muskel-lösa. Så jag hade 
ju alltså jättesvårt som grabb. Jag kan inte säga när det började, 
men kanske i tonårsåldern kan jag säga. Jag skulle tippa på mellan 
tolv och det här tjugofem som var något slags år där allting blev 
bättre så att säga. Så jag gick ju aldrig på badhus då, badade aldrig 
offentligt ute. Det gjorde jag inte. Nu är det lättare. Nu struntar man 
i det där. 

                                                 
 
35 Det aktuella mönstret har uttolkats i intervjuer med fem olika personer (med synliga 
funktionsnedsättningar). Ingen av de 20 gav uttryck för att de idag fäste större 
uppmärksamhet vid det egna utseendet än tidigare i livet. Under intervjuerna ställdes 
inga frågor om utseende. 
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Som framkommer i intervjuutdraget uppskattade Göran själv att han hade 
börjat besväras av sitt utseende i tonåren, men att ”komplexen börjat tunnas 
ut” i 25-årsåldern.  

Uttrycken för ett förändrat förhållningssätt till utseenderelaterade 
aspekter av att leva med funktionshinder omfattar inte bara utsagor som rör 
den egna kroppen. Hit räknar jag också hur en av personerna gav uttryck 
för att i lägre grad än tidigare bry sig om huruvida en specialanpassning av 
skor för att kompensera för funktionsnedsättningen resulterade i ett 
estetiskt tilltalande klädesplagg eller inte. Personen ifråga är Ingrid (68 år) 
och utsagan förekom i en intervjusekvens där Ingrid berättade om ett av de 
återkommande tillfällen under livet då hon hade haft svårt att få gehör för 
sina önskemål när det gällde hjälpmedel eller anpassningar:   
 

Ingrid: Han [”skoanpassaren”/ortopedteknikern] menade på att det 
skulle vara någonting som var snyggt: ”Det blev för klumpigt och 
det kommer du inte att använda”. Jag sa: ”det är inte tal om att jag 
ska ha några snygga skor”, sa jag, ”för då kan jag gå ut i en skoaffär 
och köpa det. Utan jag ska ha ett par skor som jag kan gå med så att 
jag inte snubblar på fötterna”. ”Ja det kommer du inte att använda i 
alla fall, så nu gör vi så här.” Så gjorde han de där [Ingrid visar 
skorna]. Det var ju misslyckat. 
Annika: Ja jag förstår att det har varit ett krångel det där. Det är inte 
alltid som folk liksom ansträngt sig riktigt eller förstått hur viktigt 
det har varit. 
Ingrid: Nej, och så är det så olika. För det första är jag ju så pass 
gammal att jag har kommit över det där att det ska vara fint och nätt 
och det. Utan jag vill försöka att gå på mina fötter så länge som 
möjligt, med den hjälp som finns, och inte bli helt sittande. Det är 
ju liksom det, att hur pass snygga skorna än är: Kan jag inte gå på 
fötterna, då kan jag ju lika gärna köpa skor ute då om det bara ska 
se snyggt ut. Det spelar ju ingen roll. 

 
Viktigt att understryka är att de personer som beskrev denna typ av 
förändring i förhållningssätt inte framstod som helt ointresserade eller 
oberörda av det egna utseendet, eller hur (man uppfattade att) andra 
bedömde att man såg ut. För även om Göran, på intervjuutdragets sista rad 
säger att ”Nu struntar man i det där” så är det meningen innan – ”Nu är det 
lättare” – som bäst representerar den aktuella typen av förändrat 
förhållningssätt i intervjumaterialet i sin helhet. Exempelvis berättade 
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Ingrid om hur hon saknande den möjlighet hon hade haft som yngre att få 
tag i skor som både var snygga och gav hennes fötter det stöd som 
behövdes hos en vanlig skohandlare som tillverkade skor på beställning. 
Gunnel underströk särskilt att även om det inte var lika svårt att andra 
tittade längre, så lade hon fortfarande märke till det och påverkades av det. 
Och även om hon inte fördömde beteendet så ansåg hon inte att det var 
något som man bara skulle acceptera: 
 

Men däremot att bli utsatt, det kan man aldrig vänja sig vid. Och 
gjorde man det så tror jag att man kände sig underlägsen. Man har 
rätt att… Men sen att man inte, att jag inte, tar åt mig av det eller 
lägger det på mig så väldigt, det är en annan sak än att det inte 
känns. 
 

Det återkommande var således beskrivningar av att inte bry sig eller ta åt 
sig lika mycket som tidigare i livet. Det rörde sig med andra ord om uttryck 
för att i högre grad kunna tolerera och hantera utseenderelaterade aspekter 
av att leva med funktionshinder som man fortfarande inte gillar.  
Observera att jag med uttrycket ”utseenderelaterade aspekter” inte menar 
att det är det aktuella utseendet som sådant som är orsaken exempelvis till 
andras blickar. 

Jag har inte funnit någon tidigare studie som belyser denna typ av 
uttryck för att högre upp i åldrarna inte längre bry sig lika mycket om, eller 
i lika stor utsträckning beröras av, utseenderelaterade aspekter av att leva 
med funktionshinder. Att kvinnor i högre åldrar kan ge uttryck för, eller 
inta, ett mer avslappnat förhållningssätt till det egna utseendet har däremot 
belysts i icke funktionshinderinriktade studier om äldre och åldrande. I 
Krekulas (2006) fokusgruppstudie med kvinnor, 75-96 år, framträdde ett 
mönster som uttryckte att det yttre inte är ”lika viktigt nu som tidigare” (s. 
111). Samtidigt framstod utseendet som viktigt för de aktuella kvinnorna. 
Mönstret överensstämmer i hög grad med de uttryck för förändring som 
framträdde i intervjuerna i denna studie. Skillnaden är att det i Krekulas 
avhandling framträdde i kvinnornas utsagor om det sätt på vilket kroppen 
hade förändrats i takt med att de blivit äldre och inte i relation till aspekter 
knutna till funktionshinder som har funnits med sedan länge. Både män och 
kvinnor finns dessutom representerade bland dem som i denna studie gav 
uttryck för ett förändrat förhållningssätt till det egna utseendet. Det aktuella 
mönstret ligger även i linje med en kvalitativ studie, med tolv 63-75-åriga 
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kvinnor i England, som belyser hur kvinnorna i den nuvarande fasen av 
livet bekymrade sig mindre om sin kroppsvikt och huruvida de var sexuellt 
attraktiva än vad de hade gjort när de var yngre (Tunaley et al., 1999). Det 
överensstämmer också med en kvantitativ studie (Öberg och Tornstam, 
1999) av ett representativt urval av svenskar i åldrarna 20-85 år som visar 
att äldre kvinnor var mer nöjda med sina kroppar än yngre, men fortfarande 
intresserade av hur de såg ut.  

Ett förändrat förhållningssätt till vad folk tycker och 
tänker  

Nästa typ av uttryckt förändrat förhållningssätt till det egna livet med 
funktionshinder omfattar egentligen bara en intervjuutsaga. Det var Hans 
(65 år) som beskrev ett med åldern förändrat förhållningssätt till andras 
eventuella åsikter om vad han ägnande sig åt under perioder då han uppbar 
sjukersättning eller motsvarande. Hans hade i 20-30 årsåldern varit 
sjukskriven på heltid under flera år i samband med att mag-tarmsjukdomen 
först gav sig tillkänna, och på halvtid åren innan han som 59-åring blev 
förtidspensionär på heltid. Att bli förtidspensionär var för övrigt en 
möjlighet som han hade erbjudits redan under den första 
sjukskrivningsperioden på 1960-talet. Intervjuutdraget som följer är hämtat 
ur en del av intervjun där Hans framför åsikter om ett förslag om att sänka 
sjukersättningsnivån som förts fram under den rådande valrörelsen. Hans 
presenterar själv en idé om hur personer som är sjukskrivna med en högre 
ersättning skulle kunna bidra till samhället genom konsumtion. Att som 
långtidssjukskriven vara och känna sig nyttig på andra sätt, exempelvis 
genom att fixa i trädgården eller på olika sätt bidra med sin yrkeskunskap 
på ett sätt anpassat efter det egna hälso- och funktionstillståndet menade 
han kan vara svårt. Särskilt i yngre åldrar: 
 

Hans: Ja då är det någon som tycker: ”Jamen han går i trädgården” 
– den situationen har jag varit ute för – ”Men fan han åker ju 
omkring på företag och allting”.  Då är inte det bra heller. 
Annika: Men det har du känt på dig? 
Hans: Ja ja. Det är ju något man lägger på sig själv många gånger. 
Det är ju så det är va. Ja så funkar det ju. Och ännu värre var det ju 
när jag var yngre då naturligtvis. Nu bryr jag mig inte om det, och 
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det har jag inte gjort de sista tio femton åren, för då kan man ju 
strunta i folk va. Men i början du vet, när man är ung, vad gör man 
då? 
 

Men om Hans var den enda som gav uttryck för ett funktionshinderrelaterat 
förändrat förhållningssätt till omgivningens eventuella åsikter, till vad folk 
tycker och tänker om vad en person som uppbär sjukersättning bör ägna sig 
åt, var det flera av personerna som gav uttryck för ett mer allmänt hållet 
förändrat förhållningssätt till vad folk tycker och tänker. Så här sa 
exempelvis Kerstin:  

 
Jag tycker att man är bekvämare med sig själv. Alltså jag vet var 
jag står, vad jag tycker. Jag bryr mig inte ett dugg om vad andra 
tycker, om de inte tycker likadant. Jag är inte rädd för att göra bort 
mig. 

 
Kerstin, vid intervjutillfället 56 år, uppskattade med viss försiktighet att det 
var under de sista fem åren som hon hade börjat känna sig ”bekvämare med 
sig själv”. Som framkommer i utdraget ur intervjun med 65-årige Hans 
ovan så uppskattade även han att förändringen ägt rum i 50-årsåldern.  

Intervjupersoners uttryck för förändrade förhållningssätt till vad 
folk tycker och tänker överensstämmer med vad Jeppsson Grassman (2008) 
noterar i sin prospektiva intervjustudie. Några av de personer med synskada 
och kronisk sjukdom som Jeppsson Grassman har intervjuat menade att de 
hade blivit ”mindre känsliga för vad andra tyckte och tänkte om dem” (s. 
73). Beskrivningarna av förändrade förhållningssätt till vad andra tycker 
och tänker ligger även i linje med andra, icke funktionshinderinriktade, 
kvalitativa studier (Krekula, 2006; Petry, 2003) som visar på hur kvinnor 
70+ uttrycker en ökad självsäkerhet och självständighet med stigande ålder.  

Ett förändrat förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv 

Uttrycken för nästa typ av förändrat förhållningssätt omfattar utsagor som 
tillsammans pekar mot en förändrad inställning till ett, som jag kallar det, 
”självvalt arbetsliv”. Till skillnad från de övriga tre mönster som har 
behandlats i kapitlet var det ingen av personerna som själva uttryckligen 
kommenterade att de hade förändrat sitt förhållningssätt till arbetslivet. I 
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stället är det jag som har uttolkat det i utsagor om en positiv eller 
accepterande inställning till att idag dra ner på och inom kort lämna ett 
yrkesliv som vid någon tidpunkt (eller vid upprepade tillfällen) av allt att 
döma hade valts framför en tillgänglig möjlighet till förtidspension eller 
motsvarande. Ett sätt att förstå varför de aktuella personerna inte själva 
kommenterade att de har förändrat sitt förhållningssätt till arbetslivet är att 
en sådan förändrad inställning i åldrarna kring 65 kan uppfattas som så 
självklar, så naturlig, att många inte ens reflekterar över den. 36

 Uttrycken för en förändrad inställning till arbetslivet framträdde 
bland annat i hur personer som yrkesarbetade vid den tid då intervjun 
genomfördes berättade om hur de under senare år hade valt att dra ner på 
arbetstiden och dessutom planerade att inom en ganska snar framtid lämna 
yrkeslivet för gott. Så här formulerade sig några av dem om 
nedtrappningen av yrkesarbetet och sin kommande pensionering:   

 
Kerstin (56 år): 
Det kommer säkert att bli så att jag kommer att få dra ner mer på tid 
om några år framöver kanske. Men jag tänker samtidigt att kan man 
hålla ut till sextio så har man ju ändå gjort sitt ändå. Och gjort det 
ganska bra. Så vi har sagt det, både min man och jag att det skulle 
vara skönt om man skulle gå vid 60 år, med de pensioner man har 
och så. Så att man kan unna sig lite. Kanske bo längre tider i 
sommarstugan och sådär. 
 
Gunnel (59 år): 
Nej jag tycker det om folk i allmänhet går i pension när de är 65 så 
kan väl jag få dra ner ordentligt. Jag har dragit ner mycket och jag 
ska fortsätta med det. Jag ska bara göra sådant som är kul.  

 
Håkan (63 år): 
Håkan: Men jag bävar lite för den dagen [utträdet ur yrkeslivet] för 
då blir jag fråntagen allt. Det skulle jag tro. Det där med jobbet, det 
är ju det som har hållit igång mig. För det är ju hur enkelt som helst 
att man sätter sig vid köksbordet. Sedan blir det inte mer. 
Annika: Så hur tänker du på framtiden? Ska du jobba tills du är 
sextiofem, eller hur länge? 

                                                 
36 Den aktuella typen av uttryckt förändring i förhållningssätt har uttolkats i intervjuer 
med fem av de sju personer som yrkesarbetade vid den tid då intervjuerna genomfördes. 
Ingen av de sju yrkesarbetande personerna gav uttryck för en motsatt förändring i 
förhållningssätt, d.v.s. att man idag ansåg det befogat att utöka sin arbetstid.   
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Håkan: Jo det hade jag ju tänkt mig. 
Annika: Ja ännu längre kanske? 
Håkan: Jag får jobba till sextiosju med, om jag vill. Men å andra 
sidan så börjar ju kroppen säga ifrån. Den är inte gjord för att sitta 
med. Inte så mycket. 
 

Gemensamt för de aktuella utsagorna är att de omfattar uttryck för en 
inställning till det egna arbetslivet som något som idag är mer befogat att 
avveckla än utveckla, som något man – på gott och ont – anser vara dags 
att successivt avskaffa som en del av vardagslivet för att ersätta med en ny 
livsstil.  

En sådan inställning till det egna yrkeslivet framstår på många sätt 
som alldeles typisk och vanlig i 60-årsåldern, utan någon särskild koppling 
till ett liv med funktionshinder. Det funktionshinderspecifika är att för de 
intervjuade yrkesarbetande personerna tycktes valet mellan yrkesarbete och 
förtidspension eller motsvarande under lång tid i hög grad legat hos 
individerna själva. Yrkesarbete hade av allt att döma i större utsträckning 
än om de hade levt utan funktionshinder varit ett personligt val, ett val som 
man dessutom i flera fall hade varit tvungen att argumentera för i mötet 
med myndighetspersoner som gjort bedömningen att 
funktionsnedsättningen var för omfattande för att ett arbete skulle vara 
aktuellt. I intervjuerna framkom att i Försäkringskassans och läkarnas ögon 
var de funktionsnedsättningar de aktuella personerna levde med av en 
sådan art att personerna länge, i några fall lika länge som de ansetts befinna 
sig i så kallad arbetsför ålder, också hade ansetts vara berättigade till 
ekonomisk ersättning utan motprestation i form av yrkesarbete. Exempelvis 
berättade två av de yrkesarbetande kvinnorna om hur de tidigare i livet 
hade fått kämpa för att bli av med en förtidspension som de hade haft i 
många år. Men de kommenterade också att de hade haft viss nytta av 
pensionen medan barnen var små eftersom den bidragit till att de haft 
möjlighet att vara hemma med familjen under denna tid (jfr Gustavsson 
Holmström, 2002).37  En annan person sa: ”jag kan ta telefonen och ringa i 
morgon och få pension utan vidare”. Andra berättade om hur de hade 

                                                 
37 Även andra intervjuade mammor lyfte fram att de genom förtidspension, 
deltidssjukskrivning etc. sannolikt haft mer tid för sina barn än vad de skulle ha haft 
utan funktionshinder. I Gustavsson Holmströms (2002) avhandling om föräldrar med 
funktionshinder, upplevde många av föräldrarna på liknande sätt att de, genom att de 
arbetade deltid eller hade förtidspension, hade mer tid än genomsnittet för sina barn.  
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erbjudits förtidspension eller sjukersättning, men tackat nej. Att de aktuella 
personerna idag befann sig i närheten av den ålder då dagens svenskar 
allmänt sett har rätt att bli ålderspensionärer framstår således som relativt 
betydelselöst för deras faktiska möjligheter att dra ner på arbetstiden.  Inte 
heller var det först i 61-65-årsåldern som de hade chans att bli pensionärer. 
Den möjligheten verkade de ha haft länge. På det sättet framträder också 
arbetslivet för dessa personer som på sätt och vis självvalt. Den nuvarande 
inställningen till arbetslivet som något som är dags att avveckla framträder 
på så sätt också som ett uttryck för förändring av det egna förhållningssättet 
gentemot tidigare delar av livet. Liknande uttryck för en förändrad 
inställning belyser Jeppsson Grassman (2003) i sin prospektiva 
intervjustudie med personer med synskada och kronisk sjukdom. Jeppsson 
Grassman kommenterar att flera av de intervjuade vid det fjärde 
intervjutillfället tyckte ”att de nu var på väg in i en ålder då människor 
normalt sett går i pension”:  

  
Då fanns det ingen anledning att arbeta längre, inte heller fanns det 
någon anledning för den som redan lämnat arbetslivet att känna sig 
avvikande. De tycktes uppfatta sig själva som mer ”on time” med 
socialt förväntade roller. (Jeppsson Grassman, 2003, s. 91) 38  

 
I denna studie var det dock ingen av dem som hade lämnat arbetslivet vid 
intervjutillfället som gav uttryck för att uppfatta sig som yrkeslivsmässigt 
vare sig mer eller mindre ”on time”. 

Intervjuutdragen ovan belyser också hur ett kommande utträde ur 
arbetslivet framträdde på olika sätt i de olika intervjuerna. Ett par uttryckte 
tillfredsställelse över att arbetslivet hade kommit att sträcka sig så pass 
länge som det hade gjort, eller snarare skulle komma att ha gjort vid det ett 
planerat utträde om några år, samt tillförsikt och förväntan inför att bli 
pensionärer. Att bli pensionär handlade i Kerstins utsaga om att se fram 
emot långa vistelser i sommarstugan tillsammans med maken (som hade 
samma diagnos som Kerstin själv) och i Gunnels om att ”bara göra sånt 
som är kul”.  För Håkan var det istället en tidpunkt som han – trots att han 
framstod som tveksam inför att stanna kvar i arbetslivet fram till 67 – 
samtidigt tycktes bäva inför.   

                                                 
38 De elva kvarvarande intervjupersonerna i Jeppsson Grassmans studie var vid detta 
intervjutillfälle i åldrarna 45-63 år, tre var kvar i arbetslivet. 
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Lars (64 år), en annan av de intervjuade, gav uttryck för en 
blandning av förväntan och spänning kryddad med en viss oro för vad han 
skulle fylla sin tid som pensionär med. En än mer ambivalent inställning till 
att bli pensionär framträdde i intervjun med Göran (67 år). Göran berättade 
att han som 55-åring hade valt att gå i (förtids)pension för att han tyckte att 
han började bli ”lite skraltig”. Men Göran menade att han inte hade trivts 
som pensionär (”Jag mådde inte bra och jag börja sova middag, någonting 
som jag aldrig har gjort, varken förr eller senare”) så när han fick 
erbjudande om ett nytt jobb tackade han ja. I dag som 67-åring var han 
(åter) yrkesarbetande, men reflekterade över att han nog ”måste” eller 
”borde” göra något annat; inte minst därför att han ”åkt på sådan här 
åldersdiabetes”:   
 

Än får jag väl hålla på, men man får ju inte hålla på för länge heller, 
utan någon gång måste man ju sluta. Och det blir väl så att man 
måste. Jag har ju åkt på sådan här åldersdiabetes och så som är lite 
jobbigt nu då. Jag håller på och ställer in mediciner och så här. 
Ibland funkar det och ibland funkar det inte. [skrattar] Så att det 
kanske gör att man tycker att man borde göra någonting annat 
istället.  

 
Till detta kan läggas att det för Görans del inte föreföll att finnas några 
formella hinder i vägen för ett yrkesliv även efter 67 års ålder. 

Två sidor av samma mynt 
De personer som gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till 
arbetslivet gav också uttryck för ett förändrat förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet. I intervjuerna med yrkesarbetande personer var 
dessutom uttryck för dessa båda förändringar i flera fall sammanflätade 
med varandra. De framträdde i dessa utsagor närmast som ”två sidor av 
samma mynt”. Så här beskrev exempelvis Kerstin valet att börja dra ner på 
arbetstiden: ”Från att ha jobbat heltid så beslutade jag, jag tror att det är två 
år sedan (vid 54 års ålder) att jag skulle gå ner till 75 procent. För att det är 
alltså bara att inse att någon gång måste jag vila”. Håkan berättade på ett 
liknande sätt hur han för tio år sedan (vid 53 års ålder) gick ner ”och jobba 
halvtid bara för att jag skulle sköta om min kropp”. Lars berättade istället 
om hur han 1999 (i 57-årsåldern) själv hade valt att byta ett påfrestande 
men välbetalt arbete mot ett (som han i alla fall då trodde) lugnare men 
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förhållandevis lågavlönat arbete: 
 
Så blev jag anställd i Trondheim i Norge då och skulle vara deras 
förlängda arm i Sverige. /…/ Där jobbade jag väl en sju år ungefär 
åt dem tills jag kände att det här blev för jobbigt. Alla dessa resor: 
jag var i Norge en vecka i månaden bland annat för att lära mig 
deras nya teknik och sådant där va och sedan resa runt här längst 
kusten till X och X och X [olika företag] /…/ Jag tyckte att det var 
lite jobbigt och sedan så började jag ju bli lite till åren också så att 
säga. Och sedan mina sjukdomar har nog gjort att jag kände mig 
lite trött. 
Annika: När var det du började känna dig så? 
Lars: Ja det var 98, 99 sådär. 99 slutade jag i Norge och började 
som kyrkovaktmästare. Nu ska jag ta det lugnt tänkte jag. Det här 
blir lugnt tänkte jag; gå där och kratta lite och städa lite. 

Andra förhållningssätt  
Det är i sammanhanget viktigt att lyfta fram hur de två yrkesarbetande 
personer som inte gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till 
arbetslivet visade på förekomsten av, och möjligheten till, andra 
förhållningssätt genom att inte formulera några direkta önskemål om, eller 
planer på, att lämna yrkeslivet. Så här uttryckte sig en av dem: Berit (72 
år), som på deltid drev ett eget företag i det egna hemmet: 
 

Annika: Men du har inte sett någon anledning bara för att du har 
blivit 65 att sluta jobba? 
Berit: Nej. Jag får väl ta igen alla år då jag låg på rygg och inte 
kunde det/längre intervjuavsnitt utelämnat/  
Annika: För då kan man ju säga det är ju lite på tvärs emot bilden 
av pensionären. Men du har aldrig känt det att det liksom; att du 
borde trappa ner eller så där? 
Berit: Nej, nej. Vad skulle man då göra?  

 
När Berit säger ”Jag får väl ta igen alla år då jag låg på rygg och inte kunde 
det” hänvisar hon till den långa sjukhusvistelse som följde efter den skada 
hon råkade ut för i 40-årsåldern.  

Den andra personen, Barbro (61 år), som efter många år som 
förtidspensionär hade börjat yrkesarbeta efter fyllda 50, uttryckte sig så här 
(intervjun genomfördes på Barbros arbetsplats): 
 

Jag räknar med att jobba till pensionen, och jag räknar med kanske 
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att jobba; om jag får så jobbar jag nog lite till. Det här tycker jag  är 
det roligaste, att gå hit alltså. Det är jättekul. 

 
Barbro, som arbetade heltid, berättade dock att hon under senare tid hade 
ändrat sin livsföring på så sätt att hon inte längre gjorde ”tusen saker efter 
jobbet”. Gemensamt för båda dessa kvinnor är att de stått utanför det 
avlönade arbetslivet under ett antal år (Berit) respektive en stor del av livet 
(Barbro). Därmed inte sagt att de hade varit sysslolösa. Exempelvis hade 
Barbro under denna period fått flera barn och jobbat ideellt med 
handikappidrott. 

Pensionerade personers utträde ur yrkeslivet 
För att bilden av de 20 intervjupersonernas utträde ur yrkeslivet inte ska bli 
missvisande är det också viktigt att framhålla att personer som lämnat 
arbetslivet vid den tid då intervjuerna genomfördes inte verkade ha haft 
samma utrymme som de ovan refererade att själva välja tidpunkt för 
utträdet.  Mot bakgrund av flera av de pensionerade personernas egna 
beskrivningar handlade deras utträden ur det avlönade yrkeslivet om att 
arbetsgivaren, eller arbetsgivaren och man själv, mot bakgrund av det då 
aktuella funktionstillståndet bedömt att man inte längre kunde utföra sitt 
arbete. Någon hade försökt att få ett nytt jobb men inte lyckats och någon 
hade lämnat ett arbete i samband med en flytt, men inte kunnat få något 
nytt på den nya orten och då blivit förtidspensionär. Jeppsson Grassman 
(2005) kommenterar hur utträdet ur yrkeslivet för personer som hon 
intervjuat på liknande sätt knappast hade skett i någon slags postmodern 
frihet att själv välja sin livsbana, utan snarare kan förstås som uttryck för 
”bristande anpassningsresurser i arbetsmiljön och den egna tilltagande 
kroppsliga omöjligheten” (s. 27, kursivering i original).  

En kvinna i denna studie som lämnade sin anställning i samband 
med en skada i 40-årsåldern (i mitten av 70-talet), menade att hennes 
arbetssituation var sådan att funktionsnedsättningen egentligen inte hade 
behövt få den konsekvensen:  

 
Men det föll på färdtjänst. På den tiden var det oerhört dåligt. Det 
kunde vara timslånga förseningar och då kom man fram till någon 
förhandling som redan var slut när jag dök upp. Och det gick ju 
inte.  
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För några av de fem som (i 50-årsåldern) lämnade arbetslivet på 90-talet, 
framstår det inte som osannolikt att besparingar som följde i spåren av 
lågkonjunkturen bidrog till att utträdet skedde just då. Exempelvis 
berättade två personer om hur de hade varit tvungna att lämna sina 
anställningar med lönebidrag under denna tid. Till dessa hör Nils, som efter 
att ha fått diagnosen MS i 35-årsåldern bytte arbetsplats ett flertal gånger. 
De sista fyra-fem åren innan han vid 52 års ålder, 1995, lämnade arbetslivet 
för gott hade han en lönebidragsanställning vid en handikapporganisation: 
”Men sedan drog de ju in lönebidrag så då hade de ju inte råd att ha någon 
kvar och då blev det ju pension.”  

Att inte utträdet ur yrkeslivet i speciellt hög grad framstod som ett 
personligt val behövde emellertid inte betyda att det beskrevs som 
problematiskt. När personer berättade om hur de mindes att de hade 
uppfattat utträdet ur yrkeslivet då, i anslutning till själva händelsen, 
varierade erfarenheterna i hög grad från person till person. Det fanns både 
de som beskrev upplevelsen som mycket jobbig; närmast kränkande, de 
som beskrev den som lite jobbig under en kortare övergångsperiod och de 
som beskrev den som helt odramatisk. När det gäller den sistnämnda 
gruppen så handlade några av dessa personers utsagor om att de vid det 
aktuella tillfället hade haft så pass fullt upp i privatlivet, antingen med 
småbarn eller med att sköta hem och bistå en make med kronisk sjukdom 
och funktionshinder, att de inte hade haft tid att sakna ett (avlönat) arbete. 
Flera var eller hade varit gifta eller sambo med en person med fysisk 
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. På det sättet skulle de kunna 
kategoriseras både som ”anhöriga” och ”funktionshindrade”, en 
kombination som i praktiken tycks vara relativt vanlig (se Handu, 2005). 
En del skötte omsorgen om andra familjemedlemmar med kommunal eller 
annan hjälp, andra utan sådan hjälp. Att människors erfarenheter av att 
lämna yrkeslivet innan uppnådd (ålders)pensionsålder kan vara 
mångskiftande är för övrigt även det något som framkommer i Jeppsson 
Grassmans (2003a) studie. 

 
Om att tillhöra undantagen i (ålders)pensionslagstiftningen 
I intervjun med en av de tretton personer som hade lämnat yrkeslivet då 
intervjun genomfördes framträdde utträdet ur yrkeslivet på ett helt annat 
sätt än de som hittills belysts. Personen ifråga är Åke, vid intervjutillfället 
66 år och nybliven pensionär.  Den sista delen av sitt yrkesliv hade Åke 
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arbetat för Samhall (se kapitel fyra). Åke slutade sitt arbete vid 65 års ålder, 
år 2005. Att Åke och hans arbetskamrater med funktionshinder vid Samhall 
(som tillhör undantagsfallen i den nuvarande rätten att stanna kvar i 
anställning till och med månaden då man fyller 67 år) inte erbjudits 
möjlighet att arbeta kvar efter 65 var något som Åke med viss upprördhet i 
rösten tog upp redan i början av intervjun: 39

 
För de har sagt att alla, alla har rätt att jobba till 67. Men vi som 
jobbade på Samhall vi fick inte. Vi fick inte jobba längre än till 65 
trots att vi också vill vara med och bidra till samhället. Utan vi får 
gå efter 65. Trots att de räknar in allt i statistiken så räknar de det 
inte som att man var anställd. Trots att man fick lön och trots att 
man var med i facket så var man inte anställd utan man stod hela 
tiden till arbetsmarknadens förfogande så att säga. Det räknades 
inte.  

 
Det var inte bara orättvisan som sådan, att inte få jobba längre än till 65, 
som Åke uttryckte upprördhet över. Han beskrev också förhållandet som 
ekonomiskt orättvist genom att han, och hans arbetskamrater, därmed inte 
hade samma möjligheter som andra att genom ytterligare ett par år i 
arbetslivet ”komma upp till en högre pension”.  

Till detta kan läggas att det inte – vilket kanske ligger nära till 
hands att tänka sig – går att se någon koppling mellan typ eller omfattning 
av funktionsnedsättning och ålder för utträde ur arbetslivet bland de 
intervjuade. Exempelvis finns det personer som större delen av dagen 
använder rullstol såväl bland de yrkesarbetande som bland dem som 
lämnade yrkeslivet i 35-årsåldern, liksom bland personer som slutade 
yrkesarbeta i 50-årsåldern. I samtliga grupper finns också individer som har 
personlig assistans och som därmed bedömts ha ”stora och varaktiga 
funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service” (SFS 
1993:387).  Bland de sju som yrkesarbetade vid den tid då intervjuerna 
genomfördes har fyra (Kerstin, Barbro, Berit och Håkan) denna typ av 
                                                 
39 Samhalls funktionshindrade medarbetare (år 2008 knappt 20 000 personer) anställs 
genom en anvisning av arbetsförmedlingen och omfattas inte av LAS. Deras 
pensionsålder var 2005 (och är 2008 fortfarande) 65 år. När det gäller övriga 
medarbetare (ca 1 200 personer) anställs de som arbetsmarknaden i övrig - genom 
annons etc. För dessa gäller rätten att arbeta till 67, detsamma gällde 2005 (C. 
Sidenvall, Samhall AB, personlig kommunikation 23 september, 2008). 
 

  118  



insats. Alla utom en (Lars) använder rullstol.  
 
Men hur kan då de fyra typerna av uttryckt förändring i förhållningssätt 
som framträdde i intervjuerna förstås? Och hur kan intervjupersoners 
beskrivningar av tillfredsställelse över att (kunna) arbeta kvar till man 
nästan uppnått lagstadgad pensionsålder och uttryck för upprördhet över att 
inte tillåtas arbeta fram till 67 års ålder begripliggöras?  

Åldersnormsstrukturerade upplevelser och förändrade 
förhållningssätt 

Uttrycken för att det egna förhållningssättet har förändrats på de beskrivna 
fyra sätten förstås för det första som i någon mån faktiskt förändrade 
förhållningssätt. Det vill säga som mer eller mindre genomgripande 
förändringar gentemot tidigare delar av livet när det gäller den egna 
inställningen till eller det egna sättet att på ett konkret plan agera och 
hantera vissa omständigheter i livet med funktionshinder. Och uttrycken för 
tillfredsställelse, och upprördhet, förstås som upplevelser.   

Dessa upplevelser, liksom de förändrade förhållningssätten till det 
egna funktionstillståndet, utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder, vad folk tycker och tänker samt till ett självvalt arbetsliv 
tolkas i sin tur som exempel på vad socialt och kronologiskt åldrande kan 
innebära för människor som i dagens Sverige lever med fysiska 
funktionsnedsättningar och har gjort så under lång tid. För att vara mer 
exakt förstår jag upplevelserna och de förändrade förhållningssätten som, 
åtminstone till en del, åldersnormsstrukturerade. En sådan tolkning ligger i 
linje med hur intervjupersoner själva begripliggjorde sina förändrade 
förhållningssätt som potentiellt relaterade till ålder eller till ålder och/eller 
till någon annan ”process”.  Ett exempel på detta är hur Gunnel i ett 
intervjuutdrag ovan beskrev sitt förändrade förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet som åldersrelaterat, som förknippat med att hon i den 
nuvarande åldern inte måste ”bevisa en massa saker längre”. Och, lite 
senare i intervjuutdraget, även som relaterat till att ”det har tagit ut sin rätt 
lite mer. Jag orkar inte helt enkelt”.  
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Diskussionen i den resterande delen av kapitlet är i huvudsak inriktad på att 
visa att, och hur, de aktuella upplevelserna och typerna av förändrade 
förhållningssätt kan förstås som åldersnormsstrukturerade. I slutet av 
kapitlet lyfter jag fram ytterligare en typ av upplevelser som kom till 
uttryck i intervjuerna och som även de förstås som exempel på 
åldersnormers betydelser. Jag diskuterar dessutom de mer exakta åldrar 
som intervjupersoner angav som tidpunkter då de förändrat sina 
förhållningssätt. Först i nästa kapitel behandlas ytterligare processer som 
förstås kunna ha bidragit till att intervjupersonerna hade förändrat sina 
förhållningssätt på de aktuella sätten. 

Normer om att vid en viss ålder ”ta lätt på livet” 
Tolkningen har för det första inte bara omfattat att begripliggöra de aktuella 
typerna av upplevelser och förändrade förhållningssätt som, åtminstone 
delvis, åldersnormsstrukturerade. Den har också omfattat att få grepp om 
vilken sorts åldersnormer det kan vara fråga om. Sammanfattningsvis har 
det bedömts handla om normer relaterade till, eller inbäddade i, vad 
Hockey och James (2003) beskriver som ”the current ideological 
imperative to get a ’life’ by a certain age and ’take life easy’ when we 
reach another” (s. 58). 40 Eller, på svenska: ”det ideologiska imperativet att 
’skaffa sig ett liv’ i en viss ålder och ’ta lätt på livet’ när vi når en annan” 
(min översättning). Att i högre åldrar ta lätt på det egna utseendet, vad folk 
tycker och tänker och arbetslivet förstår jag som mer specifika normer 
inbäddade i detta imperativ. Det stödjer jag på hur intervjupersoner, som 
Hans i intervjuutdraget ovan, beskrev en med stigande ålder mer 
avslappnad hållning till hur man framstår i omgivningens ögon som något 
allmänt känt, och därmed också som något som hör till att bli äldre (”Och 
ännu värre var det ju när jag var yngre då naturligtvis. Nu bryr jag mig inte 
om det, och det har jag inte gjort de sista tio femton åren, för då kan man ju 
strunta i folk va. Men i början du vet, när man är ung, vad gör man då?”).  
Samma typ av stöd för att förstå att i högre åldrar ta lätt på utseendet som 
en åldersnorm i sig, återfinns i intervjupersoners utsagor om förändrade 
                                                 
40 Hockey och James (2003) specificerar inte vad de menar med ”ideologiskt 
imperativ”. Som framkommer i kapitlet förstår och använder jag uttrycket att ”skaffa sig 
ett liv” i en viss ålder och ”ta lätt på livet” när vi når en annan som en övergripande 
sammanfattning av det gemensamma för en rad åldersnormer om sätt att förhålla sig till 
ett antal olika livsaspekter. 
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förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder (Göran: ”sedan är det ju så att med åldern så komplexen, 
om man har haft några, tunnas ju ut med åldern”; Ingrid: ”För det första är 
jag ju så pass gammal att jag har kommit över det där att det ska vara fint 
och nätt och det”). Genom sina hänvisningar till det allmänt kända genom 
begreppet ”ju” i anknytning till en ålderskodning av sina förändrade 
förhållningssätt förmedlar personerna även i dessa fall inte bara hur något 
är i en viss ålder. De förmedlar också hur det brukar eller bör vara (jfr 
Nikander, 2002; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den normativa 
dimensionen i att i en viss ålder ta lätt på arbetslivet framträder å andra 
sidan i Görans användning av begrepp som ”måste” och ”borde” i ett ovan 
refererat intervjuutdrag (”Än får jag väl hålla på, men man får ju inte hålla 
på för länge heller, utan någon gång måste man ju sluta. Och det blir väl så 
att man måste./…/ Så att det kanske gör att man tycker att man borde göra 
någonting annat istället”).   

Även att ”ta lätt på livet” ska således förstås som normativt, och 
inte som frånvaro av normer (om att ”skaffa sig ett liv”).  Det är en sådan 
innebörd Hockey och James lägger i imperativet. Och även om ”att ta lätt 
på livet” i många av de intervjuades utsagor snarast gestaltade sig som en 
frihet från normer framträdde det, som nämnts, inte så i alla utsagor. 
Utdraget ur intervjun med Göran är i detta sammanhang särskilt 
betydelsefullt därför att det, genom Görans användning av termer som 
”måste” och ”borde”, är den utsaga där den normativa dimensionen i att ”ta 
lätt på livet” – här i bemärkelsen ta lätt på arbetslivet – framträder tydligast 
i intervjumaterialet i sin helhet. Görans utsaga utgör på det sättet något av 
”ett undantag som bekräftar regeln”. Att människor anammar, eller i alla 
fall anammade, denna typ av normer som sociala realiteter visade för övrigt 
Neugarten och Peterson redan 1957 i en studie där medelålders amerikaner 
bland annat beskrev vuxenlivet som bestående av fyra perioder: yngre 
vuxenålder, mogen ålder, medelålder och ålderdom (young adulthood, 
maturity, middle age and old age). Beträffande socialt ansvarstagande 
kommenterades den sista perioden som den fas då ”man tar lätt på saker 
och låter andra ta hand om oroandet” (old age is when you take things easy 
and let others do the worrying) (Neugarten & Hagestad, 1976, s. 22).   

I överensstämmelse med Hockey och James beskrivning av det 
ideologiska imperativet handlar det om en samtida livsloppskonstruktion 
där de sociala förväntningarna om att delta i, och bidra till, det som här 
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räknas som det viktigaste för samhällets fortlevnad är koncentrerade till 
mellanåldrarna. Det är dessutom en livsloppskonstruktion där yrkeslivet 
intar ett givet centrum (se även Priestley, 2004) och som understöds av 
”storskaliga, institutionaliserade och byråkratiska system som opererar i 
enlighet med kronologiska principer” (Hockey & James, 2003, s. 181, min 
översättning).41 Ett betydelsefullt sådant är det pensionssystem som 
infördes på 1900-talet. Det är därtill den typ av livsloppskonstruktion som 
(åter)skapas i den tidigare nämnda 1989 års Handikapputredning (SOU 
1990:19, 1991:46, 1992:52) och utmanas i den parlamentariska 
Äldreberedningen Senior 2005 (SOU 2002:29, 2003:91).  

Priestley, som under senare år har diskuterat det aktuella 
kronologiserade och strukturerade livsloppet i förhållande till 
funktionshinder i en rad böcker och artiklar kommenterar på ett sätt som 
överensstämmer med Hockey och James ideologiska imperativ hur olika 
typer av sociala förväntningar riktas mot olika åldrar eller livsfaser. 
Priestley (2004) lyfter bland annat fram hur barndomen, ungdomen och den 
unga vuxenheten i högre grad är föremål för sociala förväntningar på en 
perfekt kropp än ålderdomen:  
 

Idealised constructions of youthfulness play heavily on the pursuit 
of bodily perfection in consumer societies, while constructions of 
independent adulthood emphasise autonomy in physical and 
cognitive functions. These bodily ideals contribute to disability in 
two ways. First, they provide cultural scripts for decoding the 
body’s potency as an object of beauty or sexual desire – leading to 
the aesthetic oppression of those whose bodily characteristics are 
not read in this way (Hughes, 2000). Second, there is an underlying 
assumption that young adult bodies should be fit for production and 
reproduction in the interest of capital, patriarchy and the state. 
(Priestley, 2004, s. 95)       

Tillägnande av åldersnormer om att ”ta lätt på livet” 
Intervjupersoners förändrade förhållningssätt i de aktuella fyra avseendena 
förstås sammanfattningsvis som till viss del en konsekvens av att man i sitt 

                                                 
41 En del mer specifika normer inbäddade i denna livsloppskonstruktion tycks ha en 
lång historia. Redan Aristoteles (384-322 före vår tideräkning) sägs ha karaktäriserat 
äldre bland annat som att de ”bryr sig inte om vad folk kan anse om dem” (Parkin, 
refererad i Andersson, 2008, s. 20). 
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dagliga liv och meningsskapande anammat normer inbäddade i, eller 
relaterade till, sociala förväntningar som på ett övergripande plan handlar 
om att det i högre åldrar inte i samma utsträckning som i yngre åldrar hör 
till att ”skaffa sig ett liv”, utan snarare att ”ta lätt på livet”.  

Ett tillägnande av normer om att det i vissa åldrar hör till att ta lätt 
på vad folk tycker och tänker förstås exempelvis kunna bidra till att 
människor i åldrarna kring 65 som under lång tid levt med funktionshinder 
kan komma att i större utsträckning ”strunta i folk” och deras eventuella 
åsikter om vad man som sjukersättningsmottagare ägnar sin tid åt. 
Tillägnande av sådana normer kan också tänkas bidra till att man 
överhuvudtaget bryr sig mindre om vad folk tycker och tänker.  

Utifrån Priestleys ovan citerade resonemang framstår det också som 
rimligt att tänka sig att normer om att det i en äldre vuxenålder inte på 
samma sätt som i en yngre vuxenålder hör till att visa upp (vad som i den 
aktuella livsloppskonstruktionen räknas som) en självständigt fungerande 
och attraktiv kropp ”lämplig för produktion och reproduktion” kan bidra till 
att människor som under lång tid levt med funktionshinder med stigande 
ålder tar större hänsyn till det egna funktionstillståndet och den egna 
kroppens signaler i form av exempelvis smärtor. När krav från arbetslivet 
och andra aktiviteter ställs emot krav från det egna funktionstillståndet och 
den egna kroppen, kan anammande av åldersnormer så att säga medverka 
till en annan prioritering än tidigare. Eller i alla fall till att det upplevs som 
eftersträvansvärt och även som positivt att prioritera på ett annat sätt än i 
yngre åldrar. Man behöver helt enkelt inte känna samma krav på sig att 
”bevisa en massa saker” längre, som Gunnel uttryckte det. Att uttrycken för 
ett förändrat förhållningssätt till arbetslivet och till det egna 
funktionstillståndet i flera fall var sammanflätade i de yrkesarbetande 
intervjupersonernas utsagor pekar mot hur just normer om att det i vissa 
åldrar hör till att ta lätt på arbetslivet kan bidra till en förändrad inställning 
till den egna kroppen och dess signaler.  

Ett anammande av den aktuella typen av normer förstås också 
kunna bidra till att människor kan blicka tillbaka på tillfällen under livet då 
man snarare gick på tvärs mot den egna kroppen, och uppleva: ”att det var 
värt det ändå”. Att, som en del av de intervjuade (och kvinnor i Harrison 
och Stuifbergens studie), verka tillfreds med att prestation många gånger 
har fått gå före hänsynstagandet till sådant som smärtor i yngre åldrar – 
trots att man idag prioriterar på ett annat sätt – förstås som förknippat med 
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att det numera nedprioriterade förhållningssättet hänger samman med en 
del av livsloppet som är mer knuten till förväntningar om att ”skaffa sig ett 
liv” (och till att kunna visa upp en kropp ”fit for production and 
reproduction”). Satt i relation till enhetliga uppfattningar om den åldern 
eller livsfasen kan med andra ord ett helt annat sätt att agera upplevas som 
oproblematiskt, eller till och med positivt. När det gäller exempelvis 
Gunnels relativa tillfredsställelse med sitt tidigare förhållningssätt kan detta 
också förstås mot bakgrund av en framgångsrik karriär både inom 
yrkeslivet och inom den ideella sektorn. En sådan tillfredsställelse kan med 
andra ord även förstås mot bakgrund av det liv man faktiskt ”skaffat sig”. 

Anammande av den aktuella typen av åldersnormer förstås även 
kunna bidra till att personer som under lång tid levt med 
funktionsnedsättningar i högre åldrar intar en mer avslappnad hållning till 
eventuella utseenderelaterade sidor av att leva med en sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Det rör sig med andra ord om normer som, liksom 
andra sociala normer, (åter)skapas i olika sammanhang och som förmedlar 
skönhet, sexuell attraktionskraft och att satsa på en plats i samhällets 
reproduktiva – och produktiva – sfär (och visa upp en kropp ”fit for 
reproduction” och – ”production”) som något som främst hör till ung 
vuxenålder (jfr Hockey & James, 2003; Priestley, 2004). Det vill säga en 
del av livsloppet som intervjupersonerna vid det här laget har bakom sig.  
En sådan tolkning ligger för övrigt på många sätt i linje med hur Tunaley et 
al. (1999) förstår hur det kunde komma sig att de 63-75-åriga engelska 
kvinnorna i hennes studie bekymrade sig mindre om sin kroppsvikt och 
huruvida de var sexuellt attraktiva än vad de gjort när de var yngre.  

 
Genusnormer 
I utdragen ur intervjuerna med Göran och Ingrid ovan är det även möjligt 
att uttolka ett tillägnande av det som jag, i linje med övrig terminologi, 
väljer att kalla genusnormer inbäddade i ett anammande av åldersnormer i 
deras förhållningssätt till det egna utseendet. Närmare bestämt i Görans sätt 
att relatera till sina ”muskel-lösa” ben och Ingrid till det som är ”fint och 
nätt”. 

Enligt Connell (2005) handlar dominerande manlighetsideal 
företrädelsevis om görande och kvinnlighetsideal i stor utsträckning om 
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utseende.42 Men som Calasanti och Slevin (2001, s. 65; se även Calasanti, 
2004, s. 5) kommenterar så finns det såväl utseendeaspekter som 
görandeaspekter både i det som ofta uppfattas höra till att vara man och till 
att vara kvinna. Att vara just muskulös kan betraktas som en del av ett 
manligt utseendeideal (ibid.). Att vara ”nätt och fin” framstår å andra sidan 
som tydligt relaterat till ett kvinnligt utseendeideal. Sådana genusrelaterade 
ideal kan dessutom, som utdragen ur intervjuerna med Göran och Ingrid 
pekar mot, upplevas som mindre viktiga att leva upp till i åldrarna kring 65, 
än i yngre åldrar (jfr Gerschick & Miller, 1994).    

Utsagor rörande det egna utseendet förekom för övrigt sparsamt i 
intervjuerna. Till viss del kan detta förklaras med att jag inte ställde några 
frågor om utseende. Den relativa frånvaron av utsagor om utseende kan 
också förstås som att intervjupersonerna – i linje med den aktuella typen av 
uttryck för förändring – (numera) helt enkelt inte var särskilt upptagna av 
det egna utseendet.  
 
Tillämpningar av en formell åldersnorm  
När det gäller yrkesarbetande intervjupersoners uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv framstår dessa som tydligt 
relaterade till den formella åldersnorm om att ta lätt på arbetslivet som den 
lagstadgade (ålders)pensionsåldern fortfarande kan betraktas som. Detta 
trots att det åldersspann när man kan göra anspråk på ålderspension under 
senare år utvidgats (se föregående kapitel för gällande regler för 
ålderspension). Den lagstadgade pensionsåldern i Sverige framträder i 
dessa personers utsagor emellertid inte i första hand som en formell regel 
som fastslår den tidpunkt då man har rätt att bli pensionär. I stället 
framträder den som en resurs som en person som själv valt yrkesarbete 
framför förtidspension (eller motsvarande) kan orientera sig i förhållande 
till i det egna avgörandet om när det är dags eller rimligt att trappa ner på 
och lämna yrkeslivet eller samhällets produktiva sfär (jfr Hockey & James, 
2003).  Exempelvis var det i förhållande till den som Gunnel, som 
framkommer i intervjuutdraget ovan, mot bakgrund av sitt 
funktionstillstånd ansåg sig ha rätt att dra ner ”ordentligt” på arbetstakten 
(”om folk i allmänhet går i pension när dom är 65 så kan väl jag få dra ner 
                                                 
42 Att utseende, generellt sett, i alla åldrar, är viktigare för kvinnor än för män visar 
Öberg och Tornstam (1999) i sin kvantitativa studie om kroppsbilder bland svenska 
män och kvinnor i åldrarna 20-85.  
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ordentligt”). Det var i närheten av den som Kerstin tyckte att ”man gjort sitt 
och gjort det rätt bra också”. Det var också vid tiden kring denna ålder som 
Göran ansåg att ”någon gång måste man ju sluta” (och under en period 
faktiskt också slutat – men börjat igen). Det var ungefär fram till dess som 
Håkan räknade med att han skulle kunna fortsätta jobba och det var vid 65 
Lars räknade med att gå i pension. Ingen av de aktuella personerna 
orienterade sig emellertid i förhållande till den lagstadgade pensionsåldern 
på ett sätt som innebar att de ansåg det självklart eller befogat att jobba 
heltid fram till 61- 67-årsårsåldern. Deras anammande av den formella 
åldersnormen framträder i intervjuerna istället som en process av aktiv 
tolkning och tillämpning där den lagstadgade pensionsålderns rimlighet 
bedöms i förhållande till det egna funktionstillståndet. I denna tolknings- 
och tillämpningsprocess kom samtliga fram till att det i 50-årsåldern någon 
gång var lagom att trappa ner yrkeslivet. För Göran hade det dock, som 
nämnts, rört sig om ett mer tillfälligt försök till nedtrappning.  

I Kerstins fall (och kanske även för andra, även om de inte lika 
uttryckligen beskrev det så), framträder en lagstadgad pensionsålder även 
som en resurs genom att bidra till att en person som under lång tid har levt 
med funktionsnedsättningar kan uppleva sig ganska nöjd och tillfreds över 
att ha nått nästan ända fram till den formella åldersnormen (”Men jag 
tänker samtidigt att kan man hålla ut till sextio så har man ju ändå gjort sitt 
ändå. Och gjort det ganska bra”). Att en lagstadgad pensionsålder också 
kan upplevas närmast som ett krav på att följa en viss väg för en person 
som i praktiken har möjlighet att arbeta längre än till 67-årsåldern, pekar 
det ovan refererade utdraget ur intervjun med Göran mot. Görans sätt att 
förhålla sig till ett eventuellt utträde ur yrkeslivet utgör inte bara ett 
exempel på en kluven inställning till att bli pensionär: en upplevd 
förväntning som ”man måste” och ”man borde” rätta sig efter, men som 
han samtidigt inte riktigt tycktes kunna förlika sig med. Görans sätt att först 
sluta arbeta och sedan börja igen, och under intervjun reflektera över 
rimligheten och möjligheten att fortsätta med detta någon längre tid, kan 
dessutom betraktas som en förhandling av åldersnormer. Som ett sätt att 
både återskapa och utmana hur ”man bör” agera i en viss ålder.  

Åke, å sin sida, tolkade och tillämpade snarast en lagstadgad 
pensionsålder, som en medborgerlig rättighet. Att utestängas från en 
rättighet att arbeta lika länge som den svenska befolkningen allmänt sett 
kan, som utdraget ur intervjun med Åke tyder på, bidra till en upplevelse av 
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diskriminering och av att den arbetsinsats man gör inte riktigt ”räknas” 
(”För de har sagt att alla, alla har rätt att jobba till 67. Men vi som jobbade 
på Samhall vi fick inte. Vi fick inte jobba längre än till 65/…/Det räknades 
inte”). Den aktuella intervjun visar på det sättet också att det kan vara 
viktigt att förändringar i pensionssystemet omfattar alla medborgare.  

Som nämnts var det dock inte bara orättvisan som sådan, att inte få 
jobba längre än till 65, som Åke uttryckte upprördhet över. Han beskrev 
också förhållandet som ekonomiskt orättvist genom att han och hans 
arbetskamrater därmed inte hade samma möjligheter som andra att genom 
ytterligare ett par år i arbetslivet ”komma upp till en högre pension”. Detta 
pekar i sin tur mot det faktum att det i lagstiftningen finns inbäddade 
ekonomiska incitament att stanna kvar i arbetslivet upp i högre åldrar (se 
kapitel fyra). Utöver att bidra till Åkes upprördhet kan detta även ha spelat 
roll för yrkesarbetande intervjupersoners val att trappa ner på och planera 
att lämna arbetslivet i en viss ålder, alternativt att fortsätta arbeta efter 
uppnådd allmän pensionsålder. 

Åldersnormsrelaterade sanktioner 
I det följande avser jag att belysa hur inte bara ett anammande av normer 
om att i en viss ålder om ta lätt på arbetslivet kan förstås som av betydelse 
för intervjupersonerna. En lagstadgad pensionsålder framträdde också som 
betydelsefull på andra sätt. 
 
Det ekonomiska incitamentets betydelser  
För även om de yrkesarbetande intervjupersonerna under lång tid på ett 
plan föreföll att ha varit relativt fria i sitt val mellan yrkesarbete och 
förtidspension/sjukersättning, är det svårt att som individ undkomma den 
formella åldersnormens reglerande verkningar. Med det avser jag det 
faktum att det i lagstiftningen finns inbäddade ekonomiska incitament att 
stanna kvar i arbetslivet upp i högre åldrar, snarare än att exempelvis välja 
sjukersättning eller motsvarande om man erbjuds den möjligheten. De 
intervjupersoner som gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till ett 
självvalt arbetsliv hade, liksom andra människor i motsvarande situation, 
förlorat ekonomiskt på att trappa ner på och lämna arbetslivet tidigare än 
vad de gjort och eventuellt övervägde att göra.  Sådana ekonomiska 
aspekter fanns troligtvis med i bilden då de aktuella personerna i praktiken 
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tog beslut om en eventuell nedtrappning eller utträde ur yrkeslivet. Därmed 
inte sagt att sådant som Kerstins uttryckta tillfredsställelse över att ha nått 
nästan ända fram till den lagstadgade ålderspensionsåldern eller Åkes 
upprördhet över att nekas möjlighet att jobba fram till 67 års ålder enbart 
skulle ha med ekonomi att göra.  

Även att yrkesarbetande personer först under senare år i högre grad 
hade prioriterat det egna funktionstillståndet genom att dra ner på 
arbetstakten framstår som potentiellt påverkat av ekonomiska 
överväganden. Om man hade valt att ta större hänsyn till den egna kroppen, 
i yngre åldrar genom att dra ner på arbetstiden eller välja förtidspension 
hade man helt enkelt haft en lägre inkomst och dessutom hade man fått en 
lägre ålderspension. Den formella åldersnormens reglerande verkningar 
kan med andra ord även tänkas bidra till att människor som lever med 
funktionshinder och har gjort så under lång tid fram till 50-60-årsåldern 
väljer att bemästra, snarare än att ta hänsyn till, den egna kroppens signaler 
i form av till exempel smärta. 

Till de personer som själva kommenterade ekonomiska 
överväganden som en del av beslutet om tidpunkt för utträde ur yrkeslivet 
hör Berit, en de två yrkesarbetande kvinnor som inte formulerade några 
planer på att sluta arbeta. Den andra av dessa två, Barbro, tillbakavisade 
dock att ekonomin skulle spela någon avgörande roll för hennes val att 
fortfarande arbeta, eventuellt även efter 65, när jag frågade henne om detta. 
En annan person som kommenterade den ekonomiska aspekten var Kerstin. 
Under intervjun framkom att makens välbetalda arbete innebar att paret 
inte skulle behöva bekymra sig för den egna ekonomin när de blev 
pensionärer, även om de skulle välja att gå i pension (redan) vid 60.  

Betydelser av det jag kallar det ekonomiska incitamentet hör till de 
aspekter som Zarb och Oliver (1993) belyser i sin studie om att åldras med 
funktionshinder. Där framkommer att (brittiska) yrkesarbetande intervjuade 
kvinnor i högre grad än männen fortsatte att arbeta även efter att de 
passerat pensionsåldern, något som de själva beskrev som mer knutet till att 
de inte hade råd att sluta arbeta än att de inte ville. Några kvinnor i Zarb 
och Olivers studie uttryckte också att de fortsatt arbeta för att slippa bli 
ekonomiskt beroende av sina män. Att inte alla kvinnor uppfattar en låg 
egen ålderspension som oproblematisk, även om makens högre pension 
skulle borga för en relativt god ekonomi (även) efter 65, framkom också i 
intervjuerna i denna studie.  
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Från förtidspensionär till ålderspensionär 

Det ekonomiska incitamentet – som inte bara innebär att det är ekonomiskt 
fördelaktigt att stanna kvar i arbetslivet till uppnådd (ålders)pensionsålder 
eller ännu längre, utan även att det är ekonomiskt oförmånligt att lämna det 
tidigare – framstod därtill som mycket betydelsefullt för intervjuade 
ålderspensionärer som lämnat arbetslivet åtskilliga år innan den 65:e 
födelsedagen. Flera av dessa gav uttryck för en radikalt försämrad inkomst 
i samband med ålderspensioneringen. Hit hör den nyblivna 65-åringen 
Ann-Marie som lämnat yrkeslivet i 35-årsåldern. Vid intervjutillfället var 
Ann-Marie mitt inne i en process där hon försökte reda ut vad som kunde 
stämma och inte stämma när det gällde de uppgifter som rörde hennes 
framtida ekonomi som hon nyligen fått. ”Det kan ju inte vara så att de låter 
en stå på bar backe. Man måste ju ha existensminimum”, reflekterade Ann-
Marie under intervjun. Inger (67 år) som, i likhet med andra, inte verkade 
ha varit riktigt beredd på vad det faktiskt skulle innebära att fylla 65, 
berättade om hur hon till en början trott att den låga ålderspensionen rörde 
sig om ett misstag:  

 
Annika: Är det något annat som har förändrats i och med att du fyllt 
65, eller som har försämrats? 
Inger: Ekonomin. Katastrofalt. Det var en chock. Och jag, alltså jag 
måste vara otroligt korkad. Jag hade inte förstått det. /…/ Så att, ja 
jag blev helt chockad. Och jag ringde till, de sitter ju uppe i Kiruna 
någonstans nu eller något sådant, de som hade hand om den här 
utbetalningen och uträkningen: ”Det här är ju fel alltså.” ”Nej det är 
det du ska ha”, sa han. /…/ ”Och det är ingenting att prata om” i 
stort sett, utan: ”Det är rätt”. ”Men det är ju inte möjligt. Jag kan ju 
inte minska till halva min inkomst.”  
Annika: Var det så? 
Inger: Ja det blev katastrofalt mycket lägre. 
Annika: När du gick till ålderspension? 
Inger: Ja precis, precis. 
Annika: Och efter ett kort arbetsliv 
Inger: Ja precis. /…/ Och det var ju bara då att försöka tänka. Och 
jag blev ju så desperat så jag tänkte att nu måste jag sälja 
lägenheten här och flytta härifrån. Det tänkte jag ju då i ett par år att 
det måste jag göra. Men nu har jag bestämt mig för att de pengar 
jag har sparade, de ska jag leva upp alltså. Eller rättare sagt; jag bor 
här så länge jag kan. Och sen får jag väl se. Jag kanske inte lever 
eller så får jag flytta vart sjutton som helst. Men jag bor kvar så 
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länge pengarna räcker. Det har jag bestämt mig för. 
  
Inger var inte den enda som gav uttryck för överväganden om att flytta till 
en billigare bostad för att klara ekonomin som ålderspensionär. Att den 
nuvarande bostaden var specialanpassad för den aktuella personens 
funktionstillstånd, att det var möjligt att ta sig fram i omgivningarna med 
rullstol och att man var bekant med personer som arbetade som 
”nattpersonal” i det aktuella bostadsområdet, hörde till de omständigheter 
som komplicerade ett sådant beslut. De upplevelser förknippade med en 
övergång från förtidspensionär till ålderspensionär som flera av de 
intervjuade gav uttryck för förstås sammanfattningsvis som 
åldersstrukturerade i den meningen att deras försämrade ekonomiska 
situation hade att göra med åldersnormsrelaterade sanktioner i 
lagstiftningen, det vill säga med att man i dagens Sverige förlorar 
ekonomiskt på att inte leva upp till den formella normen för utträde ur 
yrkeslivet.   

Åldersvändningen 

Det ideologiska imperativ som Hockey och James beskriver – och som i 
den tolkning som ovan presenterats använts för att bidra till förståelsen för 
intervjuade personers uttryck för olika typer av upplevelser och förändrade 
förhållningssätt – preciserar inte vid vilken specifik ålder som 
uppmaningen att ”skaffa sig ett liv” övergår till ett bud om att snarare ”ta 
lätt på livet”. Som jag förstår Hockey och James (2003) är poängen med 
detta att olika faser av livet, med tillhörande sociala förväntningar, i den 
aktuella livsloppskonstruktionen är relativt ”fransiga i kanterna” (ragged) 
(s. 59). I olika sammanhang och i förhållande till olika roller eller 
livsaspekter går gränserna vid olika åldrar. Kunskapen om när människor 
själva erfar ”åldersvändningar” (Hagberg, 2008), det vill säga att de i olika 
sammanhang och i förhållande till olika livsaspekter övergår från en fas av 
livet till en annan, är dessutom begränsad (Hockey & James, 2003).  

Vad som framkommit i kapitlet är bland annat att människor 
(kvinnor och män) kan ge uttryck för att ta lättare på det egna utseendet och 
vad folk tycker och tänker i 55-65-årsåldern. Detta är viktigt att notera 
eftersom tidigare icke-funktionshinderinriktade kvalitativa studier som 
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visat på liknande uttryck för förändring byggt på intervjuer med kvinnor 
som i stor utsträckning varit äldre än de personer som intervjuats i denna 
studie: 75-96 år (Krekula, 2006), 70 + (Petry, 2003) och 63-75 år (Tunaley 
et al., 1999). Värt att notera är också att flera av personerna i denna studie 
själva uppskattade att förändringarna ägt rum flera år tidigare.  Exempelvis 
hade samtliga personer som gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till 
ett självvalt arbetsliv, som framkommer i det aktuella avsnittet, börjat 
trappa ner på yrkeslivet genom att arbeta färre procent i 50-årsåldern. I de 
intervjuutdrag där 59-åriga Gunnel gav uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet uppskattade hon, om än 
inte med något större allvar, att förändringen ägt rum ”ett par, tre år” 
tillbaka. De personer som angav åldrar då de börjat bry sig mindre om vad 
folk tycker och tänker uppskattade, som också framkommit, att det var i 
50-årsåldern de ändrat sin inställning. Dessa åldersbestämningar ligger i 
linje med hur just 50+ har beskrivits som en tid i livet som innebär att vara 
föremål för tilltagande budskap om åldrande (i bemärkelsen att man håller 
på att bli äldre eller gammal) från omgivningen (Karp, 2000).43  Den enda 
intervjuperson som inte placerade åldersvändningen i 50-årsåldern var 
samtidigt den enda som angav en uppskattad ålder då han hade börjat ta 
lättare på utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder. Som 
framkommer i det aktuella avsnittet uppskattade Göran att komplexen för 
det egna utseendet börjat ”tunnas ut” i 25-årsåldern. 

 
I det kapitel som nu följer stannar vi kvar vid intervjuade personers uttryck 
för förändrade förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, 
utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder, till vad folk 
tycker och tänker samt till ett självvalt arbetsliv. För, som redan berörts, 
framstår det som mest rättvisande att förstå dessa, inte bara som 
åldersnormsstrukturerade förändringar, utan som konsekvenser av flera 
olika processer. Det är mot sådana, mindre ålders(norms)relaterade, 
processers betydelser vi nu vänder blicken. 
 
 
 
                                                 
43 Även här är det möjligt att se en intressant parallell till hur Aristoteles (384-322 f.Kr) 
sägs ha beskrivit 49 år som en slags vändpunkt, d.v.s. som den ålder då människan på 
ett psykiskt plan når sin höjdpunkt. Den fysiska höjdpunkten placerade Aristoteles 
däremot tidigare: i 30-35-årsåldern (Parkin, refererad i Andersson, 2008).  
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Förändrade förhållningssätt. Del 2 

I detta kapitel stannar vi kvar vid de fyra typer av uttryckta förändringar i 
förhållningssätt som introducerades i föregående kapitel. Kapitlet är inriktat 
på att tydliggöra mitt val att där presentera tillägnande av åldersnormer och 
att vara föremål för åldersnormsrelaterade gränsdragningar och sanktioner 
som en delförklaring till att människor som i dagens Sverige sedan länge 
lever med funktionsnedsättningar med stigande ålder kan komma att 
förändra sitt förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, 
utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder, till vad folk 
tycker och tänker samt till ett självvalt arbetsliv. 

Kapitlets syfte och innehåll 
Syftet med kapitlet är att visa hur flera olika tidsrelaterade processer kan ha 
bidragit till intervjupersonernas sammanlagda uttryck för att det egna 
förhållningssättet förändrats i en riktning som innebar man idag tar större 
hänsyn till det egna hälso- och funktionstillståndet eller intar en mer 
avslappnad hållning till vissa saker som har med det egna livet med 
funktionshinder att göra än man gjort tidigare. Eller i alla fall har ett sådant 
förhållningssätt som ambition. Tre olika processer och deras potentiella 
betydelser för de aktuella fyra typerna av förändringar i förhållningssätt 
kommer att behandlas i kapitlet:44

 
Förändrade sociala normer som rör förhållningssätt till hälso- 
och funktionstillstånd: att man idag lever i en annan historisk 
tid, i en annan ”tidsanda” än i yngre åldrar. 
 

                                                 
44 De tre processer som i kapitlet diskuteras som av potentiell betydelse för 
intervjupersoners uttryck för de fyra typerna av förändrade förhållningssätt är de 
processer personer själva (om än i delvis andra ordalag än vad jag använder), vid sidan 
av ålder, hänvisade till i sina utsagor.  
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Tiden med funktionshinder: att man idag har levt med 
funktionshinder under längre tid än i yngre åldrar. 
 
Det egna funktionstillståndets förändring över tid: att kroppen 
idag i högre grad ”sätter stopp” än i yngre åldrar. 
 

Kapitlet är upplagt så att de tre processerna behandlas i tur och ordning. I 
diskussionen av de enskilda processerna återknyter jag till det eller de 
uttryck för förändring i förhållningssätt vars förekomst i intervjuerna kan 
förstås delvis som en konsekvens av den aktuella processen. Som stöd i 
argumentationen för att flera olika processer kan bidra till att människor 
som under lång tid levt med funktionshinder med stigande ålder förändrar 
sina förhållningssätt på de aktuella sätten introduceras nu nya empiriska 
exempel, nya intervjuutdrag. I dessa hänvisar intervjupersoner själva till 
andra aspekter än ålder och åldrande när de beskriver sina förändrade 
inställningar. 

För det var, som berörts, inte så att alla intervjupersoner 
ålderskodade sina förändrade förhållningssätt på det sätt som sker i de 
flesta av de intervjuutdrag som använts som exempel i föregående kapitel. 
Istället förekom flera varianter. En variant var att olika intervjupersoner 
beskrev en och samma typ av tidigare eller nuvarande förhållningssätt på 
olika sätt. En annan variant var att en och samma person presenterade flera 
olika sätt att begripliggöra en och samma typ av förändring. Den 
sistnämnda typen av beskrivningar förstås som uttryck för att intervjuade 
personer själva, som ”kunniga aktörer” (Giddens, 1991), hade insikt i att 
flera olika processer kunnat bidra till förändringen och samtidigt som 
uttryck för en viss osäkerhet inför om en viss förändring ska uppfattas som 
åldersrelaterad eller tolkas på ett annat sätt. Också detta kommer att belysas 
i kapitlet. 

Förändrade kropps- och hälsonormer 

Flera författare har uppmärksammat hur det under de senaste decennierna 
skett en förändring när det gäller sociala normer om hur stor hänsyn som 
bör tas till det egna, och andras, hälso- och funktionstillstånd (se t.ex. 
Gilleard, 2002; Turner, 1992; Öberg, 2005) Eller som Billig, Condor, 
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Edwards, Gane, Middleton och Radley (1988) uttrycker det: ”health is 
becoming less and less a passive backcloth to life and more an aspect to be 
worked upon and directed” (s. 97). Som jag förstår denna normförändring 
gäller den inte specifika åldrar utan handlar om tilltagande sociala 
förväntningar på människor i alla åldrar att ta hänsyn till, och engagera sig 
i, det egna och andras hälso- och funktionstillstånd.  

Normförändringens betydelse  
En sådan normförändring när det gäller hälso- och funktionstillstånd kan – 
liksom åldersnormer som på ett övergripande plan handlar om att det i 
högre åldrar snarare hör till att ”ta lätt på livet” än att ”skaffa sig ett liv” – 
tänkas bidra till att en person i 65-årsåldern som, såsom intervjupersonerna, 
under lång tid levt med funktionshinder i större utsträckning 
uppmärksammar och tar hänsyn till det egna funktionstillståndet och den 
egna kroppens signaler än i yngre åldrar. När hon var yngre befann hon sig 
ju inte bara i en annan ålder än idag, utan också i en annan historisk tid, en 
annan ”tidsanda”. Normförändringen kan också tänkas bidra till att hon 
med tiden förändrar sitt förhållningssätt till ett arbetsliv som valts framför 
en tillgänglig möjlighet till sjukersättning eller motsvarande. Det vill säga, 
till att hon i högre grad prioriterar hälsan framför arbete än då hon var 
yngre. Socialt och kronologiskt åldrande och denna mer generella 
normförändring förstås med andra ord som två typer av processer som, 
bildligt talat, kunnat verka i samma riktning i förhållande till personer som 
vuxit upp under de senaste decennierna och som idag befinner sig i 
åldrarna kring 65. Jag avstår från det ofruktbara företaget att försöka skilja 
ut (tillägnande av) ålder(snormer) från (anammande av) tidstypiska 
hälsonormer för att avgöra vilken process som i störst utsträckning bidragit 
till de aktuella typerna av uttryck för förändrade förhållningssätt. Eller 
överhuvudtaget har haft något att göra med en viss individs uttryck för 
förändring i förhållningssätt till det egna funktionstillståndet eller till ett 
självvalt arbetsliv. Istället förstår jag dem som olika processer som var och 
en eller tillsammans kan bidra till sådana förändringar.  

Till detta ska läggas att utrymmet för individuellt motstånd mot att 
snarare bemästra än ta hänsyn till det egna funktionstillståndet sannolikt 
var begränsat för många av dem som under livsloppets tidigaste del, kring 
1930-1950-talen, levde med funktionshinder. I berättelserna om livet på 
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institution ingår bland annat beskrivningar av hur det uppfattades som 
självklart att alla barnen skulle klä sig och bädda sina sängar själva, trots 
omfattande funktionsnedsättningar och trots att det idag, för personerna 
själva, framstod som svårt att förstå hur man klarat av att leva upp till dessa 
förväntningar.  ”Att kämpa hårdare för att lyckas” och agera ”som om man 
inte var funktionshindrad” har på ett sätt som överensstämmer med dessa 
redogörelser beskrivits som en del av en rehabiliteringsideologi som var 
framträdande under 1950-talet (Ville, Ravaud, Diard & Paicheler, 1994, s. 
316).  

En av de intervjupersoner som själv, om än i andra ordalag, 
uppmärksammade att över tid förändrade sociala normer kunnat bidra till 
en förändring i förhållningssätt till det egna funktionstillståndet är Mona. 
Mona var 68 år vid intervjutillfället och följaktligen född i slutet av 1930-
talet. I det intervjuutdrag som följer berättar Mona om en episod ur sitt 
yrkesliv, om när hon i tjugoårsåldern (omkring slutet av 1950-talet/början 
av 1960-talet) arbetade på kontor. På den tiden gick Mona, som fått 
diagnosen polio som barn, med käpp och hade ett bandage som stöttade 
hennes kropp.45 Men även vid det beskrivna tillfället, då hon inte hade 
något bandage, och följaktligen bara kunde ta sig fram ”på alla fyra”, gav 
hon sig iväg till sitt arbete: 
 

Jag trivdes jättebra. Men det var ju krav, väldiga krav. Och jag vet 
till och med att på den tiden fick man ett bandage, och gick det 
sönder så hade man inget. Mitt bandage gick sönder en gång. Då 
bodde jag på Storgatan hemma då och det var några trappsteg. Jag 
ringde efter taxi till jobbet och så gick jag. På den tiden vet du 
kunde jag gå om jag gick på alla fyra så här, raka ben så här [visar 
med kroppen]. Och jag gick ju till taxin där och så var det tre eller 
fyra, fem trappsteg upp. Jag gick så här in [visar] och satte mig på 
min kontorsstol och så sa jag: ”Ja”, sa jag, ”mitt bandage har gått 
sönder” – för jag fick ju gå in till honom [chefen] om han ville att 
jag skulle diktera – ”Så jag kan inte, jag måste sitta”. Jo men det 
gick bra. Och så satt jag vet du, och svarade i telefon. Jag menar 
idag, idag hade man bara stannat hemma. Men man var så rädd om 
sina jobb. Det var ingen som tyckte det var något konstigt. 

  

                                                 
45 Bandage (n.d.): ”förband, särskilt sådant som stöder eller fixerar en kroppsdel, t.ex. 
gipsbandage. Bandage för mer långvarigt bruk, t.ex. korsett vid ryggbesvär, stödskenor 
vid reumatoid artrit och förlamningar, kallas numera ortos”. 
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Monas beskrivning av sitt förhållningssätt tidigare i livet, hur hon betvingat 
snarare än tagit hänsyn till det egna funktionstillståndet, överensstämmer i 
hög grad med de utdrag ur intervjuerna med Gunnel och Göran som i 
föregående kapitel fick exemplifiera ett åldersnormstrukturerat förändrat 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet.  Men till skillnad från 
exempelvis Gunnel beskrev inte Mona sitt förändrade förhållningssätt som 
potentiellt åldersrelaterat. Istället beskrev hon det som knutet till en mer 
övergripande historisk förändringsprocess – till att hon då befann sig i en 
annan tidsanda, då ”man” agerade på ett annat sätt än idag (”Jag menar 
idag, idag hade man bara stannat hemma /…/Det var ingen som tyckte att 
det var något konstigt). Monas sätt att begripliggöra förändringen 
överensstämmer således med diskussionen ovan om att det under de 
senaste decennierna skett en förändring när det gäller sociala förväntningar 
om hur stor hänsyn som bör tas till det egna hälso- och funktionstillståndet, 
samt att denna förändring kan bidra till att en person som idag, i början av 
2000-talet, befinner sig i åldrarna kring 65 intar ett annat förhållningssätt 
till det egna funktionstillståndet än då hon, på 1950-1960-talen, var yngre. 
Att Mona vid intervjutillfället inte beskrev den aktuella förändringen i 
förhållningssätt som potentiellt åldersrelaterat utesluter emellertid inte att 
åldersnormer ändå kan ha varit inblandade i den aktuella utsagan.  
Tillägnande av åldersnormer om att det i ung vuxenålder hör till att ”skaffa 
sig ett arbetsliv” och visa upp en kropp ”lämplig för produktion” kan 
exempelvis ha bidragit till att Mona agerade som hon gjorde när hon var 
yngre, när bandaget gick sönder, även om det inte är den tolkning som 
ligget närmast till hands när hon vid intervjutillfället begripliggör 
händelsen och förändringen i förhållningssätt. Hade Mona, som Gunnel, 
beskrivit sitt agerande som relaterat till att hon då, som ung, kände att hon 
måste ”bevisa en massa saker” hade även det framstått som en fullt logisk 
förklaring. 
 Det förekom också att en och samma person beskrev ett förändrat, 
tidigare eller nuvarande förhållningssätt till det egna funktionstillståndet 
som potentiellt relaterat både till ”ålder” och ”tid” genom att själv hänvisa 
till mer än en möjlig förklaring eller process. Ett exempel på detta återfinns 
i intervjun med Göran: 
 

Göran: Och när jag skulle på spårvagnen då var ju det ett elände. 
Jag kröp ju på spårvagnen. Kröp in och satte mig. Jag åkte ju 
spårvagn till skolan då. 
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Annika: Men hur orkade du med att ha det sådär? 
Göran: Jaa. Jag har inga skräckminnen utav det. Men när jag tänker 
lite själv så var det ju ingen höjdare. Men i den åldern och på den 
tiden då brydde man nog inte sig så mycket. 
 

Som framkommer i intervjuutdraget hänvisade Göran (”i den åldern och på 
den tiden”) både till det som jag, i sociologiska termer, kallar åldersnormer 
och det jag kallar en allmän förändring över (historisk) tid av sociala 
normer när han beskrev, och förklarade, sitt eget – och omgivningens – 
förhållningssätt till hans funktionstillstånd när han var yngre, till hans 
ostadiga gång. 

En problematisk normförändring? 
I förordet till antologin Disability, Culture and Identity refererar 
redaktörerna till författare som kommenterat hur en tilltagande samhällelig 
hälsofixering, som dessutom lägger ansvaret för att leva upp till normerna 
hos den enskilda individen, kan orsaka problem för människor som lever 
med funktionshinder:  
 

Impairment and ill-health are no longer seen to arise as a 
consequence of bad luck and or misfortune, but of an individual’s 
failure to live right, eat well, exercise and so on. This 
individualisation of health can lead to stigmatisation of any who do 
not conform to the professionally determined ”norms”. (Ridell & 
Watson, 2003, s. 8) 
 

Jeppsson Grassman (2005 kommenterar också den betydelse det kan ha att 
leva med funktionshinder och kroniska sjukdomar i en kroppsfixerad tid 
som också omfattar förväntningar om den perfekta kroppen, liksom ”en 
individualisering med normativa förtecken där kroppen ’aldrig blir 
tillräckligt bra’” (s. 22). Jeppsson Grassman lämnar emellertid frågan 
öppen om detta bidrar till en ökad stigmatisering eller till en ökad tolerans 
för det kroppsligt avvikande.  

Att ge några generella svar på om funktionshinder betraktas 
och/eller upplevs som mer eller mindre problematiskt i en nutida 
förhållandevis hälso- och kroppscentrerad tidsanda ligger utanför den här 
studiens syfte. Men i förhållande till det ensidigt mörka scenario som målas 
upp i citatet ovan är det intressant att notera att flera av de intervjuade, som 
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framkom i föregående kapitel, beskrev det sätt på vilket de idag tog större 
hänsyn till det egna funktionstillståndet som något positivt. Intressant att 
notera är även hur flera intervjupersoner berättade om hur de under senare 
tid börjat vårda sin kropp och sin hälsa genom olika former av mer 
alternativa metoder såsom hälsokost och akupunktur.  

Vi lämnar därmed en förändring av sociala normer som rör 
förhållningssätt till det egna, och andras, hälso- och funktionstillstånd för 
att behandla en annan process: Att intervjupersonerna idag har levt med 
funktionshinder under längre tid än då de var yngre. 

Tiden med funktionshinder 

Tiden med funktionshinder, att personerna idag levt med funktionshinder 
under längre tid än då de var yngre, förstås också som en process som 
kunnat bidra till de uttryck för förändrade förhållningssätt som framträdde i 
intervjuerna. Jag avser i detta fall samtliga fyra typer av förändrade 
förhållningssätt. I likhet med mer allmänt hållna normer om hur mycket 
uppmärksamhet som bör riktas mot det egna hälso- och funktionstillståndet 
förstår jag tiden med funktionshinder som en process som kan verka i 
samma riktning som socialt och kronologiskt åldrande. Tiden med 
funktionshinder förstås med andra ord kunna bidra till att en person som 
idag befinner sig i åldrarna kring 65 och lever med funktionshinder som 
uppkommit betydligt tidigare i livet inte längre uppfattar det som lika 
befogat att pressa sin kropp som man gjort tidigare och inte heller fäster 
samma vikt vid hur det egna utseendet uppfattas av andra, vad folk tycker 
och tänker, eller satsar lika mycket på ett självvalt arbetsliv som i yngre 
åldrar. En sådan tolkning ligger i linje med tidigare studier som har 
uppmärksammat svårigheter att skilja ut ålderns och åldrandets betydelser 
från erfarenheten av att leva med en omfattande funktionsnedsättning under 
mer än tio år (Jeppsson Grassman, 2003; Zarb, 1993b). Tolkningen 
överensstämmer också med hur Harrison och Stuifbergen (2005) förstår de 
aktuella 55-65-åriga kvinnornas förändrade förhållningssätt till den egna 
kroppen som ”a key aspect of the wisdom they accumulated with age” (s. 
741). Den ligger också i linje med några av intervjupersonernas egna 
presenterade tolkningar av sina förändrade, tidigare eller nuvarande 
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förhållningssätt. Jag inleder med ett sådant exempel på hur personer själva 
hänvisade till erfarenheter som den långa tiden med funktionshinder 
bidragit med. I anslutning till detta exempel redogörs relativt ingående för 
hur de olika processerna kan ha bidragit till uttrycken för förändrade 
förhållningssätt i intervjuerna. 

Betydelser av tiden med funktionshinder 
Barbro (61 år), som levt med funktionshinder sedan barndomen, tillhör de 
som gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet. Barbro hör också till de personer som, till skillnad från 
Gunnel och Göran i föregående kapitel, uttryckte en viss ånger över hur 
hon tidigare under livet närmast nonchalerat den egna kroppen, det egna 
funktionstillståndet. Barbro kommenterade emellertid att hon då tyckt att 
det varit ”högst normalt”. Intervjuutdraget är hämtat från en del av 
intervjun där Barbro tillfrågas om vilka typer av stödinsatser hon haft under 
livet: 
 

Jag gjorde ju väldigt mycket själv vet du. Jag gick upp i tvättstugan 
med alla, du vet, fyra kassar med tvätt och släpa och kånka och bar. 
Men jag orkade det på den tiden. Jag tyckte inte det var något 
konstigt. Högst normalt tyckte jag. I dag tycker jag inte att det är 
normalt att göra det. Jag skulle inte ha tyckt det om jag hade sett det 
med de ögon jag har idag. Jag skulle inte ha slitit, för nu har jag 
slitit ut mig lite grann. Min axel har inte riktigt gillat det här 
släpandet. Men då tyckte jag inte att det var något. Det skulle ju 
tvättas: Vad var det för märkligt med det? Det jag inte kunde det 
var ju att torka golv och dammsuga och sådant, men det gjorde hon 
[”hemsamariten”]. 

 
Att Barbro idag ser med andra ögon på hur hon tidigare under livet slitit 
och släpat framstår i hennes egen tolkning i intervjuutdraget vare sig som 
kopplat till ålder(snormer) eller (någon annan normförändring över) tid. 
Istället relaterar Barbro – om än i andra ordalag – sin nuvarande syn på sitt 
gamla förhållningssätt till att hon idag, mot bakgrund av erfarenheter och 
kunskap som hon förvärvat genom att under lång tid leva med 
funktionshinder, har möjlighet att se kroppsliga, fysiska konsekvenser av 
sitt tidigare agerande. I andra delar av intervjun gav Barbro flera exempel 
på ett förändrat förhållningssätt till det egna funktionstillståndet. Hon 
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presenterade emellertid, i likhet med andra intervjupersoner, olika 
tolkningar av sitt förändrade förhållningssätt på olika ställen i intervjun. 
Förutom att hänvisa till sin nuvarande kunskap om konsekvenser av att 
utsätta den egna kroppen för alltför mycket påfrestning hänvisade hon 
exempelvis till att ”åldern tagit ut sin rätt” som motiv för att hon inte längre 
ansträngde sig på samma sätt som tidigare.  

Mot bakgrund av Barbros redogörelser för skillnader mellan då och 
nu i förhållningssätt till det egna funktionstillståndet förstår jag det som att 
Barbro inte bara gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt, utan att hon 
också i någon mån förändrat sitt sätt att agera. Jag förstår det också som att 
förändringen i sig, vid sidan om att handla om att Barbro lärt sig att den 
egna kroppen inte mådde bra av för mycket ansträngning, även kan ha varit 
strukturerad av såväl åldersnormer om att ”ta lätt på livet”, som av den mer 
övergripande normförändring som diskuterades ovan. När Barbro under 
intervjun berättade om förändringen var det emellertid vissa – sinsemellan 
olika – tolkningar som låg närmast till hands. På liknande sätt förstås andra 
personers uttryck för förändrade förhållningssätt, till exempel till det egna 
funktionstillståndet, som potentiellt konsekvenser av fler processer än vad 
personen ifråga själv gjorde explicit i sitt språkliga meningsskapande under 
intervjutillfället (jfr t.ex. Fay, 1996). Det finns med andra ord en rad olika 
sätt att förstå hur de olika processer som behandlas i föregående och 
föreliggande kapitel kan ha bidragit till intervjuade personers uttryck för 
förändrade förhållningssätt. Det skulle givetvis vara både ohållbart och 
ofruktbart att i förhållande till varje enskilt uttryck för ett nytt 
förhållningssätt som uttolkats ur intervjuerna argumentera för hur de olika 
processerna bidragit till just denna beskrivning eller förhållningssätt. 
Istället nöjer jag mig med att hävda att det är rimligt att förstå de 
sammanlagda uttrycken för ett visst förändrat förhållningssätt som 
framträdde i intervjuerna som konsekvenser av flera olika processer, där ett 
anammande av åldersnormer utgör en.  

 
Tillgång till en annan ”kroppskunskap” 
Flera av personerna gav, i likhet med Barbro, uttryck för en personligt 
förankrad ”kroppskunskap” (som inte ska förstås som helt fristående från 
annan kunskap om sjukdomsförlopp och hur den mänskliga kroppen 
fungerar) om vilka konkreta konsekvenser det exempelvis kan få att utsätta 
vissa delar av kroppen för stor belastning. Utsagorna förstås, som redan 
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berörts, som relaterade till att personerna ifråga vid det här laget helt enkelt 
hade levt så pass länge med funktionsnedsättningar eller en viss diagnos att 
de kunde dra slutsatser om vad som varit och var bra för kroppen, och vad 
som inte varit och var bra, och agerade i enlighet med denna kunskap 
genom att bli försiktigare med att utsätta sig för fysisk påfrestning: genom 
att ta större hänsyn till det egna funktionstillståndet. Personernas insikt i att 
det kan få konsekvenser att utsätta relativt väl fungerande funktioner för 
alltför mycket belastning bekräftas i medicinskt inriktad litteratur om att 
åldras med funktionshinder (Thompson, 2004; se även Trieschmann, 1987). 
Ett par av de intervjuade betonade dock särskilt att detta inte var något som 
man hade upplysts om av läkare, utan en kunskap som man tillägnat sig 
genom att uppmärksamma hur delar av kroppen som använts extra mycket 
för att kompensera för sviktande funktioner hade slitits ut ”i förtid”. Det 
fanns även de som menade att det inte alltid var lätt att få gehör för denna 
typ av kunskap, som kunde krocka med en strävan efter att ”brukaren” så 
långt som möjligt på egen hand skulle utföra de sysslor hon eller han – i 
nuläget – kunde klara av. Barbro berättade exempelvis om hur anställda i 
kommunens äldre- och handikappomsorg framhärdat med att hon skulle 
använda den kvarvarande, för henne själv numera mycket dyrbara, rörlighet 
som fanns kvar i den fungerande armen, till att själv damma det egna 
hemmet. Ett mycket kortsiktigt tänkande menade det Barbro. Så här 
formulerade hon sig i sammanhanget: 
 

Nej alltså de förstår inte att en människa med ett funktionshinder – 
ta mig själv som har ett ganska stort funktionshinder, det vill säga 
jag har en arm som inte fungerar alls och jag har tjugofem procent 
rörlighet i den andra. Och du vet om man idag skadar sin ena arm 
så räknar man att det är ganska stor procent bortfall i rörlighet på en 
frisk människa så att säga, medan jag bara har tjugofem. Men 
kommunen tyckte att jag skulle på min tid då gå och damma. Alltså 
jag sa det till dem ”det gör inte jag” sa jag ”därför att jag har 
tjugofem procent. Det ska räcka till en massa saker i dagsläget. Om 
de tjugofem procenten försvinner då är jag tjugofyra timmars 
vårdfall. Det kan jag bara säga” sa jag. ”Med en gång omedelbums 
så är jag tvungen att ha hjälp tjugofyra timmar”. 

 
Den tidigare kommenterade närheten mellan utsagor om ett förändrat 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet och ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetslivet gör det också relevant att tänka 
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sig att erfarenheter och en personligt förankrad kunskap om hur den egna 
kroppen reagerar på belastning – en process knuten till en lång tid med 
funktionshinder – i praktiken kan bidra till en nedprioritering av ett 
självvalt arbetsliv (till förmån för ett ökat hänsynstagande till det egna 
funktionstillståndet).  
 
Mer tränad och van 
Några av de personer som gav uttryck för ett förändrat förhållningssätt till 
utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder och till vad 
folk tycker och tänker beskrev själva förändringen som helt eller delvis 
relaterad till att de med tiden blivit alltmer vana eller utvecklat strategier 
för att bemöta negativa attityder baserade på människors funktionstillstånd. 
En kvinna berättade även om hur hon försökte hjälpa barn som lever med 
funktionshinder att samla argument att ha i beredskap exempelvis vid 
frågor, för att på det sättet minska deras utsatthet.  Håkan (62 år) som levt 
med funktionshinder sedan 20-årsåldern beskrev sitt förändrade 
förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder, till andras blickar, som ”en träningssak”: 
 

Håkan: För det är en träningssak. Desto mer man är ute desto lättare 
är det ju. Och jag vet i början förstår du, då skämdes jag för mitt 
handikapp. Jag tordes inte åka ut här på gården. För jag tyckte att 
alla tittade, och det gör de ju. 
Annika: Hur lång tid tog det innan du började känna dig sådär 
liksom att du kunde 
Håkan: Nej men visst tar det tid. Det tar flera, flera år innan du kan 
liksom känna att ja ”här kommer jag”. 
 

Att vid återkommande tillfällen och under lång tid utsätta sig för andras 
människors eventuella blickar och tyckande och tänkande och – som 
utdraget ur intervjun med Håkan pekar mot – på så sätt så småningom 
vänja sig vid eller lära sig att hantera detta på ett annat sätt än tidigare, 
förstås som ytterligare en process förknippad med att under lång tid ha levt 
med funktionshinder. En process som kan bidra till att människor i åldrarna 
kring 65 som lever med funktionshinder som uppkommit (betydligt) 
tidigare i livet i högre grad kan tolerera och hantera såväl 
utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder som andra 
människors ”tyckande och tänkande”. En sådan tolkning ligger på många 
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sätt i linje med Öbergs och Tornstams (1999) analys att 
utvecklingsprocesser och personlig mognad kan ha bidragit till att de äldre 
kvinnorna i deras kvantitativa studie var mer nöjda med sina kroppar än de 
yngre. I vissa stycken överensstämmer tolkningen även med hur Krekula 
(2006) förstår en beskriven ökad självsäkerhet eller självständighet bland 
de kvinnor som hon intervjuat som knuten till erhållna livserfarenheter och 
till att kvinnorna på ett personligt plan blivit mer oberoende med åldern.  

I Håkans utsaga framträder dock inte den beskrivna 
”träningsprocessen” uteslutande som en redogörelse för en förändring som 
han själv har varit med om. Den framträder också som en beskrivning av 
något allmänt känt, av något som hör till (”desto lättare är det ju”). En 
sådan tolkning överensstämmer med hur Krekula (2006) begripliggör det 
mönster om att bry sig mindre om det egna utseendet som framträdde i 
hennes intervjuer med äldre kvinnor som ”en form av en 
personlighetsutveckling” som i sin tur uppfattas som ”bärare av en norm 
och ett imperativ, den beskriver inte bara hur något är utan också hur det 
bör vara” (s. 116). 

Från betydelser av att idag levt med funktionshinder under längre 
tid än i yngre åldrar riktas nu uppmärksamheten mot en kroppsligt, fysiskt 
förankrad process som jag nyss berört: Mot betydelser av det faktum att 
intervjupersonernas funktionstillstånd i sig hade förändrats över tid.   

Det egna funktionstillståndets förändring över tid 

Att ”funktionsnedsättningen” på ett mer påtagligt sätt än tidigare gjort sig 
påmind eller helt enkelt ”satt stopp” förstås som ytterligare en process som 
kan ha bidragit till intervjupersoners uttryck för förändrade förhållningssätt. 
Jag avser då uttrycken för förändrade förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet, men också till förändrade förhållningssätt till ett 
självvalt arbetsliv. 

Funktionstillstånd i förändring 
Med citationstecknen vid funktionsnedsättningen vill jag markera hur 
missvisande detta begrepp kommit att framstå som en benämning av 
intervjupersonernas funktionstillstånd. Betraktade över tid framstod dessa 
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snarast som processer av kroppsliga, funktionsmässiga förändringar. Det 
gäller personer med helt olika typer av diagnoser. Både sådana som brukar 
klassificeras som kroniska sjukdomar och sådana som inte brukar göra det. 
Det gäller således såväl intervjupersoner som fått en MS-diagnos någon 
gång under livet, de som fått en poliodiagnos som barn, liksom de som 
definierats som CP-skadade sedan födseln eller förlorat förmågan att röra 
ben och armar efter en olyckshändelse. På liknande sätt kommenterar Zarb 
(1993b): ”a surprising degree of similarity in the kinds of physical 
problems/changes reported despite the broad range of disability covered” 
(s. 33). För några av personerna i denna studie framträdde de förändringar 
som det egna hälso- och funktionstillståndet genomgått som en så pass 
dominerande aspekt av det egna livet att temat i hög grad kom att prägla 
jämförelser mellan förr och nu. Särskilt framträdande var det i intervjun 
med Ingrid som har diagnosen cerebral pares:  

 
Ingrid: För när jag kom upp i övre tonåren, det var min bästa 
period. 
Annika: Det är ju en sådan tid som ofta beskrivs som väldigt 
problematisk och sådär. 
Ingrid: Jaa, men då var jag som sagt bättre än vad jag någonsin har 
varit /…/ 
Annika: Rent fysiskt? 
Ingrid: Jaa, både fysiskt och psykiskt. Ja jag var ute och dansade ett 
par tre gånger i veckan och jag red och jag höll på. 

  
Ytterligare ett exempel: 
 

Annika: Men tycker du att det är någon skillnad att leva med 
funktionshinder så här och vara sextioåtta år än att vara fyrtioåtta  
till exempel? 
Ingrid: Ja nu är det i mitt fall att när jag var fyrtioåtta då var jag så 
ofantligt mycket bättre än vad jag är idag.   
 

I många fall var det uppenbart att den egna funktionsförmågan, såsom för 
Ingrid, hade avtagit över tid. Några personers beskrivningar av sina 
kroppsliga funktioner skulle kunna översättas till att de var off time (jfr 
Holstein & Gubrium, 2000) i förhållande till den kronologiska åldern. 
Ingrid berättade exempelvis om hur en läkare när hon var 35 år sagt till 
henne att hon hade en höftled som en 90-åring. På liknande sätt gav 
intervjupersoner i Zarb och Olivers studie uttryck för erfarenheter som 

  145 



Zarb (1993a) kommenterar som: ”consistent with the notion of premature 
physical ageing connected with a process of ’general deterioration’” (s. 54; 
se även Pentland et al., 2002). Zarb (1993a) kommenterar också den 
fysiska nedgången som en process som framstod som mer relaterad till hur 
länge man levt med funktionshinder än till hur gammal man var. Det 
typiska i deras studie var att förändringen/försämringen blev påtaglig 20-30 
år efter funktionsnedsättningens uppkomst.  

I de intervjuades beskrivningar handlade de kroppsliga 
förändringarna inte nödvändigtvis om att en slags grundläggande 
funktionsnedsättning tilltagit, något som också överensstämmer med 
resultat från Zarb och Olivers studie (Zarb, 1993a). Under livet hade olika 
saker hänt som lett till en avtagande funktionsförmåga, utan att den med 
självklarhet framstod vare sig som helt ny eller som en del av den 
funktionsnedsättning som funnits med sedan tidigare i livet. Håkan, som 
har levt med funktionshinder sedan en olycka i 20-årsåldern, berättade 
exempelvis hur hans funktionsförmåga avtagit efter en infektion som han 
hade fått under en utlandsresa.  

Alla gav inte heller uttryck för en successiv process av en alltmer 
begränsad funktionsförmåga eller försämrat hälsotillstånd. I enlighet med 
den nutida medicinska beskrivningen av poliosjukdomens förlopp 
(Thompson, 2004) beskrev exempelvis några av personerna med denna 
diagnos en process som karaktäriserades av en inledande period med en 
mycket begränsad funktionsförmåga, en mellanperiod med färre 
begränsningar, följd av den period man idag befann sig i med tilltagande 
begränsningar, så kallad post-polio. Andra beskrev hur ett tidigare förlopp 
präglat av successivt förlorade funktioner med tiden ersatts av en mer stabil 
period. Ett par beskrev hur de fysiskt fungerade bättre idag än för några år 
sedan.  

Att livet med en kronisk sjukdom för de allra flesta innebär ett liv 
med en särskilt oförutsägbar och föränderlig kropp har noterats av 
författare som Bury (1982) och Jeppsson Grassman (2003b; se även t.ex. 
Mosqueda, 2004; Trieschmann, 1987). Samtidigt tycks det saknas kunskap 
om, eller intresse för, denna typ av förändringar i många sammanhang. 
Jeppsson Grassman (2005) och Trieschmann (1987) hör till dem som 
uppmärksammat att samhällets, sjukvårdens och rehabiliteringens insatser i 
diskrepans med hur människors funktionstillstånd i praktiken förändras 
över tid, många gånger präglas av en statisk, kortsiktig, inställning till 
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funktionsnedsättningar (se t.ex. SOU 1991:46, s. 142).46 ”Brist på 
förståelse för de medicinska/fysiska konsekvenserna av långvariga 
funktionshinder” (Zarb, 1993b, s. 29, min översättning) hör till de problem 
som uppmärksammas i Zarb och Olivers studie om att åldras med 
funktionshinder (se även Pentland et al., 2002). Personer i denna studie 
berättade på liknande sätt om erfarenheter av att inte ha blivit bemötta och 
behandlade på ett adekvat sätt inom sjukvården när de sökt hjälp. ”De 
behandlar en som om man vore frisk. Om man har något annat så nästan 
förutsätts man vara som vem som helst som kommer in”, som Mona 
uttryckte det. ”Sjukvården kan bara friska som blir sjuka”, menade Kerstin. 
Andra berättade om hur den ”gamla” funktionsnedsättningen fått obefogad 
uppmärksamhet när man sökt vård för något helt annat.  

Åldersnormers betydelser  för funktionsförändringarna 
Det är också viktigt att poängtera att de förändringar som 
intervjupersonernas funktionstillstånd genomgick inte framstår som 
uteslutande biologiska eller fysiska sjukdoms- eller åldrandeprocesser, 
frikopplade från det sociala och kulturella sammanhanget. Utsagor, såsom 
exempelvis Barbros i föregående avsnitt, pekar mot att en med stigande 
ålder avtagande rörlighet åtminstone till en del kan vara en konsekvens av 
hur man tidigare i livet pressat sin kropp. Att personer som lever med 
funktionshinder i yngre åldrar snarare bemästrar än tar hänsyn till det egna 
funktionstillståndet kan, som kommenterats, bland annat tänkas vara 
strukturerat av normer om vad som hör till yngre vuxenålder. Att 
yrkesarbeta, ta hand om familjen och på andra sätt agera ”åldersadekvat” 
kan med andra ord innebära att fungerande funktioner utsätts för belastning 
på ett sätt som gör att de försämras fortare än vad de hade gjort om man 
hade tagit det lugnare. I intervjuerna finns dessutom stöd för att flera 
personer inte bara pressat sina kroppar för att leva upp till normer om vad 

                                                 
46 I 1989 års Handikapputredning (SOU 1991:46) diskuteras hur åldersrelaterade och 
inte åldersrelaterade sjukdomstillstånd skiljer sig åt. En skillnad mellan dessa beskrivs 
vara att de åldersrelaterade ”ofta har ett progredierande förlopp som leder till ökade 
behov av stöd och service” (s. 142). Utifrån intervjupersonernas beskrivningar skulle 
cerebral pares, ryggmärgsskador, MS och polio med det kriteriet räknas som 
åldersrelaterade sjukdomstillstånd. 
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som hör till under en viss del av livsloppet. Där finns också stöd för att de 
av funktionshinderrelaterade orsaker ”tagit i extra mycket”, ”varit extra 
duktiga” för att accepteras som fullvärdiga innehavare av, i den aktuella 
livsloppskonstruktionen, centrala vuxenidentiteter som förälder och 
yrkesverksam. Ett exempel på detta fenomen är Kerstins berättelse om sin 
ambition att vara en perfekt småbarnsmamma.47 Kerstin menade att denna 
strävan nog inte var något som hon egentligen själv hade varit medveten 
om från början, men som kommentarer i omgivningen gjort henne 
uppmärksam på. Kerstin berättade om hur hon gått med kryckor fram till 
att det första barnet föddes. Då övergick hon till rullstol, eftersom hon 
behövde ha armarna fria för att kunna förflytta barnet. Inomhus däremot 
kröp hon fram, och drog baby-sittern med barnet i efter sig, eftersom 
lägenheten var för trång för att köra rullstol i. Kerstin berättade att hon 
visserligen blivit tillfrågad om hon behövde någon hjälp innan hon åkte 
från BB, men att hon svarat nej, att hon redan ordnat allt, eftersom hennes 
mamma hade skrämt upp henne med att ”de (de sociala myndigheterna) 
skulle kunna komma och ta barnet” (jfr Keith & Morris, 1996, Gustavsson 
Holmström, 2002).48 Så här beskrev Kerstin hur hon som mamma till två 
små barn noggrant såg till att barnen kom ut och fick frisk luft varje dag, 
trots att det inte var någon lätt historia för Kerstin att ta sig ut med barnen, 
och trots att ingen av de andra grannfruarna hade lika höga ambitioner:     
 

När vi bodde på Lindgatan var det ju väldigt krångligt. Då fick jag 
ju lov att bestämma mig alltså - det var ju omständligt - jag fick ju 
bestämma mig att vi skulle vara ute mellan klockan tio och tolv 

                                                 
47 Fenomenet ifråga, som enligt Gabe, Bury och Elston (2004): ”is a general 
phenomenon that occurs whenever there are identity norms” (s. 70) har noterats och 
kommenterats av en rad författare. Bland annat har det belysts och diskuterats av Grue 
och Tafjord Laerum (2002) och Thomas (1997) i förhållande till erfarenheter hos 
mammor med fysiska funktionshinder och av Grue (2001) i förhållande till ungdomar 
med funktionshinder. Det har också benämnts i termer av ideal performance (Goffman, 
1959, s. 39) och stigma management (Gabe, Bury & Elston, 2004; se även Jenkins, 
2003). Det aktuella fenomenet pekar också mot att en vanligt förekommande 
stereotypisk bild av kategorin funktionshindrade som kämpar eller hjältar, som noterats 
i flera studier (se t.ex. Ghersetti, 2007; Ljuslinder, 2002), kan ha en komplicerad 
förankring i mänskligt agerande och socialt samspel. 
48 Keith och Morris (1996) och Gustavsson Holmström (2002) belyser på liknande sätt 
hur föräldrar med funktionsnedsättningar undviker att fråga efter offentlig hjälp 
eftersom man är rädd att definieras som en inkompetent förälder och i värsta fall förlora 
sina barn. 
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eller något sådant varje dag för att de skulle få luft och så. Och så 
tänkte jag så att ingen kommer och säger att jag inte är någon bra 
mamma. Så att jag gjorde ju det varje dag tills min grannfru sa till 
mig att du är den enda som är ute varenda dag.  

 
Något som utifrån denna typ av utsagor framträder som paradoxalt är att en 
person vars funktionstillstånd ur någon slags rimlighetssynvinkel borde 
legitimera en mindre fysiskt påfrestande tillvaro än många andras kan 
komma att, inte bara betvinga det egna funktionstillståndet för att prestera 
lika bra exempelvis i sitt föräldraskap eller på arbetsplatsen som mammor 
eller som arbetstagare utan funktionshinder. I en ambition att prestera extra 
bra för att accepteras som exempelvis ”arbetsför” eller som en ”tillräckligt 
bra mamma” kan hon till och med komma att utsätta sig själv för högre 
grad av fysisk påfrestning.  

Sammanfattningsvis finns, liksom i Harrison och Stuifbergens 
(2005) studie om 55-65-åriga kvinnors erfarenheter av att leva med polio 
under olika faser av livet, även i denna undersökning stöd för att strävanden 
efter att leva upp till sociala förväntningar riktade mot yngre åldrar kan 
bidra till funktionsförsämringar när man blir äldre.  

Funktionsförändringarnas betydelser för förändrade 
förhållningssätt 
Hänvisningar till kroppsliga förändringar, många gånger i termer av att 
”kroppen satt stopp” eller liknande, förekom relativt ofta då 
intervjupersonerna beskrev förändrade förhållningssätt till det egna 
funktionstillståndet och till ett självvalt arbetsliv. Det var också vanligt att 
sådana hänvisningar förekom jämsides med att man relaterade till andra 
processer, som ”ålder” och ”tid”. I avsnittet om ett förändrat 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet i föregående kapitel 
framkommer exempelvis hur Gunnel, förutom att relatera till ”ålder”, också 
hänvisar till att ”det tagit ut sin rätt”. Ett annat exempel är hur Håkan i ett 
intervjuutdrag i avsnittet om ett förändrat förhållningssätt till ett självvalt 
arbetsliv refererar till ”att kroppen börjar säga ifrån” i sina reflektioner över 
när han ska lämna arbetslivet för gott. Att det egna funktionstillståndet med 
tiden hade förändrats på ett sätt som innebar att det helt enkelt inte längre 
gick att nonchalera eller bemästra på samma sätt som tidigare förstås, på ett 
sätt som överensstämmer med dessa utsagor, som ytterligare en process 
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som kan ha bidragit till att intervjupersoner i praktiken förändrat sina 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, och till ett självvalt 
arbetsliv. Vad som är mer intressant än att konstatera det till synes 
självklara förhållandet att ett alltmer nedsatt hälso- och/eller 
funktionstillstånd kan bidra till att människor med stigande ålder helt enkelt 
i högre grad tvingas att ta större hänsyn till det egna funktionstillståndet, 
och därmed också tvingas att satsa mindre på arbetslivet, är den 
förhållandevis sparsamma uppmärksamhet de aktuella personerna gav 
uttryck för att ha gett smärtor och andra fysiska konsekvenser av det egna 
funktionstillståndet i yngre åldrar. Utifrån dessa utsagor framstår det som 
om kroppen på ett ganska tydligt sätt ”sagt ifrån” eller till och med ”sagt 
stopp” även tidigare i livet. Det är även svårt att förstå yrkesarbetande 
personers samstämmiga åldersangivelser när det gäller förändringar i 
förhållningssätt både till ett självvalt arbetsliv och till det egna 
funktionstillståndet – trots skillnader både när det gäller diagnoser och hur 
länge man levt med funktionshinder – enbart med hänvisning till ett 
förändrat funktionstillstånd. Genom ett raster av åldersnormer om att i vissa 
åldrar ”skaffa sig ett liv” och i andra snarare ”ta lätt på livet” blir dock 
dessa uttryck för förändring begripliga. 

Avslutningsvis kan det även vara värt att kommentera att det, utan 
åldersnormsperspektivet och utan att ta hänsyn till tiden med 
funktionshinder, inte hade framstått som särskilt märkligt om tilltagande – 
synliga – funktionsnedsättningar hade fört med sig att personerna framstått 
som mer upptagna av det egna utseendet och/eller andras blickar idag än 
tidigare under livet. Men så var inte fallet.  

Olika sätt att tolka förändring  

Ett syfte med att som ovan belysa hur intervjupersoner i sina utsagor själva 
tolkade de aktuella fyra typerna av förändringar på olika sätt är att 
underbygga min argumentation för att flera olika processer kan bidra till att 
en person i åldrarna kring 65 som i dagens Sverige lever med 
funktionshinder och har gjort så under lång tid intar ett annat 
förhållningssätt än vad hon gjorde i yngre åldrar till det egna 
funktionstillståndet, utseenderelaterade aspekter av att leva med 
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funktionshinder, till vad folk tycker och tänker och till ett självvalt 
arbetsliv.  

Men det finns andra poänger med att lyfta fram denna typ av 
beskrivningar. Jag avser då särskilt de utsagor där en person presenterar 
mer än en tolkning av en och samma förändring. Att en och samma person 
kan beskriva en viss förändring som att den har både med ålder/åldrande 
och någon annan tidsrelaterad process att göra kan dels ses som exempel på 
aktörskap, som exempel på aktiv tolkning och tillämpning av socialt och 
kulturellt tillgänglig kunskap. Det är också ett fenomen som jag inte har 
sett exemplifierat i några tidigare studier om ålder och åldrande och som 
även av den anledningen är värt att uppmärksamma.49 Fenomenet ifråga 
pekar dessutom mot att människor i sitt vardagliga meningsskapande kan 
vara upptagna av samma frågeställning som står i fokus inom forskningen 
om ålder och åldrande: Beror denna förändring på ålder/åldrande eller på 
någon annan tidsrelaterad förändring? Att betydelser av ålder och kohort 
kan vara svåra att separera från varandra i forskningssammanhang är ett väl 
dokumenterat fenomen (se t.ex. Neugarten & Hagestad, 1976; Öberg & 
Tornstam, 1999). Det finns gott om vetenskapliga metoddiskussioner som 
handlar om risken att dra slutsatsen att ett visst fenomen är åldersrelaterat, 
när det i själva verket kanske handlar om att den studerade gruppen levt 
sina liv under en specifik historisk tidsperiod, i en specifik historisk 
kontext. Och forskare som ägnar sig åt funktionshinder och åldrande har, 
som nämnts, uppmärksammat svårigheter att skilja ut ålderns och 
åldrandets betydelser från erfarenheten av att leva med en omfattande 
funktionsnedsättning under mer än tio år.  

Hur vet vi att vi åldras? 
I sin bok Social Identities Across the Life Course, flitigt refererad i denna 
studie, ställer Hockey och James (2003) frågan: ”Hur vet vi att vi åldras?” 
(s. 3). Författarna kommenterar också hur ålderstillhörighet utgör en 

                                                 
49 I artikeln Time as Ideological Dilemma. An analysis of ”ordinary” discourse söker 
emellertid Gough (1997) förklara kulturella föreställningar om tid och förändring som 
förekommer i ”vanligt tal” insamlat via djupintervjuer med totalt 30 män och kvinnor i 
olika åldrar och med olika social bakgrund. Gough kommenterar i sammanhanget 
bristen på empiriska studier som belyser hur ”culturally available conceptions of time 
are reproduced and reworked in the context of everyday talk” (s. 213). 
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förhållandevis diffus social identitet genom att de flesta av oss hinner med 
att vara både barn, tonåringar, medelålders, äldre, 5-åringar och 65-åringar 
under livet. Betydligt färre byter exempelvis kön eller nationalitet. Hockey 
och James lyfter även fram åldrandet som en långsam, gradvis, process som 
gör den svår att känna av. Och eftersom vi bara blir äldre, och aldrig yngre, 
har vi inte heller riktigt något att jämföra med.  

Ytterligare en poäng med att uppmärksamma hur intervjupersoner 
presenterade flera sätt att förstå en och samma typ av förändring är att 
dessa utsagor skulle kunna ses som konkreta exempel på hur det – genom 
att åldrandet, som (kronologiska, sociala och fysiska) processer över tid, 
sker samtidigt som en rad andra tidsrelaterade processer äger rum – kan 
vara svårt att få grepp om det egna åldrandets innebörder: att veta att vi 
åldras. Ännu ett exempel på hur en av personerna under intervjun framstod 
som tveksam över hur en viss uppfattad förändring skulle förstås som ett 
uttryck för att hon hade åldrats eller som ett uttryck för en annan 
tidsrelaterad process kan hämtas ur intervjun med 65-åriga Eva (född 
1940). Intervjuutdraget belyser också hur den aktuella typen av 
meningsskapande inte bara förekom i samband med beskrivningar av de 
fyra typer av förändringar som behandlats i detta och föregående kapitel, 
utan även i utsagor om andra sorters förändringar. Evas uttalande har 
föregåtts av att jag hänvisat till hennes tidigare beskrivningar av snarast 
respektlösa möten där människor behandlat henne illa därför att hon haft ett 
visst funktionstillstånd:  
 

Ja men det är ju väldigt extremt. Så jag vet inte om jag tycker att 
folk är så idag. Och det kan ju vara att man själv är vuxen, ja en 
gammal tant [skrattar] till och med. För det är det ju många som 
tycker. 

 
Evas utsaga förstås som en fundering över om den förändring i hur hon 
bemöts kan bero på att ”folk idag”, det vill säga människor i allmänhet vid 
2000-talets början, bemöter människor som lever med funktionshinder 
annorlunda än några decennier tillbaka eller om det kan ha med det egna 
åldrandet att göra. Att det kanske kan vara så att hon i dag bemöts mer 
respektfullt därför att hon numera är äldre, därför att hon betraktas som 
”vuxen” eller ibland till och med som ”en gammal tant”. Ska med andra 
ord en person i Evas ålders- och funktionsmässiga situation utifrån denna 
typ av möten dra slutsatsen att hon idag uppfattas som – eller till och med 
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”är” – ”en gammal tant”? Eller är det snarare människors bemötande mot 
människor med funktionshinder som generellt sett förändrats – medan hon 
själv kanske fortfarande framstår som förhållandevis ung?  

 Om Eva framstod som osäker inför om det var det egna åldrandet 
eller någon annan förändring över tid – eller både och – som var 
förklaringen till att hon numera bemöts mer respektfullt, var det andra som 
lade fram den nuvarande åldern som ett av flera sätt att begripliggöra varför 
man idag bemöts mindre väl. Det vill säga varför man har svårare att få 
tillgång till rehabiliteringsinsatser. Som potentiellt bidragande orsaker till 
att det med tiden blivit svårare att få tillgång till denna typ av insatser 
presenterades i dessa utsagor: (1) Att förändringen kan ha att göra med att 
människor över en viss ålder är lågprioriterade när det gäller denna typ av 
insatser; (2) Samtida ekonomiska besparingar som över lag gör det svårare 
att få tillgång till sådana insatser än då man var yngre; och/eller (3) Tiden 
med funktionshinder, att ju längre tid det har gått sedan den initiala skadan 
eller sjukdomsdebuten, ju svårare är det att få tillgång till kvalificerad 
rehabilitering. Att det egna åldrandet sker samtidigt som andra 
tidsrelaterade processer äger rum framstår med andra ord även som ett 
förhållande som kan bidra till en svårighet att avgöra huruvida man är 
utsatt för åldersdiskriminering eller inte.  

Sammanfattning och reflektioner (kapitel 5 och 6) 

I kapitel fem och sex har jag till största delen behandlat fyra typer av 
uttryck för förändrade förhållningssätt som framträdde vid tolkningen av 
intervjuerna och som förstås som i någon mån förändrade förhållningssätt. 
Det vill säga, som mer eller mindre genomgripande förändringar gentemot 
tidigare delar av livet när det gäller det egna sättet att på ett konkret plan 
agera och hantera vissa omständigheter i livet med funktionshinder 
och/eller den egna inställningen till dessa. I kapitel fem visade jag hur de 
aktuella typerna av förändringar i förhållningssätt kan förstås som till viss 
del strukturerade av åldersnormer, inbäddade i eller relaterade till det som 
Hockey och James (2003) beskriver som ”det ideologiska imperativet att 
’skaffa sig ett liv’ i en viss ålder och ’ta lätt på livet’ när vi når en annan” 
(s. 58). I samma kapitel belystes också ett antal upplevelser som kom till 
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uttryck under intervjuerna och som tolkas som strukturerade av samma typ 
av åldersnormer. Det rör sig om upplevelser av tillfredsställelse över att i 
sitt arbetsliv nå nästan ända fram till en lagstadgad pensionsålder, 
upprördhet över att nekas arbeta fram till 67 års ålder i en tid och ett land 
där detta är en rättighet som omfattar de flesta samt erfarenheter 
förknippade med en övergång från förtidspensionär till ålderspensionär.  

I kapitel sex belyste jag ytterligare tre processer som kan bidra till 
att människor som lever med funktionshinder med stigande ålder förändrar 
sina förhållningssätt i de aktuella avseendena. Här kommenterades också 
hur åldersnormer kan vara inblandade i en av dessa processer: i det egna 
funktionstillståndets förändring över tid. I kapitel sex belystes och 
diskuterades även de tolkningar av de aktuella och andra förändringar som 
ägt rum under det egna livet som intervjupersonerna presenterade. I det 
sammanhanget kommenterades hur personernas sätt beskriva en och 
samma typ av förändring som konsekvens av flera olika processer pekar 
mot att betydelser av ålder och åldrande inte bara kan vara svåra att 
separera från andra tidsrelaterade processer i ett vetenskapligt 
sammanhang. De kan också vara sammanflätade i en mer vardaglig 
förståelse av hur man själv och det egna livet förändrats över tid, och på det 
sättet också bidra till att det kan vara svårt att få grepp om det egna 
åldrandet och den egna ålderstillhörigheten: att ”veta att man åldras”.  

Skilda förhållningssätt till olika kroppsrelaterade 
funktionshinderdimensioner 
Något som berörts i kapitel fem och sex och som kan vara värt att 
ytterligare uppmärksamma är att intervjupersoner gav uttryck för att fästa 
större vikt än tidigare under livet vid det egna funktionstillståndet, men 
mindre vikt vid utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder. Man gav med andra ord uttryck för att ha förändrat sina 
förhållningssätt till två olika kroppsrelaterade funktionshinderdimensioner 
på närmast motsatta sätt. Ett sätt att förstå dessa förändringar som 
presenterats i kapitlen går ut på att se dem som, till en del, olika 
konsekvenser av anammande av samma typ av åldersnormer. Det rör sig 
om normer om att kunna visa upp en kropp ”lämpad för produktion och 
reproduktion” som något som i den aktuella och inflytelserika 
livsloppskonstruktionen främst hör till åldrar som personerna vid det här 
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laget har bakom sig. Att personerna förändrat sina förhållningssätt till de 
båda kroppsaspekterna på så olika sätt pekar i sin tur mot att både 
funktionsnedsättning och kropp är begrepp som behöver brytas ner för att 
ge rättvisa åt människors erfarenheter av att leva med 
funktionsnedsättningar – och med en kropp. I kapitlet har detta skett genom 
benämningarna ”det egna funktionstillståndet” och ”utseenderelaterade 
aspekter av att leva med funktionshinder”. Vad personerna refererade till i 
det förstnämnda sammanhanget var smärta och andra typer av upplevt 
motstånd från den egna – inre – kroppen. Den kroppsaspekt som man gav 
uttryck för att bry sig mindre om handlade istället om den yttre, synliga 
kroppen. Den handlade därmed också om en kroppsaspekt som är 
tillgänglig för kategorisering som exempelvis funktionshindrad eller 
handikappad av personer i omgivningen. I litteraturen förekommer 
liknande uppdelningar av olika kroppsaspekter (se t.ex. Turner, 1992).  

En avgränsad grupp intervjupersoner 
I de två kapitlen har vissa intervjupersoner trätt fram oftare än andra. Till 
viss del har det att göra med att vissa intervjuer har innehållit särskilt 
många belysande utsagor. Men det återspeglar också att de uttryck för 
förändrade förhållningssätt som behandlats var överrepresenterade i 
intervjuerna med en avgränsad grupp personer. Gemensamt för dessa, och 
som jag förstår det också av potentiell betydelse för att just de i så stor 
uträckning gav uttryck för förändrade förhållningssätt är att de, i 
förhållande till gruppen intervjupersoner i sin helhet, var relativt unga. Mot 
bakgrund av hur personerna i de allra flesta fall själva uppskattade att de 
förändrat sina förhållningssätt i 50-årsåldern någon gång, och mot 
bakgrund av hur just 50-årsåldern beskrivits som en tid i livet som innebär 
att vara föremål för tilltagande budskap om åldrande (Karp, 2000), kan de 
antas ha befunnit sig mer ”mitt i” de aktuella förändringsprocesserna. De 
kan antas ha befunnit sig mer mitt i det jag i kapitel fem kallade 
åldersvändningen (Hagberg, 2008) än de äldre personerna. De kan därmed 
också ha varit mer uppmärksamma på dem och därmed också mer benägna 
att berätta om dem, trots att jag inte ställde några specifika frågor om just 
dessa förändringar. En annan gemensamhet som jag tolkar som eventuellt 
betydelsefull är att de aktuella personerna var mer eller mindre på väg ut ur 
yrkeslivet vid den tid då intervjun genomfördes och att särskilt två av 
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förändringarna (till ett självvalt arbetsliv, och till det egna 
funktionstillståndet) framstår som nära knutna till arbetslivet, och som 
strukturerade av arbetslivs- och produktionsrelaterade åldersnormer.  Det 
var dessutom så att flera av de pensionerade intervjupersonerna 
uppenbarligen saknat de möjligheter som yrkesarbetande intervjupersoner 
hade att vid en viss ålder rent konkret ta lätt på arbetslivet genom att 
exempelvis dra ner på arbetstiden eller planera en övergång till ett liv som 
pensionär. Flera av de pensionerade personerna hade med andra ord i 
betydligt yngre åldrar redan varit mer eller mindre tvungna att ta lätt på 
arbetslivet och bli förtidspensionärer.   
 
I kapitel sex påbörjades en diskussion om betydelser av förändringar av det 
egna funktionstillståndet. Det är ett tema som jag återkommer till i kapitel 
åtta och, än mer, i kapitel nio. I kapitel åtta återkommer jag också till de 
intervjuades sätt att beskriva förändring, till en fördjupad tolkning av 
intervjupersoners sätt att skapa mening i och ålderskoda vissa, specifika, 
förändringar av det egna funktionstillståndet.  I nästa kapitel stannar vi 
dock kvar vid betydelser av normer om att ”ta lätt på livet”. I detta fall 
handlar det som sådana normers potentiella betydelser för hur de hittills 
förhållandevis frånvarande intervjupersoner som inte yrkesarbetade på ett 
konkret plan utformade sitt dagliga liv. Här belyser jag också ytterligare en 
typ av uttryck för förändrat förhållningssätt som framträdde i intervjuerna. 
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I tredje åldern med funktionshinder 

Utgångspunkten för detta kapitel är de pensionerade intervjupersonernas 
beskrivningar av sina dagliga liv. Dessa utsagor förstås som inblickar i 
personernas livsstil, i sin tur potentiellt strukturerad av åldersnormer om 
hur man som samtida, svensk, nybliven ålderspensionär idealt sett ”tar lätt 
på livet” (jfr Hockey & James, 2003). ,50 51  

Som kommenterats i metodkapitlet var det en av de 
intervjupersoner som valt att stanna kvar i arbetslivet efter fyllda 65 som 
fick mig att se likheter mellan hur personer som inte yrkesarbetade 
utformade sina dagliga liv och ett samtida pensionärsideal som går under 
benämningar som ”tredje åldern” och ”successful ageing”.   Den aktuella 
personens sätt att i sina överväganden över alternativ till yrkesarbete yttra: 
”Nu skulle man ju behöva lägga sig på sofflocket eller åka till 
Kanarieöarna ett halvår i taget” visade på möjligheten att tänka sig att det 
idag existerar (minst) två enhetliga uppfattningar om hur man bör utforma 
sitt dagliga liv när man som ålderspensionär ”tar lätt på livet”. En 
”traditionell” om att det hör till att sitta i gungstolen eller ligga på 
sofflocket och en ”modernare” som snarare påbjuder att man ägnar sig åt 
tidstypiska fritidsaktiviteter (på heltid). Hockey och James (2003) beskriver 
denna typ av ”varierande och många gånger motsägelsefulla skildringar” 
(”a time of welcome rest, an opportunity for self-fulfilling leisure or a 
period during which there are still contributions to be made to mainstream 
life”) (s. 71) som särskilt utmärkande för livsloppets senare del. De 
refererar i sammanhanget även till Blaikie (1997) som kommenterar att 
”historien påminner oss om att pensionering är ett otvivelaktigt formbart 
begrepp, med en ideologi som varierar med behovet av arbetskraft” (s. 11, 
                                                 
50 Elva av de tjugo intervjupersonerna var vid intervjutillfället ålderspensionärer, två var 
sjukpensionärer (och sju yrkesarbetade). 
51 Kapitlet överensstämmer till stora delar med ett kapitel (Taghizadeh Larsson, 2008) 
som nyligen publicerats i en antologi utgiven av Studentlitteratur.  
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min översättning).  

Den moderna tredje-ålder-livsstilen 
I kvällstidningen kan vi läsa om hur 65-74-åringarnas utlandsresande gått 
spikrakt uppåt sedan 1980-talet.  Försäkringsbolagets TV-reklam ger 
inblick i hur ett kommande pensionärsliv kan innebära nya häftiga 
utmaningar och fritidsintressen, som resor till Västindien och att lära sig 
flyga sportflygplan.52 I populärkulturen skildras ålderspensionären på ett 
helt annat sätt än tidigare. Det handlar inte längre bara om människor som 
sitter på parkbänkar eller vistas på institutioner, utan om ungdomliga 
globetrotters som tar hand om sig själva och sin hälsa (Blaikie 1999; Öberg 
& Tornstam 2001). I gerontologin, massmedia, rådgivningslitteratur och 
hos pensionärsorganisationerna har pensionärstiden och ålderdomen under 
de senaste cirka 25 åren till och med kommit att diskuteras som en 
potentiell ”livets höjdpunkt” (Jönson 2001). Ett exempel utgör boken A 
Fresh Map of Life där Laslett (1996) lanserar en tredje ålder som en rad av 
gyllene år, mellan den andra ålderns yrkesarbete och familjeansvar och den 
fjärde ålderns beroende, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Den tredje 
åldern är, enligt Laslett, en period i livet då vi har både tid, kraft och 
resurser att förverkliga oss själva.53 En svensk motsvarighet till Lasletts 
verk är Vilja växa vidare. Inför den tredje åldern, där von Sydow (1991) 
vägleder läsaren bland de möjligheter som finns för den som är ”frisk, fri 
och försörjd” (s. 11). 

Omgivningen är på detta sätt fylld av budskap om att nutidens (och 
framtidens) ålderspensionär har helt andra möjligheter än tidigare 
generationers skröpliga, gungstolsgungande ”åldringar”. Eller, som Hockey 
och James uttrycker det:  

 
Retirement from paid employment may no longer necessarily mark 
a symbolic retreat into old age and social exclusion but may, 
instead, register the beginning of thirty years of a new and rather 
different form of life.  (Hockey & James, 2003, s. 6) 

                                                 
52 Exempel hämtade ur AMF:s reklamkampanj: ”Tänk om du kunde hälsa på dig själv i 
framtiden”.  
53 Även om Laslett kan ses som upphovsman till teorin om den tredje åldern, är det inte 
han som myntat begreppet ”tredje åldern”. Den beteckningen är mycket vanlig på 
kontinenten, exempelvis i Spanien och Frankrike (Andersson, 2008). 
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Som centralt för det som Hockey och James beskriver som ”den nya och 
ganska annorlunda livsformen” framstår först och främst en utåtriktad och 
attraktiv livsstil. Den moderna ålderspensionären tar tillvara sin nyvunna 
ledighet genom att ägna sig åt aktiviteter som idag framstår som tilltalande 
för människor i alla åldrar.  

Men tittar man lite närmare på bilden av det nya pensionärslivet ser 
man också att den är fylld av budskap om att den moderna, 
självförverkligande livsstilen förutsätter en viss typ av pensionär. Dels 
handlar det många gånger om en pensionär med goda ekonomiska resurser. 
Det handlar dessutom ofta om en person som ganska nyligen blivit 
ålderspensionär, även om det också förekommer att det nya pensionärslivet 
diskuteras som något som kan vara aktuellt högre upp i åldrarna.  Men allra 
mest utmärkande är att det handlar om en oberoende och självständig 
person utan några påtagliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Även 
om exempelvis Laslett framhåller att förutsättningarna för ett 
självförverkligande tredje-ålder-liv oftast är störst då man blivit 
ålderspensionär, poängterar han också att det inte är den kronologiska 
pensionsåldern som sådan som öppnar dörren till den tredje åldern. Vad 
han däremot beskriver som avgörande är en persons hälso- och 
funktionstillstånd. Lika väl som det, enligt Laslett, är omöjligt att befinna 
sig i tredje åldern med omfattande funktionsnedsättningar, är det möjligt att 
beröras av den fjärde ålderns beroende och sjukdom redan i den första eller 
andra åldern.  

Genom att betona hälso- och funktionstillståndets betydelse för att 
pensionärstiden ska bli en tid av aktivt självförverkligande skiljer sig inte 
Lasletts teori från den bild av den moderna pensionären och det moderna 
pensionärslivet som möter oss i andra sammanhang. Den livsbejakande 
”yngre äldre” personen i TV-reklamen kan förvisso vara rynkig och till och 
med gråhårig. Men någon käpp, rollator, hörapparat, stomipåse eller rullstol 
syns definitivt inte till. 

Indelningen i en tredje och fjärde ålder och det sätt på vilket den 
fritidsaktiva, friska pensionären presenteras som en förebild har kritiserats, 
bland annat för att dela in människor i lyckade och misslyckade (Blaikie, 
1999; Fyvie Gauld & Balloch, 2003). Liknande kritik har riktats mot 
uppdelningar i ”yngre äldre” och ”äldre äldre” (Jönson, 2001). Blaikie 
(1999) samt Öberg och Tornstam (2001) kommenterar att ett nytt 
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pensionärsideal riskerar att dela ålderspensionärerna i två grupper: i ”go-
go” och ”no-go”- pensionärer. Till de förstnämnda hör de friska och vitala 
tredje-åldrarna som kopplar av och njuter av livet genom olika typer av 
fritidsaktiviteter. Till de sistnämnda hör de skröpliga och beroende fjärde-
åldrarna.   

Men är det verkligen givet att ett attraktivt och modernt 
pensionärsliv kräver att man inte har några mer påtagliga 
funktionsnedsättningar? Förpassas en person med omfattande 
funktionshinder per automatik till en mindre glamorös fjärde-ålder-tillvaro?  
Är den nya pensionärslivsstilen endast förunnad en hälso- och 
funktionsmässigt gynnad grupp ålderspensionärer? Vilka förutsättningar 
för ett självförverkligande pensionärsliv kan finnas om man behöver hjälp 
av en annan person med sådant som förflyttningar och av- och påklädning?  

Kapitlets syfte och innehåll  
Syftet med detta kapitel är att visa på likheter mellan det fritidsaktiva och 
självförverkligande tredje-ålder-idealet och hur de personer som var 
pensionärer vid den tid då intervjuerna genomfördes beskrev sina dagliga 
liv, sin livsstil. På det sättet vill jag belysa hur det mot bakgrund av de 
genomförda intervjuerna i vart fall inte framstår som orimligt att tänka sig 
att en pensionär med funktionshinder i dagens Sverige kan tillägna sig ett 
modernt och fritidsaktivt pensionärsideal på ett sätt som får som 
konsekvens att han eller hon faktiskt förhåller sig till, det vill säga utformar 
och lever sitt dagliga liv, på ett tredje-ålder-likt sätt. I kapitlet kommer jag 
också att synliggöra såväl förutsättningar som hinder för att i dagens 
Sverige kunna leva ett tredje-ålder-likt liv om man exempelvis använder 
rullstol eller är förhållandevis beroende av andra människors stöd. I det 
sammanhanget belyser jag också intervjupersoners beskrivningar av sina 
erfarenheter av olika typer av åldersgränser i det offentliga stödet till 
människor som lever med funktionshinder och kroniska sjukdomar.  Den 
livsstil som brukar associeras med den moderna, fritidsaktiva pensionären 
kommer även fortsättningsvis att omväxlande att refereras till som ”det 
moderna pensionärslivet”, ”det fritidsaktiva pensionärslivet” och ”tredje-
ålder-livsstilen”.  Även detta äldreideal förstås som relaterat till det nämnda 
ideologiska imperativet att ”skaffa sig ett liv” i en viss ålder och ”ta lätt på 
livet” när vi når en annan, men som en norm som föreskriver ett 
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förhållandevis modernt sätt att som pensionär ”ta lätt på livet”. Vad som 
framstår som eftersträvansvärt, idealt, möjligt, normalt, vanligt eller typiskt 
(i en viss ålder) är, som nämnts, inte givet en gång för alla, utan föremål för 
omförhandling och förändring. Just tredje-ålder-livsstilen har beskrivits 
som ett exempel på en sådan förändring. Den moderna ålderspensionären 
som förverkligar sig själv genom utlandsresor och andra tidstypiska 
fritidsaktiviteter har dessutom på ett medvetet sätt lyfts fram för att utmana 
förlegade bilder av vad det kan innebära att åldras och att vara 
ålderspensionär (Laslett, 1996).  

Jag vill också framhålla att en fritidsaktiv livsstil inte bara är en 
samtida norm eller ett samtida ideal, utan en konkret verklighet för många 
nutida ålderspensionärer. En relativt färsk statistisk undersökning (SCB, 
2006) visar exempelvis att nästan två tredjedelar av den svenska 
befolkningen i åldrarna 55 och över ägnar sig åt en eller flera hobbyer: de 
allra flesta ”dagligen” eller ”flera gånger i veckan”. Ungefär 40 procent av 
de yngre ålderspensionärerna (65-74 år) har varit på någon 
teaterföreställning under en ettårsperiod och cirka 60 procent har gjort en 
semesterresa. Var tredje ålderspensionär i 75-84-årsåldern motionerar 
minst två gånger i veckan. 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som belyser likheter mellan pensionerade 
intervjupersoners sätt att leva sina liv och ett modernt tredje-ålder-ideal. 
Därefter följer några mer allmänt hållna avsnitt som behandlar 
förutsättningar – och hinder – för ett modernt pensionärsliv med 
funktionsnedsättningar i dagens Sverige. Avslutningsvis ges några exempel 
på hur såväl moderna som traditionella pensionärsideal framträdde i 
intervjupersoners utsagor.  

Moderna pensionärsliv med funktionshinder 

De 13 personer som inte yrkesarbetade vid den tid då intervjuerna 
genomfördes var i åldrarna 62 -70. Alla utom en hade fyllt 65 eller skulle 
fylla 65 samma år. De flesta var med andra ord nyblivna eller relativt 
nyblivna ålderspensionärer, två var sjukpensionärer eller motsvarande. När 
dessa intervjupersoner berättade om vad de ägnat sig åt under senare tid, 
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vad man planerade att göra inom den närmaste framtiden, om en vanlig 
vecka och om en vanlig dag, var en bild av fritidsaktiva, engagerade 
individer som tonade fram. Intervjupersonerna gick på teatrar och 
konserter, ägnade sig åt eget konstnärskap och språkstudier, var 
föreningsaktiva, idrottade och gymnastiserade, arbetade politiskt och reste: 
både inom och utom Sveriges gränser. Typiska sysselsättningar för en 
modern tredje-åldrare med andra ord. Viktigt att betona är att alla de 
intervjuade inte framstod som lika fritidsaktiva, och ingen ägnade sig åt 
samtliga dessa typer av aktiviteter. Men alla ägnade sig åt någon av dem, 
och många ägnade sig med någon regelbundenhet åt flera av dem. Varje 
uppräknad aktivitet har dessutom flera utövare i intervjumaterialet. 
Exempelvis ägnade sig åtskilliga åt olika typer av konstnärliga aktiviteter 
som att måla tavlor, musicera, skriva dikter och sångtexter. Flera deltog 
också aktivt i föreningar och sammanslutningar med anknytning till den 
konstnärliga utövningen.  Som jag återkommer till längre fram deltog 
många i samhällslivet genom ideellt arbete inom ramen för olika 
verksamheter som syftar till att förbättra livsvillkoren för personer som 
lever med funktionshinder. Flera gav också, som redan berörts, uttryck för 
att på ett tredje-åldertypiskt sätt ta hand om sig själva och sin hälsa genom 
exempelvis vattengymnastik, massage, chigong och en medveten 
kosthållning.  

Många av de intervjuade föreföll ha utvecklat den nuvarande 
livsstilen, inte i samband med ålderspensioneringen, utan en tid efter det att 
man lämnat arbetslivet för förtidspension (eller sjukersättning som den 
officiella benämningen är sedan 2003). Bland de intervjuade pensionärerna 
finns emellertid också dem som arbetat fram till ålderspensionen. För en 
del av de intervjuade som varit förtidspensionärer innan de blev 
ålderspensionärer föreföll inte utträdet ur yrkeslivet ha inneburit en 
omedelbar, ökad tillgång till tid att ägna åt tredje-ålderaktiviteter, eftersom 
man vid den tiden varit upptagen av hem, barn och/eller en make eller 
maka i behov av stöd. Till detta kan läggas att några av de sju pensionerade 
intervjupersonerna med personlig assistans fortfarande arbetade i den 
meningen att de fungerade som arbetsledare för sina assistenter och skötte 
större eller mindre delar av administrationen kring assistansen. De 
intervjuade personerna med personlig assistans framstod i stor utsträckning 
som aktiva assistansanvändare. På det sättet skiljer de sig från huvuddelen 
av de tolv personer som intervjuades i en kvalitativ studie med 
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ålderspensionärer med personlig assistans som i anslutning till 
lagändringen 2001 först förlorat och sedan fått tillbaka sin assistans. 
Majoriteten av de intervjuade i den studien, som utfördes på uppdrag av 
Riksförsäkringsverket (2004), framstår som mer eller mindre passiva 
mottagare av assistansen (som i flera fall utfördes av anhöriga). Skillnaden 
är särskilt viktig att framhålla då RFV:s studie fram till nu tycks ha varit 
den enda svenska studie som tillhandahållit kunskap om vad det kan 
innebära att leva med personlig assistans efter fyllda 65 (Socialstyrelsen, 
2005, juni). 2005, det år som de flesta av intervjuerna genomfördes, var det 
för övrigt 286 personer (137 kvinnor och 149 män) 65 år eller äldre som 
hade personlig assistans enligt LSS. Det totala antalet personer med 
personlig assistans enligt LSS var samma år 3632 (Socialstyrelsen, 2006, 
mars). 

Den nuvarande livsstilen verkade för många av de intervjuade i stor 
utsträckning handla om att man ägnade sin mer eller mindre nyvunna fria 
tid åt intressen som man i någon mån ägnat sig åt även då man var 
yrkesverksam. Eller som Margareta uttryckte det: ”Mycket av sådant som 
jag tyckte var typ hobbygrejor förut det håller jag ju på med på ett annat 
sätt nu liksom.” Det finns också ett par personer som uttryckte att 
aktiviteter som man numera ägnade sig åt var sådant som man med stor 
sannolikhet hade ägnat sitt yrkesliv åt om möjligheten hade funnits. Bland 
annat berättade Inger, 67 år, om hur hon som ung sökt in och blivit antagen 
vid en konsthögskola. Men utbildningen var vid den tiden belägen fyra 
trappor upp, utan hiss, vilket gjorde det omöjligt för henne som använde 
rullstol att ta sin plats i anspråk. I dag ägnade Inger däremot en hel del av 
sin tid åt konstnärlig utövning i olika former och var aktiv medlem i en 
konstförening. De dimensioner av självförverkligande som ryms i bilden av 
det ideala tredje-ålder-livet kan med andra ord även vara en del av ett 
pensionärsliv med funktionshinder.  

För att ge några mer sammanhållna bilder av hur det jag kallar 
moderna pensionärsliv med funktionshinder kan gestalta sig i dagens 
Sverige, ges i följande avsnitt en lite närmare presentation av tre av de 
intervjuade ålderspensionärerna och deras livsstil såsom den framträdde vid 
intervjutillfället. Här beskrivs också några av förutsättningarna för att de 
aktuella personerna ska kunna leva såsom de gör, samt vilken typ av 
funktionsnedsättningar och sjukdomsdiagnoser de tre personerna lever 
med. Dessutom kommenteras likheter och skillnader mellan den nuvarande 
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livsstilen och hur man tidigare levt sitt liv.54  

Christer, 65 år 
Att få till en intervju med Christer var inte helt lätt. Det berodde inte på att 
Christer var motsträvig (det var han själv som kontaktat mig efter att ha fått 
ett informationsbrev om studien hemskickat), utan på att han var osäker på 
om intervjun skulle gå att passa in mellan hans övriga aktiviteter. Så snart 
Christer fått klart för sig att jag kunde anpassa tiden för intervjun efter hans 
egen kalender, tackade han ja till att ställa upp.  

När vi efter ytterligare några telefonsamtal och ombokning av 
intervjutiden väl träffas i Christers lilla lägenhet, relativt centralt belägen i 
en av Sveriges större städer, bekräftas bilden av en nybliven 65-åring som 
är mycket i farten. Christer berättar om hur han brukar planera sin vecka 
genom att varje fredag gå igenom dagstidningens bilaga med aktuella 
nöjes- och kulturarrangemang. Han är en flitig teater- och konsertbesökare, 
med ett brett musikintresse som bland annat omfattar blues, jazz och 
klassisk musik. Dagen innan intervjun har han varit och lyssnat på 
countrymusik och på schemat de närmaste dagarna står ett teaterbesök. 
Christer berättar också att han är medlem i en rad olika föreningar. Genom 
dem får han information om ytterligare fritidsaktiviteter. När jag frågar 
Christer vilka föreningar han är medlem i tar han fram sin plånbok och 
överräcker en tjock bunt med medlemskort i alltifrån olika musiksällskap 
till patient- och handikappföreningar. Till nytillskotten hör medlemskortet 
från PRO. Men än så länge har Christer bara besökt ett PRO-möte. Han 
menar att han egentligen inte är speciellt intresserad av handikapp- och 

                                                 
54 De tre personerna är inte utvalda därför att deras livsstilar är dem som framstår som 
mest aktiva eller tredje-ålder-lika. Med ett sådant urvalskriterium hade det funnits flera 
minst lika lämpade kandidater bland intervjupersonerna (men också mindre lämpade). 
De två första personerna, Christer och Ann-Marie, är strategiskt utvalda genom att 
tillhöra dem vars funktionsnedsättningar framstod som mest omfattande, samtidigt som 
deras livsstil på flera sätt framstod som tredje-ålder-typisk. På det sättet utmanar 
Christer och Ann-Marie i särskilt hög grad existerande uppfattningar om 
funktionsnedsättningar som oförenliga med ett modernt pensionärsliv. Den tredje 
personen, Bertil, kompletterar de övriga två genom att visa på att även en person som 
inte helt nyligen blivit ålderspensionär, och som inte har personlig assistans, kan leva ett 
tredje-ålder-likt liv i dagens Sverige. Dessutom kompletterar de tre personerna varandra 
genom att ägna sig åt delvis olika typer av aktiviteter.  
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pensionärsföreningarnas ordinarie verksamhet utan deltar vid möten när det 
anordnas något speciellt som intresserar honom: som fester och 
musikevenemang.   

Christer lämnade arbetslivet vid 55 års ålder. Han berättar att det 
tog sin tid innan han kom på vad han skulle göra med all sin nyvunna fritid. 
Men successivt upptäckte han de möjligheter den ökade ledigheten erbjöd 
och kom dessutom underfund med hur han skulle få reda på vad som stod 
till buds. Förutom att själv besöka olika kulturevenemang arbetar han idag 
ideellt som en slags ”nöjes- och fritidskonsult” (mitt uttryck) för den 
förening för synskadade där han tidigare varit anställd. Genom sin numera 
goda kunskap i vad som är på gång på stan, hjälper han andra medlemmar i 
föreningen att komma sig iväg på evenemang som soppteatrar och 
lunchkonserter.   

Christer har, som han själv uttrycker det: ”tre handikapp”. Han 
berättar om hur en ovanlig sjukdom medfört att hans syn, tal- och 
rörelseförmåga successivt avtagit och har gjort så under större delen av 
hans liv. Synen påverkades först. Som barn hade han orienteringsförmåga 
men idag handlar synförmågan om att han kan skilja mellan ljus och 
mörker. Gång- och talförmågan började avta i 20-årsåldern.  Rullstol 
började han använda i 50-årsåldern och när det gäller talet har jag under 
intervjun stora svårigheter att förstå vad Christer säger. De inledande 
telefonkontakterna har skett via Christers personliga assistenter och under 
själva intervjun sitter en av assistenterna med vid köksbordet och 
underlättar diskret kommunikationen mellan Christer och mig. Christer har 
assistenter hos sig mellan halv åtta på morgonen och elva på kvällen. Han 
berättar att förutsättningarna för utflykter på egen hand försvann helt i 
samband med att han övergick till rullstol. Nu för tiden behöver han alltid 
ha någon med sig för att kunna veta var han befinner sig. När han ska 
förflytta sig lite längre sträckor åker han färdtjänst tillsammans med någon 
av assistenterna.  

Ann-Marie, 65 år 
Redan i hallen kan man se spår av Ann-Maries konstintresse. Visserligen 
ordnade Ann-Marie i samband med sin 60-årsdag en auktion där hon sålde 
många av de tavlor hon målat under senare år. Vinsten skänkte hon till en 
organisation som reparerar och gör i ordning rullstolar och därefter skickar 

  165 



dem vidare till andra länder. Men fortfarande är flera av lägenhetens väggar 
prydda med Ann-Maries målningar. Ann-Marie är sedan ett 20-tal år 
tillbaka aktiv medlem i en internationell konstförening. För tre år sedan 
fick hon ett stipendium som gjorde det möjligt för henne att ”förkovra sig” 
i sitt konstnärskap, som hon själv uttrycker det. Tack vare stipendiet som 
utbetalas varje månad får hon stöd i sin konstnärliga utveckling av en mer 
etablerad konstnär under några timmar varje onsdag. En annan aktivitet 
som hon ägnar sig åt varje vecka är gymnastik 

Att resa, både kortare och längre sträckor och inom och utom 
Sveriges gränser, tillhör de intressen som Ann-Marie ägnar sig åt med 
mindre regelbundenhet än gymnastiken och konstnärskapet. Under senare 
år har hon bland annat besökt Danmark, Mallorca, Kanarieöarna och 
Island. Under intervjun funderar Ann-Marie så här kring framtida 
resplaner: 

 
Om man ska prata om att resa så nu ska jag nog inte resa utom 
Sverige precis. Det har jag fått nog av. Annars tänker jag ibland att 
Island har jag ju inte upptäckt hela.  Så jag borde ju ta norra delen 
med. Nej det är nog inte så.  Nu ska jag hålla mig i Sverige. Och då 
vet du: sista tiden här så har jag fått för mig att jag ska ha ett säte i 
Lennarts bil så att vi kan svänga ut sätet och jag har en rullstol där. 
Så vi kan åka ut lite på lite kortare turer ensamma. Så nu är det ett 
litet projekt, just nu.  

 
”Lennart”, som Ann-Marie hänvisar till i intervjuutdraget arbetar som Ann-
Maries personliga assistent. Det är i sällskap med Lennart och en av de 
andra assistenterna som Ann-Marie rest utomlands under senare år. Men 
intresserad av att resa var hon redan innan hon fick assistans. Tidigare i 
livet besökte Ann-Marie och hennes numera bortgångne make tillsammans 
ett flertal europeiska länder och färdades genom stora delar av Sverige. 
Några gånger följde de med på resor till sydligare nejder som ordnats av 
handikappföreningar. Andra gånger organiserade de själva resorna, och 
hade någon eller några släktingar med sig som följeslagare. Numera är 
dock Ann-Maries personliga assistenter en förutsättning för såväl kortare 
som länge utflykter.  

Ann-Marie fick diagnosen MS i 20-årsåldern. I 30-årsåldern 
började hon använda rullstol parallellt med den käpp som hon dessförinnan 
haft som stöd. Några år efter det att Ann-Marie fyllde 40 fick hon en 
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blodpropp i benet ”som gjorde att mina händer och armar blev dåliga och 
jag förlorade förmågan att använda dem”. Sedan dess har inte Ann-Marie 
kunnat röra vare sig armar eller ben och behövt hjälp med allt sådant som 
att äta, stryka bort hårstrån från ansiktet, klia sig, borsta tänderna och klä på 
sig. Samtidigt har Ann-Maries funktionstillstånd hållit sig ”ganska stabilt” 
som hon själv uttrycker det.  

Ann-Marie har personliga assistenter hos sig dygnet runt. Mycket 
av administrationen kring assistansen sköter hon med hjälp av en dator som 
hon beskriver som ”laserstyrd”. Men de ekonomiska delarna har hon valt 
att överlåta åt ett assistansbolag. När Ann-Marie målar tavlor använder hon 
munnen. 

Bertil, 70 år 
Bertil bor i en lägenhet i de centrala delarna av en mellanstor svensk stad. 
Den andra av de två intervjuerna med Bertil äger rum precis i slutet av maj. 
Sommaren står för dörren. Dagen innan intervjun har Bertil kommit hem 
från en Finlandskryssning tillsammans med sina före detta arbetskamrater. 
Han berättar att det snart är dags för nästa resa. Veckan innan midsommar 
ska han ge sig av på ett tre veckors seglarläger i en annan del av landet. 
Lägret har han deltagit i under sex somrar i rad. Bertil berättar att seglingen 
är något som han började med när han var en bit över 60 år, som ett lite 
mindre riskfyllt fritidsintresse än den segelflygning han tidigare ägnat sig 
åt.  Under intervjun berättar Bertil om ytterligare en resa som han hoppas 
kunna genomföra. Den resan ska gå till New York.  

Till de aktiviteter som Bertil ägnar sig åt varje vecka hör gymnastik. 
Han ägnar även en hel del tid åt olika aktiviteter med anknytning till 
datorer. Under några timmar varje dag brukar han vara aktiv vid den egna 
datorn. Förutom att han håller på att skriva sina egna memoarer använder 
han datorn till att ”hålla på lite med aktier”. Dessutom brukar han med 
jämna mellanrum besöka ett datacenter för personer 55+ där han utökar 
sina kunskaper i datoranvändning.  

Pensionär har Bertil varit ungefär lika länge som han hade använt 
rullstol, det vill säga sedan 50-årsåldern. Bertil fick diagnosen MS i 40-
årsåldern, en diagnos som han för övrigt själv inte är övertygad om att den 
stämmer. Sedan en tid tillbaka har han även diabetes. Än så länge räcker 
det att han tar tabletter för sjukdomen och att han tänker på vad han äter, 
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men det är tal om att det kan bli aktuellt med behandling med 
insulinsprutor.  

Till skillnad från Christer och Ann-Marie har inte Bertil personlig 
assistans. Den typen av mer omfattande hjälp är inte heller något som Bertil 
menar att han för närvarande har behov av. Bertil har däremot ett så kallat 
mobilt larm (”Om jag skulle ramla eller så, för det händer ju ibland”) och 
daglig telefonkontakt med hemtjänsten. Därutöver har han själv ordnat så 
att han har ”en person” som en gång varannan vecka hjälper honom med 
städning och ”lite småplock”. Vad småplocket omfattar varierar med vilket 
behov av hjälp Bertil för tillfället har. Dagen efter intervjun ska personen 
ifråga hjälpa Bertil att packa upp resväskan som han haft med sig på 
kryssningen.  

Bertils hem är anpassat för att fungera för den som använder 
rullstol. Exempelvis kan diskbänken sänkas ner till en höjd som gör det 
möjligt att diska sittande och Bertils säng är specialutformad så att han kan 
ta sig i och ur den utan hjälp. Med hjälp av sin elrullstol, permobilen, tar 
Bertil sig fram både inom- och utomhus. Bertil berättar att permobilen har 
funktionen att vara höj och sänkbar, vilket bland annat är en fördel när han 
gör sina inköp och behöver nå saker på höga hyllor. Seglarlägret som han 
brukar delta i anordnas av en av de handikappföreningar som han är 
medlem i. Seglingen och båtarna är speciellt anpassade för att fungera för 
personer med rörelsehinder. Även den gymnastik Bertil deltar i varje vecka 
organiseras av handikappföreningen. Han är dessutom engagerad i andra 
aktiviteter med anknytning till föreningen.  
 
Efter denna inblick i tre moderna pensionärsliv med funktionshinder följer 
så ett avsnitt som behandlar förutsättningar – och hinder – för ett tredje-
ålder-liv med fysiska funktionsnedsättningar i dagens Sverige. I detta 
knyter jag an till de genomförda intervjuerna, och återkommer även till 
Christer, Ann-Marie och Bertil.   

Förutsättningar (och hinder) för ett tredje-ålder-liv 
med funktionsnedsättningar 

En stor del av förutsättningarna, och hindren, för ett modernt pensionärsliv 
med funktionsnedsättningar är förstås desamma som för ett fritidsaktivt 
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pensionärsliv utan några påtagliga funktionsnedsättningar. Förutom mer 
individuella förutsättningar och preferenser handlar det exempelvis om 
ekonomiska omständigheter, bostadsort/tillgång till olika typer av 
aktiviteter, vilka möjligheter man har att förflytta sig längre och kortare 
sträckor (exempelvis vilken tillgång man har till bil och lokaltrafik) och om 
det finns tillgång till toaletter som man kan använda. Det handlar med 
andra ord om förutsättningar som är desamma för personer i alla åldrar som 
är intresserade av sådant som idrott, resor, konserter och teaterbesök. Det 
var också något som intervjuerna, inte speciellt överraskande, bekräftade. I 
den inblick i Christers, Ann-Maries och Bertils liv som nyss presenterades 
berördes emellertid några speciella förutsättningar som ett fritidsaktivt liv 
med funktionsnedsättningar kan kräva. I vilken utsträckning intervjuade 
personer hade möjlighet att ägna sig åt exempelvis studier, resor, 
föreningsliv och teaterbesök var, i varierande utsträckning, avhängigt 
sådant som tillgång till hjälpmedel och till stöd och service som lämnar 
utrymme för mer än att tillgodose de mest basala behoven.  

När det gäller mer generella förutsättningar för ett tredje-ålder-liv 
så framstår de flesta av aktuella intervjupersonerna som gynnade när det 
gäller tillgången till olika former av aktiviteter, genom att vara bosatta i, 
eller i närheten av, en stor eller relativt stor stad. Angående 
kommunikationsförutsättningar så hade sju personer bil i hushållet, fyra 
körde själva. De som inte hade möjlighet att använda den befintliga 
lokaltrafiken hade tillstånd att använda färdtjänst. Beträffande ekonomiska 
förutsättningar så efterfrågade jag inga detaljerade uppgifter rörande 
inkomst eller andra eventuella tillgångar Mot bakgrund av vad som 
framkom under intervjuerna föreföll dock personerna leva under högst 
varierande ekonomiska förhållanden. De allra flesta menade dock att den 
nuvarande inkomsten påverkats i negativ riktning av ett förhållandevis kort 
arbetsliv, eller av att man under längre perioder arbetat deltid. Vissa 
föreföll att leva under relativt begränsade ekonomiska förhållanden, ganska 
långt ifrån idealbilden av den ekonomiskt välbeställde tredje-åldraren. Flera 
uttryckte att de var vana att hushålla med knappa resurser och några att de 
av ekonomiska skäl valt bort att ha egen bil.  

Att det fortfarande finns en hel del utrymme för att öka 
förutsättningarna för ett fritidsaktivt liv med funktionsnedsättningar kom 
tydligt till uttryck under intervjuerna. För den som inte hade tillgång till bil, 
eller lokaltrafik som gick att använda, kunde möjligheten att delta i olika 
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former av aktiviteter utanför det egna hemmet variera beroende på hur 
färdtjänsten i den aktuella kommunen var organiserad. Förutsättningarna 
växlade exempelvis med hur många resor per år man hade rätt till. Den 
person som lever med en mag-tarmsjukdom berättade bland annat om 
svårigheter att hitta lämpliga toaletter och att få tillgång till 
parkeringstillstånd för handikappade.  Hans, som var engagerad i en 
förening för personer med mag-tarmsjukdomar, talade inte bara för sig 
själv i denna fråga, utan menade att andra personer med liknande diagnoser 
möter samma typ av hinder.  Personer som använder rullstol berättade 
också om problem att hitta lämpliga toaletter och om hur det finns 
begränsningar för vilka miljöer man har tillgång till. Någon berättade om 
höga trottoarkanter som gör att man riskerar ”stupa på huvudet” när man 
ska ta sig över gatan, en annan om lokaltrafik som ”är fara för eget liv” och 
flera om svårigheter att hitta lämpliga hotellrum. En person berättade om 
att hon gett upp flyg som ett kommunikationsalternativ efter det att 
elrullstolen gått sönder vid två flygresor i rad. Intervjupersonerna gav också 
uttryck för att deras dagliga liv kräver förhållandevis mycket tidskrävande 
organisering och planering. Om man använde färdtjänst kunde denna 
behöva förbokas flera dagar i förväg. Och personer som använder rullstol 
berättade om hur de alltid förberedde exempelvis ett teater- 
restaurangbesök genom att ringa och undersöka möjligheterna att ta sig in i 
lokalerna.  

Bertil (vars livsstil jag ovan beskrev lite mer ingående) vittnade vid 
intervjun på ett mycket påtagligt sätt om att en utåtriktad, fritidsaktiv 
livsstil med funktionsnedsättningar kan ha sina problem i dagens Sverige, 
genom tre rejäla blåmärken i pannan och på kinden.  Blåmärkena hade 
Bertil fått efter det att han under Finlandskryssningen fallit omkull i 
båthytten. Bertil var upprörd över att det som rederiet själva kallade 
handikapphytt inte alls motsvarande hans förväntningar på hur en sådan ska 
vara utformad. Inte minst saknades larm, vilket gjorde att Bertil blev 
liggande på hyttgolvet i flera timmar innan han fick hjälp upp i rullstolen 
igen. Bertil är också en av alla de intervjuade rullstolsanvändare som 
berättade om hur särskilt trappor begränsar livsutrymmet och möjligheten 
till social samvaro i olika former. Innan Bertil flyttade till den nuvarande 
bostadsorten hade han varit en engagerad bridgespelare. Väl på plats på den 
nya orten hade han ringt runt till olika bridgeklubbar för att kunna fortsätta 
med sitt fritidsintresse. Men till slut hade han insett att han var tvungen att 
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ge upp sin hobby.  Alla bridgeklubbarna var antingen belägna en trappa 
upp, eller i en källarlokal en trappa ner. ”Trappor bör avskaffas!” 
skanderade Bertil vid intervjutillfället.  

Ett av resultaten i Zarb och Olivers studie om att åldras med 
funktionshinder är att de offentliga hjälpinsatserna är dåligt anpassade till 
de äldre funktionshindrades behov (Zarb, 1993b). Ungefär hälften av 
personerna i den studien var missnöjda med stödet, de flesta påtagligt eller 
mycket missnöjda. Den typen av erfarenheter var ovanliga i intervjuerna i 
föreliggande studie. Ingen av de ålderspensionerade personerna gav 
exempelvis uttryck för att de, i dagsläget, skulle vara förhindrade att leva 
ett fritidsaktivt liv med funktionshinder genom avsaknad av den typ av 
hjälp som andra människor kan behöva bistå med. De flesta av dem som 
inte hade personlig assistans föreföll inte vara i behov av särskilt mycket 
mer hjälp från andra än vad de hade varit om de inte hade levt med 
funktionshinder. Men bland de intervjuade utan personlig assistans finns 
också en person som fick huvuddelen av sitt behov av hjälp med 
toalettbesök och andra kroppsnära sysslor tillgodosett av sin make. Och att 
de flesta intervjupersonerna fick sitt eventuella ”extra” behov av hjälp från 
andra människor tillgodosett bör snarare ses som ett uttryck för den 
intervjuade gruppens sammansättning, än att det inte skulle finnas utrymme 
för att öka den sortens förutsättningar för ett modernt pensionärsliv med 
funktionsnedsättningar i dagens Sverige. Bland de intervjuade finns 
exempelvis inga representanter för ensamstående personer som lever med 
ett lika, eller nästan lika, omfattande hjälpbehov som de intervjuade 
assistansanvändarna, men som inte har assistans. Tidigare studier 
(Hedqvist, 1997) pekar dessutom mot att LSS-lagstiftningen bidragit till att 
förbättra levnadsförhållanden för personer som omfattas av lagen, men att 
andra grupper inte på samma sätt berörts. Många av de intervjuade hade 
under någon period av sitt liv haft hemtjänst och berättade om en hjälpform 
dåligt anpassad efter en brukare som hade andra ambitioner än att tillbringa 
dagarna i det egna hemmet. Dessa berättelser överensstämmer med Zarb 
och Olivers (1993) studie som belyser hur några av de intervjuade använt 
sig av hemtjänst, men slutat med detta av kostnadsskäl, därför att de 
uppfattade insatserna som i avsaknad av flexibilitet och dåligt anpassade 
efter deras behov. 
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Personlig assistans 
Att tillgången till personlig assistans var mycket viktig eller avgörande för 
den nuvarande livsstilen för de intervjuade som hade denna insats kom 
tydligt till uttryck i intervjuerna. Intervjupersoner beskrev LSS-lagen och 
möjligheten till personlig assistans i termer av ”det bästa som hänt” och 
som ”gudomligt”. Till de fördelar som lyftes fram när man jämförde livet 
med personlig assistans med ett tidigare liv inom ramen för andra 
hjälpformer var möjligheten att själv påverka valet av assistenter, 
flexibiliteten och friheten att i högre grad kunna bestämma över sitt dagliga 
liv. Ett par av intervjupersonerna uttryckte att assistansen gjorde det möjligt 
att ”kunna sköta sig själv”, något som kan ses som ett exempel på att det 
kan vara möjligt att både leva med ett förhållandevis stort beroende av 
andra människor och uppfatta sig som autonom (jfr Barron, 1997).  
 Men att personlig assistans beskrevs som ”det bästa som hänt” och 
som något som man absolut inte skulle vilja avvara, betyder inte att livet 
med assistans framträdde som en dans på rosor. En av de intervjuade med 
personlig assistans påtalade att det kunde vara svårt för honom att inom 
ramen för beviljade assistenttimmar ägna sig åt aktiviteter som var förlagda 
på kvällstid. De flesta av dem som hade personlig assistent gav därtill 
uttryck för ett gemensamt problem som även kommenterats i tidigare 
studier om att leva med personlig assistans (Gough, 1994a), och med 
omfattande insatser från hemtjänst och boendeservice (bostad med särskild 
service) (Jacobsson 1996; Riksförsäkringsverket 2002). Det handlade om 
att aldrig, eller mycket sällan, ha möjlighet att vara för sig själv eller att 
kunna träffa goda vänner utan att en extra person fanns i närheten. Det rör 
sig med andra ord om en problematik kopplad till den personliga 
integriteten eller en inskränkning av möjligheten till fria platser eller bakre 
regioner (Goffman 1983; 1994) där man kan koppla av, i ensamhet eller 
tillsammans med jämställda. Intervjupersoner med personlig assistans 
uttryckte bävan inför att det egna funktionstillståndet skulle förändras i 
sådan riktning att man skulle behöva hjälp ännu fler timmar än vad man 
redan hade, och berättade om olika strategier för att få en stund för sig 
själva. Strategierna handlade bland annat om att ”vila middag” några extra 
timmar varje dag och att ”skicka ut assistenterna på alla möjliga ärenden”.  
I linje med hur personliga assistenter i en tidigare studie (Skär, 2002) 
beskrivits som något av en barriär mot barn och ungdomars kontakt med 
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jämnåriga menade några av intervjupersonerna att de inte längre fick lika 
mycket besök som tidigare, eftersom vänner och bekanta kände sig 
obekväma i assistenternas närvaro.  

Över lag kunde dock inte de intervjuade assistansanvändarna tänka 
sig att det i dagsläget kunde finnas ett bättre alternativ att få sitt behov av 
stöd och service tillgodosett på. Vid ett par intervjutillfällen föreslog jag 
möjligheten att någon gång i framtiden kunna ha en ”apparat” som gjorde 
assistenternas arbete. ”En robot? Ja gärna. Det skulle passa mig perfekt” 
blev den spontana reaktionen från en av dessa personer, som genast började 
reflektera över de fördelar roboten skulle kunna ha för hennes sociala liv. 
Den andra personen framstod mot bakgrund av sina tidigare erfarenheter av 
krånglande tekniska hjälpmedel som mindre tilltalad av ett ökat beroende 
av apparater.   

Funktionsnedsättningar och sjukdomar 
Alla förutsättningar för en fritidsaktiv livsstil som intervjupersonerna gav 
uttryck för var inte miljörelativa i den meningen att de framstod som 
avhängiga aspekter som tillgänglighet och utformning av stöd- och 
serviceinsatser. I flera fall var det helt klart så att det egna hälso- och 
funktionstillståndet i sig utgjorde hinder för att ägna sig åt vissa aktiviteter, 
eller att på andra sätt leva ett tredje-ålder-idealt liv. Exempelvis kan man 
tänka sig att ett fritidsaktivt liv för de allra flesta per automatik leder till ett 
förhållandevis stort socialt umgänge. Att den moderna tredje-åldraren inte 
är en ensam person framstår i mångt och mycket som en outtalad 
självklarhet i beskrivningarna av det moderna pensionärsidealet. För 
Christer (vars livsstil beskrevs ovan) som framstod som en av de mest 
aktiva i arrangemang och verksamheter utanför det egna hemmet, var 
emellertid inte tillgången till socialt umgänge någon självklarhet. Under 
intervjun framgick tydligt att Christers dagliga liv förmörkades av det 
faktum att han var på väg att helt och hållet förlora möjligheten att 
kommunicera med andra människor. Trots sin fritidsaktiva livsstil var 
Christer på god väg att ”bli en eremit”, som han själv uttryckte det.  

Birgitta, 68 år (som använde rollator utomhus) menade att det 
kanske egentligen var mest idag, när alla barnen var utflugna och både hon 
och maken var pensionärer, som hennes funktionstillstånd lade hinder i 
vägen för vissa aktiviteter: 
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Så länge barnen hade varit hemma och alltihopa: det hade inte varit 
så enkelt då heller. Det tror jag inte. Men sedan är klart att nu 
senare då hade vi ju kunnat göra mycket. Det är ju vissa saker som 
man inte kan. Som min man: han har varit uppe i fjällen och 
vandrat med några kompisar och det skulle ju ha varit jätteroligt. 
Och likadant att bara gå ut i skogen och plocka bär, och gå ut och 
sådant och kunna ut och cykla - för han cyklar mycket också. Nu 
sist så var han i Danmark och cyklade. Man skulle kunna göra 
sådana där saker. Då hade jag ju kunnat följa med. Det är ju sådant 
man saknar.  

 
Att det idag visserligen kan vara möjligt för den som inte kan gå att köra 
fyrhjulig motorcykel i fjällvärlden informerade en av de yrkesarbetande 
intervjupersonerna om: ”Men det är ju inte riktigt samma grej” som han 
själv uttryckte det.   

Men funktionsnedsättningar kan inte bara sätta stopp för vissa 
aktiviteter. Att den tid som blir över till olika aktiviteter kan begränsas av 
det egna funktionstillståndet framkom också under intervjuerna. Att 
förflytta sig, att äta, att handla, att sköta det egna hemmet, att laga mat, att 
klä av och på sig och att sköta den personliga hygienen är sådant som kan 
ta förhållandevis lång tid vid vissa funktionsnedsättningar (Jeppsson 
Grassman 2003b; Socialstyrelsen, 2005, juni).  Därmed kan det också bli 
mindre utrymme för att ägna sig åt annat, än vad som annars varit fallet. 
Den extra tidsåtgången tycktes för några av de intervjuade paradoxalt nog 
kunna innebära att man på sätt och vis måste vara särskilt aktiv. Eller som 
Bertil uttryckte det: ”I och med att allting går så sakta så har jag ju fullt upp 
hela tiden för att hinna med allt.”  

Bertil hör också till de intervjuade personer, med MS eller mag-
tarmsjukdomsdiagnos, som berättade om hur de ibland drabbades av en 
obeskrivlig trötthet som omöjliggjorde all form av aktivitet.55 Bertil sade 
att när den sjukdomsrelaterade tröttheten kom över honom var det helt 
omöjligt att stå emot. Ofta hann han inte till sängen, utan somnade i 

                                                 
55 En utpräglad så kallad ”MS-trötthet” är ett vanligt symptom vid MS (Fagius, 1998; se 
även Jeppsson Grassman, 2003b, som belyser vad denna trötthet kan innebära för 
personer som lever med MS). 
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rullstolen. Andra berättade om en dagsform som kunde vara mycket 
varierande och som gjorde att man under vissa perioder kunde vara mycket 
aktiv, medan man under andra perioder helt enkelt inte förmådde annat än 
att ta det lugnt (se även Jeppsson Grassman, 2003b): ”Det är väl det som 
kan vara en spärr för en ibland att man liksom vill så mycket, men inte 
orkar”, menade Margareta.  

Åldersgränser 
Samtliga förutsättningar, och hinder, för ett fritidsaktivt liv med 
funktionshinder som hittills diskuterats framstår som helt åldersoberoende. 
Med det menar jag att sådant som färdtjänstens organisering, trappor och 
att det kan ta längre tid att klä av och på sig vid vissa funktionstillstånd 
rimligtvis påverkar möjligheten att ägna sig åt olika typer av aktiviteter på 
liknande sätt oavsett om man är 27, 45, 68 eller 87 år. Men några av 
intervjupersonerna gav också uttryck för befarade hinder för att kunna 
fortsätta att leva på samma sätt som man gjorde idag. I dagsläget reduceras, 
som nämnts, omfattningen av samhälleligt stöd till personer som lever med 
funktionshinder vid 65 års ålder på ett sätt som lägger grunden för 
åldersmässiga skillnader i förutsättningar för ett fritidsaktivt liv med 
funktionshinder. Den som har personlig assistans enligt LSS/LASS har inte 
längre någon rätt att utöka assistansens omfattning om hjälpbehovet skulle 
tillta och någon lagstadgad rättighet att för första gången få personlig 
assistans efter fyllda 65 finns inte. Liknande ålderspensionsrelaterade 
begränsningar finns när det gäller bilstöd. Denna typ av åldersgränser har 
redan varit föremål för analys och diskussion i avhandlingen. I kapitel två 
presenterades några delförklaringar till hur och varför de uppkommit. 
Sammanfattningsvis gick dessa ut på att, vid sidan av ekonomiska aspekter, 
kan både det faktum att pensionärslivet i liten utsträckning omfattas av 
insatser riktade till funktionshindrade och att pensionärslivet nästan inte 
alls funnits med på den handikappolitiska agendan, till viss del förstås som 
en konsekvens eller sidoeffekt av en framgångsrik argumentationsstrategi 
som använts i handikappolitiska sammanhang i de senaste decenniernas 
strävanden mot ett mer jämlikt samhälle: ett samhälle där funktionshinder 
inte längre flätas samman med ålderdom (Jönson & Taghizadeh Larsson 
2006, under tryckning).  
 Åldersgränserna rörande personlig assistans och bilstöd tycktes 
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emellertid inte ha haft någon direkt inverkan på de intervjuade personernas 
livsstil. Eftersom de allra flesta var helt eller relativt nyblivna 
ålderspensionärer framstår inte heller detta som särskilt förvånande. Några 
av de intervjuade som inte längre körde bil berättade emellertid att de gjort 
sig av med bilen av ekonomiska skäl. En av dessa menade att hon skulle ha 
haft ekonomisk möjlighet att köra bil fortfarande om hon haft rätt till 
bilstöd. Men hennes funktionstillstånd hade inte krävt specialanpassning av 
bilen förrän hon passerat 65, och då hade det varit för sent. Och några av de 
intervjuade med personlig assistans gav uttryck för en osäkerhet om hur det 
skulle bli med hjälpen i framtiden: Hur länge sträckte sig egentligen den 
förlängning man fått? Vad skulle hända när man behövde hjälp fler timmar 
än vad man nu hade? Vad skulle hända om man i framtiden skulle behöva 
dubbelbemanning (d.v.s. hjälp av två personer) i högre grad än idag?  
 En av de intervjuade som under flera år tillbringat några dagar i 
veckan vid en dagverksamhet för personer med funktionshinder, där hon 
fått många goda vänner och trivdes bra, berättade om hur hon i samband 
med den 65:e födelsedagen hänvisats till en ”vanlig dagcentral” som hon 
själv uttryckte det. Men efter ett besök på dagcentralen där hon konstaterat 
att de flesta besökarna där var betydligt äldre än hon själv: ”och de bara satt 
där alltså.  Jag vet inte jag tyckte det såg väldigt tråkigt ut”, hade hon valt 
att inte ta erbjudandet i anspråk. Den aktuella kvinnans redogörelse kan ses 
som ett svenskt samtida exempel på vad Zarb och Oliver (Zarb, 1993b), 
fann i sin studie: att befintligt stöd och service är organiserat efter ”yngre 
funktionshindrades” eller ”mycket gamlas” behov, en uppdelning där 
personer som blir ålderspensionärer med funktionshinder som funnits med 
sedan tidigare inte passar in. I Pentlands et al. (2002) och Zarb och Olivers 
studie (Zarb, 1993b) var uttryck för en oro inför att i framtiden behöva 
flytta till någon form av institution vanligt förekommande. En sådan oro 
kom även till uttryck i denna studie. Bertil (72 år), som inte hade personlig 
assistans, och som därtill redan passerat 65, gav flera gånger uttryck för en 
farhåga inför att så småningom behöva lämna det egna hemmet för en flytt 
till ett särskilt boende. De intervjuade assistansanvändarna framstod 
däremot som säkra på att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge de 
ville, men samtidigt som medvetna om att utan assistansen hade en flytt till 
sjukhem eller liknande kunnat vara aktuell. Så här uttryckte sig exempelvis 
Nils: 
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Annika: Ja jag tänker när det gäller insatser och så, i alla fall när det 
gäller det här med personlig assistent så var det ju ett tag att man 
förlorade det när man fyllde 65, men nu 
Nils: nu får man behålla 
Annika: kan du räkna med att behålla dem 
Nils: Så det, det kan vi sätta på framtiden. Det är ju glädjande. Då 
behöver jag ju inte vara rädd för att komma på långvården utan jag 
kan vara hemma till det blir dags. Så att det är ju positivt. 
 

Den åldersgräns som framträdde som mest betydelsefull för de aktuella 
personerna rör emellertid inte personlig assistans, bilstöd eller 
dagverksamheter. Istället var det den övergång från att vara 
förtidspensionär till att bli ålderspensionär som behandlades i kapitel fem. 
Den rör därmed också det som jag där kallade det ekonomiska 
incitamentet, det vill säga att det är ekonomiskt fördelaktigt att stanna kvar 
i arbetslivet till uppnådd (ålders)pensionsålder, eller ännu längre, och 
därmed även ekonomiskt oförmånligt att lämna det tidigare. Det framstår 
inte som osannolikt att ålderspensioneringens ekonomiska konsekvenser 
med tiden kommer att medföra begränsningar när det gäller möjligheten att 
ägna sig åt vissa typer av fritidsaktiviteter för flera de intervjuade. Utöver 
att ett relativt kort arbetsliv resulterar i en särskilt låg ålderspension innebär 
dessutom ett liv med funktionshinder många gånger särskilda kostnader 
(Zarb & Oliver, 1993). Calasanti och Slevin (2001) hör till dem som lyfter 
fram den på många sätt självklara omständigheten att ogynnsamma 
ekonomiska förhållanden kan ha ”ett enormt inflytande över livets senare 
del” (s. 94, min översättning) och leda till att pensionärstiden blir en tid av 
ofrihet, snarare än frihet. De kommenterar också hur ålderspensioneringen 
innebär att en tidigare ekonomisk ojämlikhet mellan människor ökar.  
 
Intervjuerna gav dock inte bara en bild av befintliga förutsättningar och 
hinder för ett tredje-ålder-liv med funktionsnedsättningar. De visade 
dessutom tydligt på hur människor inte nödvändigtvis är offer för sina 
omständigheter, utan reagerar, upprörs och på ett konkret sätt arbetar för att 
förändra sina, och andras, livsvillkor.  

Pionjärer 
I boken Den tredje åldern skriver Tudor-Sandahl (1999) att dagens 50-70-
åringar, genom de nya förutsättningar pensionärslivet erbjuder, är 
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pionjärer. När det gäller de personer vars dagliga liv utgör utgångspunkten 
för detta kapitel, skulle flera av dem kunna beskrivas som pionjärer i både 
dubbel och flerdubbel bemärkelse. Förutom att genom sin livsstil utmana 
en traditionell enhetlig uppfattning om en gungstolsgungande pensionär 
utmanar de genom sjukdomsdiagnoser och funktionsnedsättningar också 
gängse mallar för vad som krävs för att kunna bli en del av ett modernt och 
fritidsaktivt pensionärskollektiv. Därutöver framstår många av de 
intervjuade som pionjärer genom att använda delar av sin tid till att på ett 
konkret sätt arbeta för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt liv med 
funktionshinder. I intervjuerna finns ett flertal exempel på 
handikappolitiskt engagemang på olika (internationella, nationella och 
kommunala) nivåer och inom ramen för olika verksamheter, såsom 
handikappföreningar, lokala handikappråd och referensgrupper för 
handikappfrågor. Här finns också gott om prov på hur personer på ett mer 
individuellt plan reagerar och agerar genom att ifrågasätta befintliga 
omständigheter.  

Några av alla exempel på hur intervjupersoner på ett konkret sätt 
agerat för förändring rör kyrkan. Det är en arena som i dagens Sverige har 
en förhållandevis hög medelålder bland sina besökare (SCB, 2006) och 
som mot bakgrund av intervjuerna har en del kvar att arbeta med när det 
gäller tillgängligheten för personer som använder rullstol. Mona, vid 
intervjutillfället 68 år, hörde till dem som gav uttryck för att under senare 
tid ha blivit varse det sätt på vilket kyrkan brast i handikappanpassning. 
Mona hör också till de intervjuade som varit handikappolitiskt aktiva långt 
innan pensioneringen (som för Monas del ägt rum vid 55 års ålder), men 
som utökat sitt engagemang i handikappfrågor efter den omställningsperiod 
utträdet ur yrkeslivet till en början inneburit. Mona berättade om hur hon 
under senare tid haft anledning att besöka tre begravningar av gamla 
vänner. Hennes make hade under samma tid närvarat vid ytterligare två 
begravningar. I anslutning till dessa kyrkobesök hade Mona valt att lämna 
Svenska kyrkan. Inte för att hon hade förlorat sin tro, utan därför att det 
varit så svårt att delta i begravningarna med rullstol. Så här beskrev Mona 
själv händelsen och hur hon reagerat på den:  

 
Så blev jag så arg i sommar så att jag gick ur Svenska kyrkan. För 
vid två av de tre begravningar jag var på så var det trappsteg eller 
tjockt med grus, så jag kunde inte för egen maskin ta mig in. Så jag 
blev så arg att jag skrev till min församling och gick ur. Jag slutade 
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med att skriva att ”enligt bibeln har Jesus sagt: låten barnen komma 
till mig. Jag tror han menade alla, men det är det tydligen inte.” Då 
ringde en ung vikarierande kyrkoherde i X [församling] upp mig 
och var väldigt ledsen och höll med mig till hundra procent: ”Men 
förändringar går så långsamt vet du.”  Ja, så började han prata om 
hur samerna hade det./…/ Så min man och jag, vi gjorde så i 
sommar att vi när vi åkte ut, ja så här lite runt och hade ärenden och 
så, då tittade vi på kyrkor vi passerade. Vi tittade på tolv 
kyrkogårdar. Alla hade grus alltså, välkrattat.  Vår inventering 
lämnade vi till X [handikapporganisation]. Sedan skrev 
ordföranden och jag ett brev till biskopen om det här. 

 
Flera uttryckte dessutom frustration över hur långsamt utvecklingen mot ett 
mer jämlikt och tillgängligt samhälle går och inför upplevda svårigheter att 
få gehör för förslag på förändringar. 

Traditionella och moderna pensionärsideal sida vid sida 

I början av kapitlet kommenterade jag den utsaga i en intervju med en 
yrkesarbetande 67-årig person som gav mig idén att förstå intervjuade 
pensionärers beskrivningar av livet idag som uttryck för en livsstil 
potentiellt strukturerad av åldersnormer om att som (ålders)pensionär ”ta 
lätt på livet” genom att ägna sig åt tidstypiska fritidsaktiviteter. Utöver 
pensionerade intervjupersoners ovan belysta beskrivningar av vad de 
sysslade med på den tid som blev över när mer basala sysselsättningar var 
avklarade finns ytterligare stöd för att intervjuade pensionärer anammade 
en norm om att det hör till att ägna sig åt olika typer av fritidsaktiviteter 
högt upp i åldrarna. Det finns också ytterligare exempel på vad som förstås 
som att intervjupersoner tillägnade sig både traditionella och moderna 
pensionärsideal.  Ett belysande prov på båda dessa aspekter återfinns i en 
intervju med en av de ålderspensionerade assistansanvändarna vid 
intervjutillfället 67 år. Innan kvinnan ifråga fick personlig assistans hade 
hon haft så kallad boendeservice. Medan de personliga assistenterna 
tillbringade en viss beviljad tid tillsammans med henne hade de anställda 
vid den numera nedlagda boendeservicen haft sin lokal i samma hus som 
hon bodde. Besöken i hennes lägenhet hade då varit begränsade till de 
tillfällen då det funnits konkreta hjälpbehov. Så här formulerade sig den 
aktuella kvinnan i sina reflektioner över för- och nackdelar med att ha 
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personlig assistans i jämförelse med att ha boendeservice:  
 

Det var väl nackdelen kanske att man måste planera lite mera. Men 
å andra sidan; det gör man ändå tycker jag. Man måste ju ändå 
planera och ringa färdtjänst och sådana saker. Men det är klart att 
nu när jag har rest en del ner till X [svensk kommun] rätt mycket då 
eftersom jag är med i den här sångföreningen då är det ju bra att ha 
en assistent för då följer ju hon med mig och är där, vi bor där 
tillsammans då, på dagarna eller nätterna eller vad det nu blir, på 
hotell där då. Så det kanske skulle vara svårt att genomföra om det 
är boendeservice. Det kan vara så. Så är man – jag tänker så här – 
om man är mer utåtriktad, rörlig och är ute i svängen då förmodar 
jag, då tror jag, att assistans är bättre. Men när man blir äldre så 
undrar jag om man inte föredrar boendeservice på något sätt va. 
Om man sen inte ska hålla på så mycket. Så slipper man. Jag vet 
inte, det är olika för olika människor. (Annika: Men för dig) Jag 
tycker att det är jobbigt att ha någon hos mig några långa stunder. 

 
Personen ifråga hör till de personer med personlig assistans som gav 
uttryck för den ovan kommenterade problematiken rörande bristande 
tillgång till fria platser eller bakre regioner (Goffman 1983, 1994). Av de 
intervjuade assistansanvändarna var hon den person som tydligast gav 
uttryck för detta. Till skillnad från andra assistansanvändare framstod hon 
av sådana skäl även som tveksam inför om personlig assistans var det bästa 
sättet att få sitt behov av stöd tillgodosett på. Poängen med intervjuutdraget 
i detta sammanhang är att kvinnan ifråga här ger uttryck för en möjlighet 
att ”slippa” assistansen i framtiden, som äldre (”Men när man blir äldre så 
undrar jag om man inte föredrar boendeservice på något sätt va. Om man 
sen inte ska hålla på så mycket. Så slipper man”). Utsagan förstås som ett 
tillägnande av en enhetlig uppfattning om att det hör till att som ”äldre” 
vara mindre fritidsaktiv än vad hon själv – som ännu inte nått fram till detta 
”äldre” – var idag. I likhet med hur den tidigare refererade utsagan – ”Nu 
skulle man ju behöva lägga sig på sofflocket eller åka till Kanarieöarna ett 
halvår i taget” – tolkades som att den personen, som också var 67 år, 
samtidigt förhöll sig till två relativt olika uppfattningar om vad en person i 
hans ålder bör ägna sig åt, kan också denna kvinnas uttalande tolkas som 
att hon orienterade sig i förhållande till två ganska motstridiga normer om 
vad ”man” som ”äldre” eller ”pensionär” bör ägna sig åt. Till skillnad från 
den förra personen framställde hon dock dessa två sätt att ”ta lätt på livet” 
som pensionär som livsstilar som är aktuella i olika åldrar. Den 
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fritidsaktiva, utåtriktade framträdde som något som hör till när man, som 
hon själv, är en förhållandevis nybliven ålderspensionär och den mer 
kontemplativa, hemorienterade som aktuell först högre upp i åldrarna.  

Ett förändrat förhållningssätt till fritidsaktiviteter 
I intervjuerna finns också exempel på hur en person under 67 år gav uttryck 
för att i viss mån redan ha förändrat sitt förhållningssätt i en riktning som 
innebar att inte behöva ”hålla på” lika mycket som i yngre åldrar. Nils, vid 
intervjutillfället 62 år, sade så här i anslutning till en fråga om vad som 
förändrats i och med att han fick MS: 

 
Fritiden har väl också förändrats lite grann. För man skulle gärna 
vilja ut och röra på sig; gå och ha en [svårt att höra] och kunna 
motionera lite. Och det är ju väldigt svårt. Ja allt sådant här 
fritidsintresse är svårt i och med att man har assistent till klockan 
tio, och då ska man vara i sängen och klar. Och därför så hinner 
man inte med några större [utflykter/arrangemang/aktiviteter?]. Det 
är när X [en av assistenterna som Nils har ett mer personligt 
förhållande med] kommer då, när hon jobbar här som vi kan göra 
lite annorlunda grejer. Så att då blir det lite annorlunda. Men nu 
börjar man på att bli så gammal så att nu, nu räcker det. Jag 
behöver inte vara ute så länge.  
Annika: Har du mindre krav nu tycker du, med åldern? 
Nils: Ja det blir ju det. För att om man säger; när man var yngre då 
ville man kanske vara med på lite mer. Kanske hålla på med mer. 
Men nu så är jag nöjd om jag får ha TV:n med mig bara, till sängen. 
Jag lyssnar på mina ljudböcker och det. Och det får jag väl säga att 
det är väldigt skönt.  

 
Nils, som inte tillhörde de elva ålderspensionärerna, utan än så länge var 
förtidspensionär, hörde till de personer som inte framstod som lika 
fritidsaktiva som exempelvis de tidigare refererade Christer och Bertil. Han 
är också den som jag i avsnittet ovan om personlig assistans refererade till 
som en person som påtalade att det kunde vara svårt för honom att inom 
ramen för beviljade assistenttimmar ägna sig åt aktiviteter som var förlagda 
på kvällstid. En annan sak som Nils under de två intervjuerna lyfte fram 
som ett hinder för att ägna sig åt olika typer av aktiviteter var svårigheter 
med kommunikationer. Till skillnad från de intervjuade 
ålderspensionärerna var Nils bosatt på en mindre ort. Även om han hade 
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tillgång till egen bil kunde han inte längre köra bilen själv. Alla 
assistenterna hade inte körkort och att ta sig till närmaste större stad med 
färdtjänst beskrev Nils som ett både omständligt och tidskrävande företag. 

Nils uttryck för ett förändrat förhållningssätt till fritidsaktiviteter 
utanför det egna hemmet och då kanske särskilt till aktiviteter förlagda sent 
på kvällen förstås för det första, i likhet med de förändrade förhållningssätt 
som presenterades i kapitel fem, som ett i någon mån faktiskt förändrat 
förhållningssätt. Att människor, såsom Nils, på detta sätt kan förändra sitt 
förhållningssätt till, i alla fall vissa, fritidsaktiviteter förlagda på kvällstid 
förstås i sin tur som ett exempel på åldersnormers strukturerande 
betydelser. I detta fall som ett exempel på vad ett tillägnande av en 
traditionell, hemorienterad norm eller ideal (i linje med att ”sitta i 
gungstolen” eller ”ligga på sofflocket”) om vad som hör till att ägna sig åt i 
högre åldrar kan bidra till. En mer exakt tolkning av Nils utsaga är att den 
utgör ett stöd för att åldersnormer kan bidra att en person i åldrarna kring 
65 i högre grad kan tolerera och hantera fritidsaktivitetsrelaterade aspekter 
av att leva med funktionshinder som man (fortfarande) inte gillar.  Att det i 
Nils fall handlade om en slags ålders(norms)relaterad acceptans av något 
som i viss mån fortfarande framstod som problematiskt, visar bland annat 
den inledande delen av intervjuutdraget (”För man skulle gärna vilja ut och 
röra på sig”). Tolkningen av Nils utsaga ligger därmed i hög grad i linje 
med hur jag i kapitel fem förstod intervjuade personers uttryck för 
förändrade förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder.   

Att Nils i intervjuutdragets senare del framstår som så pass tillfreds 
med att ligga till sängs och lyssna till talböcker och se på TV kan mot 
bakgrund av andra delar av intervjun också förstås som relaterat till att 
sängliggande innebar en slags frist från den närvaro av assistenter som 
krävdes vid andra typer av aktiviteter. I likhet med andra 
assistansanvändare framstod Nils som mycket nöjd med sina assistenter 
och med att överhuvudtaget ha tillgång till insatsen personlig assistans. 
Men Nils hörde också han till de personer som gav uttryck för att det kunde 
vara jobbigt att sällan få vara helt ensam eller ha möjlighet att träffa vänner 
utan att en assistent fanns i närheten. På det sättet kan Nils sägas befinna 
sig i ett slags dilemma där fler beviljade timmar med assistans å ena sidan 
skulle öka hans möjligheter att – även kvällstid – ägna sig åt aktiviteter 
utanför det egna hemmet, men å andra sidan minska hans möjligheter till 
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stunder utan assistenter i närheten. Mot den bakgrunden kan möjligheten att 
tillägna sig ett traditionellt pensionärsideal också förstås som en slags 
resurs som bidrar till att han kan uppleva sig som förhållandevis tillfreds 
med att ligga till sängs och på det sättet också få ”vara ifred” en stund.  
 
Varierande förhållningssätt 
Det i någon mån förändrade förhållningssätt till fritidsaktiviteter som 
beskrivits ovan skiljer sig från de fyra typer av förändrade förhållningssätt 
som behandlades i kapitel fem. Även om inte samtliga tjugo personer gav 
uttryck för de senare, var det inte heller någon som gav uttryck för motsatta 
förhållningssätt.  Det var med andra ord ingen som gav uttryck för att idag 
ta mindre hänsyn till det egna funktionstillståndet eller fästa större vikt vid 
arbetslivet, det egna utseendet och/eller vad folk tycker och tänker. När det 
gäller ”ett förändrat förhållningssätt till fritidsaktiviteter” är tillståndet ett 
annat. Flera av de intervjuade gav uttryck för att – till skillnad från Nils i 
intervjuutdraget ovan – fästa större vikt vid fritidsaktiviteter idag än 
tidigare, i den meningen att de beskrev sig som mer sysselsatta och 
upptagna av denna typ av sysselsättningar än då de var yngre.  Utsagorna 
kan ses som ett stöd för att en tillgång till flera olika typer av enhetliga 
uppfattningar om vad som hör till att i högre åldrar ägna sin tid åt (jfr 
Blaikie, 1997; Hockey & James, 2003) också kan öppna upp för flera 
”åldersadekvata” sätt att spendera sin tid utanför arbetsmarknaden. Att den 
ovan refererade 67-åriga kvinnan gav uttryck för att ännu inte uppleva sig 
ha nått fram till den ålder då ”man inte ska hålla på så mycket” pekar å 
andra sidan mot att dessa olika livsstilar inte alltid uppfattas som 
möjligheter som samtidigt står till buds, utan snarare som adekvata i olika 
åldrar. Sammantaget framträder en variation i intervjupersonernas utsagor 
om fritidsaktiviteter, och deras tillägnande av pensionärsideal, som inte på 
samma sätt återfinns när det gäller de förändrade förhållningssätt och 
normer som diskuterades i kapitel fem.  

Sammanfattning och reflektioner 

I detta kapitel har jag genom att visa på likheter mellan det fritidsaktiva och 
självförverkligande tredje-ålder-idealet och hur de intervjuade 
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pensionärerna beskrev och – som jag förstår det – också levde sina liv, 
belyst att det i vart fall inte framstår som orimligt att en pensionär med 
funktionshinder i dagens Sverige kan tillägna sig ett modernt och 
fritidsaktivt pensionärsideal på ett sätt som får som konsekvens att han eller 
hon faktiskt förhåller sig till, det vill säga utformar och lever sitt dagliga 
liv, på ett tredje-ålder-likt sätt. Vad kapitlet också pekar mot är att ett 
modernt pensionärsliv inte nödvändigtvis behöver förutsätta frånvaro av 
funktionsnedsättningar och hjälpbehov, så länge övriga förutsättningar 
finns där i tillräckligt hög grad. Ett liv med funktionsnedsättningar kan 
emellertid, som också framkommit, fortfarande vara och uppfattas som 
begränsat. Exempelvis finns det ännu brister i tillgänglighet och 
funktionsnedsättningar och sjukdomar kan i sig sätta gränser för 
möjligheten att leva på det sätt man skulle önska. Mot bakgrund av de 
bilder av moderna pensionärsliv med funktionshinder som presenterats 
framstår det dock inte som befogat att, såsom exempelvis Laslett (1996), 
framställa sjukdomar, funktionsnedsättningar och ett förhållandevis stort 
beroende av andra människor som förhållanden som innebär en ”naturlig”, 
given och fullständig utestängning från den tredje ålderns fritidsaktiva, 
självförverkligande livsstil. Vad de genomförda intervjuerna synliggör är 
att den gängse bilden av en modern tredje-åldrare saknar spår av det faktum 
att vi idag lever i ett samhälle som kan erbjuda relativt stora möjligheter att 
både leva med fysiska funktionsnedsättningar och vara delaktig i 
samhällslivet. Till det som bidragit till denna förändring hör en generell 
välfärdsutveckling, den tekniska utvecklingen, utvecklingen inom 
hjälpmedelsområdet samt en lagstiftning som bland annat omfattar 
bestämmelser om bostadsanpassning, rätt till hjälpmedel och Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). En viktig roll för 
utvecklingen har den kamp för ett bättre liv som förts av individer och 
grupper som själva definierar sig som funktionshindrade eller 
handikappade, spelat (Ekensteen 2000; Peterson, Ekensteen & Rydén 
2006). Resultatet ligger i linje med diskussioner inom medicinsk sociologi 
som går ut på att olika typer av praktiska förändringar och medicinska 
framsteg förändrat vardagslivet med kronisk sjukdom och öppnat upp för 
fler sätt att ”göra” kronisk sjukdom (Kelly & Field, 1998; Williams, 2000).  
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Pensionärslivets ”glömda” miljörelativitet 
För den som är det minsta insatt i handikappolitiska frågor borde det 
framstå som en självklarhet att det omgivande samhället kan ha stor 
betydelse för hur ett liv med fysiska funktionsnedsättningar gestaltar sig, 
oavsett hur gammal man är.  Men trots att funktionshinders miljörelativitet 
under de senaste decennierna stötts och blötts i ett stort antal diskussioner, 
rapporter och utredningar har pensionärslivets miljörelativitet eller 
funktionshinders miljörelativitet i åldrarna över 65 knappast diskuterats 
alls. Lika begränsat som intresset för handikappolitiska diskussioner tycks 
ha har varit i sammanhang där äldrefrågor behandlats, lika begränsat 
förefaller intresset för livet som ålderspensionär varit i 
handikappsammanhang (jfr Morris, 1993). Ett svar på att det blivit på det 
sättet kan, liksom när det gäller den behandlade åldergränsen i LSS och 
bilstödslagstiftningen, återfinnas i de senaste decenniernas 
handikappolitiska argumentation och strävanden mot ett mer jämlikt 
samhälle, ett samhälle där funktionshinder inte längre flätas samman med 
ålderdom (se kapitel två).  Bland personer och grupper som kämpat för att 
uppvärdera äldre människors status har det å andra sidan funnits en poäng i 
att fokusera på de ”icke funktionshindrade” pensionärerna, snarare än att 
engagera sig i handikappfrågor. Till följd av demografiska förändringar har 
det helt enkelt legat nära till hands att, såsom exempelvis nämnde Laslett, 
försöka uppdatera förlegade uppfattningar om äldres inkompetens genom 
visa på att dagens ålderspensionärer är lika vitala som yngre människor var 
några decennier tillbaka i tiden (Jönson, 2001).  

En ålderslös livsstil? 
I kapitlet har jag också diskuterat intervjupersoner som pionjärer som 
genom funktionsnedsättningar, sjukdomsdiagnoser, sin livsstil och sin 
kronologiska ålder utmanar det moderna och fritidsaktiva pensionärsideal 
som ofta framställs som helt utom räckhåll för pensionärer med mer 
påtagliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar (se t.ex. Laslett, 1996; 
von Sydow, 1999). Ett tillägnande av åldersnormer om att det som 
pensionär hör till att ägna sitt dagliga liv åt aktiviteter som resor, 
gymnastik, ideellt arbete, teater- och konsertbesök och olika typer hobbyer, 
i en livssituation som vanligtvis inte omfattas av den aktuella normen, 
förstås med andra ord kunna ha bidragit till intervjuade pensionärers sätt att 
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utforma sina liv.   
En alternativ tolkning skulle kunna vara att förstå de aktuella 

personerna som högst vanliga och tidstypiska individer som ägnar sig åt 
aktiviteter som anses normala och/eller attraktiva för människor i alla 
åldrar i dagens Sverige. På många sätt framstår det som rimligt att betrakta 
det sätt på vilket intervjupersonerna lever sina liv som ett tecken på att vi 
inte bara befinner oss i ett samhälle där funktionsnedsättningar inte 
nödvändigtvis behöver spela samma roll som tidigare, utan att vi också är 
på väg mot ett mer ålderslöst samhälle. Att de pensionerade 
intervjupersonerna, i likhet med många andra nutida ålderspensionärer, 
ägnar sig åt sådant som utlandsresande och idrott (SCB, 2006) ter sig i 
mångt och mycket som ett uttryck för att vi närmar oss ett tillstånd där 
människor i olika åldrar lever sina liv på ett ganska likartat sätt och där vad 
som är normalt och eftersträvansvärt i en viss ålder blir allt svårare att 
skilja från det normala och/eller ideala i andra åldrar. Tredje-ålder-
livsstilen framstår också på många sätt som ett symptom på ett livslopp i 
förändring där mellanåldern blir allt längre, på bekostnad av en allt kortare 
ålderdom, eller som ett uttryck för att allt fler åldrar omfattas av 
ungdomliga ideal (SCB, 2006; Öberg & Tornstam, 2001).  

Trots detta kan det finnas en poäng i att vara försiktig med att 
framställa det fritidsaktiva pensionärsidealet som sådant, liksom det faktum 
att många av dagens pensionärer lever tredje-ålder-lika liv, som ett uttryck 
för ett ålderslöst samhälle, eller en förlängd mellanålder.  På det sättet 
osynliggörs att den moderna ålderspensionären fortfarande i hög grad 
förväntas ägna sig åt dessa aktiviteter på heltid, medan människor tidigare 
under livsloppet snarare förväntas resa, idrotta och vara föreningsaktiva vid 
sidan om yrkesarbete eller studier. Tredje-ålder-aktiviteterna handlar ju om 
sådant som brukar refereras till som fritidsaktiviteter, det vill säga 
aktiviteter som fungerar som förströelse och avkoppling på den tid som blir 
över när yrkesarbete och mer grundläggande sysselsättningar som måltider 
och sömn är avklarade. På det sättet framträder tredje-ålder-idealet snarast 
som ett förhållandevis modernt sätt att ”ta lätt på livet” (jfr Hockey & 
James, 2003) Arbetslivet, som beskrivits som centralt för livsloppets 
institutionalisering och uppdelning (Hockey & James, 2003; Krekula, 
Närvänen & Näsman 2005) framstår fortfarande som något av en gräns 
mellan pensionärslivet och åldrarna dessförinnan. Först när, eller om, 
yrkesarbete uppfattas som lika typiskt för livet mellan 65 och 100 som i 
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exempelvis 35-årsåldern, är det därmed rimligt att tala om att ett avgörande 
steg mot ett ålderslöst samhälle tagits, eller att gränserna mellan livsloppets 
senare faser på allvar börjat suddas ut.  

Hur modernt är det moderna pensionärsidealet? 
Det är också värt att fundera över hur modernt det fritidsaktiva 
pensionärsidealet är. I en studie av ”hur åldrandet och ’de äldre’ beskrivits 
av de två svenska pensionärsorganisationerna PRO och SPF och av aktörer 
i deras omgivningar under perioden 1941-1995” (Jönson, 2001, s. 13) 
belyser Jönson hur en tolkningsram om att äldre människor ska hålla sig 
aktiva och sysselsatta utvecklades i svenska pensionärstidningar från och 
med 1950-talet. Jönson beskriver idén om aktivitet, som formulerades i 
kampanjer om värdet av äldres arbete, i pensionärsorganisationernas 
sociala verksamheter samt i en omdaning av äldreomsorgen, som förankrad 
i medicinsk vetenskap och samtida gerontologi. Jönson belyser också hur 
en ny tolkningsram om aktivitet – hälsoramen – från slutet av 1970-talet 
vidareutvecklade idén om aktivitet genom ett hälsotänkande.  

Men det framstår också som relevant att betrakta tredje-ålder-
idealet som en del av ett aktivt fritidsideal som började utvecklas 
förhållandevis långt tillbaka i tiden, men som i Sverige fick sitt genombrott 
i samband med införandet av arbetstids- och semesterlagstiftningar. I 
artikeln Fritid som idé, struktur och praktik: rätten till lättja eller friluftsliv 
i folkhemmet skriver Eskilsson (2000) om hur idén om den aktiva fritiden 
handlade om att befolkningen skulle använda sin ledighet på ett sätt som 
var nyttigt och meningsfullt både för den enskilde och för samhället. Att 
”den passiva, lata eller kontemplativa ledigheten inte ingick i fritidens idé” 
(s. 39) var ett budskap som tydligt förmedlades vid en utställning i Ystad 
1936, vars syfte var att åskådliggöra fritidens idé för den tidens svenska 
medborgare. Det som fritidens sociala ingenjörer mest av allt förespråkade 
på 1930- och 1940-talen var ett hälsosamt friluftsliv och den aktiva fritiden 
i form av sport, idrott och friluftsliv kom så småningom att få ett starkt 
statligt och kommunalt stöd. I takt med konsumtionssamhällets framväxt 
har fritidsidealen kommit att genomgå en del förändringar, både när det 
gäller innehåll och omfattning. Som Eskilsson kommenterar kan 
fritidsprodukter och den egna fritiden idag vara minst lika betydelsefullt för 
den egna identiteten som det tidigare var att ha ett visst arbete.  Ur det 
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perspektivet kan det också ses som ännu viktigare idag än tidigare att ha 
möjlighet att ägna sig åt tidstypiska fritidsaktiviteter. Och för dagens (och 
framtidens) pensionärer öppnar sig en ny väg att uppnå status trots en 
position utanför arbetsmarknaden: genom en aktiv och attraktiv 
fritidslivsstil, och genom konsumtion (Gilleard & Higgs, 2000; Priestley, 
2003).  

Att det såsom det moderna tredje-ålder-idealet implicerar skulle 
vara eftersträvansvärt att ägna sig åt olika typer av fritidsaktiviteter under 
den tid av livet som inte ägnas åt yrkesarbete framstår således som en idé 
som fick sitt genomslag under förhållandevis modern tid. Än modernare 
framstår fritidens nuvarande betydelse som status- och identitetsmarkör. 
Men att det i praktiken skulle vara så modernt som det ofta framställs att 
som pensionär ägna sig åt tidstypiska fritidsaktiviteter kan däremot 
ifrågasättas. Åtminstone när det gäller de mer välbeställda pensionärerna. 
Redan 1968 var nämligen andelen utövare av olika fritidsaktiviteter större 
bland pensionärerna i socialgrupp ett, än i socialgrupp ett i sin helhet 
(Lundahl, 1971). Och redan så tidigt som 1950 kallades pensionärerna för 
”den nya fritidsklassen” (Gaunt, 1992, s. 8). 

Det som i praktiken är det riktigt moderna med dagens 
pensionärsliv är kanske det som detta kapitel pekar mot, det vill säga att 
funktionsnedsättningar inte på samma sätt som tidigare behöver utgöra ett 
hinder för att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Det riktigt nya är kanske att det 
idag finns fler ålderspensionärer än någonsin som har möjlighet att leva 
fritidsaktiva, eller relativt fritidsaktiva, tredje-ålder-liv med förhållandevis 
omfattande funktionsnedsättningar. Att den äldre befolkningens (60+) 
förmåga att klara olika typer av vardagliga aktiviteter ökat sedan 1980-
talet, samtidigt som hälsotillståndet inte tycks ha förbättrats nämnvärt, 
pekar i den riktningen, liksom mot betydelsen av hjälpmedel och en mer 
anpassad omgivning (SCB, 2006). Det är dock svårt att utläsa en sådan 
entydig tendens utifrån befintlig statistik rörande funktionshindrades 
levnadsförhållanden (SCB, 1992, 2003). Enligt uppgifter från SCB ökade 
exempelvis andelen svårt rörelsehindrade och hjälpberoende i åldrarna 65-
84 år som vid minst 20 tillfällen under det senaste året antingen ”strövat i 
skog och mark” eller ”tagit nöjes- och motionspromenader av annat slag (ej 
i samband med vanliga matinköp och liknande)” under 1990-talet. Även 
andelen som besökt restaurang (pub, kafé) ökade något. Å andra sidan 
ligger andelen som genomfört en semesterresa under senaste året eller gått 
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på bio eller teater ungefär konstant under den studerade tidsperioden. Några 
uppgifter om vad de senaste årens möjligheter att behålla personlig 
assistans efter 65 på ett generellt plan betytt för den aktuella gruppens 
livsstil och levnadsförhållanden har inte kunnat återfinnas.  
 
I kapitlets avslutande diskussionskapitel återkommer jag till åldersnormer 
om att ”skaffa sig ett liv” i en viss ålder och ”ta lätt på livet” när vi når en 
annan. Där riktas också en mer kritisk blick mot det moderna 
pensionärsideal som stått i fokus i detta kapitel. I nästa kapitel vänder vi 
istället blicken bland annat mot hur intervjupersonerna beskrev sin 
upplevda ålder samt mot hur vissa förändringar av det egna hälso- och 
funktionstillståndet ålderskodades under intervjuerna.   
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8 

 Upplevd ålder, ålderskodade 
funktionstillstånd och frånvarande 

åldersnormer  

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. I fokus för den första delen står 
upplevd eller subjektiv ålder. Avsnittet baseras i huvudsak på 
intervjupersonernas respons på frågan: ”Upplever du dig som äldre eller 
yngre än andra människor i samma ålder generellt?” och på det samtal om 
upplevd ålder som följde därefter. Den resterande delen av kapitlet är 
inriktat på åldersnormers betydelser för människors upplevelser av det egna 
hälso- och funktionstillståndet och av sig själva.  Utgångspunkten för den 
andra delen är intervjupersoners ålderskodning av vissa funktionstillstånd 
samt av vissa förändringar av det egna funktionstillståndet som ägt rum 
under senare tid, det vill säga hur vissa funktionsförändringar, krämpor 
eller symptom beskrevs som ålders- eller åldranderelaterade. Kapitlets 
tredje del ägnas åt att försöka förstå varför intervjuerna inte i någon större 
utsträckning bekräftade befintliga teorier och empiriska studier som pekar 
mot att en relativ hög ålder kan innebära att människor som lever med 
funktionsnedsättningar upplever sig som mer funktionsmässigt vanliga, 
mindre stigmatiserade eller på annat sätt on time än i yngre åldrar.  

Upplevd ålder bland människor som lever med 
funktionsnedsättningar och sjukdomar 

Som framkom i kapitel två visar en rad kvantitativa och kvalitativa studier 
att många, särskilt de som befinner sig i 50-årsåldern eller över, upplever 
(eller beskriver) sig själva som yngre än sin kronologiska ålder, eller i varje 
fall inte som gamla eller äldre (t.ex. Biggs, 1993; Bowling et al., 2005; 
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Hurd, 1999; Paoletti, 2004; Öberg & Tornstam, 2001). Samtidigt finns det 
teorier som pekar mot att människor som lever med funktionsnedsättningar 
och kroniska sjukdomar har begränsade möjligheter att känna sig unga eller 
känner sig gamla ”i förtid”. Eller, för att vara med precis: att såväl 
nytillkomna funktionsnedsättningar som mötet med en funktionshindrande 
omgivning ”utan tvivel” kan bidra till att man känner sig äldre, även vid en 
relativt låg (kronologisk) ålder (MacFarlane, 2004, s. 190), att ”förmågan 
att vara ung kräver ett relativt gott hälsotillstånd” (Öberg och Tornstam, 
2001, s. 27, min översättning) samt att människor som lever med 
funktionsnedsättningar och funktionshinder skulle sakna de möjligheter 
som andra har att välja en ungdomlig åldersidentitet genom sin livsstil 
(Priestley, 2006). Även diskussioner om att vi mäter vår ålder genom att 
jämföra våra kroppars utseende med andras (Öberg, 2005) pekar mot 
svårigheter att känna sig ung med (synliga) funktionsnedsättningar. 
Empiriska studier som bekräftar eller ifrågasätter dessa teorier lyser nästan 
helt med sin frånvaro (se dock Jeppsson Grassman, 2005, som helt kort 
berör detta ämne).  

 
Men hur beskrev då intervjupersonerna sin upplevda ålder? Och hur 
framträdde möjligheterna att känna sig ung eller ”inte gammal” med 
funktionsnedsättningar och sjukdomsdiagnoser i intervjuerna?  

Relativt ung, inte gammal, inte äldre eller lagom gammal   
En vanlig första respons på frågan om man upplevde sig ”som yngre eller 
äldre än andra människor i samma ålder generellt” var ”yngre”. Av de 
sammanlagt 16 personer som fick denna fråga uttryckte sig sex mer eller 
mindre exakt på detta sätt: ”yngre” (två personer), ”mycket yngre”, ”nog 
yngre”, ”nästan yngre”, ”ja inte fasen känner jag mig äldre /…/ jag känner 
mig inte som någon 65-åring” (sagt av en 65-åring).  

Lars (64 år) stod ut bland de intervjuade genom att svara: ”nog 
äldre /…/ ibland känner jag mig, ja jag känner nog mig äldre. Jag känner 
nog mig äldre än andra i min egen ålder. Ja det gör jag”. Lars var för övrigt 
den intervjuperson som inte använde något hjälpmedel vid förflyttningar. 
För mig som betraktare var Lars funktionsnedsättning helt osynlig. En 
annan intervjuperson gav som inledande svar ”ja kroppsligt så är jag väl 
mer försliten, men inte annars".  En person avstod från att svara på frågan 
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med hänvisning till att: ”jag träffar så lite andra människor i äldre åldrar så 
jag vågar faktiskt inte säga”. De övriga svarade på ett sätt som jag tolkar 
som att de antingen upplevde sig som relativt unga, som ”inte gamla” eller 
som lika gamla som sin kronologiska ålder. Så här uttryckte de sig: ”ganska 
ung”, ”jag känner mig som en tonåring fortfarande”, ”det gör väl inget om 
man har barnasinnet kvar”, ”jag känner mig precis lagom gammal”, ”jag 
känner mig inte gammal” (två personer), ”jag känner mig i alla fall inte 
äldre än 65” (sagt av en 65-åring).  

Eftersom en av studiens teoretiska utgångspunkter är att vi upplever 
(det vi uppfattar som) verkligheten, inklusive oss själva, genom våra 
tolkningar är det dock inte bara av intresse att konstatera att 
intervjupersonerna, trots funktionsnedsättningar och sjukdomsdiagnoser, 
beskrev sig, och som jag förstår det också upplevde sig, som unga eller 
”inte gamla” – kanske inte jämt och ständigt, men i alla fall ibland. Det är 
också av intresse att utforska hur människor som lever med 
funktionsnedsättningar kan komma till en sådan slutsats, det vill säga vad 
det kunde innebära för de intervjuade att känna sig relativt ung eller ”inte 
gammal”.  

Olika sätt att beskriva den egna åldersupplevelsen 
Vid analysen av intervjuerna har jag sorterat olika sätt att beskriva sin 
upplevda ålder som förekom i intervjuerna i sex typer: 
 

Genom att skilja mellan hur gammal man upplever sig fysiskt,  
kroppsligt och själsligt, mentalt. 
 
Genom att relatera till den egna livsstilen och det egna sättet 
att vara.  
 
Genom att relatera till en oförmåga att förstå att man har 
åldrats.  
 
Genom att jämföra det egna utseendet med tidigare 
generationers utseende.  
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Genom att relatera till sig själv som ”inte sjuk”.  
 
I många av intervjuerna förekom flera av de uppräknade sätten att beskriva 
den egna åldersupplevelsen och olika typer av beskrivningar kunde ingå i 
ett och samma uttalande.  
 
Genom att skilja mellan hur gammal man upplever sig fysiskt, 
kroppsligt och själsligt, mentalt  
Ett bland de intervjuade personerna vanligt förekommande sätt att beskriva 
sin åldersupplevelse var att, i likhet med personer med synskada och 
kronisk sjukdom som Jeppsson Grassman (2005) intervjuade, skilja mellan 
å ena sidan kroppslig, fysisk ålder och å andra sidan själslig eller mental 
yngre ålder. I redovisningen ovan skymtar ett exempel på detta (”ja 
kroppsligt så är jag väl mer försliten, men inte annars”). Ett annat exempel 
på en intervjuperson som beskrev sin upplevda ålder på det sättet var Lars, 
som ovan refererades till som ett undantag bland de intervjuade genom att 
svara ”äldre” på frågan om han upplevde sig som yngre eller äldre ”än 
andra människor i samma ålder generellt”. När svaren presenteras så 
kortfattat som de gjorde ovan står Lars ut som unik bland de sexton. Men 
om hänsyn tas till längre sekvenser av de intervjuades uttalanden blir bilden 
en annan. Så här utvecklade Lars sitt svar:  
 

Lars: Det är inte huvudet alltså, det är inte själen och så va. För jag 
har mycket sprall i mig på det sättet, och är fortfarande mycket 
nyfiken på livet. Jag tycker; jag har mycket att uppleva fortfarande. 
Men kroppen är trött. Det är den faktiskt. Kroppen är trött. 
Annika: Ja. Det är den här tröttheten som du känner? 
Lars: Ja, och det är nog inte bara den här konstiga tröttheten, utan 
det är nog fysiskt. Jag känner mig sliten helt enkelt alltså.  

 
Även om inte Lars ordagrant sade att han mentalt och själsligt kände sig 
rätt ung, är det så jag förstår de inledande raderna i intervjuutdraget. Det 
innebär att samtliga som svarade på frågan om sin upplevda ålder, gav 
uttryck för att på något plan uppleva sig som relativt ung, inte gammal eller 
lagom gammal.  Till de (nio) som inte på eget initiativ gav uttryck för en 
diskrepans mellan upplevd fysisk och själslig eller mental ålder ställde jag 
en följdfråga i syfte att få veta hur man såg på det egna hälso- och 
funktionstillståndets betydelse för hur gammal man kände sig. Samtliga 
svarade att funktionsförmågan eller den motsträviga kroppen – 
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formuleringarna varierade – inte hade något att göra med hur gamla de 
kände sig, eller med hur gamla de kände sig mentalt eller själsligt. Flera 
kommenterade, såsom Lars, att man visst kunde uppleva sig som gammal 
eller sliten ”rent fysiskt”, till och med äldre än sin kronologiska ålder, men 
att detta inte hade att göra med hur gammal man för övrigt kände sig. 
Birgitta (68 år), som på den inledande frågan svarat ”ja, jag känner mig nog 
ganska ung” hörde till dessa:   
 

Annika: /…/för att frågan är om det har någon betydelse, ens 
fysiska tillstånd, för hur man känner sig? 
Birgitta: Jo det är klart, ibland kan jag känna mig som jag vore 
hundra va. 
Annika: När inte kroppen 
Birgitta: När man är riktigt trött och sådär nere. Men jag tror inte, i 
själva sinnet tror jag inte att jag känner mig inte äldre än någon 
annan i min ålder som är frisk, det tror jag inte. Det är ju rent 
fysiskt bara man känner sig äldre ibland. 
 

Att människor kan skilja mellan kroppsligt och själsligt åldrande är i sig ett 
känt fenomen. Det har diskuterats av en lång rad författare och utgör en 
central del av den omtalade teorin om åldrandemasken (Featherstone & 
Hepworth, 1991). Möjligheten att skilja mellan kroppslig och själslig ålder 
har också kommenterats som något av en tillgång för den vars kropp 
uppfattas som gammal i ett samhälle där ungdomlighet är ett ideal. Eller, 
som Hockey och James (2003) uttrycker det: ”Though the body cannot be 
moulded to represent a desired chronological age, it can at least be 
referred to as something that belies the ’true self’ which remains ’young at 
heart’” (s. 110). Till skillnad från denna studie som pekar mot möjligheten 
att känna sig fysiskt gammal inombords (t.ex. trött och sliten) och samtidigt 
känna sig själsligt eller mentalt relativt ung, tycks tidigare diskussioner 
företrädelsevis ha varit koncentrerade på en avsaknad av överensstämmelse 
mellan en yttre, fysisk, kroppslig ålder och en inre, upplevd själslig (se t.ex. 
Biggs, 1997; Featherstone & Hepworth, 1991). Mot bakgrund av de 
genomförda intervjuerna framstår det som relevant att tala om en 
diskrepans mellan olika typer av upplevda, inre åldrar: upplevd fysisk eller 
kroppslig ålder och upplevd själslig eller mental ålder, där den ena 
åldersupplevelsen inte behöver överensstämma med den andra.  
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Genom att relatera till den egna livsstilen och det egna sättet att 
vara 
Ett annat sätt att beskriva sin upplevda ålder som förekom i intervjuerna 
var att relatera till den egna livsstilen eller det egna sättet att vara. Till de 
personer som beskrev sig som relativt unga eller ”inte gamla” på det sättet 
hörde Bertil (70 år). Som framkom i förra kapitlet hade Bertil i 40-
årsåldern fått en MS-diagnos (en diagnos som han själv inte var övertygad 
om att den stämde) och relativt nyligen diagnosen diabetes. När Bertil 
beskrev sig själv som ”mycket yngre” hänvisade han till sin aktiva livsstil:  
 

Annika: Hur känner du dig som själv, som yngre eller äldre än som 
människor i din ålder generellt? 
Bertil: Mycket yngre [svaret kommer omedelbart] faktiskt för att 
jag har väl en fördel mot många att jag har alltid varit väldigt aktiv 
och vill hålla på med någonting. Och det tror jag är rätt så bra.  Sitta 
och stirra in i väggen det är det värsta jag kan tänka mig.  
Annika: Nej det låter  
Bertil: Därför vill jag inte hamna på någon sådan där institution. 
Jag har ju sett på de här ställena, de sitter i sina rullstolar och sover. 
Vad fan väntar de på? Nej jag vill göra saker tills jag dör och bara 
ramlar ihop. Och därför så känner jag mig nog lite yngre. Och efter 
en sådan här resa som jag gjort nu.  
 

I Bertils beskrivning av sin upplevda ålder i intervjuutdraget ovan fungerar 
den Finlandskryssning med de före detta arbetskamraterna som han hade 
återvänt ifrån dagen före intervjun som ett exempel på hans aktiva liv (”en 
sådan här resa som jag gjort nu”). Men i intervjun i sin helhet framträdde 
Bertil, som belystes i föregående kapitel, över lag som en aktiv person, till 
och med som en ganska typisk ”framgångsrikt åldrande” pensionär i tredje 
åldern (Laslett, 1996). Som också framkom i föregående kapitel utgjorde 
Bertil på det sättet inget undantag bland intervjupersonerna. Till skillnad 
från Priestleys (2006) kommenterade teori om att människor som lever med 
funktionsnedsättningar skulle sakna de möjligheter som andra har att välja 
åldersidentitet genom sin livsstil, pekar således intervjuerna mot att det i 
dagens Sverige kan vara möjligt att som ålderspensionär med fysiska 
funktionsnedsättningar bygga en ungdomlig åldersidentitet på en aktiv, 
”ungdomlig” livsstil. Till detta ska läggas att Bertil inte framstod som 
nödgad att ta avstånd från en identitet som funktionshindrad för att känna 
sig ”mycket yngre”, vilket han skulle ha varit för att stödja Priestleys 

  196  



resonemang. Exempelvis var Bertil aktiv i två olika handikappföreningar. 
Bertil berättade också om hur han deltagit i olika kollektiva insatser för att 
förbättra villkoren för människor med funktionshinder i hemkommunen.  

Bland de personer som relaterade till den egna livsstilen och det 
egna sättet att vara i sina beskrivningar av hur gamla de kände sig, finns 
också exempel på att det inte nödvändigtvis behöver krävas en särskilt 
aktiv livsstil, något utpräglat successful ageing, för att uppleva sig som 
relativt ung. Som ett utdrag ur intervjun med fyrabarnsmamman Birgitta 
pekar mot kan en sådan upplevelse även handla om att uppfatta sig själv 
som en person som, tack vare barn och barnbarn, ”hänger med i vad som 
händer och sker”:  
 

Birgitta: Njaa, jag känner mig nog ganska ung. Men det beror nog 
på barnen och barnbarnen. Man hänger ju med liksom i vad som 
händer och sker på det viset, mer än om man inga barn hade, tror 
jag  
Annika: Nej för jag tror  
Birgitta: Ja man kan höra åsikter ibland. Då tänker man, det där 
låter ju sådär gnälligt, gaggigt och [skrattar]. 

 
Genom att relatera till en oförmåga att förstå att man har åldrats  
Ett sätt att beskriva den egna åldersupplevelsen som förekom i några av 
intervjuerna var att hänvisa till en slags oförmåga att på ett plan riktigt 
förstå att man åldrats. Intervjupersonerna beskrev sig i dessa fall som att de 
kände sig relativt unga eller inte gamla i förhållande till hur gamla de 
samtidigt ”insåg” att de var, eller ibland kunde slås av att de var. Så här 
formulerade sig exempelvis Hans (65 år): 
 

Annika: /…/Uppfattar du dig som yngre eller äldre än andra 
människor i din ålder generellt? 
Hans: Det vet jag inte. Det var en bra fråga. Det var en intressant 
fråga. Nej men du förstår, på senare tid har jag börjat fundera på 
detta ibland. Nej men jag känner mig som tonåring fortfarande va. 
Men det är jag ju inte. Det upptäcker jag plötsligt då när mitt 
barnbarn som är tjuguett år ringer och säger: ”Farfar, kan inte vi gå 
ut och käka middag?” ”Jovisst det kan vi väl göra.” Då så tänker 
jag: ”Fasen, hon är ju tjuguett år och det är inte jag längre.” Men vi 
umgås ju på samma premisser, tycker jag va. Men det gör väl 
kanske naturligtvis inte de. För det tror jag ju inte. /…/  
 

Andra uttryckte att: ”jag har aldrig märkt att jag blivit äldre, jag undrar var 
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tiden har tagit vägen”, ”jag fattar inte riktigt att jag är så gammal” och ”det 
är svårt att förstå att jag blivit så gammal”.   
 
Genom att jämföra det egna utseendet med tidigare generationers 
utseende  
En av intervjupersonerna beskrev den egna åldersupplevelsen bland annat 
genom att jämföra sig med tidigare generationer och deras kronologiska 
ålder när de såg lika gamla ut som han själv gör idag.  Vid sidan av att 
hänvisa till en inre upplevelse av relativ ungdomlighet presenterade Nils 
(63 år) denna typ av beskrivning:   
 

Annika: Får man fråga, upplever du dig som yngre eller äldre än 
andra människor i din ålder generellt? 
Nils: Ja, jag känner mig inte så lastgammal egentligen. Så att jag 
har svårt att säga det. Det måste nog andra avgöra. Men här inne 
tycker jag inte att jag känner mig så gammal, utan jag känner mig 
nog yngre då.  
Annika: Jag tycker det är lite roligt. Jag undrar om vi alla känner 
oss yngre. Har du alltid känt dig yngre än  
Nils: Jag har nog svårt att hänga med, för jag har kort på min pappa 
och mamma som står här inne och det är när han fyller fyrtio år. 
Han ser ut som han skulle vara i min ålder ungefär. Jag tycker att de 
såg så väldigt gamla ut. Så att nu när man ser folk och försöker 
tänka efter hur gammal den är, ja då är de kanske åttio och ser ut 
som en sextioåring /…/ 

 
Som jag förstår intervjuutdraget ovan är det inte bara sig själv som Nils 
upplever som utseendemässigt relativt ung genom jämförelser med ett mer 
”ålderdomligt” yttre hos i detta fall föräldrarna. Även andra samtida 
personers kronologiska åldrar händer det att han missbedömer genom att 
använda tidigare generationers åldersmässiga utseende som referensram 
(”Så att nu när man ser folk och försöker tänka efter hur gammal den är, ja 
då är de kanske åttio och ser ut som en sextioåring”).  Nils utsaga är 
intressant därför att den å ena sidan stödjer Öbergs (2005) kommenterade 
resonemang om att vi mäter vår ålder genom att jämföra våra kroppars 
utseende med andras. Å andra visar Nils på att det finns möjlighet att 
jämföra sig med ett vitt spektrum av utseenden. 
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Genom att relatera till en upplevd samhörighet med 
(kronologiskt) yngre personer 
I några av intervjuerna förekom ett sätt att tala om den egna 
åldersupplevelsen som innebar att man beskrev sig som förhållandevis ung 
genom att relatera till en upplevd samhörighet med kronologiskt yngre 
personer i den egna umgängeskretsen eller på arbetsplatsen. Exempelvis 
relaterade Barbro (61 år) sin själsligt relativt unga subjektiva ålder till att 
hon kom så bra överens med de personer i 35-40-årsåldern som hon 
brukade umgås med:   
 

Alltså jag säger så här att det beror inte så mycket på skalet, det 
beror inte på hur gammal man är utan på hur man är gammal. Alltså 
jag känner mig som, jag brukar skämtsamt säga: ”Ja jag känner mig 
som trettiotvå.” ”Varför just trettiotvå?” ”Jag tycker det är en 
jättebra ålder”, säger jag. Trettiotvå upp till fyrtio, upp till fyrtio 
femtio var jättebra. Ja alla åldrar har varit bra, men jag vill inte bli 
äldre. Nu är det bara skalet som blir äldre. I själen är jag inte 
sextiett år utan jag är yngre. Jag känner det. Jag märker det för jag 
umgås väldigt mycket med dom som är trettiofem, fyrtio år. Jag 
kommer väldigt bra överens med dem /…/  

 
Genom att relatera till sig själv som ”inte sjuk”   
De hittills redovisade sätten att beskriva den egna åldersupplevelsen liknar 
varandra på det viset att de helt eller delvis handlar om att relatera till 
aspekter av den egna personen och det egna livet som inte alls har med 
hälso- och funktionstillstånd att göra. Men i ett par av intervjuerna förekom 
ett sätt att beskriva sig själv som ”inte gammal” som, i linje med de 
kommenterade teorierna (MacFarlane, 2004; Priestley, 2006; Öberg & 
Tornstam, 2001), omfattade en uppfattning om sjukdom som något som 
innebär att man känner sig gammal. Detta till skillnad från hur man själv, 
trots funktionsnedsättningar och sjukdomsdiagnoser, kände sig. Mona (68 
år) som använde rullstol vid förflyttningar och som under intervjun 
berättade för mig att hon fått diagnosen polio i barndomen, diagnosen 
ischias i 55-årsåldern och under det senaste decenniet opererats för en 
livshotande (tredje) sjukdom, beskrev sin åldersupplevelse på detta sätt: 56

  
Annika: Upplever du dig själv som äldre eller yngre än andra 

                                                 
56 Ischias (n.d.): ”smärtor i nedre extremiteten oftast utstrålande från ländryggen ned i 
foten” 
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människor i samma ålder generellt?  
Mona: Neej, jag tycker, jag känner mig inte gammal/Längre avsnitt 
utelämnat/Alltså så länge man kan vara igång och glädja sig och se 
framåt lite. Det tror jag, man måste ha något att se fram emot och 
planera även om det bara är småsaker. För gör man inte det, då tror 
jag att man bara sätter sig. Det tror jag faktiskt. Och det kan väl 
naturligtvis, om människor blir sjuka och sådär och inte orkar, då 
kan jag förstå att, då tror jag att man känner sig gammal.  
Annika: Men vad ska hända för att du ska känna dig att du är sjuk 
då? 
Mona: Jaa, ja jag vet inte egentligen. Ja att det blir något med 
hjärtat [skrattar] eller något sådant. 

 
Vad utdraget ur intervjun med Mona tyder på är att det är fullt möjligt att 
vara 65+, själv ha flera sjukdomsdiagnoser, att omfatta en uppfattning om 
sjukdom som något som gör att man känner sig gammal, men ändå inte 
uppleva sig själv som vare sig sjuk eller gammal.  

Mona var inte den enda intervjupersonen som handskades med 
begreppen frisk och sjuk på ett sätt som framstod som ytterst intressant. 
Exempelvis förekom det gamla välbekanta uttrycket ”Man får vara glad så 
länge man är frisk” vid ett par tillfällen, uttalat med självklarhet av 
personer med så kallade kroniska sjukdomar.57 Kerstin – med diagnosen 
polio och en av de intervjuade med personlig assistans – hörde till dem som 
använde uttrycket i anslutning till att jag frågade henne om hur hon såg på 
framtiden (”alltså man ser ju så många människor, det tillstöter så många 
saker, så jag säger: huvudsaken är så länge man får vara frisk”). Samma 
person som under en sekvens av intervjun beskrev sig själv som ”frisk”, 
kunde dessutom under en annan del av intervjun beskriva sig som ”inte 
frisk” eller som inte tillhörande ”de friska”.  Ett av åtskilliga exempel på 
detta kan hämtas ur intervjun med Eva.  Så här uttryckte hon sig i den 
sekvens av intervjun som följde efter frågan om hon upplevde sig som 
”äldre eller yngre än andra människor i samma ålder generellt”:  
 

Annika: Så att det här att du sitter i rullstol eller så här det påverkar 
inte att du känner dig gammal av det eller så? 
Eva: Nej det gör jag inte /…/ men att jag menar att det är väl så här 

                                                 
57 En av de intervjuade kommenterade å andra sidan just detta talesätt som 
problematiskt genom att befästa en syn på människors hälso- och funktionstillstånd som 
avgörande för den egna livskvaliteten.   
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att bara man får vara frisk så är väl åldern inte så farlig. Utan man 
lever ju med och blir ju en dag äldre för var dag som går. 
Annika: Ja. Och du upplever dig som frisk ändå, du upplever dig 
inte som sjuk? 
Eva: Nej, eftersom fysiken har ju varit med mig och jag har inte 
varit mycket sjuk. Det jag har lidit mest av det är ju maginfluensa 
och sen hade jag väl besvär med min hals hade jag.  
 

Under en annan intervjusekvens uttryckte Eva: ”Visst, hade man varit frisk 
så hade väl det varit trevligt det med naturligtvis.”   

Men samtidigt som många omväxlande beskrev sig själva som 
”friska” och ”inte friska” var de intervjuade enhetliga på det sättet att ingen 
på en direkt fråga menade att de för närvarande kände eller upplevde sig 
som sjuka. Att ”bli sjuk” eller ”få en sjukdom” var däremot något som flera 
(i likhet med Mona och Eva i intervjuutdragen ovan) talade om som ett 
eventuellt framtidsscenario, eller som något som man tidigare upplevt sig 
som. Ett par menade att de känt sig sjuka under en period i anknytning till 
att man fått ”sin sjukdom” (t.ex.: ”ja de första fem åren kan jag säga att då 
var jag sjuk, för då kände jag mig sjuk både psykiskt och fysiskt om man 
säger så. Men sen dess har jag ju egentligen inte känt mig sjuk”).  

Orsaken till att man inte kände sig sjuk beskrevs bland annat på 
följande sätt: ”alltså jag får ju inte feber och jag kan äta all sorts mat”, ”jag 
tycker att jag fungerar i stort sett som vanligt, det är bara att jag sitter i min 
rullstol och att jag blir trött och sådär”, ”för att allt fungerar ju i stort sett, 
med hjälp, men jag tycker att det går rätt så bra”, ”det gör jag inte. Jag vet 
att det är vissa saker som jag inte kan göra, men det har jag accepterat på 
något vis.”, ”Nej: förkyld, feber”, ” För det är ju inte samma sak att man är 
sjuk bara för att man sitter i rullstol”.  

Eftersom flera av intervjupersonerna var handikappolitiskt 
engagerade tolkade jag först beskrivningarna av sig själv som ”inte sjuk” 
uteslutande som ett tecken på att man anammat vad som skulle kunna 
kallas ett handikappaktivistiskt sätt att förhålla sig till funktionshinder som 
skiljt från sjukdom (de Wolfe, 2002).58 Några av de intervjuade gav också 
uttryck för ett sådant medvetet ställningstagande. En alternativ tolkning är 
emellertid att intervjupersonernas användning av begreppen frisk, inte frisk 
och sjuk är uttryck för att hälso- och sjukdomstillstånd (i likhet med ålder) 
kan definieras på en rad olika vis, samt att gränsen mellan vem eller vad 
                                                 
58 Se även citat i kapitel fyra (Ratzka & Elmén, 1986, november). 
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som ska räknas som sjuk(t) eller frisk(t) kan dras på många olika sätt 
(Billig et al. 1988; Stahl & Rupp Feller, 1990). Intervjupersoners utsagor 
om sig själva som friska ligger för övrigt i linje med tidigare studier som 
visat att personer som har långvariga sjukdomar kan uppfatta sin hälsa som 
på det hela taget god (Albrecht & Devliger, 1999; Gabe, Bury & Elston, 
2004). 
 
I avsnitten ovan har tyngdpunkten legat på intervjupersonernas 
beskrivningar av sina åldersupplevelser. Dessa förstås som exempel på att 
en upplevelse av sig själv som relativt ung eller ”inte gammal” kan ha 
många olika innebörder. Personernas beskrivningar pekar med andra ord, 
till skillnad från de kommenterade teorierna, mot att det finns en rad olika 
möjligheter för människor som lever med funktionsnedsättningar att 
uppleva sig på det sättet.  

Varför känna sig yngre? 
En relevant fråga i sammanhanget, som hittills bara berörts helt kort, är 
förstås varför människor överhuvudtaget ger uttryck för att känna sig – 
eller upplever sig – unga, yngre än sin kronologiska ålder eller ”inte 
gamla”. Det svar som ovan kommenterats är att ungdomlighet är ett 
inflytelserikt kulturellt ideal och därmed också något som människor gärna 
identifierar sig med. Men fenomenet kan också tolkas som uttryck för att 
människor har svårt att känna igen sig i enhetliga eller stereotypa 
uppfattningar om hur det hör till att vara då man uppnått en relativt hög 
ålder eller som sätt att bemöta och undvika åldersdiskriminering (Ginn & 
Arber, 1993; Laslett, 1996).  
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Ålderskodning av vissa specifika funktionstillstånd – 
och funktionsförändringar  

I stycket om hur intervjupersoner beskrev sin upplevda ålder genom att 
skilja mellan å ena sidan upplevd kroppslig, fysisk ålder och å andra sidan 
upplevd själslig eller mental yngre ålder – framkom att några gav uttryck 
för upplevelser av att känna sig kroppsligt eller fysiskt gamla, till och med 
avsevärt äldre än sin kronologiska ålder.  

Ålderskodade tillstånd 
Vi ska nu titta närmare på vilka funktionstillstånd det var 
intervjupersonerna ålderskodade – eller kanske snarare ”gammalkodade” – 
när de gav uttryck för upplevelser av att känna sig fysiskt eller kroppsligt 
gamla. Så här uttryckte sig sammanfattningsvis de aktuella personerna:  
 

Jo det är klart, ibland kan jag känna mig som jag vore hundra va 
/…/ När man är riktigt trött och sådär nere. 

 
Ja kroppsligt så är jag väl mer försliten, men inte annars. 

 
Men kroppen är trött. Det är den faktiskt. Kroppen är trött/…/det är 
nog inte bara den här konstiga tröttheten, utan det är nog fysiskt. 
Jag känner mig sliten helt enkelt alltså. 

 
Till detta kan läggas tillstånd som associerades med att vara, eller känna 
sig, gammal – utan att det handlade om den egna aktuella 
åldersupplevelsen: 
 

Och det kan väl naturligtvis, om människor blir sjuka och sådär och 
inte orkar, då kan jag förstå att, då tror jag att man känner sig 
gammal. 

 
 
Intressant att notera är att det inte var sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar i största allmänhet som intervjupersonerna 
relaterade till att känna sig fysiskt eller kroppsligt gammal. Istället var det 
ett antal specifika tillstånd: trötthet, att känna sig sliten samt att inte orka. 
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Min tolkning av intervjupersonernas utsagor är att det var genom att 
tillägna sig – och (åter)skapa – ett antal mycket vanligt förekommande, 
men ganska specifika, enhetliga uppfattningar om åldrandets kroppsliga, 
fysiska konsekvenser eller vad som hör till att vara gammal som de 
skapade mening i den egna kroppsliga, fysiska ålderupplevelsen.  För vem 
känner inte igen uttrycken ”gammal och orkeslös”, ”gammal och trött” och 
”gammal och sliten”?  

Ålderskodade förändringar 
Ett andra sammanhang där denna typ av specifika åldersnormer framträdde 
i intervjuerna var i beskrivningar av vissa förändringar av det egna 
funktionstillståndet. När det gäller förändringar av det egna 
funktionstillståndet tidigare under livet beskrev intervjupersonerna dessa 
uteslutande i termer av sjukdomsförlopp, sjukdomar, skador eller att man 
utsatt den egna kroppen för någon form av ansträngning som gick utöver 
det vanliga. Det förekom dock vid flera tillfällen att intervjuade personer 
helt eller delvis ålderskodade förändringar av det egna funktionstillståndet 
som ägt rum under senare tid. Ett utdrag ur intervjun med Birgitta (68 är) 
får inledningsvis exemplifiera det aktuella mönstret:  
 

Annika: /…/så här rent fysiskt så har du varit ungefär likadan hela 
tiden eller vad man ska säga? 
Birgitta: Det var de första fem åren som jag blev sämre undan för 
undan. Men sedan har själva MS-en nog stått stilla. Fast sen är det 
ju, ja man blir ju lite sämre ändå i och med att man har sämre 
rörlighet. Allting blir ju svagare och så och man blir ju äldre och 
sen har jag ju då som sagt brutit mig några gånger. Då blir man ju, 
det tar ju tid innan man kommer igen.   

 
Som framkommer i intervjuutdraget så framstår Birgitta en smula osäker på 
om det är åldrandet eller MS-sjukdomen respektive benbrotten som bidragit 
till de förändringar det egna funktionstillståndet genomgått under senare år 
(”sedan har själva MS-en nog stått stilla”). Åldrandet, att hon blir äldre, 
framstår i Birgittas utsaga som ett till sjukdom (och benbrott) 
komplementärt sätt att tolka ett försämrat funktionstillstånd (jfr kapitel sex, 
avsnittet Olika möjligheter att tolka förändring). Närmare bestämt framstår 
”att man blir ju äldre” som ett komplementärt sätt att tolka en tilltagande 
svaghet och sämre rörlighet.  
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En liknande komplementär plats intog ålder och åldrande i Nils (62 
år) beskrivning av sitt sviktande minne. I anslutning till att Nils förklarade 
för mig varför han valt att överlåta administrationen av assistansen till ett 
assistansbolag uttryckte han sig så här: ”när man får MS och blir lite till 
åren så sviktar minnet lite grann”.  

Det förekom också att intervjupersoner relaterade förändringar av 
det egna funktionstillståndet under senare tid mer entydigt till ålder och 
åldrande. Så här uttryckte sig Margareta (66 år): 

 
Annika: Är det någon skillnad mellan att vara femtiofem och att 
vara sextiosex, sådär? 
Margareta: Nej men man blir ju äldre i alla fall, det är klart. Men 
det hade jag ju blivit även om jag inte hade haft MS. 
Annika: Ja det hade du ju. 
Margareta: Ja, så det är klart att det kanske tar längre tid att göra  
grejer nu, än det gjorde då.  
 

I utdraget ur intervjun med Margareta är det en tilltagande långsamhet som 
beskrivs som åldersrelaterad (”det är klart att det kanske tar längre tid att 
göra grejer nu, än det gjorde då”). Barbro (61 år, med diagnosen polio) var 
en av de personer som hänvisade till sin ålder som orsak till att hon inte 
längre orkade lika mycket som förr. Till exempel uttryckte hon att: ”men 
det värsta är, säger jag, att nu börjar åldern sätta sina gränser så att man 
orkar inte lika mycket”.  Och vid ett annat tillfälle: ”åldern tar ut sin rätt 
som dom brukar säga”. Bertil (72 år) beskrev att han blivit mindre rörlig 
som en konsekvens av sin ålder:  
 

Jag behöver egentligen inte mera hjälp nu än då, visserligen med 
åldern så blir det ju så att man blir mindre rörlig, och jag måste 
ställa mig upp när jag tvättar mig och tar på byxor och så vidare, 
men än så länge så går det ju. 

 
Värt att notera är att de förändringar av det egna funktionstillståndet som 
intervjupersoner i detta sammanhang ålderskodar liknar de 
funktionstillstånd som ovan relaterades till att känna sig gammal.  Inte 
heller här rör det sig om sjukdomar eller funktionsnedsättningar i största 
allmänhet utan om några specifika tillstånd eller funktionsrelaterade 
symptom som, mer eller mindre entydigt, beskrivs – och därmed också 
(åter)skapas – som åldersrelaterade. De tillstånd som i samband med 

  205 



beskrivningar av den egna åldersupplevelsen ålderskodades var trötthet, att 
känna sig sliten och att inte orka.  I intervjuutdragen ovan, om förändringar 
av det egna funktionstillståndet, rör det sig om: en tilltagande svaghet, en 
minskad rörlighet, att inte orka (lika mycket som förut), att minnet sviktar 
samt en tilltagande långsamhet. ”En minskad rörlighet”, kan specificeras 
ytterligare. Som jag förstår Birgittas och Bertils utsagor ovan, så avser de 
snarare en form av avtagande rörlighet eller stelhet i leder och muskulatur 
(den form av rörlighet som krävs för att ”ställa sig upp när man tvättar sig 
och klär sig”, se Bertil ovan), än en minskad förmåga att exempelvis 
förflytta sig lite längre sträckor utomhus. Även de ålderskodade tillstånd 
som tillkommit i detta avsnitt kan relateras till vanligt förekommande, 
specifika enhetliga uppfattningar om åldrandets konsekvenser eller vad 
som hör till att vara gammal: ”gammal och svag”, ”gammal och glömsk”, 
”gammal och trög”, ”gammal och stel”. Att det rör sig om allmänt kända 
eller vanligt förekommande uppfattningar understöds av 
intervjupersonernas användning av begreppen ”ju” och ”man” (jfr 
Nikander, 2002) (t.ex. i utdraget ur intervjun med Bertil ovan: ”visserligen 
med åldern så blir det ju så att man blir mindre rörlig”), samt av mer 
explicita hänvisningar till det allmänt kända (t.ex. i utdragen ur intervjun 
med Barbro ovan: : ”åldern tar ut sin rätt som dom brukar säga”).  

Det aktuella mönstret kan även uttolkas ur intervjuutsagor hämtade 
från andra studier. Jeppsson Grassmans (2008)) kommenterar exempelvis, i 
linje med vad som framkommit ovan, att: ”Flertalet menade också att det 
vara svårt att veta vad som hade med sjukdomstiden och vad som hade med 
åldern att göra”. Uttalandet illustreras med ett citat ur intervjun med Krister 
(55 år): ”Man är ju ingen trettioåring längre… men om det är åldern eller 
orkeslösheten, det vet jag inte, men jag orkar ju inte sådant som andra 55-
åringar gör...” (s. 77). Även intervjupersonen i Jeppsson Grassmans studie 
lyfte således fram just en upplevd orkeslöshet i sina reflektioner över 
huruvida det egna funktionstillståndet kan vara åldersrelaterat. Ett annat 
exempel kan hämtas från Krekulas (2006) studie om äldre kvinnors 
förkroppsligade identitetsförhandlingar. I intervjucitat i avhandlingen 
relaterar intervjuade kvinnor i sina beskrivningar av vad det innebär för 
dem ”att vara gamla” på liknande sätt till exempelvis ”trötthet” (s. 200) och 
att ”inte orka” (s. 198). I Pentlands et al. (2002) intervjustudie om att åldras 
med ryggmärgsskada kommenterar författarna ”Fatigue and reduced 
energy with age” (s. 379) som åldersrelaterade förändringar som de flesta 
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av de intervjuade kvinnorna gav uttryck för. 
 
Olika sätt att koda samma typ av funktionsförändring 
Alla intervjupersoner beskrev dock inte den aktuella typen av 
funktionsförändringar under senare tid genom att helt eller delvis hänvisa 
till ålder eller åldrande. Samma sorts förändring som av en person beskrevs 
som åldersrelaterad, kunde av en annan person beskrivas som 
sjukdomsrelaterad. Ett tydligt exempel på detta är hur Kerstin (56 år), till 
skillnad från Barbro ovan, relaterade sin försämrade ork till att ”polion tar 
ut sin rätt”: 
 

Det är ett stimulerande jobb det tycker jag. Samtidigt så är det ju så 
att polion tar ju ut sin rätt alltså. För att musklerna försämras ju och 
det som man har jobbat upp. Man orkar inte, pallar inte. Man har ju 
slitit på musklerna dubbelt så mycket som man skulle ha gjort. 

 
Att Barbro ålderskodade (”nu börjar åldern sätta sina gränser”, ”åldern tar 
ut sin rätt”) och Kerstin snarare ”sjukdomskodade” (”polion tar ju ut sin 
rätt”) en försämrad ork, trots att de lever med samma diagnos och trots att 
deras kronologiska åldrar inte skiljer sig nämnvärt åt, belyser att huruvida 
den aktuella typen av försämrat funktionstillstånd ”är” åldersrelaterat eller 
sjukdomsrelaterat inte är givet eller självklart utan förhandlingsbart.  
 Till detta kan läggas att det inte var någon som ålderskodade den 
typ av stabiliseringar eller förbättringar av det egna funktionstillståndet 
som kommenterades i kapitel sex.  

Åldersnormsstrukturerade upplevelser 
Sammanfattningsvis förstås de båda typer av ålderskodning som belysts 
ovan som att ett anammande av – vissa specifika – mycket vanligt 
förekommande enhetliga uppfattningar om åldrandets kroppsliga, fysiska 
konsekvenser eller vad som hör till att vara gammal dels kan innebära att 
människor (som lever med funktionsnedsättningar) associerar vissa 
specifika tillstånd, krämpor eller symptom med en fysiskt eller kroppslig 
hög ålder eller att vara gammal och därmed också, i vissa avseenden, 
känner sig gamla. Anammande av denna typ av åldersnormer förstås också 
kunna innebära att vissa specifika förändringar av det egna 
funktionstillståndet tolkas, och upplevs, som åldersrelaterade och därmed 
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som något som allmänt sett hör till eller är att förvänta, och inte har med 
sjukdom eller diagnos att göra.  

Frånvarande åldersnormer  

Tillägnande av vanligt förekommande enhetliga uppfattningar om 
åldrandets kroppsliga, fysiska konsekvenser förstås således kunna innebära 
att människor som lever med funktionshinder i åldrarna kring 65 upplever 
vissa specifika förändringar av det egna funktionstillståndet som något som 
hör till åldern, och inte har med sjukdom eller diagnos att göra.   

Några andra egentliga stöd för att intervjuade personer idag 
upplevde sig som mer funktionsmässigt vanliga, funktionsmässigt mer on 
time, än tidigare under livet har jag inte kunna finna. Jag har därmed också 
haft svårt att uttolka några tydliga uttryck för att någon av de intervjuade 
upplevde det egna funktionstillståndet som vare sig mer eller mindre 
stigmatiserande idag än tidigare under livet eller uppfattade att man i dag i 
högre grad ”flöt in” bland sina åldersgelikar (jfr t.ex. Bury, 1997; Jeppsson 
Grassman, 2008; Pound et al., 1998; Priestley, 2003 b; Tornstam, 1985). 
Den relativa frånvaron av utsagor som stödjer dessa teorier och 
forskningsresultat framstår som något anmärkningsvärd mot bakgrund av 
att intresset för om intervjuade personer – som personer med 
funktionsnedsättningar, rullstolsanvändare etcetera – uppfattade sig själva 
som mer vanliga idag än i yngre åldrar, på ett tydligt sätt fanns med redan 
vid den inledande planeringen av studien och utformningen av 
intervjuguiden. Det var därmed ett område som jag formulerat specifika 
frågor för att undersöka, och som jag under intervjupersonernas mer fria 
berättande lyssnade efter och var beredd att ställa följdfrågor om. Detta till 
skillnad från exempelvis de uttryck för förändrade förhållningssätt som 
belystes i kapitel fem och sju som jag blev uppmärksam på i ett 
förhållandevis sent stadium av analysen.  

Det närmaste någon av intervjupersonerna kom en beskrivning av 
att som person med funktionshinder uppleva sig själv som mer vanlig eller 
on time idag än tidigare under livet var Berit (72 år) som fick en 
ryggmärgsskada i 40-årsåldern. Så här uttryckte sig Berit under den 
intervjusekvens som följde efter det att jag frågat om hennes upplevda 
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ålder: 
 

Berit: Men man kan väl säga att en skillnad är att när man, om man 
var trettio då man skadades då är det ingen som relaterar det till 
ålder. Men skulle någon vara sextiosju och skada sig, ja då är det 
definitivt att den sitter där i stolen på grund av ålder inte på grund 
av någon skada inte 
Annika: Men har du märkt av /…/ det här att du sitter i rullstol och 
så, är det så tror du att det väcker mindre uppmärksamhet nu för att 
du är äldre eller?  
Berit: Ja jag tror att de tänker att: ”där är någon som har sjunkit ner 
i stolen”. De blir jätteförvånade om de får veta att man har blivit 
skadad. 

 
Berits uttalande förstås som en medvetenhet om att hon idag, som 
rullstolsanvändare, kan betraktas på ett annat sätt av personer i 
omgivningen. Medan yngre personer självklart antas ha råkat ut för något 
anmärkningsvärt, som en skada, antas man längre upp i åldrarna ”sitta i 
stolen på grund av ålder”. Berit ger emellertid inte uttryck för att ett sådant 
förändrat förhållningssätt från personer i omgivningen betyder något 
speciellt för henne själv. Möjligtvis framstår hon en smula besvärad över 
att människor i omgivningen kan ha en tendens att misstolka en tidigare 
uppkommen skada hos en äldre person som att det rör sig om ett 
nytillkommet, åldersrelaterat tillstånd.   

Näst närmast en beskrivning av att som en person med 
funktionshinder uppleva sig själv som mer on time idag än tidigare under 
livet kom ett par av de intervjuade som fick ytterst riktade frågor om en 
eventuell upplevd tilltagande vanlighet med stigande ålder. De aktuella 
intervjupersonernas uttalanden handlade snarast om att de, i någon mån, 
höll med mig när jag lade fram förslaget att man som en person med 
funktionshinder, som rullstolsburen etcetera kunde uppfattas som mer 
vanlig i högre åldrar, eller uppleva att man i högre grad ”flöt in” bland sina 
åldersgelikar. Under fem av de inledande intervjuerna ställde jag nämligen 
så pass specificerade frågor rörande detta ämne att frågorna, om än i något 
olika ordalag, omfattade den i kapitel två kommenterade 
utjämningshypotesen som sådan. Den person som var snabbast, och 
tydligast, med att hålla med om att det kunde ligga något i mitt förslag var 
Nils (62 år, som fått diagnosen MS i trettioårsåldern):   
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Annika: /…/Det blir ju vanligare att folk blir funktionshindrade ju 
äldre dom blir. Så det som jag funderar över är om man till 
exempel, som du som sitter i rullstol, att man mer liksom flyter in i 
mängden i sin åldersgrupp om man säger. Nu är du kanske inte så 
gammal att det är rätt att fråga dig. 
Nils: Nej men det är nog lättare att flyta in. Det tror jag. För när det 
gäller våra yngre kommer nog det där att ”den där är det synd om 
som sitter i rullstol. Det är synd om honom. Han kan inte röra sig”. 
Men blir man lite äldre, då är det ingen som tycker synd om en 
längre för då tillhör det liksom att man har framtiden bakom sig, 
och då tillhör det nästan att man ska bli skröplig på sätt och vis. 
Annika: Men är det något du har tänkt på? Något som du funderat 
på eller? 
Nils: Nej det är det inte. Men jag skulle tänka mig att det är nog 
något sådant. 
Annika: Ja. Jag har funderat på det, om det är så att det kan vara 
skillnad. 
Nils: Ja. Men är man yngre. För det tycker ju man kanske själv att 
det är ju synd om det är en yngre som sitter i rullstol. Att det är 
synd att det har hänt just den personen. Men är det en äldre så 
tänker man inte samma sak för då tillhör det nästan att… Man vet 
inte vad som har hänt egentligen.  

 
Att Nils inte tidigare funderat över att människor i omgivningen skulle 
kunna uppfatta honom på ett annat sätt idag än i yngre åldrar var, som 
framkommer ovan, något som han explicit förmedlade under intervjun. 
Men utsagan ”För det tycker ju man kanske själv att det är ju synd om det 
är en yngre som sitter i rullstol” tyder på att han ändå kan ha förhållit sig på 
det sättet i förhållande till andra. Det är genom att inta positionen av 
betraktare, genom att anta ett ”utifrånperspektiv”, som Nils uppfattar en 
logik i att yngre och äldre människor i rullstol kan uppfattas på olika sätt.  
Det är på det sättet han tycks inse att ”blir man lite äldre, då är det ingen 
som tycker synd om en längre för då tillhör det liksom att man har 
framtiden bakom sig, och då tillhör det liksom att man ska bli skröplig på 
sätt och vis”.  

Inifrånperspektiv på det egna funktionstillståndet 
Nils utsaga ovan tolkas som ett uttryck för hur en viss (synlig) 
funktionsnedsättning kan framstå på olika sätt ur ett utifrån- och 
inifrånperspektiv. Ur ett utifrånperspektiv, som en betraktare, har man bara 
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tillgång till en ytlig ögonblicksbild: ”Man vet inte vad som har hänt 
egentligen”, som Nils uttrycker det (på ett sätt som ligger i linje med Berits 
uttalande i intervjuutdraget ovan: ”De blir jätteförvånade om de får veta att 
man har blivit skadad”). Därmed kan det också ligga nära till hands att dra 
slutsatsen att man har en ”någorlunda normalt åldrande skröplig person” 
framför sig. En person som dessutom ”har framtiden bakom sig” och som 
det därmed inte är något särskilt ovanligt med, eller ”synd om”. Ur ett 
inifrånperspektiv, som framstår som det Nils (hittills) utgått ifrån när det 
gäller det egna funktionstillståndet, blir bilden en annan. I linje med en 
sådan tolkning diskuterar Krekula tillgången till en mer komplex bild av 
den egna kroppen än vad en betraktare har: 
  

Aktörens betraktelse av sig själv ur ett tidsperspektiv bidrar till att 
dennes kroppsbild utgör en process där det långvariga tidsförloppet 
finns med. En obekant iakttagare ser däremot kroppen i nuet, såsom 
ett tillstånd. (Krekula, 2006, s. 228) 

  
Den mer komplexa kroppsbild som exempelvis Nils har ur sitt 
inifrånperspektiv kan dock tänkas omfattar fler komponenter än det 
långvariga tidsförloppet. I Nils fall kan det, utöver en insikt i att det 
aktuella funktionstillståndet inte är något som uppkommit ”på äldre dagar”, 
även omfatta en kunskap om orsaken till varför han själv är rullstolsburen 
och att MS-sjukdomen inte brukar uppfattas som en del av det normala 
åldrandet. Tidigare belyste jag hur intervjupersoner ålderskodade vissa 
specifika funktionstillstånd (trötthet, att känna sig sliten, att inte orka, att 
minnet sviktar samt en tilltagande svaghet och långsamhet). Den mer 
komplexa kroppsbild, eller snarare kroppsuppfattning, som personen själv 
har tillgång till ur sitt inifrånperspektiv kan också tänkas omfatta en annan 
möjlighet än vad en betraktare har att känna efter och urskilja vissa 
specifika krämpor som åldersrelaterade.   
 De övriga personer som i någon mån höll med mig om att de i dag, i 
sin nuvarande ålder, kunde tänkas uppfattas på ett annat sätt än då var 
yngre gjorde detta genom att, liksom Nils, så att säga ta omvägen om hur 
de själva såg på personer i olika åldrar som exempelvis använde rullstol. 
Även för dem föreföll själva tanken om att de idag, som personer med 
funktionshinder, kunde uppfattas på ett annat sätt än i yngre åldrar vara ny.  
Ingen av dem föreföll med andra ord, innan intervjun, ha upplevt sig själva 
som funktionsmässigt mer on time eller vanliga med stigande ålder, eller 
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ens funderat över möjligheten att uppfatta sig, eller att andra kunde 
uppfatta dem på det sättet.  Detta förhållande förstås i sin tur som en möjlig 
delförklaring till varför det varit svårt att uttolka uttryck för att någon av de 
intervjuade upplevde det egna funktionstillståndet som vare sig mer eller 
mindre stigmatiserande idag än tidigare under livet eller upplevde att man i 
dag i högre grad ”flöt in” bland sina åldersgelikar.  

Tillskriven och antagen identitet som ”annorlunda” 
En annan möjlig delförklaring är att intervjupersonerna visserligen kan ha 
upplevt att människor i omgivningen uppfattat dem som annorlunda, men 
inte upplevt sig själva på det sättet. Och eftersom att uppleva sig själv som 
med stigande ålder mer (eller mindre) vanlig, on time eller som att man i 
högre grad ”smälter in” förutsätter att man tidigare skulle ha upplevt sig 
som mer eller mindre annorlunda, avvikande eller off time, fanns det inte 
heller någon grund för att med stigande ålder uppleva sig på ett annat sätt 
än tidigare. Som kommenterats i metodkapitlet slutade jag ganska snart att 
ställa den aktuella typen av riktade frågor som syftade till att förstå om de 
intervjuade eventuellt upplevde sig som mer funktionsmässigt on time än 
tidigare i livet. Mot bakgrund av hur några av de intervjuade reagerade på 
frågan insåg jag ganska snart att den riskerade att uppfattas som en slags 
tillskrivning av en avvikaridentitet. Det rörde sig dessutom om en identitet 
som det stod klart att intervjuade personer inte själva antagit eller tog ett 
medvetet avstånd ifrån. När jag i slutet av intervjun ställde frågan om vad 
man själv ansåg vara viktigast att få sagt till en större publik svarade 
exempelvis flera personer på ungefär samma sätt: ”Att man behandlar en 
funktionshindrad som vanliga människor. Man ska inte vara särbehandlad 
utan man är som vem som helst”, ”Man vill bli betraktad som en riktig 
samhällsmedborgare och inte någon udda figur som man kan göra 
särlösningar på”. Som Shakespeare (2006) kommenterar, finns det därtill 
en rad studier som pekar mot att majoriteten av de personer som definieras 
som funktionshindrade i olika sammanhang, inte vill betrakta sig själva på 
det sättet eller upplever sig som ”vanliga”. Samtidigt kan man uppleva sig 
både som utsatt och diskriminerad samt vara införstådd i att människor i 
omgivningen inte alltid uppfattar en på det sätt man själv gör. 
Avståndstagandet från en identitet som ovanlig eller funktionshindrad är 
istället, enligt Shakespeare, implicit baserat på ett motstånd mot en 
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”exklusiv normalitet” och mot att bli kategoriserad (se även Jenkins, 2003).  

Flera tolkningsmöjligheter 
En tredje delförklaring till den relativa svårigheten att i intervjuerna finna 
stöd för att människor som lever med funktionshinder i högre åldrar kan 
uppleva sig själva som mer on time – är att intervjupersonerna, i stor 
utsträckning upplevde sig själva och sin situation genom andra typer av 
tolkningar än genom ett anammande av åldersnormer om att 
funktionsnedsättningar mer eller mindre hör till i högre åldrar. Att och hur 
intervjupersoner på olika, icke åldersrelaterade, sätt skapade mening i och 
värderade sin funktionsmässiga situation kommer att belysas i nästa 
kapitel.  

Ålderskodade och handikappkodade hjälpmedel 
När det gäller frånvaron av utsagor som kan tolkas som uttryck för att 
intervjupersoner uppfattade det som mindre problematiskt än då de var 
yngre att använda förflyttningshjälpmedel som käpp, rullstol eller rollator – 
trots att nästan samtliga använde sådana hjälpmedel och trots att jag ställde 
specifika frågor om detta ämne – är det möjligt att förstå denna frånvaro på 
flera olika sätt. Nära till hands ligger att den i kapitel två kommenterade 
person som Jeppsson Grassman (2008) intervjuade var unik i sitt sätt att 
ålderskoda sitt hjälpmedel. En sådan tolkning framstår dock inte som 
hållbar mot bakgrund av de genomförda intervjuerna. Exempelvis 
”gammalkodade” (och könskodade) en av intervjupersonerna (68 år) 
rollatorn när hon berättade om sitt motstånd inför det numera högt skattade 
hjälpmedlet då det först kom in i hennes liv, i 45-50-årsåldern. Hon 
berättade om hur hon då förknippat rollatorn med ”kärringarna” på 
hemkommunens äldreboende.  Att kvinnan ifråga numera använde och 
uppskattade rollatorn framstår emellertid inte som åldersrelaterat, utan som 
något som handlade om att hon efter ett par år med rollatorn i förrådet kom 
att inse och uppskatta dess förtjänster.  

En mer rimlig förklaring är att de flesta av de personer jag 
intervjuade för närvarande använde rullstol och att detta hjälpmedel inte är 
lika förknippat med åldrande och att vara gammal som exempelvis en käpp, 
som var det hjälpmedel Jeppsson Grassmans intervjuperson använde. 
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Rullstolen har visserligen kommenterats just som förknippad med hög 
ålder, och även med barndomen (Keith, 1996). Men rullstolen framstår nog 
framför allt som en handikappsymbol (se t.ex. Ville, Ravaud, Diard & 
Paicheler, 1994). Det är exempelvis bilden av en rullstol som markerar 
parkeringsplatser för handikappade och handikapptoaletter. Även i 
intervjupersonernas utsagor framstod rullstolen företrädelsevis som 
förbunden med funktionshinder eller handikapp. Som exempel på detta kan 
nämnas hur jag vid mötet med två av de intervjuade så småningom förstod 
att de vid den inledande telefonkontakten räknat den tid de levt med 
funktionshinder från den tidpunkt då de börjat använda rullstol. Detta trots 
att det senare framkom att personerna ifråga fått sina diagnoser i 
barndomen och att de redan då haft gångsvårigheter, det vill säga haltat.  
Som Skär (2002) belyser i sin avhandling om barn och ungdomar med 
rörelsehinder kan olika typer av rullstolar dessutom uppfattas och värderas 
på olika sätt.  Kanske är det också så att vissa typer av rullstolar i högre 
grad tenderar att ”gammalkodas” än andra och att de mindre, lättare 
rullstolar som blivit vanliga under senare tid inte på samma sätt som 
tidigare modeller förknippas med hög ålder eller att vara gammal. Eller, 
som en av intervjupersonerna uttryckte det: ”Det finns så ärtiga rullstolar 
nu.”    

Ytterligare en bidragande orsak till frånvaron av utsagor som kan 
tolkas som uttryck för en åldersrelaterad förändrad inställning till 
användning av förflyttningshjälpmedel, kan vara att flera av de intervjuade 
inte heller tidigare i livet uppfattat användningen av sådana som särskilt 
problematisk. Medan några personer gav uttryck för att ha upplevt ett starkt 
motstånd mot att börja använda både rullstol och rollator, mindes andra 
denna händelse som något tämligen odramatiskt, som en nödvändig 
utveckling som ökat den egna rörelsefriheten. För flera föreföll 
gånghjälpmedlet snarast ha fungerat och/eller fungerade som en 
betydelsefull sjukdoms- eller funktionshindermarkör som man varit eller 
var angelägen om att omgivningen lade märke till. Även färdtjänstkortet 
beskrevs på detta sätt. De flesta av dem som framställde sina 
gånghjälpmedel (och färdtjänstkortet) som sjukdoms- eller 
funktionshindermarkörer hade en MS-diagnos. I intervjuerna med de 
sammanlagt sex personerna med denna diagnos var beskrivningar av att 
genom en vinglig gångstil uppfattas som berusad, eller känna en rädsla för 
att uppfattas på det sättet, ett återkommande tema. Det var också 
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beskrivningar av hur kryckan eller käppen från första början upplevts som 
positiv genom att tydliggöra för omgivningen att den vingliga gången 
faktiskt inte berodde på alkoholintag. Med hjälp av krycka eller käpp hade 
man också fått en stadigare gång. Även på det sättet hade gånghjälpmedlet 
minskat risken att man skulle tas för alkoholpåverkad, menade några. De 
intervjuade tycktes inte vara ensamma om att ha uppmärksammat kryckans 
och käppens för individen positiva ”sidoeffekter”. En kvinna berättade om 
hur hon i ett tidigt skede av sjukdomen fått rådet av en sjukgymnast att 
skaffa sig en käpp, just för att slippa tas för onykter. Som centralt för 
intervjuade käpp- och kryckanvändare framstod sammanfattningsvis inte 
om hjälpmedlet framställde dem som, eller fick dem att känna sig, 
handkappade eller gamla. Istället var det viktiga att det tydliggjorde för 
omgivningen vad man inte var, det vill säga berusad.  

Kronologisk ålder 
Ytterligare en möjlig delförklaring till den relativa frånvaron av 
intervjuutsagor som kan tolkas som uttryck för att intervjupersonerna 
upplevde sig själva som mer vanliga eller on time idag än i yngre åldrar är 
att de var ”för unga”. Det jag i kapitel fem refererade till som 
åldersvändningen kanske i dagens Sverige ofta kommer senare än i 65-
årsåldern när det gäller att som en person som lever med 
funktionsnedsättningar börja uppleva sig på det sättet. Att det var den 
äldsta av intervjupersonerna (Berit, 72 år) som kom närmast en beskrivning 
av att som person med funktionshinder uppfatta sig själv som mer vanlig 
eller on time idag än tidigare under livet är måhända ett tecken på detta. 

Sammanfattning och reflektioner 

I detta kapitel har jag bland annat belyst hur ett antal befintliga teorier om 
hälso- och funktionstillståndets betydelse för upplevd ålder (MacFarlane, 
2004; Priestley, 2006; Öberg & Tornstam 2001) överensstämde med hur 
några av de intervjuade beskrev sin upplevda kroppsliga eller fysiska ålder. 
Jag har också visat att det inte var ett nedsatt hälso- och funktionstillstånd i 
största allmänhet som intervjupersoner relaterade till att känna sig 
kroppsligt eller fysiskt gammal, utan vissa specifika tillstånd eller 
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symptom. Intervjupersonernas beskrivningar har tolkats som att det var 
genom att tillägna sig ett antal mycket vanligt förekommande, men ganska 
specifika, enhetliga uppfattningar om åldrandets kroppsliga, fysiska 
konsekvenser som de skapade mening i den egna kroppsliga, fysiska 
ålderupplevelsen och därmed också, i vissa avseenden, kände sig gamla.  
De personer som beskrev sig som fysiskt eller kroppsligt gamla beskrev sig 
dock samtidigt på ett annat plan som relativt unga eller ”inte gamla”. De 
intervjuade personernas sätt att beskriva sina åldersupplevelser belyser att 
en upplevelse av sig själv som relativt ung eller ”inte gammal” kan ha 
många innebörder. De pekar därmed också mot att det inte finns någon 
anledning att anta att fysiska funktionsnedsättningar och sjukdomar, i 
bemärkelsen sjukdomsdiagnoser, behöver leda till att människor upplever 
sig som äldre, eller att det därmed skulle saknas möjlighet att uppfatta sig 
som ung eller ungdomlig. Och jämförelser med andra kroppars utseende 
framstår bara som ett av många sätt att mäta den egna åldern (jfr Öberg, 
2005).  

 Förgivettagna åldersnormer 
I kapitlet har jag också belyst hur enhetliga uppfattningar om att vissa 
specifika tillstånd hör ihop med att vara gammal även kunnat uttolkas i 
intervjuade personers beskrivningar av några specifika förändringar av det 
egna funktionstillståndet som ägt rum under senare tid. Förändringarna 
rörde sig dessutom om tillstånd eller symptom som liknar dem som 
intervjupersoner hänvisade till i sina beskrivningar av den egna kroppsliga 
eller fysiska åldersupplevelsen. Likheten ligger i att tillstånden går att 
återföra till vanliga uttryck eller uppfattningar om tillstånd som hör ihop 
med att vara gammal som till exempel ”gammal och sliten”, ”gammal och 
trött”.    

Huruvida den aktuella typen av åldersnormer ska förstås som 
relaterade till samma kronologiska och strukturerade livsloppskonstruktion 
som de tidigare behandlade kan vara värt att kommentera. Jag har inte gjort 
någon mer omfattande forskningsinsats på detta område, men jag kan tänka 
mig att denna typ av åldersnormer funnits med under mycket lång tid, 
betydligt längre än exempelvis en lagstadgad pensionsålder. 
Intervjupersonernas anammande av den aktuella typen av åldersnormer 
framträder dessutom som förgivettaget. På ett sätt som överensstämmer 
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med de utsagor som i kapitel fem tolkades som uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv var det nämligen ingen som under 
intervjuerna explicit kommenterade eller reflekterade över att man förhöll 
sig till funktionsförändringar som ägt rum under senare tid på ett annat sätt 
än till funktionsförändringar tidigare i livet. Såväl normer om att vid en viss 
ålder ”ta lätt på arbetslivet” och normer om att en tilltagande orkeslöshet, 
trötthet etcetera hör till i högre åldrar framträder i intervjuerna på det sättet 
som särskilt inflytelserika, ”starka”, åldersnormer.  

Jag har inte funnit någon tidigare studie där forskaren ifråga, på det 
sätt som skett i detta kapitel, uppmärksammar och kopplar samman de 
specifika tillstånd eller funktionsförändringar som människor själva 
beskriver som åldersrelaterade, eller potentiellt åldersrelaterade, med 
åldersnormer, enhetliga uppfattningar, åldrandets sociala konstruktion, 
stereotypier, kulturella föreställningar eller liknande. Däremot finns det 
studier som belyser hur människor upplever, eller talar om, vissa diagnoser 
som stroke (Pound et al., 1998) och artrit (Charles & Walters, 1998) som 
något som hör till i högre åldrar.   I Charles och Walters kvalitativa 
intervjustudie om hur kvinnor i olika åldrar i södra Wales talar om sina 
erfarenheter om hälsa och sjukdom framkommer hur majoriteten av de 
intervjuade kvinnor i åldrarna över 50 som hade artrit (arthritis) förhöll sig 
till tillståndet som en mer eller mindre oundviklig del av åldrandet och som 
så pass normalt att man sällan uppsökte läkare.59 Eller, som författarna 
sammanfattar kvinnornas beskrivningar av hur de ”stod ut” med smärtor 
och andra konsekvenser av artriten och också, i de fall de uppsökte läkare, 
med att inte erbjudas mer än begränsad lindring av symptomen: ”The fact 
that arthritis was seen as an inevitable process of growing older justified 
the lack of medical concern. It was seen as an unavoidable part of 
embodiment” (Charles & Walters, 1998, s. 341).    

Den avslutande delen av kapitlet ägnades åt att presentera några 
möjliga delförklaringar till varför uttryck för att i den nuvarande åldern 
uppleva sig själv som mer funktionsmässigt vanlig, mer on time, än tidigare 
under livet var sällsynta i intervjuerna. Detta trots att jag ställde specifika 
frågor om detta och trots att tidigare forskning ger anledning att tro att 
människor som lever med funktionshinder i högre åldrar kan uppleva sig på 
det sättet. I nästa kapitel fortsätter jag på sätt och vis på samma spår genom 

                                                 
59 Artrit (n.d.) är ”ett samlingsnamn för många olika inflammatoriska ledsjukdomar”.  
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att behandla ett återkommande tema i intervjuerna som inte riktigt passar in 
i befintliga teorier om åldrandets innebörder för människor som under lång 
tid levt med funktionsnedsättningar 
 
 
 

  218  



 

 9 

Upplevelser av vissa förändringar av det 
egna funktionstillståndet  

I detta kapitel behandlas ett återkommande tema i intervjuerna som är av 
intresse därför att det inte passar in i befintliga teorier om åldrandets 
innebörder för människor som under lång tid levt med 
funktionsnedsättningar. Det rör sig om en för intervjupersonerna av allt att 
döma mycket betydelsefull dimension av livet med funktionshinder som 
pekar mot att funktionsnedsättningar inte i alla avseenden ”förstås och 
hanteras på helt olika sätt under olika delar av livsloppet” (Priestley, 2006, 
s. 84, min översättning). En viktig poäng med kapitlet är att visa att det 
finns anledning att vara försiktig med att tillskriva såväl ålder och åldrande 
som en lång tid med funktionshinder alltför stor betydelse för hur 
människor upplever sin situation. 

Kapitlets syfte och innehåll 

Syftet med kapitlet är att beskriva och förstå den stora betydelse som 
intervjuade personer tillskrev vissa funktionsförluster, liksom vissa 
befarade förluster av kroppsliga funktioner.  

Förändringar av det egna funktionstillståndet har redan berörts i 
tidigare kapitel. I kapitel sex konstaterades bland annat att 
intervjupersonernas funktionstillstånd förändrats över tid. Jag redogjorde 
också övergripande för hur funktionstillstånden förändrats: för olika typer 
av förändringsförlopp. Dessutom belystes, på ett sätt som understryker 
vikten av att uppmärksamma betydelser av funktionsmässiga förändringar 
för människor som under lång tid levt med funktionsnedsättningar, hur 
intervjupersoner gav uttryck för svårigheter att få gehör för sina med tiden 
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erhållna kunskaper om hur alltför mycket belastning av relativt väl 
fungerande funktioner kunde leda till att dessa slets ut ”i förtid”. Jag 
refererade också till författare som i enlighet med dessa beskrivningar 
uppmärksammat hur samhällets, sjukvårdens och rehabiliteringens insatser 
i diskrepans med hur så kallade funktionsnedsättningar i praktiken 
förändras över tid, många gånger präglas av en statisk och kortsiktig 
inställning till funktionsnedsättningar (Jeppsson Grassman, 2005; Zarb, 
1993b). Därtill belystes i föregående kapitel hur intervjupersoner 
ålderskodade vissa förändringar av det egna funktionstillståndet som ägt 
rum under senare år. Personernas upplevelser av att förlora (ytterligare) 
funktioner har dock inte berörts närmare i tidigare kapitel. För det är som 
känslomässigt berörande upplevelser – och farhågor – som jag förstår den 
aktuella typen av beskrivningar.  

Intervjupersonernas känsloladdade utsagor problematiserar 
teoretiska diskussioner om att funktionsnedsättningar eller ett liv med 
funktionshinder skulle upplevas som mindre problematiskt, mer on time 
eller normalt med stigande ålder (Hey, refererad i Iwakuma, 2001; 
Priestley, 2006; Tornstam, 2005). I dessa resonemang kommenteras eller 
uppmärksammas för övrigt inte att personer som (redan) lever med 
funktionshinder kan råka ut för nya funktionsnedsättningar.  Den betydelse 
vissa försämringar av det egna funktionstillståndet tillskrevs av personer 
som fått sina diagnoser vid födelsen eller mycket tidigt i livet, utmanar 
dessutom en teori om att dessa människors liv skulle präglas av kontinuitet, 
snarare än förändring. I en artikel som tar sin utgångspunkt i Burys 
teoretiska tänkande om biografiska brott (se kapitel två) problematiserar 
Williams (2000) befintlig teoribildning och forskning inom medicinsk 
sociologi. I artikeln diskuteras bland annat hur en fokusering på kroniska 
sjukdomar som uppträder i vuxen ålder innebär en exkludering av personer 
vars tillstånd funnits med sedan födelsen eller uppkommit tidigt i livet. 
Williams kommenterar i detta sammanhang – och utan empiriskt stöd – att 
även om livet med funktionshinder som funnits med sedan tidigt i livet är 
kantat av svårigheter har det inte kastats om (shifted): ”continuity rather 
than change remains the guiding principle here, including important 
elements of biographical confirmation or reinforcement” (s. 50; se även 
Shakespeare, 2006). Som jag förstår Williams så avser han inte i första 
hand en rent kroppslig, fysisk kontinuitet, utan funktionsnedsättningars 
betydelser för människor: För den som är funktionshindrad från födseln är 
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detta det vanliga, det normala sättet att vara, en erfarenhet som på ett 
successivt sätt förstärks allteftersom tiden går. I de genomförda 
intervjuerna har det varit möjligt att finna vissa belägg för Williams 
resonemang, men betydligt lättare att finna stöd för det motsatta 
förhållandet.   

Kapitlets bidrag till tidigare forskning 
Intervjupersonernas sätt att beskriva nytillkomna eller befarande 
funktionsnedsättningar som dramatiska eller mycket problematiska stödjer 
resultat från tidigare studier om att åldras med funktionshinder (Holme, 
2008; Jeppsson Grassman, 2008; Pentland et al., 2002; Whiteneck et al., 
1992; Zarb & Oliver, 1993).  Överensstämmelsen pekar mot att det inte är 
ovanligt att personer som under lång tid levt med funktionshinder upplever 
det som mycket svårt att förlora ytterligare funktioner. Den visar dessutom 
att erfarenheten som sådan kan vara aktuell för personer som befinner sig 
inom ett förhållandevis stort åldersspann och som lever med många olika 
typer av fysiska funktionsnedsättningar och/eller kroniska sjukdomar, som 
därtill uppkommit under olika delar av livet. 

Utöver att belägga resultat från de få studierna inom området är 
avsikten med kapitlet att bidra till en fördjupad förståelse för den aktuella 
typen av upplevelse genom att i större utsträckning än dessa rikta 
sökarljuset mot förändringarnas innebörder för intervjupersonerna – mot 
deras redogörelser för vad den aktuella typen av förändringar innebär för 
dem utöver en faktisk begränsning av den egna funktionsförmågan.  
Personernas beskrivningar av sina upplevelser kommer dessutom att sättas i 
relation till Burys (1982) teori om biografiska brott.  

Till de frågor som jag avser att behandla i det följande hör: Vilken 
typ av förändringar av det egna funktionstillståndet var det som lyftes fram 
som särskilt problematiska? Hur kan de beskrivna upplevelserna av 
förändringarna förstås? Kan den aktuella typen av upplevelser liknas vid 
den typ av biografiskt brott som noterats bland människor som (för första 
gången) råkar ut för en kronisk sjukdom eller skada?  

Kapitlet avslutas med ett antal exempel på hur intervjupersoner på 
ett mer allmänt plan beskrev sina liv och sitt nuvarande funktionstillstånd. 
Avsnittet pekar mot att det är fullt möjligt att uppleva en aspekt av det egna 
livet – som att förlora (ytterligare) funktioner – som problematisk, men 
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uppleva sig som tillfreds eller till och med gynnad på andra sätt (jfr Zarb & 
Oliver, 1993). Att det kan vara på det viset har förhoppningsvis redan 
framgått i tidigare avsnitt, men kan vara viktigt att ytterligare poängtera så 
här i avhandlingens sista empiriska kapitel.  

Betydelsefulla funktionsförändringar  

De allra flesta av intervjupersonerna gav uttryck för att ha varit med om att 
betydelsefulla förändringar av det egna funktionstillståndet ägt rum under 
senare tid och/eller för att de befarade sådana förändringar. Detta trots att 
inga frågor om hur man upplevde förändringar av det egna 
funktionstillståndet ingick i intervjuguiden. De aktuella personerna 
uttryckte sig exempelvis så här: ”Mitt handikapp begränsar ju mig mera nu 
än det någonsin har gjort förut”, ”Det är numera som jag har märkt mera 
mina begränsningar som ett hinder”. I flera fall var det uppenbart att det 
rörde sig om mycket känsloladdade upplevelser och/eller farhågor.60

Ett exempel på en sådan dramatisk erfarenhet och farhåga gav Inger 
(67 år) uttryck för. Inger hade fått diagnosen polio som barn och berättade 
om hur hon till en början varit ”förlamad ända upp över hakan”. Därefter 
hade hennes funktionstillstånd förbättrats så pass att hon under en period 
kunde gå med ”armbågskäppar”, för att därefter successivt avta. I 20-30- 
årsåldern använde hon periodvis rullstol, men kunde fortfarande gå ganska 
långa sträckor. Enligt Inger hade förändringarna tilltagit under senare tid: 
”speciellt de sista åren har jag blivit väldigt dålig av postpolion”. En 
bidragande orsak till det försämrade funktionstillståndet menade hon var att 
hon tiden innan försämringen ”slet väldigt mycket”. Maken, som också 
levde med en progredierande sjukdom, hade under den sista tiden av sitt liv 
behövt mycket hjälp och hade inte velat ta emot den av utomstående. Inger 
hade varit makens huvudsakliga hjälpgivare. Detta trots att hon själv 
använde rullstol och trots att hon nu i efterhand hade svårt att förstå hur 
hon hade klarat av att hjälpa maken med personlig omvårdnad inklusive 
toalettbesök. Under intervjun framkom att Inger i praktiken inom en 
mycket kort tidsperiod gått från att vara ”anhörigvårdare” till att såsom 

                                                 
60 16 av de 20 intervjupersonerna gav uttryck för denna typ av erfarenheter och/eller 
farhågor. 
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idag själv ha personlig assistent under flera timmar varje dag.  
Det var en nytillkommen svaghet i armarna, speciellt den ena, som 

tycktes bekymra Inger mest: 
 
Inger: /…/speciellt de sista åren har jag blivit väldigt dålig utav 
postpolion /…/ Särskilt nu i år har jag har blivit så svag i armarna. 
Men jag vet inte riktigt vad det beror på allting. För att jag fick 
något som jag tolkade som diskbråck i nacken. Jag hade vanvettigt 
ont och blev också förlamad i min vänstra arm. Jag blev lite 
panikslagen så jag ringde färdtjänst och åkte in till akuten och han 
röntga mig och han sa att det är förmodligen diskbråck, men de 
kunde inte riktigt se /…/ Vad det var vet jag alltså inte riktigt. 
Fortfarande så kan jag inte röra armen som jag har gjort innan. Jag 
kan inte lyfta armen på samma sätt, men jag har återfått en stor del 
av styrkan. Men tyvärr inte som förut. 
Annika: Så du har blivit ganska rejält sämre fysiskt då de sista 
åren? 
Inger: Ja i år, och kanske kan man säga förra året. För då hade jag 
en så fruktansvärt envis nedre luftvägsinfektion så ett par gånger 
låg jag inne på X [sjukhus] /…/ Så det har varit knackiga år det här, 
det måste jag säga. När det gäller hälsan. 
Annika: Och det är inte så att man liksom blir härdad på något sätt, 
under ett liv?  
Inger: Nej det tror jag inte att man blir. Utan jag tycker nästan att 
när armarna, när det börjar med armarna då är det katastrof tycker 
jag. Därför att jag är helt beroende av armarna för att klara mig 
själv och om de pajar då måste jag ha hjälp dygnet runt. Så det är 
ju, det känns som katastrof när jag blev förlamad i den armen. Åh, 
det är, usch.  
Annika: Så det är snarare mer så att man är så rädd om  
Inger: det lilla man har 
Annika: Du är så rädd om det du har kvar? 
Inger: Ja livrädd är jag för att det ska hända något. Så nej, härdad 
på det sättet det blir man inte. Inte så/längre intervjuavsnitt 
utelämnat/ Jag hoppas att det inte blir sämre, det hoppas jag. Jag 
hoppas att jag ska klara mig själv så länge jag lever. 

 
För flera framstod, liksom för Inger, en försämring av armarnas 
funktionsförmåga som särskilt problematisk. För andra var det 
benen/gångförmågan. Till dessa hör Eva (65 år), som också var den person 
som i de starkaste ordalagen beskrev sin upplevelse av att under senare år 
ha råkat ut för en funktionsförsämring. Eva berättade att hon föddes med 
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”spetsfot” vilket innebar att hon kom att gå på ett som hon själv beskrev det 
”väldigt speciellt” sätt.  Först i tonåren hade diagnosen cerebral pares 
fastställts, men skadan ansågs ha funnits med redan från födseln.  

Evas redogörelse för sina upplevelser i samband med att hon fick 
diagnosen, hur hon mindes att hon grät i flera dagar efter mötet med 
läkaren, utmanar i sig teorin om att livet med tidigt uppkomna skador 
skulle präglas av kontinuitet (Williams, 2000) vilken även tycks omfatta en 
idé om att en så kallad medfödd skada per definition är en skada vars 
medicinska innebörd är känd för den aktuella individen redan från livets 
början.  Ytterligare en av de intervjuade berättade om en liknande 
upplevelse av att först som tonåring i största hemlighet ha fått reda på att 
hon redan vid nio månaders ålder fått diagnosen CP. Fram till dess hade 
hon levt i tron att hon hade polio, som var den diagnos föräldrarna uppgett 
att hon hade.   

I Evas fall framträdde den betydande förändringen av det egna 
funktionstillståndet som relaterad till att hon för åtta år sedan brutit sitt 
”bästa ben”. Innan benbrottet använde Eva rollator och föreföll inte ha varit 
i behov av så mycket mer hjälp av andra än vad hon skulle ha varit utan 
funktionsnedsättningen (under den refererade delen av intervjun deltar även 
Evas make): 
 

Annika: Men det här att du har behövt hjälp så här, hur länge har 
det varit? 
Eva: Ja det är ju åtta år snart sedan jag bröt mig då [suckar tungt].  
Ja det var en ödesdiger dag. Nittiosju var det. 
Maken: Samma år som Lisa föddes. 
Eva: Lisa föddes. Ja just det. Hon har bara sett farmor i rullstol. 
Annika: Det var då du hamnade i rullstolen, när du bröt? Du 
ramlade helt enkelt? (Eva och maken: Jaa ) Och sedan kom du inte 
riktigt igen efter det då? 
Eva: Nej. Och du vet, det var mitt bästa ben jag bröt. Så att tyvärr, 
va. Och jag har brutit det två gånger. Så det är ju…/längre 
intervjuavsnitt utelämnat/ 
Annika: Det blev en stor förändring för er då när du hamnade i 
rullstolen eller? 
Eva: Ja det tyckte jag väl förstås att det var. Men man får ju försöka 
att leva vidare. Man säger ju det att man vill inte leva. Men det är ju 
ingen idé att säga när alla andra runtomkring säger att: ”det är klart 
att du måste leva vidare”. Fast man hade ju den känslan själv. 
(Annika: Du kände så) Att vadå, det här är väl inget liv att sitta i en 
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rullstol.  
Annika: Så fastän du ändå hade haft besvär med det där benet hela 
tiden, så det här att du hamnade i rullstol, det upplevde du som en 
helt annan sak? 
Eva: Ja. Det var ju en klar försämring, det var man ju tvungen att 
inse då. Och då ville man ju typ inte hänga med längre då. Men så 
är det ju alla andra som peppar en och säger att: ”det förstår du väl 
att”…  

 
Andra funktionsförändringar som beskrevs som särskilt problematiska var 
nedsättning av synförmågan, talförmågan och en omfattande nedsättning 
av det allmänna hälso- och funktionstillståndet. Birgitta (68 år) var den 
som särskilt gav uttryck för en farhåga inför en försämring av synen:  
 

Birgitta: /…/men jag har ju aldrig haft problem med ögonen. 
Däremot är det ju många som får MS som får i ögonen. 
Annika: Ja det har jag förstått. 
Birgitta: Och det måste ju vara jobbigt. För jag är väldigt beroende 
av mina ögon eftersom jag läser mycket. 
Annika: Det är betydelsefullt? 
Birgitta: Ja det skulle vara väldigt jobbigt om man fick fel på 
ögonen. Det skulle kännas väldigt jobbigt. 
 

Som utdragen ur intervjuerna med Inger, Eva och Birgitta belyser så fanns 
det inget i intervjupersonernas utsagor som pekade mot att vare sig deras 
idag relativt höga ålder eller att de levt med funktionshinder under lång tid, 
i vissa fall hela livet, skulle ha bidragit till att en försämring av det egna 
hälso- och funktionstillståndet upplevdes som förhållandevis oproblematisk 
(jfr t.ex. Priestley, 2006; Tornstam, 1985; Williams, 2000). På det sättet 
framstår de inte heller som ovanliga. I Zarb och Olivers (1993; Zarb, 
1993a,b) studie av 300 personers erfarenheter av att åldras med fysiska 
funktionsnedsättningar uppmärksammas inte bara, som kommenterats i 
kapitel sex, att (de 40-80-åriga) intervjupersonernas funktionstillstånd 
förändrats över tid. Här uppmärksammas också individernas upplevelser av 
förändringarna. Författarna beskriver hur många av personerna i deras 
studie upplevde ”åldrandets effekter” som tillkomsten av ”a second 
disability”. De intervjuade liknade med andra ord erfarenheten av att åldras 
vid erfarenheten av att (för första gången) få funktionsnedsättningen. En 
del av personerna beskrev det som det var först nu, som äldre, som de 
faktiskt upplevde sig som funktionshindrade: 
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 Indeed, for some who had never really considered themselves to be 
disabled before, the main impact of ageing had been that they now 
recognised their disability for the first time in their lives. Other 
people felt that, while they had always found the physical 
consequences of their disability difficult to cope with, the additional 
effects of ageing had made the situation much worse. For some 
people, this heightened awareness of disability had been a gradual 
or even insidious process. Often, however, the process had been 
triggered by a particular problem or crisis like the death of a 
partner, being forced to take early retirement, or a sudden or 
accelerated downturn in an individual’s physical well-being. 
Whatever particular circumstances had triggered these changes, 
people’s initial reactions were often quite traumatic. (Zarb & 
Oliver, 1993) 

         
    
En av de ”åldrandeaspekter” som lyfts fram som särskilt problematisk, som 
en aspekt som kan ”utlösa” en upplevelse av att ha råkat ut för ”ett andra 
funktionshinder” eller en ”medvetenhet om sitt funktionshinder” är således 
vissa fysiska förändringar: ”a sudden or accelerated downturn in an 
individual’s physical well-being”.  Zarb (1993b, s. 37) kommenterar även 
hur en nedgång i intervjuade personers ”tillfredsställelse med 
handikapprollen” (min översättning) framstår som nära relaterad till ”the 
onset of the ageing process”, det vill säga till det som jag kallar 
förändringar av det egna funktionstillståndet. Ett annat exempel på en 
studie som uppmärksammar erfarenheter av funktionsförändringar är 
Pentland et al. (2002) som i sin kvalitativa studie om åldrandets betydelser 
för kvinnor (i åldrarna 35-70 år) med ryggmärgsskada (under rubriken 
”Aging related worries and concerns”) kommenterar: ”By far the most 
predominant worry was fear of increased health problems and physical 
deterioration” (s. 380). Även Jeppsson Grassman uppmärksammar 
erfarenheter av förändringar av det egna funktionstillståndet bland 
människor som lever med funktionsnedsättningar (dock utan att beskriva 
förändringarna som ålderorsakade eller åldersrelaterade). Med stöd i den 
senaste omgången intervjuer med en grupp personer som fått en synskada i 
vuxen ålder kommenterar Jeppsson Grassman att:  
 

Retrospektivt framstår inte nödvändigtvis det första stora 
funktionshindret som det värsta. Krister (55 år) menade exempelvis 
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att det var betydligt värre att förlora njurfunktionen än att ha blivit 
blind ”det här med njurarna påverkar mitt liv mer än vad synskadan 
gjorde”. (Jeppsson Grassman, 2008, s. 74) 

 
Också i Holmes (2008) kvalitativa intervjustudie med några 
handikappolitiskt aktiva personer i åldrarna 55+ som under lång tid levt 
med fysiska funktionsnedsättningar förekommer liknande utsagor. 
Exempelvis uttrycker en av de citerade intervjupersonerna rädsla inför ”de 
andra funktionsnedsättningarna”, inför att som rörelsehindrad förlora 
hörseln: ”jag som är rörelsehindrad, jag skulle bli fruktansvärt mycket mer 
utsatt om min hörsel försvann” (s. 43). En kvantitativ studie (Whiteneck et 
al., 1992) om människor som levt med ryggmärgsskador i minst 20 år 
pekar på liknande sätt mot att funktionsförändringar kan ha stor betydelse 
för individen.  

Men hur kan då de uttryck för känslomässigt laddade upplevelser 
av, och farhågor inför, förändringar av det egna funktionstillståndet som 
förekommer i intervjuer som genomförts inom ramen för denna och ovan 
refererade studier förstås?  

Funktionsnedsättning som normaltillstånd 
För det första är det möjligt att skönja en poäng i Williams (2000) teori om 
att för den som är funktionshindrad från födseln är detta det vanliga, det 
normala sättet att vara, en erfarenhet som förstärks allteftersom tiden går. 
Den bidrar dock snarare till förståelsen för hur det kan komma sig att ett liv 
med tidigt uppkomna funktionsnedsättningar kan upplevas som 
diskontinuerligt än kontinuerligt. 

Flera av personerna gav nämligen uttryck för att innebörden i att 
leva med ett så kallat normalt hälso- och funktionstillstånd var ett fenomen 
som de egentligen aldrig riktigt hade haft något grepp om.  Exempelvis 
berättade Åke, som hade diagnosen cerebral pares, om hur han å ena sidan 
förstått att människor i omgivningen lade märke till hans ”handikapp” men 
att haltandet på ett annat plan varit helt normalt för honom själv:  

 
Grannarna och kunderna de såg ju mitt handikapp då när jag gick. 
Jag hade ju haltat hela mitt liv så jag märkte ju inte att jag haltade 
när jag gick. För det märker man inte när man går. Utom när man 
tittar på skuggan. Då ser man att man haltar. 
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(Åke hade – som framkommer i ett intervjuutdrag längre fram – senare 
amputerat benen och förflyttade sig vid tiden för intervjun med rullstol). 

När jag frågade om positiva eller negativa aspekter av att leva med 
funktionshinder, eller vilken betydelse det kunde tänkas ha haft för det 
egna livet, kommenterade flera av de personer som i likhet med Åke levt 
med en diagnos under hela – eller så gott som hela – livet att de egentligen 
inte kunde uttala sig om sådana likheter eller skillnader, eftersom de inte 
visste om något annat än att leva med funktionsnedsättning. Så här svarade 
exempelvis Ingrid på min fråga om de hade haft något positivt med sig att 
leva med funktionshinder: 

 
Ja jag får säga som mina väninnor sa: hade det inte varit så hade det 
inte varit jag. Jag vet ju inte hur det hade varit om jag inte hade haft 
det. Jag vet inte vad som är positivt och vad som är negativt. Det är 
som det är helt enkelt. Det är som jag säger: jag har ingenting att 
jämföra med. Hade jag däremot råkat ut för en olycka någon gång. 
Då kunde jag ha jämfört tiden före och tiden efter. Men jag har 
ingen tid före. 

 
Den typ av hälso- och funktionstillstånd som ofta klassificeras som 
funktionsnedsättning – eller som handikapp, funktionshinder, skada eller 
kronisk sjukdom – utgjorde med andra ord på ett plan flera av personernas 
normaltillstånd, deras normala funktionstillstånd. De befann sig därmed på 
sätt och vis i samma utgångsläge vid en förändring av det egna 
funktionstillståndet som en person utan funktionsnedsättning eller diagnos. 
Med den insikten framstår det inte som särskilt märkligt att individer som 
under hela, eller nästan hela livet, levt med funktionshinder ger uttryck för 
att uppleva funktionsmässiga förändringar som både betydelsefulla och 
dramatiska. 
 Intervjupersoner som fått sina diagnoser senare i livet gav å andra 
sidan uttryck för att sjukdomssymptom och funktionsnedsättningar med 
tiden på sätt och vis blivit ett normaltillstånd (se kapitel åtta där 
intervjupersoner beskriver varför de inte känner sig sjuka, t.ex. ”Jag vet att 
det är vissa saker som jag inte kan göra, men det har jag accepterat på 
något vis”). I vissa fall hade det som senare kom att definieras som 
sjukdomssymptom blivit det för individen normala till och med innan man 
hade fått en diagnos. Lars, som numera hade en diagnostiserad mag-
tarmsjukdom och vid det här laget genomgått flera tarmoperationer och 
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hade stomi, uttryckte det så här:  
 
Lars: /…/Läkaren här uppe han upptäckte att jag hade den här 
sjukdomen och han sa att dig måste vi operera ganska snart 
Annika: Men du hade inte känt någonting? 
Lars: Nej. Alltså i efterhand kan man säga att jag hade haft diarréer. 
Men sådant där kommer ju smygande. Det är liksom att: vad är 
normalt och vad är inte normalt? Så att jag hade liksom inte noterat 
det så här medvetet. Men när jag fick reda på så kände jag att: Ja 
jag har nog lite mer diarréer än vad som är vanligt. 

 
Att det inte är ovanligt att uppleva funktionsnedsättningar som något av ett 
normaltillstånd pekar andra intervjuer mot. Intervjupersoner som i sitt 
arbetsliv eller genom att vara aktiva i handikapporganisationer hade 
kommit i kontakt med många andra människor som också lever med 
funktionshinder beskrev det som ett vanligt fenomen. Så här berättade en 
av de intervjuade, som under en tid arbetat vid Försäkringskassan: 

 
Det var det vi brukade säga på Försäkringskassan. Om folk ska 
beskriva sitt hjälpbehov och allt det där: Om man har levt med ett 
problem eller hinder då i så många år då tänker man inte på att ”det 
du gör det kan jag ju inte”. Om man jämför med en fullt rörlig. Man 
kommer in i den där lunken va. Man tycker det är naturligt att det 
tar längre tid. 

 
Ett inom den medicinska sociologin vanligt förekommande sätt att 
diskutera och analysera människors beskrivningar och erfarenheter av att 
drabbas av kronisk sjukdom är att relatera till Burys (1982) begrepp 
biografiskt brott.61 I det avsnitt som följer avser jag som ett nästa steg i 
tolkningen av intervjupersonernas beskrivningar av vissa förändringar av 
det egna funktionstillståndet som dramatiska eller avgörande undersöka om 
de kan förstås som uttryck för biografiska brott i Burys mening.  

Biografiska brott? 
Burys begrepp biografiskt brott har sin empiriska grund i en studie baserad 

                                                 
61 Bury (1982, s. 169) beskriver själv syftet med begreppet biografiskt brott som ett sätt 
att beskriva vad som händer när människor utvecklar en kronisk sjukdom samt att 
erbjuda ett analytiskt fokus för studier av denna typ av händelser. 
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på semistrukturerade intervjuer med 30 personer som för första gången 
remitterats till en reumatologiklinik. Av de 25 kvinnor som ingick i studien 
var majoriteten i åldrarna 25-54. De fem männen var i åldrarna 45-65. När 
Bury utvecklar sitt tänkande tar han även hjälp av tidigare forskning om 
människors erfarenheter av att få en kronisk sjukdom. Centralt för Burys 
begreppsliggörande av erfarenheten av att få en kronisk sjukdom som ett 
biografiskt brott är att kronisk sjukdom utgör en ”omstörtande händelse” 
(disruptive event) eller, med ett begrepp som Bury lånat från Giddens; en 
”kritisk situation” (critical situation) för såväl individen själv som dennes 
familj:  

 
My contention is that illness, and especially chronic illness, is 
precisely that kind of experience where the structures of everyday 
life and the forms of knowledge which underpin them are disrupted. 
Chronic illness involves recognition of the worlds of pain and 
suffering, possibly even of death, which are normally seen as 
distant possibilities or the plight of others. In addition, it brings 
individuals, their families, and wider social networks face to face 
with the character of their relationships in stark form, disrupting 
normal rules of reciprocity and mutual support. The growing 
dependency involved in chronic illness is a major issue here. 
Further, the expectations and plans that individuals hold for the 
future have to be re-examined. Thus, I want to maintain that the 
development of a chronic illness like rheumatoid arthritis is most 
usefully regarded as a ”critical situation”, a form of biographical 
disruption (Bury, 1982, s. 169)     
      

Bury lyfter särskilt fram tre aspekter av ett biografiskt brott och den 
process det omfattar.62 För det första rör det sig om ett brott när det gäller 
förgivettagna förutsättningar och sätt att bete sig och agera. Individen 
ställer sig frågande inför den egna kroppen och varför den uppträder som 
den gör och beslutar att söka hjälp. För det andra sker ett brott när det 
gäller individens tidigare förhållningssätt till sig själv, till människor i 
omgivningen, till sitt liv och sin framtid. För det tredje inbegriper brottet ett 
svar på förändringen som innefattar att mobilisera resurser som den nya 
livssituationen kräver.  
                                                 
62Den definition som används här utgår från Burys första försök att ringa in i vad ett 
biografiskt består. I ett senare arbete utvecklar Bury (1991) sitt teoretiska tänkande 
genom att tydligare lyfta fram individen som en aktör som aktivt anpassar sig till och 
hanterar den förändrade situation som sjukdomen innebär.  
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Att jämföra upplevelser av förändringar av det egna 
funktionstillståndet bland människor som under lång tid levt med 
funktionshinder med erfarenheter av att (för första gången) få en kronisk 
sjukdom kan kanske framstå som långsökt. I alla fall utan insikten i att 
funktionsnedsättning på ett plan kan utgöra en persons normaltillstånd. 
Kanske är detta också förklaringen till att det varit svårt att finna studier om 
att leva med funktionshinder som anknyter till Burys begrepp.63 Begrepp 
som ”kritisk situation” och ”biografiskt brott” framstår emellertid inte alls 
som främmande för att beskriva och sammanfatta flera av de intervjuade 
personernas känsloladdade uttryck för sina upplevelser och farhågor i 
samband med vissa funktionsförändringar. Det gäller såväl 
intervjupersoner i denna som i Zarb och Olivers och Pentlands et al. ovan 
refererade studier. 

Vid en mer systematisk analys i enlighet med Burys definition kan 
dessutom flera av de aspekter som begreppet omfattar uttolkas ur 
intervjupersoners utsagor. Dels framträder redogörelser för upplevelser och 
farhågor i samband med vissa funktionsförändringar som knutna till att 
funktionsförändringen inneburit – eller befaras innebära – ”ett brott i 
vardagslivets struktur” (jfr Bury i citatet ovan). Detsamma gäller relationen 
till människor i omgivningen och en tidigare bild av den egna framtiden 
(den andra aspekten i Burys definition). Ett exempel på detta kan hämtas ur 
den del av intervjun som följde efter det ovan refererade utdraget ur 
intervjun med Eva (se särskilt det inledande kursiverade avsnittet): 

 
Jag har ju alltid haft den där idén att jag ska klara mig själv så 
långt det går. Men när man kommer i den sitsen så måste man 
acceptera det med, att man tyvärr måste bli beroende av andra. 
Även om man inte tycker att det är så värst roligt. Men när man inte 
har något annat alternativ så får man ju acceptera att det är så. Fast 
man tycker ju inte att det är så kul, utan i början hade man ju det 
där att man kan ju lika gärna få sluta. Så slipper andra ha besvär 
också, för man kan ju uppleva att man är väldigt till besvär. Fast en 
del människor anser väl kanske att man är nyttig också. Jag menar 
man kanske kan bana väg, när man har den orken att man liksom 
kan orka bana väg för andra med och säga att ”si och så här tycker 
jag”. 

                                                 
63 Se dock Jeppsson Grassman (2005, s. 43) som använder Burys begrepp i en 
diskussion om hälsorelaterade omställningar som personer med synskador respektive 
MS ger uttryck för. 
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I intervjun med Eva framkom även hur funktionsförändringen omfattat den 
tredje aspekt Bury lyfter fram som karaktäristisk för ett livsbrott: ett svar på 
förändringen som innefattade att försöka mobilisera de resurser som den 
nya livssituationen kräver.64 Vid tiden för intervjun var Evas make 
pensionär och den som i huvudsak ansvarade för att hjälpa henne vid 
exempelvis toalettbesök. Men när det aktuella benbrottet inträffade 
yrkesarbetade maken och hemtjänsten (”tjejerna”) anlitades under den tid 
han var på sitt arbete:  
 

Annika: Men då hade du redan slutat jobba när du ramlade och bröt 
dig? 
Eva: Ja. Som väl var. 
Annika: Och du var pensionär då?  
Maken: Nej, inte då. 
Annika: Hur ordnade ni det då? 
Maken: Ja, jag jobbade ju heltid på X [företag]. 
Eva: Hur löste jag det då? För jag är ju sådär att jag vill inte 
Maken: Ja då var det ju tjejerna som kom hit. 
Eva: Ja just det. När jag var tvungen att gå på toaletten och så. 
Maken: Ja, fyra timmar då. 
Annika: Det var hemtjänsten? 
Maken: De kom ju sju på morgonen då till framåt middan /…/ Och 
sedan när jag kom hem då fick jag ju jag ta över då liksom.  
 

Den tonvikt Eva lade vid självständighet/beroende/”vara till besvär”/”vara 
till nytta” då hon, som framkommer i det tidigare intervjuutdraget, 
berättade om sina upplevelser i samband med funktionsförändringen 
överensstämmer dessutom väl med hur Bury kommenterar ett tilltagande 
beroende som ett ”major issue” när det gäller den andra aspekten av ett 
livsbrott. De närliggande ämnena beroende, självständighet, nytta, börda, 
kostnad för samhället, till nytta för samhället förekom även i andra 
                                                 
64 Eva var den person som under längst tid uppehöll sig vid sina upplevelser i samband 
med den aktuella funktionsförändringen: benbrottet. Det var också i intervjun med Eva 
som det biografiska brottets olika aspekter framträdde allra tydligast. Men eftersom de 
genomförda intervjuerna inte var inriktade på att utforska upplevelser av förändringar 
av det egna funktionstillståndet och än mindre att analysera dessa som biografiska brott, 
är det inte omöjligt att flera av de intervjuade hade delgett denna typ av mer utförliga 
och detaljerade erfarenheter om de hade tillfrågats. 
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intervjuer på ett sätt som tyder på att de var betydelsefulla för flera (t.ex. 
”vi vill ju också vara med och bidra till samhället”, ”jag tycker och tror att 
man ska klara sig själv”, ”jag vet ju att assistansen kostar mycket pengar 
för samhället”). Utsagorna bekräftar resultat från Zarb och Olivers (1993; 
Zarb, 1993a) studie, där en oro inför att kunna behålla sitt relativa 
oberoende i framtiden eller bli en börda för sina familjer eller på 
stödsystemet, kommenteras som nyckelteman i intervjuerna (se även 
Jeppsson Grassman, 2005).  

Intervjupersoners redogörelse för sina upplevelser avviker dock på 
ett avgörande sätt från innebörden i ett biografiskt brott såsom det beskrivs 
av Bury (1982). Centralt för Burys definition är att det rör sig om ett 
oväntat brott som bryter ett förväntat, förgivettaget livslopp (den första 
livsbrottsaspekten).  När det gäller de intervjuade personerna framstår den 
aktuella typen av funktionsförändringar snarare som befarade brott, som 
rubbade ett livslopp som man hoppats på. Det finns inget i de genomförda 
intervjuerna som ger anledning att tro att funktionsförändringarna skulle ha 
riktat personernas uppmärksamhet mot ”de världar av smärta och lidande, 
eventuellt även av död, som normalt betraktas som avlägsna möjligheter 
eller sådant som händer andra” (Bury, 1982, s. 169, min kursivering och 
översättning). Att de egna benen inte fungerade som de flesta andras var 
exempelvis något som Eva levt med och varit medveten om sedan tidig 
barndom. Som framkom i det tidigare intervjuutdraget hade hon därtill 
redan tidigare brutit samma ben.  Å andra sidan kan man tänka sig att även 
det förväntade i någon mening kan vara oväntat. Det förväntade är en insikt 
i att funktionsförändringar med stor sannolikhet kommer att inträffa förr 
eller senare. Det oväntade är att en förändring inträffar just när den 
inträffar. I enlighet med ett sådant resonemang kommenterar Jeppsson 
Grassman hur personer i hennes studier: 

  
lever med ett slags dubbla tidtabeller, eller kroppstabeller, där nya 
sjukdomskomplikationer är både förväntade och oväntade 
händelser. Kunskapen om sjukdomens sannolika utveckling och 
prognos gör att de som har sjukdomen vet vad som kan hända. 
Samtidigt måste de, för att överhuvudtaget kunna ha en dräglig 
tillvaro, leva som om det som kan inträffa inte ska hända, i alla fall 
inte nu (Jeppsson Grassman, 2005, s. 43, kursiveringar i original).  
 

Om inte Bury hade lagt en sådan betoning vid det oväntade – det som 
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händer andra, men inte mig – eller på ett annat sätt problematiserat vad det 
innebär att något är förväntat respektive oväntat, hade den aktuella typen av 
beskrivna upplevelser mycket väl kunnat karaktäriseras som det fenomen 
som Bury kallar ett biografiskt brott. Detta trots att det inte alls rör sig om 
personer som nyss fått en kronisk sjukdom, utan om personer som levt med 
diagnoser under lång tid, i vissa fall hela livet. Flera av personerna har 
dessutom diagnoser (t.ex. cerebral pares), som inte brukar definieras som 
kroniska sjukdomar, utan som skador.65   

Ingen av de aspekter som Bury lyfter fram som karaktäristiska för 
ett biografiskt brott fångar emellertid på ett rättvisande sätt det som i 
intervjuerna framträdde som det centrala och gemensamma för 
upplevelserna av vissa förändringar av det egna funktionstillståndet som så 
avgörande eller dramatiska. Däremot har det att göra med att 
funktionsförändringen utgjorde ett brott i vardagslivets struktur (en del av 
den andra aspekten i Burys definition).  

Det centrala ”hotet mot det egna livets väsentligheter” 
Som det centrala eller kritiska för individerna framstår vid en genomgång 
av intervjuerna att de aktuella funktionsförändringarna utgjorde ett hot mot, 
eller befarades hota, aspekter av det egna vardagslivet som man satte 
särskilt stort värde vid, och som man därmed också var särskilt angelägen 
om att inte förlora.  Vilka aspekter av det egna livet som beskrevs som 
hotade av funktionsförändringen varierade dock och några personer tog upp 
mer än en sak. I det följande ges några exempel på vad det kunde röra sig 
om. 
 
Hotade väsentligheter 
Några av personerna gav uttryck för att en faktisk eller befarad 
funktionsförändring utgjorde ett hot mot den aktuella graden av 
självständighet. Till dessa hörde Eva. Som framkommer i det tidigare 
intervjuutdraget framstod även att inte behöva använda rullstol som en för 
Eva väsentlig aspekt av den egna – dåvarande – livssituationen som 
benbrottet utgjorde ett hot mot (”Att vadå, det här är väl inget liv att sitta i 

                                                 
65  Cerebral pares (n.d.): ”förlamning föranledd av tidigt uppkommen hjärnskada”.  
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en rullstol”). I Ingers fall var det snarare bibehållandet av befintlig tid utan 
hjälpgivare eller – i mer teoretiska termer – av befintliga fria platser eller 
bakre regioner (Goffman, 1983, 1994; se även kapitel sju) som framträdde 
som särskilt värdefullt och som hotat av en nedsättning av armarnas 
funktion. Det framkommer till viss del i intervjuutdraget ovan (”Därför att 
jag är helt beroende av armarna för att klara mig själv och om de pajar då 
måste jag ha hjälp dygnet runt” och ”Jag hoppas att jag ska klara mig själv 
så länge jag lever.”). Att farhågan handlade just om att förlora den tid hon 
idag hade utan hjälpgivare, och inte i första hand om att förlora den 
nuvarande förmågan att sköta sig själv, kom ännu tydligare till uttryck i den 
del av intervjun som följde därefter (se särskilt den sista kursiverade 
meningen): 
 

Annika: Vad är det som du – alltså jag förstår att det finns massor – 
men vad är det du mest rädd för om man säger så? 
Inger: Ja att inte kunna gå och lägga mig. Att inte kunna gå på toa. 
Det är väl nästan det värsta. Men då skulle jag definitivt skaffa en 
kateter, alltså operera in något. För inte skulle jag vilja ha någon 
som sprang varenda - för jag går ofta på toan på dagarna. Jag måste 
ta vattendrivande mediciner på kvällarna och sedan så går hela 
förmiddagarna åt till att gå på toa. I och för sig kunde man väl stå ut 
med att ha någon på förmiddagarna. Men sen är det ju, usch, på 
kvällarna vill jag vara ensam och kunna gå och lägga mig själv. 
Annika: Så det är egentligen mer det här att, ja att kunna klara de 
här sakerna själv? 
Inger: Det tycker jag. Att inte behöva ha någon jämt hos sig. 
 

Flera lyfte fram för dem värdefulla och omtyckta aktiviteter eller 
sysselsättningar som hotade av en funktionsförsämring. Till dessa hör 
Birgitta som i intervjuutdraget ovan ger uttryck för att en synnedsättning 
skulle innebära att hon inte längre skulle kunna ägna sig åt en av sina 
favoritsysselsättningar: att läsa. Barbro (61 år) hänvisade till att tvingas ge 
upp sitt arbete, och sitt datoranvändande, som en potentiell konsekvens av 
en nedsättning av funktionsförmågan som bekymrade henne:  
 

Barbro: Jag tänker ofta till exempel på om min arm skulle helt 
enkelt lägga av. Det skulle ju innebära enormt stora förändringar 
för mig, för jag skulle inte kunna jobba kvar, jag skulle vara 
tvungen att ha tjugofyra timmars assistans och jag skulle inte kunna 
göra saker och ting på samma sätt som jag gör idag. Alltså jag 
jobbar ju mycket med data, även hemma håller jag på mycket med 
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datorn. Alltså jag skulle vara tvungen att ha helt andra funktioner 
på den för att kunna jobba i den. Så det är mycket sådant. Jag 
tänker inte på det varje dag, men jag tänker ändå på det/längre 
intervjuavsnitt utelämnat/ Alltså det finns ju, till data finns ju 
talsynteser och det finns, man kan… någonting.  
Annika: Någon laserstråle har jag sett nu. 
Barbro: Ja det finns flera saker så att det oroar mig faktiskt inte så 
mycket. Det som oroar mig mer i så fall det är väl att jag inte kan 
jobba kvar. 
 

Som framkommer i intervjuutdraget gav Barbro även uttryck för en mer 
allmänt hållen farhåga inför att ”inte kunna göra saker och ting på samma 
sätt som jag gör idag”. Hon gav också uttryck för en problematik kopplad 
till en befarad reducering av befintlig tid utan hjälpgivare: att ”behöva ha 
24 timmars assistans”, om armen ”helt enkelt skulle lägga av”.  

Ännu ett exempel på en värdefull och omtyckt aktivitet eller 
sysselsättning som beskrevs som hotad av en funktionsförsämring kan 
hämtas ur intervjun med Ingrid (68 år) som fått diagnosen cerebral pares 
som spädbarn. Ingrid lyfte fram sitt nästan livslånga syintresse som i 
riskzonen för en nytillkommen nedsättning av armarnas (och händernas) 
funktioner: 
 

Så jag märker ju skillnaden så va, att det går väldigt snabbt neråt 
nu. Så nu när det här med armarna har tillkommit: för att jag har ju 
alltid skojat och sagt det att de där gamla skruttiga benen är väl inte 
så farligt, det finns ärtiga rullstolar nu - för mina intressen har ju 
alltid varit handarbete och sömnad och sådant där. Även om jag 
aldrig utnyttjade yrket så har jag ju i alla fall haft väldig nytta av 
det, för jag har ju sytt mina kläder det mesta själv och allting /…/ 
Men nu när händerna börjar bli lite dåliga. Och nu var jag som sagt 
var i förra veckan i tisdag och fick besked.   

 
Ingrids sy- och textilintresse löpte som en röd tråd genom hennes berättelse 
om sitt liv. Exempelvis var den händelse som framstod som en av de mest 
avgörande för Ingrid då hon för många år sedan fick meddelandet att hon 
inte hade rätt att utbilda sig till textillärare därför att hon, som en 
konsekvens av sin medfödda skada som i huvudsak var koncentrerad till 
höger arm och hand, var vänsterhänt. Att vara vänsterhänt ansågs vid den 
tiden inte vara lämpligt för en textilslöjdslärarinna, berättade Ingrid: ”De 
hade sådana regler det året.  Så jag fick inte komma in på seminariet. Så det 
första jag gjorde åkte jag hem och så plockade jag ner vävstolen som jag 
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hade i mitt rum och klippte sönder både varp och allting”. 
Liksom i andra intervjuer var det i förhållande till en aspekt av det 

egna livet som framstod som särskilt betydelsefull genom att lyftas fram 
vid återkommande tillfällen under intervjun som en försämrad 
funktionsförmåga i armarna och händerna framstod som väsentlig för 
Ingrid. Några uttryckte att det rörde sig om sådant som alltid hade betytt 
mycket för dem (”mina intressen har ju alltid varit handarbete och 
sömnad”, ”för jag har ju alltid haft den där idén att jag ska klara mig 
själv”).  
 
Den kroppsliga förändringens relativa obetydlighet  
Att det inte var den kroppsliga förändringen som sådan utan vad den i sin 
tur innebar, eller befarades innebära, som var det dramatiska eller 
avgörande pekar personers sätt att framställa vissa andra (icke livshotande) 
kroppsliga förändringar utan några egentliga konsekvenser för det egna 
livet som relativt betydelselösa. Ett tydligt exempel är hur Åke, som haft en 
diagnos sedan spädbarnsåldern, kommenterade en amputation av benen 
som av relativt liten betydelse för honom själv, även vid själva tillfället för 
amputationen, eftersom han ändå inte ”kunde gå på benen”:  

 
Åke: /…/Jag var inget ledsen för att de hade tagit mina ben. 
Annika: Nej det sa du i telefonen. 
Åke: Därför att jag kunde inte gå på benen. Och jag sa det. Min 
kusin, han tyckte det var så konstigt. 

 
Andra utsagor belyser hur tillgång till hjälpmedel kan kompensera för en 
kroppslig förändring och på det sättet också göra att den upplevs som 
mindre dramatisk. Ett exempel på detta återfinns i utdraget ur intervjun 
med Barbro ovan: ”Alltså det finns ju, till data finns ju talsynteser och det 
finns, man kan… någonting/…/Ja det finns flera saker så att det oroar mig 
faktiskt inte så mycket”. Även Ingrids uttalande ”de där gamla skruttiga 
benen är väl inte så farligt” i ett intervjuutdrag ovan kan förstås som att en 
förändring av benens funktioner inte spelade någon avgörande roll för 
henne. En försämrad förmåga att förflytta sig skulle bland annat kunna 
kompenseras genom en ”ärtig rullstol”.  

 
Överensstämmelser med tidigare studier 
Att det kan vara betydelsefullt för personer som lever med funktionshinder 
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att kunna fortsätta utföra aktiviteter på det sätt man tidigare gjort 
framkommer även i Jeppsson Grassmans prospektiva intervjustudie. 
Författaren kommenterar mot bakgrund av den senast genomförda 
intervjuomgången: 

 
Att fortfarande klara av var också en viktig tidsmarkör, det har 
mönster över de 25 åren visat: Att kunna röra sig utomhus, 
promenera med ledarhund, gå med vit käpp, klara injektioner själv 
men till slut kanske nödgas använda rullstol – det är förhållanden 
som markerar tiden, där kroppens tid och kronologisk tid flyter ihop 
i de intervjuades berättelser. På samma sätt markeras tiden av 
förlust av förmågor, permanent eller tillfälligt – syn, känsel, balans 
osv. (Jeppsson Grassman, 2008, s. 73, kursivering i original) 

 
Att personer som under lång tid levt med funktionshinder ger uttryck för en 
problematik kopplad till att vissa funktionsförändringar förändrat, och/eller 
befaras förändra, aspekter av det egna livet som man sätter stort värde vid 
och därmed är angelägen om att inte förlora förefaller inte heller det vara 
unikt för de personer som intervjuats inom ramen för denna studie:   

 
the realisation that ageing contributes to a heightened awareness of 
physical deterioration was a particular source of frustration for 
many people. For some, there were also additional consequences 
like having to give up working, a reduction in social and leisure 
activities, or the impact on personal and sexual relationships; 
(Zarb & Oliver, 1993) 

 
Som framkommer ovan tolkar Zarb och Oliver funktionsförändringarnas 
inverkan på sådant som arbete och fritidsaktiviteter som ”ytterligare 
konsekvenser” och inte, såsom jag gör, som förändringens centrala 
innebörd. De intervjuutdrag som författarna använder som illustrationer av 
sina tolkningar överensstämmer dock helt med hur intervjupersoner i 
föreliggande studie uttryckte sig. Det citerade resonemanget ovan 
illustreras exempelvis med följande intervjuutdrag: 
 

Unfortunately in 1985 (53 years after onset), I developed very bad 
osteoarthritis in the shoulders and arms which was caused by the 
wear and tear placed on them by using crutches for so many years. 
So, I had to give up working for a living. Since then I have become 
practically housebound and suffer from terrible depression, missing 
my colleagues and frustration at not being able to do normal 
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everyday jobs.  (Zarb & Oliver, 1993) 
 

Även i de intervjuutdrag som Pentland et al. (2002) i sin studie om 
åldrandets betydelser för kvinnor med ryggmärgsskada placerat under 
rubriken ”Aging related worries and concerns” återfinns utsagor som bär 
uppenbara likheter med dem i denna och i Zarb och Olivers studie. 
Likheten ligger i att de förmedlar en oro inför att förlora förmågor viktiga 
för att kunna fortsätta ägna sig åt för individen väsentliga aktiviteter. Ett 
exempel:  

 
I’m an artist. And I wake up in the morning and have no feeling in 
my hands and I think, oh god. It just terrifies me that I would lose 
my ability to paint. I live alone and if I can’t paint I’d be stuck 
sitting here with my thoughts all day long. (Pentland et al., 2002, s. 
380)         

Ostrukturerade upplevelser och farhågor?   
Att det rör sig om förändringar som upplevs hota – och faktiskt också utgör 
ett hot mot – det egna livets väsentligheter framstår således som centralt för 
att förstå hur det kan komma sig att personer som (redan) lever med 
omfattande funktionsnedsättningar kan beskriva – och uppleva – vissa 
förändringar av det egna funktionstillståndet som betydelsefulla, avgörande 
eller dramatiska. Att samma typ av beskrivningar återfinns i alla de 
intervjuutdrag som i denna och andra studier används för att exemplifiera 
starka upplevelser i samband med funktionsförändringar utgör stöd för en 
sådan tolkning. Därmed inte sagt att de individuella upplevelserna i 
Giddens mening skulle var helt ostrukturerade.  Den vikt personer i denna 
och andra studier tillskriver självständighet, yrkesarbete och andra 
aktiviteter kan exempelvis förstås som relaterat till inflytelserika sociala 
normer eller ideal om aktivitet, självständighet, ”att göra rätt för sig” 
etcetera (jfr Bury, 1982).66 Variationen i vad som beskrivs som hotat av 
funktionsförändringen belyser dock att det kan vara en mängd olika saker 
som en individ kan uppleva som hotade av en förändring av det egna 
funktionstillståndet, där det gemensamma är att det rör sig om sådant som 

                                                 
66 Även Bury (1982) poängterar vikten av att inte betrakta den kroniska sjukdomens 
gestaltning som ett biografiskt brott fristående från ”wider social structures” (s. 180).  
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individen själv erfar som en väsentlig del av hennes eller hans dagliga liv.  
 
Men är då detta fenomen unikt för personer som, såsom de intervjuade i 
denna och andra studier, levt med funktionshinder under relativt lång tid 
och därtill uppnått en relativt hög ålder? 

Genom en analys som grundar sig i såväl de intervjuer som jag själv 
genomfört som i resultat och intervjuutdrag från andra studier avser jag i de 
avsnitt som följer att argumentera för att omständigheten att det rör sig om 
förändringar som upplevs hota det egna livets väsentligheter, inte bara 
framträder som centralt för att förstå hur personer i samma ålders- och 
funktionsmässiga situation som dem som intervjuats inom ramen för denna 
studie upplever vissa förändringar av det egna funktionstillståndet som 
betydelsefulla, avgörande eller dramatiska. Fenomenet framstår med andra 
ord vare sig som specifikt åldersrelaterat eller som specifikt relaterat till att 
det rör sig om personer som (redan) lever med funktionshinder. Som jag 
också kommer att visa tycks det därtill kunna vara centralt både vid 
funktionsförändringar som individen själv tolkar som icke åldersrelaterade 
och sådana som hon upplever som åldersrelaterade. 

”Ålderslösa” upplevelser och farhågor 
Till skillnad från Zarb och Oliver (1993) och Pentland et al. (2002) förstår 
jag således den aktuella typen av känsloladdade upplevelser i samband med 
vissa funktionsförändringar som ”ålderslösa” i den meningen att de tycks 
kunna vara aktuella under en stor del av livsloppet, eventuellt hela. Att 
känsloladdade erfarenheter i anknytning till funktionsmässiga förändringar 
för intervjupersoner i deras – eller denna – studie företrädelsevis skulle 
handla om ”ytterligare konsekvenser av insikten i att åldrandet bidrar till ett 
ökat medvetande om fysisk försämring” (Zarb & Oliver, 1993, min 
översättning: se ovan för citat i originalspråk) framstår inte som en 
tolkning som på ett rättvisande sätt bidrar till förståelsen för den aktuella 
typen av upplevelser och farhågor. Inte heller i de ovan exemplifierade 
intervjuutdrag som Pentland et al. (2002) i sin studie om åldrandets 
betydelser för kvinnor med ryggmärgsskada placerat under rubriken ”Aging 
related worries and concerns” kan jag uttolka någon uppenbar koppling till 
ålder och åldrande, annan än den att de intervjuade individerna blivit 
kronologiskt äldre samtidigt som de aktuella funktionsförändringarna ägt 
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rum. Jag reserverar mig även från Zarb och Olivers (1993) sätt att uttala sig 
om orsaken till de kroppsliga förändringar som skett efter den initiala 
funktionsnedsättningen som ”effects of the ageing process itself”. Det är 
visserligen inte uteslutet att en medicinsk insatt person skulle göra 
bedömningen att vissa av den aktuella typen av förändringar är 
åldersrelaterade. Zarb och Oliver redogör dock inte för hur de kommit fram 
till att förändringarna är ”effekter av åldrandeprocessen”. Deras sätt att 
beskriva förändringarna framstår snarast som ett exempel på en – som 
Mosqueda (2004) beskriver det – problematisk tendens att alltför snabbt 
acceptera den rad av fysiska förändringar som människor som under lång 
tid lever med funktionsnedsättningar genomgår som ”inevitable outcomes 
of ageing” (s. 45). Att förändringarna på ett generellt plan mest av allt 
tycktes vara relaterade till tiden med funktionshinder, och sakna koppling 
till kronologisk ålder, kommenterar dessutom författarna själva när de på 
andra ställen redogör för studiens resultat.   
 Till det som ytterligare stödjer argumentet om upplevelserna som 
”ålderslösa” hör intervjupersoners beskrivningar av hur förändringar av det 
egna funktionstillståndet som ägt rum tidigare i livet upplevts. Dessa pekar 
dels mot att även funktionsförändringar i yngre åldrar upplevts som 
avgörande eller dramatiska, dels mot att även dessa upplevelser har haft att 
göra med att förändringen utgjort ett hot mot en för individen – vid den 
tidpunkten – värdefull aspekt av det egna livet.  De belyser därtill att en 
erfarenhet liknande det som Bury beskriver som ett biografiskt brott kan 
vara ett återkommande inslag i livet med en kronisk sjukdom. Den behöver 
med andra ord inte, vilket är implicit i Burys definition, röra sig om en 
enstaka upplevelse. Exempelvis berättade Ann-Marie (65 år) om att det 
varit jobbigt den första tiden efter det att hon i 40-årsåldern, efter 20 år med 
diagnosen MS, fick en blodpropp i benet som medförde att hon helt 
förlorade förmågan att använda sina armar och blev ”helt beroende av 
andra”. Ett annat exempel är hur Nils (62 år) berättade om den farhåga som 
han under den första tiden efter MS-diagnosen haft inför att behöva hjälp 
med toalettbesök, en typ av hjälp som han vid intervjutillfället haft i cirka 
tio år (”för jag tänkte det i början att så långt ska det aldrig gå utan att jag 
ska kunna klara mina toalettbestyr och det själv”).  Intervjupersoners 
beskrivningar ligger i linje med hur Jeppsson Grassman (2005) 
kommenterar livssituationen för flera av de personer hon intervjuat – både 
personer med synskador och med MS – som karaktäriserad av flera 
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hälsorelaterade omställningar eller ”krishändelser” ”utspridda under 
många år av det vuxna livet” (s. 42, min kursivering). Även i Zarb och 
Olivers studie är det möjligt att finna stöd för en förståelse av den aktuella 
typen av upplevelser som relativt ålderslösa:  

 
Several people emphasised that their physical and emotional 
wellbeing were inextricably linked, and that this had always been 
the case throughout their experience of living with a disability.  
(Zarb & Oliver, 1993)   

Upplevelser och farhågor vid såväl icke ålderskodade som 
ålderskodade funktionsförändringar 
En funktionsförändring som utgör ett hot mot för individen värdefulla 
aspekter av det egna livet tycks dessutom kunna vara både en förändring 
som individen ålderskodar och en som hon inte tolkar som åldersrelaterad. 
I de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie var det 
visserligen ingen som gav uttryck för att uppleva de förändringar som hon 
eller han ålderskodade – sådana förändringar som behandlades i föregående 
kapitel – vare sig som speciellt dramatiska eller som hot mot det egna livets 
väsentligheter.  Inte heller var det någon som beskrev de förändringar som 
står i fokus i detta kapitel som åldersrelaterade.   Det finns emellertid stöd 
för att även en förändring av det egna hälso- och funktionstillståndet som 
individen tolkar som åldersrelaterad, som normal för åldern, samtidigt kan 
upplevas både som problematisk och betydelsefull genom att hota för 
henne värdefulla aspekter av det egna livet. I den tidigare refererade 
studien (Charles & Walters, 1998) om hur kvinnor i olika åldrar i södra 
Wales talar om sina erfarenheter om hälsa och sjukdom framkom, som 
nämnts, hur majoriteten av de intervjuade kvinnorna i åldrarna över 50 som 
hade artrit förhöll sig till tillståndet som en mer eller mindre oundviklig del 
av åldrandet, som så pass normalt att man sällan uppsökte läkare. Men trots 
att kvinnorna beskrev artriten som åldersrelaterad, och inte framställde den 
som ett hälsobekymmer, beskrevs dess effekter som problematiska på 
andra sätt. Närmare bestämt relaterade kvinnorna artritens problematiska 
konsekvenser till att den hindrade dem att uppfylla sin roll som husmödrar, 
det vill säga att göra sådant som att handla, hänga upp gardiner och tvätta 
fönster.  
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”Icke funktionshinderrelaterade” upplevelser och farhågor 
Även kvinnorna i åldrarna 50+ i Charles och Walters studie gav således 
uttryck för att artritens problematiska konsekvenser handlade om att de inte 
längre kunde utföra sysslor som varit, och fortfarande var, betydelsefulla 
för dem. Det tyder i sin tur på att den aktuella typen av upplevelser och 
farhågor inte heller är specifikt ”funktionshinderrelaterade”. Det vill säga 
att det inte bara är människor som (redan) lever med funktionshinder som 
upplever funktionsförändringar som utgör hot mot det egna livets 
väsentligheter som problematiska. Även för personer som av allt att döma 
inte tidigare levt med funktionshinder förefaller en funktionsförändring, i 
dessa fall i bemärkelsen en (nytillkommen) funktionsnedsättning, kunna ha 
denna innebörd och därmed också för individen stor betydelse. Även i 
Krekulas (icke funktionshinderinriktade) studie med kvinnor 75+ finns stöd 
för att även människor som inte (tidigare) lever med funktionshinder 
upplever förändringar av det egna funktionstillståndet som avgörande eller 
betydelsefulla genom att de utgör ett hot mot särskilt värdefulla aspekter av 
det egna livet:   
 

Ett återkommande tema i kvinnornas berättelser är hur kroppen 
förändras och även ger begränsningar med påföljden att aktiviteter 
man ägnat sig åt tidigare inte längre kan utföras. En del aktiviteter 
som varit centrala för upprätthållandet av identiteter faller därmed 
bort. Detta tema berör kroppen som görare av identitetsanspråk. 
Jannike ger ett exempel på detta. Hon har drabbats av en grav 
synnedsättning och har  endast vag synförmåga kvar. Hon kan inte 
längre hålla på med aktiviteter som varit viktiga för henne, som att 
måla, läsa och njuta av vackra saker. (Krekula 2006, s. 154) 
        
    

Hot mot centrala identiteter 
Som framkommer i citatet tolkar Krekula en del av de aktiviteter som 
”faller bort” vid kroppsförändringarna som aktiviteter som varit ”centrala 
för upprätthållandet av identiteter”. Förutom att man inte längre har 
möjlighet att göra saker som man tidigare gjort minskar med andra ord 
också möjligheterna att agera och hävda den bild, eller de bilder, av sig 
själv som man själv uppfattar som viktig och också att få denna bild 
bekräftad av andra. Identitetsperspektivet kastar ytterligare ljus över den 
avgörande betydelsen intervjuade personer i denna och andra refererade 

  243 



studier tillskrev vissa funktionsförluster. Den känsloladdade beskrivningen 
av att ha varit tvungen att lämna sitt arbete i samband med att det egna 
hälso- och funktionstillståndet avtagit (Zarb & Oliver, 1993), konstnärens 
rädsla inför att förlora funktionsförmågan i händerna och inte länge kunna 
måla (Pentland et al., 2002), Barbros beskrivna farhåga att inte kunna 
”jobba kvar” om den enda fungerande armen skulle ”lägga av” – 
upplevelser och farhågor som dessa kan förstås som relaterade till att de 
aktuella förändringarna utgjorde hot mot en för individen central identitet.   
 
Att uttryck för upplevelser av funktionsförändringar som hotar eller befaras 
hota för individen värdefulla aspekter av det egna livet – inklusive för 
individen centrala identiteter – förekommer i såväl studier inriktade på 
betydelser av att under lång tid leva och åldras med funktionshinder som i 
studier utan en sådan funktionshinderinriktning är intressant. Kanske än 
mer än överensstämmelserna med dimensioner i Burys definition av 
biografiska brott pekar de mot att det kan finnas avgörande likheter mellan 
människors upplevelser av att efter många år med funktionshinder förlora 
ytterligare funktioner och upplevelser av att för första gången i livet få en 
mer omfattande funktionsnedsättning. En sådan tolkning ligger i linje med 
de kommenterade uttryck för ”a second disability” och ”Det är numera som 
jag har märkt mera mina begränsningar som ett hinder” som förekom i 
intervjuer i Zarb och Olivers (1993) och denna studie.  

Det ålders- och funktionshinderspecifika 
Hotet mot det egna livets väsentligheter framstår således som av central 
betydelse för att förstå hur det kan komma sig att en förändring av det egna 
funktionstillståndet upplevs som av individen avgörande eller dramatisk 
oavsett hur gammal hon eller han är och oavsett om förändringen handlar 
om att (för första gången) få en kronisk sjukdom eller mer omfattande 
funktionsnedsättning, eller om att som en individ som under lång tid levt 
med funktionshinder vara med om en funktionsförändring. Detta utesluter 
dock inte förekomsten av ålders- och funktionsrelaterade skillnader när det 
gäller risken att råka ut för denna typ av funktionsförändringar. Eftersom 
sjukdomar och funktionsnedsättningar statistiskt sett är vanligare i slutet av 
livsloppet kan för det första även sannolikheten för att råka ut för en 
funktionsförändring som utgör ett hot mot aspekter av det egna 
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vardagslivet och den egna identiteten tänkas vara större i högre åldrar än i 
lägre.  Även att under lång tid ha levt med funktionshinder, eller att 
överhuvudtaget (redan) leva med funktionsnedsättningar, tycks innebära en 
ökad risk för denna typ av funktionsförändringar (jfr Pentland, McColl & 
Rosenthal, 1995). Att intervjupersonerna redan levde med nedsatta 
funktioner bidrog av allt att döma till en särskild utsatthet som hade att göra 
med att man därmed också hade färre fungerande funktioner som så att 
säga kunde kompensera för (ytterligare) en funktionsförlust. Det tycktes i 
sin tur också innebära att man värderade relativt sett väl fungerande 
funktioner högt. Kanske till och med högre än om man inte hade levt med 
funktionshinder. Evas utsaga ”det var mitt bästa ben jag bröt” hör till det 
som understödjer en sådan slutsats.  Ett liknande mönster framkommer i 
Jeppsson Grassmans (2008) studie där personer med synskador ger uttryck 
för att tillskriva den ”kvarvarande lilla synförmågan” stor betydelse (se 
även Holme, 2008).   Evas och andra personers sätt att tala om relativt väl 
fungerande delar av den egna kroppen som dyrbara är värt att 
uppmärksamma eftersom tidigare forskning om funktionshinder 
företrädelsevis tycks ha belyst hur den egna kroppen upplevs som ett 
problem, som en aspekt av den egna personen som man inte tycker om 
(Barron, 1996). Denna, liksom ovan refererade studier om att åldras med 
funktionshinder, visar på en mer mångfacetterad upplevelse av den egna 
kroppen, på att relativt sett väl fungerande delar av kroppen kan ha ett för 
individen högt värde. Mot bakgrund av hur en person som Eva, som gav 
uttryck för att funktionsförändringen utgjorde ett hot mot den egna 
självständigheten, vid återkommande tillfällen under intervjun förmedlade 
en strävan efter att tillhöra de ”vanliga” eller ”(helt) friska” (”Jag har alltid 
strävat efter att vara med dem som är friska”, ”Jag har ju alltid kämpat för 
att vara på de friskas sida”, ” En vanlig fru Larsson har jag satt en ära i att 
vara ”) ligger det dessutom nära till hands att tänka sig att ett livslångt 
strävande att räknas som ”frisk” eller ”vanlig” kan bidra till att det upplevs 
som särskilt svårt att exempelvis acceptera att bli beroende av hjälp med 
personlig hygien och börja använda rullstol. På liknande sätt (men även i 
detta fall med en hänvisning till åldrandet som jag reserverar mig ifrån) 
kommenterar Zarb:  

  
The struggle to maintain independence throughout their lives often 
makes the potential threat to independence associated with ageing 
even more acute for older disabled people than for other groups in 
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the ageing population /…/ (Zarb, 1993a, s. 58) 
 

Jeppsson Grassmans (2001) prospektiva studie pekar dessutom mot att 
erfarenheter av att under ett liv med funktionshinder vid återkommande 
tillfällen vara med om funktionsförsämringar kan ha betydelse för 
individens sätt att hantera och möta sådana förändringar, i vilken mån man 
efter en försämring är beredd att satsa på exempelvis rehabilitering och 
arbetsliv.  

Förhållningssätt till den nuvarande livssituationen och 
det nuvarande funktionstillståndet 

Redogörelsen ovan för hur förändringar av det egna funktionstillståndet 
beskrevs som något som förändrat eller riskerade att förändra den egna 
livssituationen i negativ riktning kan göra det lätt att dra slutsatsen att 
intervjupersonerna över lag tycktes uppfatta sin situation idag som svår och 
problematisk. Några skulle nog hålla med om en sådan beskrivning. Till 
dessa hör Berit (72 år). Så här svarade Berit på min fråga om hon kunde se 
något positivt i att leva med funktionshinder. I sitt svar hänvisar hon till 
den (för mig) välkända boken om Pollyanna, flickan som alltid såg något 
positivt i allt: 

 
Berit: Ja att se det positiva det är väldigt svårt. Har man ständiga 
smärtor, som dessutom hindrar sömnen, då är inte ramen så väldigt 
bra för det. Och det är ju ingenting som har blivit bättre. Det får jag 
säga. Jag vet inte om du känner till Pollyanna? /…/ Ja 
Pollyannaglad det är jag inte. Det kan vara några små stråk av 
någon glädje som jag kanske skulle ha haft på samma sätt innan. 
Annika: Men vad är det som är de mest negativa konsekvenserna 
då? Är det att det gör ont eller är det att  
Berit: Ja det är väl. 
Annika: att man inte tar sig fram? 
Berit: Ja fångenskapen. Det är det väl. Man är ju liksom fjättrad vid 
sig själv. Även om det skulle vara risk att månen föll ner så skulle 
jag inte kunna ta mig ut. 

 
Berits beskrivning av att ”liksom vara fjättrad vid sig själv” blir förståelig 
mot bakgrund av hur hon, trots personlig assistans, numera inte kunde 
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företa ens kortare resor eftersom hon var beroende av en omfattande 
apparatur för att förflytta sig och för att under längre perioder klara sin 
överlevnad: för att kunna andas.  

Uttryck för viss försoning med tidigare förändringar  
Men i intervjuerna förekom även uttryck för möjligheter att med tiden i 
någon mån försonas även med förändringar av det egna funktionstillståndet 
som utgjorde, eller i alla fall utgjort, hot mot det egna livets väsentligheter. 
Exempelvis beskrev personer som sedan många år tillbaka behövde hjälp 
av andra med sådant som toalettbesök, personlig hygien och att äta att de 
med tiden i viss utsträckning accepterat eller vant sig vid beroendet. Så här 
uttryckte sig exempelvis Ann-Marie som förlorat förmågan att röra sina 
armar på 80-talet (gångförmågan hade hon förlorat redan tidigare): 

 
Ja i början var det ju jobbigt att vara helt beroende av andra vet du. 
Att inte kunna torka näsan och ta bort några hårstrån ur pannan. 
Men det är så där: man lever med det och till slut så accepterar man 
det. Det blir så bara så. Åren går. 

 
En viss försoning med en tidigare förändring uteslöt dock inte att den 
förändrade situationen fortfarande kunde uppfattas som problematisk eller 
icke önskvärd. Exempelvis beskrev en annan av kvinnorna att även om det 
varit särskilt jobbigt att ta emot hjälp med sådant som duschning och av- 
och påklädning under den första tiden (för fyra år sedan), tyckte hon 
fortfarande att det var obehagligt att lära upp nya assistenter att utföra 
uppgifterna.    

Tillfredsställelse med andra livsaspekter 
Flera av dem som berättade om hur det egna funktionstillståndet förändrats 
på ett ur det egna perspektivet negativt sätt under senare tid, gav också 
uttryck för att uppfatta sig som tillfreds med sin tillvaro. Dessa utsagor 
överensstämmer med hur personer i Zarb och Olivers (1993) studie trots 
negativa erfarenheter av att ”åldras med funktionshinder”, på många sätt 
uppvisade en mycket positiv syn på sig själva och med spänd förväntan såg 
framåt.   

Tillfredsställelse med livet idag relaterades i flera fall till aspekter 
av det egna livet som inte hade med det egna funktionstillståndet att göra. 
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Det rörde sig om sådant som tillfredsställelse med sociala relationer, barn 
och barnbarn, materiella omständigheter, sitt sätt att förhålla sig 
omgivningen och det egna funktionstillståndet (se kapitel fem). Så här 
uttryckte sig exempelvis Kerstin, som samtidigt som hon sade att: ”Mitt 
handikapp begränsar ju mig mera nu än det någonsin har gjort förut” 
framstod som en av de intervjuade som var mest nöjd med sitt liv idag: 

 
Vi sa det faktiskt häromkvällen, att det är mycket skönare att ha fått 
några år på nacken. Det tycker jag. Jag tycker att livet har aldrig 
varit så bra som det är nu. Sedan att man kanske har det sämre med 
sitt handikapp alltså, det är en sak. /…/ Och det beror väl på att man 
är nöjd med det man har. Alltså jag är nöjd med mitt liv.  

   
Även personer som, såsom Eva ovan, gav uttryck för dramatiska 
försämringar av det egna funktionstillståndet under senare tid gav också 
uttryck för att vara tillfreds – på andra sätt:  

 
För man ser ju att även fast jag har skador så är jag väl inte allra 
sämst, utan det finns ju tyvärr folk som är sämre än jag. Och jag vet 
inte, på något sätt så har man väl vuxit in i det där. Och man tänker, 
när man då har haft en partner som förstår i det stora hela. Nu har 
han fått en lycka att få en söt liten pojke - för det kan ju folk säga 
än i dag: ”Åh vad söt Björn var när han var liten”. Han är ju där på 
kortet. Sen är det ju vårt lilla barnbarn Lisa då. 

 
Ytterligare ett exempel på att känslomässigt laddade upplevelser av 
förlorade eller hotade funktioner inte behövde ha att göra med hur man 
upplevde sin situation på andra sätt återfinns i intervjuutdraget ur intervjun 
med Inger tidigare i kapitlet. När Inger beskrev sitt hälso- och 
funktionstillstånd under senare tid, kommenterade hon samtidigt att de 
upplevda problemen var relaterade just till hälsan, och därmed inte 
självklart till andra aspekter av den egna livssituationen (”Så det har varit 
knackiga år det här, det måste jag säga. När det gäller hälsan”). 

Funktionsmässigt gynnad 
Mer anmärkningsvärt än att intervjupersoner gav uttryck för att uppleva 
den egna situationen som tillfredsställande när det gäller sådant som inte 
hade med det egna hälso- och funktionstillståndet att göra kan det framstå 
att några, vid sidan om att beskriva sig som mer funktionsmässigt 
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begränsade än tidigare i livet, också beskrev sig som funktionsmässigt 
relativt gynnade. I intervjuutdraget med Eva ovan skymtar ett exempel på 
detta: ”För man ser ju att även fast jag har skador så är jag väl inte allra 
sämst, utan det finns ju tyvärr folk som är sämre än jag.” Tydliga exempel 
på detta fenomen återfinns i intervjun med Gunnar. Så här svarade han på 
min fråga om han såg sig själv ”som sjuk eller funktionshindrad”: 
 

Ja jag ser mig inte som varken eller. Jag vill inte, jag ser mig som 
jag är lite begränsad. Men sedan är det att jag är lyckligt lottad och 
kan ställa mig upp. Jag kan gå om det är så att jag behöver. 

 
Och så här berättade han under en annan del av intervjun: 
 

Det är väl bara att säga det att jag har haft en otrolig tur. När jag ser 
på mina vänner med samma diagnos som har fått de dråpligaste 
situationer i livet. De kan inte prata, många har försvunnit bort helt 
enkelt. 

 
Jämförelser med andra personer med funktionshinder – personer med 
samma diagnos men med ett annat funktionstillstånd eller personer med 
andra typer av funktionsnedsättningar än de egna – förekom i flera av 
intervjuerna och föregick slutsatser om att man själv var gynnad, att det 
finns det som är värre eller de som har det värre. Ett möjligt sätt att förstå 
denna typ av beskrivningar är att de utgör exempel på ett sätt att acceptera 
och försonas med det egna funktionstillståndet. Eller, som Shakespeare 
(2006) uttrycker det: ”It seems likely that, in general, disabled people come 
to terms with their own personal circumstances, while often thinking of 
other impairments as harder to deal with”(s. 61; se även Albrecht & 
Devlieger, 1999). Det rör sig om en anpassningsstrategi som kan tänkas ha 
baksidan att bidra till att förstärka farhågorna inför att förlora ytterligare 
funktioner. Intervjupersoners beskrivningar av sig själva som 
funktionsmässigt gynnade ligger för övrigt i linje med studier som visar hur 
äldre människor beskriver sig som lyckligt lottade i förhållande till andra 
äldre (se t.ex. Hurd, 1999; Krekula, 2006). Liksom personer i dessa studier 
bidrog också personer i denna studie på det sättet till att (åter)skapa bilden 
av ”de stackars andra” (funktionshindrade, MS-sjuka etc.). Explicita 
jämförelser med kronologiskt jämnårigas eller exempelvis ”andra 
ålderspensionärers” funktionstillstånd var emellertid sällsynta i 
intervjuerna. Det enda sammanhang där de i någon mån förekom var i 
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anslutning till min fråga om man ”upplevde sig som äldre eller yngre än 
andra människor i samma ålder generellt”, det vill säga när jag uttryckligen 
uppmanade till denna typ av jämförelser. Också detta överensstämmer med 
resultat från Zarb och Olivers studie. Zarb (1993a) kommenterar hur deras 
biografiska data indikerar att erfarenheten av att vara ”äldre” (older people) 
inte ens kom i närheten betydelsen av ”their collective experience built 
around the prior experience of disability” (s. 59; se även Holme, 2008).  
Tilläggas bör att det bland de intervjuade också finns dem som uttryckligen 
tog avstånd från jämförelser med andras funktionstillstånd. Det finns också 
dem som i anslutning till en sådan jämförelse reflekterade över att många 
nog på liknande sätt föreställde sig att andra funktionsnedsättningar än de 
som man själv levde med var värre.  

Det är ingen som kommer undan 
Under intervjuerna framträdde dessutom andra typer av jämförelser (än 
med ”andra” med funktionsnedsättningar eller sjukdomar, eller ”andra” i 
samma ålder) i beskrivningar som mynnade ut i en bedömning av den egna 
situationen som förhållandevis god. En av dessa var ”folk i allmänhet” eller 
”alla”: 

 
Kerstin: /…/ alltså man får ju acceptera det alltså. Det är ju dumt 
om man inte gjorde det. Jag menar det här är något som jag har fått. 
Det finns så många som har det mycket värre tycker jag. Alltså man 
vet inte om hälften vad folk har för bekymmer /…/ Jag menar: alla 
har ju något skit, även om man inte ser det alltid. 

 
 
Mona: Nej jag tycker absolut inte att jag har haft något tragiskt liv 
/…/det tycker jag inte att jag kan säga att det har varit. Fast jobbigt, 
jobbiga perioder. /…/ Men så tror jag det är för alla. Jag menar: det 
är ingen som kommer undan. 
 

Dessa intervjuutdrag visar på möjligheter att beskriva – och uppleva – den 
egna situationen som förhållandevis god, utan att nödvändigtvis framställa, 
och (åter)skapa, andra som stackare eller sämre lottade. Utsagorna ”alla har 
ju något skit, även om man inte ser det” och ”det är ingen som kommer 
undan” utmanar istället uppfattningar om ett oproblematiskt liv som det 
typiska eller normala och ett liv med funktionshinder som speciellt.  
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Sammanfattning  

Utgångspunkten för detta kapitel har varit intervjupersoners känsloladdade 
beskrivningar av vissa förändringar av det egna funktionstillståndet. Som 
jag visat i kapitlet är det inte i första hand: (1) Hur gammal individen är; 
(2) Om hon eller han uppfattar förändringen som åldersrelaterad eller inte; 
(3) Hur stor del av kroppen förändringen berör; (4) Om individen ifråga 
under lång tid, eventuellt hela livet levt med funktionshinder eller för första 
gången råkar ut för en mer omfattande nedsättning av det egna 
funktionstillståndet; eller (5) Om förändringen är förväntad eller inte – som 
framstår som det centrala för om en förändring av det egna 
funktionstillståndet upplevs som dramatisk av individen. Mot bakgrund av 
de genomförda intervjuerna och andra refererade studier tycks det 
avgörande för många istället kunna vara huruvida den aktuella 
förändringen upplevs hota – och faktiskt också hotar – ”det egna livets 
väsentligheter”, det vill säga för individen värdefulla aspekter av det egna 
livet inklusive den egna identiteten. Den som långt tidigare i livet fått en 
diagnos eller kategoriserats som skadad eller funktionshindrad förefaller 
med andra ord på ett plan kunna befinna sig i samma situation som vilken 
”frisk” person som helst som råkar ut för en skada eller sjukdom.  För en 
individ som redan tidigare lever med funktionsnedsättning framstår 
emellertid risken som större att en (ytterligare) funktionsförändring utgör 
ett sådant hot, eftersom hon eller han har färre fungerande funktioner kvar 
som kan kompensera för (ytterligare) en funktionsförlust. Har man 
dessutom uppnått en relativt hög ålder, då risken att överhuvudtaget råka ut 
för förändringar av det egna hälso- och funktionstillståndet statistiskt sett är 
större än i yngre åldrar, kan sannolikheten för att råka ut för denna typ av 
funktionsförändringar dessutom tänkas vara högre än tidigare under 
livsloppet. 

I kapitlet har jag också visat hur den aktuella typen av beskrivna 
upplevelser på flera sätt kan liknas vid det som Bury (1982) beskriver som 
ett biografiskt brott. Skillnaden är att den dimension som Bury lyfter fram 
som central för att en kronisk sjukdom ska utgöra en för individen kritisk 
situation, ett brott – att det rör sig om en händelse som individen inte 
förväntat sig – saknas. De genomförda intervjuerna, liksom andra studier 
om att under lång tid leva med funktionshinder, pekar även mot att 
människor som lever med funktionshinder eller kroniska sjukdom kan vara 
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med om flera upplevelser liknande den som Bury definierar som ett 
biografiskt brott och implicit framställer som karaktäristisk för den enstaka 
händelsen att få en kronisk sjukdom. 
 
I det kapitel som nu följer, avhandlingens sista, sammanfattas och 
diskuteras studiens resultat. Jag redogör även för studiens praktiska 
implikationer samt ger förslag på fortsatt forskning inom det aktuella 
området. 
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10 

Slutdiskussion 

En mångfacetterad och oförutsedd bild av att åldras med 
funktionshinder 

Det preciserade syftet med den här studien har varit att tolka innebörder av 
åldersnormer och upplevd ålder för människor som i dagens Sverige 
befinner sig i de kronologiska åldrarna kring 65 med fysiska 
funktionsnedsättningar som funnits med under minst 30 år. 
Forskningsfrågan har handlat om att förstå vilka betydelser social/t och 
kronologisk/t ålder/åldrande kan ha för hur människor som lever med 
funktionsnedsättningar upplever och förhåller sig till det egna hälso- och 
funktionstillståndet, sig själva och det egna livet med funktionshinder. En 
av de ambitioner som jag har haft med en studie med denna inriktning har 
varit att bidra med förståelse för vad ålder och åldrande kan innebära för 
personer som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar.  

Den genomförda studien har på sätt och vis bekräftat den komplexa 
bild som målades upp redan i kapitel två, men gjort den än mer 
mångfacetterad. Samtidigt har flera av resultaten varit oförutsedda. De 
förväntade uttrycken för att funktionsmässigt eller som före detta 
förtidspensionär idag uppleva sig som mer on time än tidigare i livet lyste 
nästan helt med sin frånvaro. Och åldersgränserna i stödsystemet verkade 
inte ha haft någon större betydelse för intervjupersonerna. Men ålder och 
åldrande har framträtt som betydelsefullt på andra sätt. På andra sätt än vad 
jag hade förväntat mig mot bakgrund av åldersgränser i det offentliga 
stödet riktat till personer med funktionshinder och tidigare forskning om 
funktionshinder och åldrande. Som redan kommenterats i studiens 
empiriska kapitel är några av studiens resultat helt, eller nästan, nya i den 
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meningen att de inte uppmärksammas i de tidigare studier om att åldras 
med funktionshinder som jag tagit del av, eller bara uppmärksammas i 
någon enstaka studie. Hit hör de uttryck för förändrade förhållningssätt som 
belysts i kapitel fem, sex och sju. Hit hör också åldersupplevelser bland 
människor som lever med funktionshinder samt hur intervjuerna pekar mot 
att det i dagens Sverige i vart fall inte framstår som omöjligt att som 
ålderspensionär med funktionshinder i praktiken kunna anamma ett 
fritidsaktivt tredje-ålder-ideal.  Även intervjupersoners tillägnande av 
normer om att sådant som trötthet och att känna sig stel och sliten hör till 
att åldras och bli gammal är nytt i den meningen att jag inte funnit någon 
studie som på liknande sätt uppmärksammar människors ålderskodning av 
sådana symptom eller krämpor.   

Kapitlets syfte och innehåll 
Syftet med detta sista kapitel är att sammanfatta och diskutera studiens 
resultat. Den inledande huvuddelen av kapitlet är organiserat med 
utgångspunkt i de specifika frågeställningar som presenterades i kapitel ett. 
Jag börjar med andra ord med att sammanfatta hur den första frågan har 
belysts i studien, och går därefter igenom fråga efter fråga. Efter det följer 
ett antal diskussionsavsnitt där resultatet diskuteras i relation till tidigare 
forskning om att åldras med funktionshinder och i förhållande till den 
samtida kritik av åldersnormer som lyftes fram i kapitel två. Därefter 
resonerar jag kring konsekvenser av studiens inriktning och avgränsningar. 
Avslutningsvis redogör jag för studiens praktiska implikationer och ger 
förslag på fortsatt forskning.   

Studiens resultat 

På vilket sätt har då studien belyst de frågeställningar som presenterades i 
kapitel ett? 

Äldrenormer, pensionärsideal och gammalnormer av betydelse 
För det första har studien visat på ett antal åldersnormer som kan bidra till 
att människor som befinner sig i den aktuella livssituationen upplever och 
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förhåller sig till det egna funktionstillståndet och det egna livet med 
funktionshinder på ett annat sätt än i yngre åldrar. De flesta av dessa 
normer har tolkats som relaterade till, eller inbäddade i, en inflytelserik 
strukturerad livsloppskonstruktion understödd av byråkratiska system som 
opererar i enlighet med kronologiska principer och där yrkeslivet intar en 
central position. Det rör sig om normer om att det i högre åldrar inte på 
samma sätt som i yngre hör till att satsa på arbetsliv, föräldraskap och annat 
som i denna livsloppskonstruktion räknas som viktigt för samhället. 
Normerna inkluderar också att det i äldre vuxenålder inte på samma som i 
yngre vuxenålder hör till att visa upp en självständigt fungerande och 
attraktiv kropp ”lämplig för produktion och reproduktion” (Priestley, 2004, 
s. 95). Äldre vuxennormer, eller mer kortfattat, ”äldrenormer”, skulle dessa 
normer kunna kallas i enlighet med hur Priestley beskriver dem som 
aktuella just i äldre vuxenålder. Äldrenormer är också det begrepp för 
denna typ av åldersnormer som jag kommer att använda i den resterande 
delen av kapitlet för att på så sätt skilja dem från andra typer av uttolkade 
åldersnormer av betydelse. Till äldrenormer räknas också den formella 
åldersnorm som reglerar utträdet ur arbetslivet, den lagstadgade 
pensionsåldern.  

Jag har också visat på två olika typer pensionärsideal, ett 
traditionellt, kontemplativt och ett modernt, mer fritidsaktivt, som kan ha 
betydelse för hur människor som ålderspensionärer förhåller sig till det 
egna livet med funktionshinder.   

Därtill har studien visat på ett antal vanligt förekommande och 
ganska specifika enhetliga uppfattningar om tillstånd som hör till att vara 
gammal – trötthet, orkeslöshet, sviktande minne, stelhet, svaghet, slitenhet 
– som kan ha betydelse för hur funktionsförändringar tolkas och upplevs 
samt för hur människor upplever sig själva. ”Gammalnormer” kan vara ett 
passande begrepp för dessa, eftersom de ofta förekommer tillsammans med 
begreppet gammal: ”gammal och trött”, ”gammal och stel”, ”gammal och 
sliten” etcetera. Gammalnormer är också det begrepp jag fortsättningsvis 
kommer att använda när jag refererar till denna typ av åldersnormer. 

Olika konsekvenser av anammande av åldersnormer 
För det andra har studien visat på ett antal upplevelser av, och 
förhållningssätt till, det egna funktionstillståndet, sig själv och det egna 
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livet med funktionshinder som de olika åldersnormerna kan bidra till. Både 
genom att människor anammar sådana sociala och kulturella regler som 
begrepps- och känslomässiga resurser i sitt meningsskapande och när man 
orienterar sig i sitt dagliga liv och genom att vara föremål för 
åldersnormsrelaterade gränsdragningar och sanktioner. Fem olika typer av 
förändrade förhållningssätt som förstås som delvis äldrenormstrukturerade 
har belysts. Jag har också visat på ett antal upplevelser som förstås som 
strukturerade av samma typ av äldrenormer. Det rör sig om upplevelser av 
tillfredsställelse över att i sitt arbetsliv nå nästan ända fram till en 
lagstadgad pensionsålder samt upprördhet över att nekas arbeta fram till 67 
års ålder i en tid och ett land där detta är en rättighet som omfattar de flesta 
Jag har också visat hur ett anammande av den sorts åldersnormer som ovan 
beskrevs som gammalnormer dels kan innebära att människor som lever 
med funktionshinder associerar vissa specifika tillstånd, krämpor eller 
symptom med en fysiskt eller kroppslig hög ålder eller att vara gammal och 
därmed också ibland, eller i vissa avseenden, känner sig gamla. Dessa 
gammalnormer förstås också kunna strukturera människors förnimmelser 
från den egna kroppen på ett sätt som innebär att vissa specifika 
förändringar av det egna funktionstillståndet tolkas och upplevs som 
åldersrelaterade och därmed som något som allmänt sett hör till eller är att 
förvänta, och inte har med sjukdom eller diagnos att göra. Därtill har jag 
visat att det mot bakgrund av de genomförda intervjuerna i vart fall inte 
framstår som orimligt att en pensionär med funktionshinder med hjälp av 
ett individuellt anpassat stöd som personlig assistans och/eller hjälpmedel 
kan tillägna sig ett modernt pensionärsideal på ett sätt som får som 
konsekvens att han eller hon förhåller sig till, det vill säga utformar och 
lever sitt dagliga liv, på ett tredje-ålder-likt sätt.  
 
Ett oproblematiskt pensionärsideal? 
I sammanhanget vill jag poängtera att identifierade likheter mellan ett antal 
intervjupersoners livsstil och ett modernt pensionärsideal inte betyder att 
jag anser att den kritik mot det fritidsaktiva tredje-ålder-idealet som 
presenterades i början av kapitel sju (se t.ex. Blaikie, 1999; Fyvie Gauld & 
Balloch, 2003; Öberg & Tornstam, 2001) kan viftas bort som irrelevant. Ju 
mer den fritidsaktiva livsstilen lyfts fram som det ideala, ju fler som lever 
sina liv i enlighet med idealet, i desto större utsträckning kan det tänkas bli 
till det normala och förväntade. Det kan i sin tur innebära att den som av 
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olika anledningar inte vill, inte kan, eller inte riktigt anses leva upp till 
idealet, i högre grad betraktas och behandlas (och eventuellt också upplever 
sig) som annorlunda och/eller misslyckad. Att det finns människor i 
Sverige som lever långt ifrån tredje-ålder-ideala liv med funktionshinder 
framkommer med all tydlighet i en annan av de studier som genomförts 
inom ramen för samma projekt som denna (Jeppsson Grassman, 2008; se 
även Bülow & Svensson, 2008). Det är inte heller svårt att tänka sig en rad 
livsomständigheter som kan tänkas ligga i vägen för att leva ett modernt 
och fritidsaktivt pensionärsliv. Det gäller även den som – för tillfället – inte 
lever med sjukdomsdiagnoser eller fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Ekonomiska förutsättningar, var man bor, att man 
tar ett stort omsorgsansvar för en annan familjemedlem är sådant som kan 
tänkas påverka möjligheten att ägna sig åt fritidsaktiviteter och hur mycket 
fri tid man har till sitt förfogande. Utvecklingen mot konsumtion och 
fritidsprodukter som en alltmer betydelsefull del av ett aktivt pensionärs- 
och fritidsideal riskerar dessutom att göra det svårt för allt fler 
ålderspensionärer att fullt ut leva tredje-ålder-ideala liv (Calasanti & 
Slevin, 2001). Jag vill dock understryka att risken att vissa hamnar på 
efterkälken inte är en problematik som är unik för ett fritidsaktivt 
pensionärsideal. Den kritik som kan riktas mot tredje-ålder-idealet kan 
också riktas mot aktiva vuxen- och ungdomsnormer, mot sociala 
förväntningar om att hålla sig i form, yrkesarbeta och roa sig. Även i 
förhållande till sådana ideal finns det en risk att människor uppfattas, och 
upplever sig, som misslyckade och avvikande.  

När det gäller yngre åldrar framstår emellertid en utåtriktad och 
engagerad livsstil i större utsträckning som den dominerande normen för ett 
gott och lyckat liv i dagens Sverige. När det gäller den senare delen av 
livsloppet, ålderspensionärstiden och ålderdomen, tycks förhållandet vara 
mer öppet för förhandling. Under denna period förefaller det (fortfarande) 
vara mer socialt accepterat att välja lugn och stillhet i hemmet eller 
hemtrakten framför fritidsaktiviteter, arbete, umgänge och resor än under 
yngre åldrar (jfr Tornstam, 2005). En pensionär som tillbringar sina dagar 
på parkbänken framstår nog för många av oss som minst lika typisk och 
vanlig som den som har ett späckat veckoschema. Och som framkom i 
kapitel sju framträdde både ett stillsamt, traditionellt och ett utåtriktat, 
fritidsaktivt ideal i intervjupersonernas utsagor. Traditionella, 
kontemplativt orienterade uppfattningar om hur man bör leva sitt liv som 
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äldre och ålderspensionär tycks bildligt talat i högre grad leva vid sidan om 
de mer utåtriktade, fritidsaktiva. Det kan å ena sidan tänkas bidra till att 
människor i högre åldrar ställer lägre krav än yngre exempelvis på 
stödinsatser och också förväntas klara sig med färre timmar och en mindre 
flexibelt utformad hjälp. Men det kan också tänkas öppna upp för en större 
valfrihet när det gäller socialt accepterade livsstilar under den senare delen 
av livsloppet. I den senare meningen framstår tiden som ålderspensionär 
(ännu) som något av en fredad zon för den som inte riktigt uppfattas hålla 
måttet i ett samhälleligt sammanhang där prestation, social samvaro och 
aktivitet är inflytelserika ideal – eller som helt enkelt föredrar att tillbringa 
sitt dagliga liv i gungstolen eller i soffhörnet framför TV: n.  

 (Åldersnormsrelaterade) åldersgränsers och stödinsatsers 
betydelser 
För det tredje har studien gett en inblick i vad stödinsatser och 
åldersgränser i det offentliga stödsystemet kan innebära för människor som 
lever med funktionshinder. Särskilt den personliga assistansens betydelser 
för ålderspensionärer med funktionshinder har uppmärksammats. I detta 
sammanhang kan det vara värt att kommentera att även om åldersnormer 
kan ses som inbäddade i denna insats i den meningen att möjligheten att 
hänvisa till befintliga enhetliga uppfattningar om vad som är typiskt och 
normalt i en viss ålder utgjort något av ett trumfkort i de senaste 
decenniernas handikappolitiska argumentation, inklusive i argumentationen 
för personlig assistans (Jönson & Taghizadeh Larsson 2006; under 
tryckning) så är det knappast åldersnormer som på något direkt sätt bidragit 
till att även en del ålderspensionärer med funktionshinder sedan 2001 har 
rätt till personlig assistans enligt LSS/LASS. De ”aktiva åldrar” som bland 
andra Handikapputredningens (SOU 1990:19, 1991:46, 1992:52) kommitté 
hänvisade till var ”barn, ungdomar och vuxna”, medan äldre avgränsades 
bort genom hänvisningar till äldreomsorgen eller okommenterat 
inkluderades i gruppen vuxna.   Här handlar det snarare om att det kom att 
framstå som oskäligt att människor vid 65 års ålder skulle förlora ett sätt att 
leva sitt liv som man vant sig vid. Men framöver kanske vi kommer att se 
motsvarande resonemang användas för att motivera att även far- och 
morföräldrar med funktionshinder ska kunna åka på charterresa med 
barnbarnen, med hänvisning till att en sådan aktivitet kan anses normal för 
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den som passerat pensionsåldern (Jönson & Taghizadeh Larsson 2006, 
under tryckning).

Andra åldersnormsstrukturerade upplevelser 
För det fjärde har studien, om än i mindre utsträckning, visat hur 
åldersnormer även kan ha andra betydelser än de ovan redovisade. Hit 
räknar jag hur en med stigande ålder avtagande rörlighet eller ett nedsatt 
hälso- och funktionstillstånd som intervjupersoner beskrev kan förstås 
åtminstone till en del relaterat till hur man tidigare i livet pressat sin kropp 
på ett sätt som i sin tur kan förstås som strukturerat av olika typer av 
sociala krav och förväntningar. Hit hör åldersnormer om vad som hör till i 
yngre vuxenålder. Undersökningen stödjer därmed resultat från tidigare 
studier (Harrison & Stuifbergen, 2005; Siminski, 2003) som pekar mot att 
åldersnormer kan bidra till kroppsliga förändringar och på det sättet också 
på ett indirekt sätt till olika typer av upplevelser förknippade med sådana.  
 Som ”andra åldersnormsstrukturerade upplevelser” räknar jag också 
belysta erfarenheter av försämrade ekonomiska villkor (och därmed också 
risk för andra typer av försämringar) vid 65 års ålder bland personer vars 
tid som ålderspensionärer föregåtts av en längre tid som sjukpensionär eller 
motsvarande.  Denna slutsats hade i sig inte krävt några intervjuer utan 
hade gått att komma fram till genom en studie av hur pensionssystemet är 
uppbyggt. Samtidigt rör det sig om en typ av konsekvenser och 
erfarenheter som inte diskuterats eller kommenterats vare sig i den 
äldreforskning eller i den handikappforskning som jag tagit del av och som 
jag därför inte hade i åtanke vid planeringen av intervjuerna. Flera av 
intervjupersonerna verkade också ha varit oförberedda på 
ålderspensioneringens ekonomiska konsekvenser.  

Andra processer av betydelse 
För det femte har studien belyst hur inte bara ålder, åldrande och 
åldersnormer, utan även andra tidsrelaterade processer, kan bidra till 
förståelsen för människors förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, 
och det egna livet med funktionshinder i åldrarna kring 65. Tre processer 
har lyfts fram som av potentiell betydelse för att uttryck för förändrade 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, utseenderelaterade 

  259 



aspekter av att leva med funktionshinder, vad folk tycker och tänker och till 
ett självvalt arbetsliv framträdde i intervjuerna – och för att människor som 
lever med funktionshinder med stigande ålder förändrar sina 
förhållningssätt i dessa avseenden. Dessa processer är: (1) Förändrade 
sociala normer som rör förhållningssätt till hälso- och funktionstillstånd, 
det vill säga att man idag lever i en annan historiskt tid, i en annan 
”tidsanda” än i yngre åldrar; (2) Tiden med funktionshinder, det vill säga 
att man idag levt med funktionshinder under längre tid än i yngre åldrar; (3) 
Det egna funktionstillståndets förändring över tid: att kroppen i idag i högre 
grad ”sätter stopp” än i yngre åldrar. En generell välfärdsutveckling, den 
tekniska utvecklingen, utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt en 
lagstiftning som bland annat omfattar bestämmelser om bostadsanpassning, 
rätt till hjälpmedel och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) har dessutom diskuterats som processer som bland annat kan bidra 
till att människor som lever med funktionshinder som ålderspensionärer 
kan ha möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som man som yngre var 
utestängd ifrån.  

Ålder, åldrande och åldersnormer har inte alltid betydelse  
För det sjätte har syftet att undersöka vad ålder, åldrande och åldersnormer 
kan innebära för människor som lever med funktionshinder och har gjort så 
under lång tid, också omfattat att i någon mån uppmärksamma vad ålder 
och åldrande inte verkar innebära.  

Studien har visat att åldrande och åldersnormer inte tycks behöva 
innebära att människor som lever med funktionshinder, har gjort så under 
lång tid och befinner sig i åldrarna kring 65, upplever sig som ”vanligare” 
eller mindre stigmatiserade än i yngre åldrar. Som ett viktigare resultat 
betraktar jag dock intervjupersoners utryck för att uppleva vissa – faktiska 
och befarade – förändringar av det egna funktionstillståndet som djupt 
problematiska. Det gäller både sådana som ägt rum under senare tid och 
sådana som man har varit med om tidigare i livet. Dessa känsloladdade 
beskrivningar problematiserar teoretiska diskussioner om att 
funktionsnedsättningar eller ett liv med funktionshinder skulle uppfattas 
som mindre problematiskt, mer on time eller normalt med stigande ålder 
(se t.ex. Priestley, 2006; Tornstam, 2005). De utmanar dessutom teorier om 
att ett långt liv med funktionshinder skulle präglas av kontinuitet 
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(Williams, 2000), liksom de problematiserar en spridd uppfattning om att 
människor med tiden vänjer sig vid allehanda svårigheter. Själv ser jag 
detta resultat som ett av studiens viktigaste. En anledning är att det rör sig 
om upplevelser som framstår som mycket betydelsefulla både för personer 
i denna och andra refererade studier. Samtidigt tycks det som om såväl 
kunskapen om, som intresset för, funktionsförändringar hos människor som 
under lång tid levt med funktionsnedsättningar är begränsat inom många 
områden (Jeppsson Grassman; 2005; Pentland et al., se även t.ex. SOU 
1991:46; Williams, 2000). 
 
Vikten av att uppmärksamma kroppslig förändring 
En annan anledning till att jag ser detta resultat som ett av studiens 
viktigaste är att den aktuella typen av upplevelser så tydligt visar på vikten 
av att i forskning som rör funktionshinder, funktionsnedsättningar och 
kronisk sjukdom inte utgå från att ”en funktionsnedsättning” är ett statiskt 
fenomen, utan ta hänsyn till att människors kroppar och funktionstillstånd 
förändras över tid. Att uppmärksamma människors sätt att skapa mening i 
och uppleva förändringar av det egna funktionstillståndet, teman som fick 
en minst sagt styvmoderlig behandling vid planeringen av studien, har 
överhuvudtaget under forskningsprocessens gång kommit att framstå som 
alltmer betydelsefulla för förståelsen av vad det kan innebära att leva med 
fysiska funktionsnedsättningar, och att åldras.   
 
Vikten av att inte tillskriva åldrande och åldersnormer alltför stor 
betydelse 
Ytterligare en anledning till att jag ser detta resultat som ett av studiens 
viktigaste är att det tydligt visar på att det kan vara vanskligt att ur ett 
”utifrånperspektiv”, och med stöd i vissa sociala normer eller konventioner, 
uttala sig om hur ett liv med funktionshinder upplevs av individer som 
själva befinner sig i en sådan situation.  Liknande synpunkter om att 
resonemang som går ut på att vi agerar utifrån en ”social klocka” riskerar 
att bagatellisera gamla människors ”faktiska upplevelser av 
uppbrott/livsbrott på grund av sjukdom, förluster och liknande på gamla 
dar” framför Whitaker (2004: 103, kursivering i original) mot bakgrund av 
en fallstudie av ett svenskt sjukhem. Som denna studie visat framstår 
åldersnormer som betydelsefulla för människors upplevelser av och 
förhållningssätt till det egna livet med funktionshinder, men inte när det 
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gäller alla livsaspekter. Särskilt inte när det gäller upplevelser av vissa 
förändringar av det egna funktionstillståndet.  

Åldersupplevelser med många olika innebörder 
En sjunde social ålders/åldrande aspekt som studien haft till syfte att 
undersöka är upplevd eller subjektiv ålder; det vill säga ”hur gammal man 
känner sig”. I studien har jag visat hur en upplevelse av sig själv som 
relativt ung eller inte gammal kan ha många olika innebörder för människor 
som lever med funktionshinder, något som i sin tur pekar mot att det kan 
finnas en rad olika möjligheter att känna sig ung eller ”inte gammal” med 
funktionsnedsättningar och sjukdomar.  

Så här avslutningsvis vill jag uppmärksamma ytterligare en aspekt 
av intervjupersonernas åldersupplevelser. Något som kom till uttryck under 
flera (men inte alla) av intervjuerna, men som inte kommenterats i 
avhandlingens empiriska kapitel var upplevelser av att man hade en kort tid 
kvar att leva, att man hade ”livet bakom sig”.67 Intressant att notera är 
därmed att den genomförda studien även visar på att det är fullt möjligt att 
uppleva sig som relativt ung eller ”inte gammal” även om man samtidigt 
upplever sig vara i slutet av livsloppet.     

Lättare och mer utsatt i högre åldrar 

I den översikt över tidigare forskning som presenterades i kapitel två 
framkom att många av de tidigare empiriska studierna och teorierna om 
funktionshinder och åldrande antingen pekar mot att livet med 
funktionshinder skulle upplevas som särskilt utsatt eller som mindre 
problematiskt i högre åldrar. Som framgått är det svårt att inordna resultatet 
från denna studie i något av dessa två läger. För några av 
intervjupersonerna innebar exempelvis en övergång från att vara 
sjukpensionär till ett liv som ålderspensionär en situation som kan 
karaktäriseras som en dubbel utsatthet. En tidigare relativt (i jämförelse 
med om man yrkesarbetat) utsatt ekonomisk situation försämrades vid 65 

                                                 
67 ”Det korta livet” och ”tid kvar” hör till de teman som Jepsson Grassman (2005) 
uppmärksammar i sin prospektiva intervjustudie. 
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års ålder än mer. Även på ett kroppsligt, fysiskt plan förändrades flera av 
personernas villkor i en för individen negativ riktning med stigande ålder. 
Detta har jag dock, till skillnad från andra studier (Pentland et al, 2002; 
Zarb & Oliver 1993) valt att inte klassificera som med någon självklarhet 
orsakat av (biologiskt) ålder och åldrande. Istället har jag hållit öppet för 
att de kroppsliga förändringarna kan förstås som konsekvenser av flera 
olika processer, bland annat som relaterade till att personerna ifråga under 
lång tid levt med funktionsnedsättningar (jfr Mosqueda, 2004).  

Å andra sidan gav några intervjupersoner uttryck för att i vissa 
avseenden uppleva sin situation idag som lättare och mer tillfredsställande 
än tidigare, något som tolkats som åtminstone till en del åldersrelaterat, 
som delvis konsekvenser av tillägnande av åldersnormer som på ett 
övergripande plan handlar om att det i högre åldrar hör till att ”ta lätt på 
livet”.  Men inte heller i detta senare avseende ger studien någon enhetlig 
bild. För en av intervjupersonerna framstod en norm om att ta lätt på 
arbetslivet tydligt just som en norm, som en upplevd förväntning som ”man 
måste” och ”man borde” rätta sig efter, men som han samtidigt inte riktigt 
tycktes kunna förlika sig med. Andra intervjupersoner gav inte uttryck för 
något förändrat förhållningssätt, exempelvis till arbetslivet. För några av 
dessa, som varit förtidspensionärer innan de hade blivit ålderspensionärer, 
var det uppenbarligen inte aktuellt att i åldrarna kring 65 ta lätt på något 
som man varit mer eller mindre tvungen att ta lätt på åtskilliga år innan 
uppnådd pensionsålder. Att i högre åldrar ”ta lätt på livet” implicerar med 
andra ord ett val som inte nödvändigtvis är tillgängligt för alla. Och att ”ta 
lätt på livet” framträder i intervjuerna inte nödvändigtvis som ”lätt” i 
bemärkelsen enkelt eller oproblematiskt. Några personer gav dessutom 
uttryck för att uppleva sig som nöjda även med ett numera i viss 
utsträckning övergivet förhållningssätt till det egna funktionstillståndet. 
Detta har tolkats som till viss del en konsekvens av tillägnande av 
åldersnormer om att det i yngre åldrar hör till att ”skaffa sig ett liv”, samt 
att det tidigare förhållningssättet varit framgångsrikt i detta avseende. 
Dessutom fanns det intervjupersoner som beskrev sig som fysiskt starkare 
idag än tidigare.  

Till stor del tycks dock svårigheten att säga att resultaten antingen 
pekar mot att livet med funktionshinder skulle upplevas som mer eller som 
mindre problematiskt i högre åldrar och som ålderspensionär än i lägre 
åldrar ha att göra med att studien både uppmärksammar konsekvenser av 
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att via lagstiftning vara föremål för åldersnormsrelaterade gränsdragningar 
och sanktioner och människors sätt att anamma äldrenormer som 
begreppsmässiga och känslomässiga resurser. Mycket av den forskning 
som pekar mot en ökande utsatthet fokuserar istället de förstnämnda 
aspekterna (se t.ex. Breitenbach, 2001: Pentland et al, 2002; Zarb & Oliver, 
1993) medan studier som stödjer den motsatta inriktningen (se t.ex. 
Jeppsson Grassman, 2003; Pound et al., 1998; Tornstam, 1985) 
uppmärksammar den sistnämnda. För människor som blir äldre med 
funktionshinder tycks dessa typer av processer kunna få närmast motsatta 
konsekvenser.  

Möjliga konsekvenser av en ”riven ålderstrappa” 

I kapitel två framkom att anledningar till att jag såg det som angeläget att 
genomföra en studie med den aktuella inriktningen dels var kommenterade 
svårigheter att förutsäga åldrandets innebörder för dagens människor (se 
t.ex. Hockey & James, 2003; Hunt, 2005), dels att åldersnormer är föremål 
för omprövning i dagens Sverige. Samtidigt är kunskapen om, och 
uppmärksamheten på, vad denna typ av sociala och kulturella regler kan 
innebära för människor som lever med funktionshinder begränsad.  Som ett 
närliggande och aktuellt exempel på hur åldersnormer förhandlas och 
omprövas nämndes den parlamentariska Äldreberedningen Senior 2005 
(SOU 2002:29) och dess vision av ”ett samhälle där ålder och äldre blir allt 
mer ointressanta begrepp” (s. 13, kursivering i original). Redan i kapitel 
två problematiserades Äldreberedningens inställning. Här kommenterades 
att ett återskapande av vad som ofta anses vara ”typisk” och ”normalt” för 
barn, unga och vuxna på det sätt som sker i Handikapputredningen bidrar 
till att befästa normaliteten hos vissa livsstilar som för personer som lever 
med omfattande funktionsnedsättningar kan tänkas vara svåra att leva upp 
till oavsett vilken typ av stöd som tillhandahålls. Men här belystes också 
hur ett ”rivande av ålderstrappan” skulle innebära att den moraliska 
grunden för en historiskt förståelig strategi som framgångsrikt använts för 
att argumentera för ett jämlikt medborgarskap för personer med 
funktionshinder (som ännu inte fyllt 65) skulle urholkas. River vi 
ålderstrappan skulle med andra ord kraften försvagas i kraven om att unga 
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personer med omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att leva som 
ungdomar i allmänhet, att 40-åringar ska ha rätt att yrkesarbeta och så 
vidare.  

Men hur framträder då Äldreberedningens förslag om att ”riva 
ålderstrappan” i ljuset av den genomförda studien?  

Äldrenormer med olika sidor 
Den typ av äldrenormer som framställs som särskilt problematiska i 
Äldreberedningen Senior 2005 – enhetliga uppfattningar om att det i högre 
åldrar inte hör till att vara aktiv, produktiv och yrkesverksam – framträder i 
en mer nyanserad dager i denna studie. I kapitel fem framkom exempelvis 
hur ett aktivt anammande av den formella åldersnorm som den lagstadgade 
pensionsåldern fortfarande kan betraktas som, kan medverka till att 
människor som valt yrkesarbete framför en tillgänglig möjlighet till 
sjukersättning eller motsvarande gör bedömningen att det är lagom att börja 
trappa ner på yrkeslivet (först) i 50-årsåldern någon gång. Jag har också 
visat att den lagstadgade pensionsåldern inte bara på detta sätt kan fungera 
som en resurs i bedömningar av när det är rimligt att trappa ned på och 
lämna arbetslivet. Den kan även utgöra en tillgång i den meningen att den 
kan bidra till att en person som under lång tid levt med 
funktionsnedsättningar kan uppleva sig som nöjd och tillfreds över att i sitt 
yrkesliv nå nästan ända fram till den formella åldersnormen. I samma 
kapitel framkom hur yrkesarbetande intervjupersoner gav uttryck för att 
under senare år inte uppleva det som lika befogat att anstränga sin kropp 
som tidigare utan i högre grad prioriterade att ta hänsyn till det egna 
funktionstillståndet. En sådan förändring i förhållningssätt förstods delvis 
som en konsekvens av ett anammande av normer om att det i äldre åldrar 
inte i lika hög grad som i yngre hör till att satsa på en plats i samhällets 
produktiva sfär (och att visa upp en kropp ”lämpad för produktion”) – 
inklusive tillägnande och tillämpning av en lagstadgad pensionsålder. 
 I ljuset av intervjupersonernas sätt att anamma och tillämpa den 
formella åldersnormen framträder en riven ålderstrappa och ett än rörligare 
och individanpassat pensionssystem, i linje med vad som föreslås i 
Äldreberedningen SENIOR 2005, som en ambition som skulle kunna få 
fler konsekvenser än en större frihet för individen att själv välja tidpunkt 
för utträde ur arbetslivet. Vad skulle det exempelvis betyda att inte längre 
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ha en hållpunkt för när det – på ett ungefär – är ”lagom” att lämna 
yrkeslivet? Skulle det bli alltmer accepterat, och upplevas som 
tillfredsställande, att lämna yrkeslivet ”lite när som helst”? Skulle en än 
flexiblare och mer individualiserad pensionsålder kanske i längden betyda 
att en drivkraft att stanna kvar i arbetslivet, även om man känner att 
kroppen stretar emot, gick förlorad – på gott och ont?  

I studien har framkommit flera exempel på hur den typ av 
äldrenormer som framställs som problematiska i Äldreberedningen Senior 
2005 kan bidra till att människor som lever med funktionshinder tar det 
lugnare eller intar en mer avslappnad hållning till vissa saker som har med 
det egna funktionstillståndet eller livet med funktionshinder att göra än 
man gjort tidigare under livet. Ett viktigt resultat är just detta, det vill säga 
att undersökningen visar hur människor som aktörer kan anamma och 
tillämpa äldrenormer som beskrivs som negativa i andra sammanhang på 
ett sätt som resulterar i något för individen positivt. För även om studien 
pekar mot att det inte är självklart att uppleva de aktuella typerna av 
förändringar i förhållningssätt som positiva, framstår de definitivt inte som 
självklart problematiska för många och som tydligt positiva för några. Om 
vi lyfter blicken från vad anammande av äldrenormer på ett direkt sätt kan 
innebära för enskilda individer som åldras med funktionshinder – och för 
andra – blir bilden mer komplex. Som kommenterats framträder 
intervjupersoners uttryck för förändrade förhållningssätt till utseende- och 
fritidsaktivitetsrelaterade aspekter av att leva med funktionshinder närmast 
som uttryck för att i högre grad kunna tolerera och hantera sidor av att leva 
med funktionshinder som man fortfarande inte gillar. Utsagorna framträder 
med andra ord som en slags åldersnormsstrukturerad acceptans av sådant 
som man fortfarande inte anser vara helt acceptabelt eller känner sig helt 
bekväm med. Det kan dessutom röra sig om sådant som man kanske inte 
behövt tolerera och hantera i en mer accepterande och lyhörd omgivning 
och där individens acceptans kan betyda minskade krav på att omgivningen 
istället förändras i en mer tolerant riktning.  
 Det är inte bara denna studie som pekar mot att äldrenormer, 
inklusive en lagstadgad pensionsålder, kan ha flera sidor för människor 
som lever med funktionshinder. 68 Som Jönson (2001) kommenterar har 
förändringar mot att fästa mindre vikt vid ålder tidigare haft en benägenhet 
                                                 
68 Se Andersson (2008) för en diskussion om olika sidor av en fast respektive rörlig 
pensionålder. 
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att resultera i att uppmärksamheten istället riktas mot människors hälso- 
och funktionstillstånd. När forskare på 1950- och 60-talet förespråkade ett 
mer flexibelt arbetsliv, var exempelvis tanken att företagsläkaren skulle 
avgöra vem som var arbetsför och inte (ibid.). Även i äldreberedningens 
förslag om ett mer individualiserat livslopp förekommer idén om att hälso- 
och funktionstillstånd ska ersätta ålder som det som avgör när det är dags 
att lämna arbetslivet (SOU 2003:91).69 I likhet med många antiålderistiska 
aktivister (t.ex. Laslett, 1996) utmanade också Äldreberedningen stereotypa 
uppfattningar om äldre människor som odugliga och beroende med 
uppgifter om seniorers hälsa, duglighet och funktion. Äldreberedningens 
vision följer på det sättet en trend som identifierats av Katz och Marshall 
(2004), som konstaterar att ”a gerontology of chronology” håller på att 
lämna plats för ”a gerontology of function” (Jönson & Taghizadeh Larsson, 
under tryckning). Förslaget framstår samtidigt som något av en 
tillbakagång till tiden innan fenomenet ålderspension sett dagens ljus. Det 
rör sig om en tid då individers funktionella ålder, det vill säga ”en 
bedömning av ålder som baseras på hur man presterar fysiskt och mentalt” 
(Andersson 2002, s. 108) tycks ha varit av större betydelse för om man 
skulle betraktas som gammal eller inte. Idén om att hälso- och 
funktionstillstånd ska ersätta ålder som det som avgör när det är dags att 
lämna arbetslivet kan därtill ses som ett försök att lösa ”socialpolitikens 
eviga dilemma”. Förslaget kan med andra ord ses som en ambition att skilja 
de arbetsföra från de icke arbetsföra inom en viss kategori (i detta fall 
kategorin ”äldre”) som uppfattas ha vuxit sig alltför stor och 
samhällsekonomiskt kostsam (jfr Lindqvist, 2000, s. 71).70  
                                                 
69 ”Istället för att ytterligare stycka upp livsloppet i kronologiskt avgränsade block 
måste det i högre grad vara möjligt att varva arbete, utbildning, samhällsengagemang, 
familjeliv och fri tid från den tidiga ungdomstiden och fram till att det inte längre är 
möjligt på grund av sjukdom eller sviktande funktionsförmåga.” (SOU 2003:91, s. 194) 
70 ”Det finns flera skäl att se på förändringar i den grupp människor som är t.ex. 65 år 
och äldre, både när det gäller deras antal och deras möjligheter och behov i olika 
sammanhang. (Även om formuleringarna ovan varken bidrar till ökad klarhet eller 
bottnar i något respektfullt förhållande till äldre människor.) Detta får dock inte dölja att 
den kanske största utmaning som följer av befolkningsförändringarna är att se de 
individuella variationerna mellan människor i alla åldrar och de faktorer som påverkar 
dessa under olika delar av livet. Kanske är det just den ekonomiska, sociala och 
politiska kategoriseringen av människor i olika åldrar, som fick särskild tyngd under 
1800- och 1900-talen, som nu är det största hindret för en allsidig diskussion om både 
möjligheter och hotbilder till följd av befolkningsförändringarna” (SOU 2003:91, s. 61). 
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Det är också intressant att notera hur intervjupersoners utsagor 
belyser hur den formella åldersnormen i vissa avseenden i hög grad lever 
kvar trots ökade möjligheter, för många, att fortsätta arbeta efter både 65 
och 67 års ålder. Vid 65 års ålder försvinner fortfarande möjligheten till 
sjukersättning och ersätts av en (än) mer ekonomiskt ofördelaktig 
ålderspension. Och Samhalls funktionshindrade medarbetare blir 
fortfarande ålderspensionärer vid 65 års ålder vare sig de vill eller inte.  Än 
så länge tycks med andra ord inte de steg som tagits mot en mer flexibel 
pensionsålder och avskaffande av äldrenormer ha vare sig förändrat eller 
förbättrat villkoren för personer som av orsaker kopplade till 
funktionstillstånd på ett eller annat sätt befinner sig utanför den så kallade 
reguljära arbetsmarknaden.  

Sammanfattningsvis framstår det inte som självklart att ett ”rivande 
av ålderstrappan”, och avskaffande av de äldrenormer som i 
Äldreberedningen Senior 2005 framställs som särskilt problematiska, 
uteslutande skulle vara till fördel för människor som lever med 
funktionsnedsättningar. I alla fall inte så länge som funktionstillstånd i 
många sammanhang fortsätter att spela en central roll för hur människor 
värderas. I sammanhanget kan det i vart fall vara värt att spekulera i om 
inte en del av vår samtids kritik mot dominerande normer också är uttryck 
för hierarkiska ordningar. I detta fall att vissa grupperingar har ”råd” att 
ifrågasätta den traditionella ålderstrappan, medan andra strävar efter att 
kämpa sig upp på densamma (Jönson & Taghizadeh Larsson, 2006). 
 
Något entydigt svar på om att ett rivande av ålderstrappan är en bra eller 
dålig idé kan jag inte ge mot bakgrund av den genomförda studien. Men att 
den pekar mot att det inte självklart behöver vara en god idé för alla, i alla 
avseenden, är i sig ett viktigt resultat. Genom att visa på möjliga 
konsekvenser av förslaget som knappast uppmärksammas i den offentliga 
utredning som har idén högst upp på agendan kan studien förhoppningsvis 
bidra till fruktbara diskussioner bland forskare och verksamma inom 
handikapp- och äldreområdet, vilket också var en av ambitionerna med 
undersökningen.  
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En studie om ”åldrarna kring 65”  

En fråga som varit föremål för diskussion vid flera tillfällen i studien är 
vilken betydelse intervjupersonernas ålder har för ett visst resultat.  I slutet 
av kapitel sex kommenterades exempelvis att de uttryck för förändrade 
förhållningssätt till arbetslivet, det egna funktionstillståndet, utseende och 
vad folk tycker och tänker som framträdde i intervjuerna var 
överrepresenterade i intervjuerna med en avgränsad grupp personer. 
Gemensamt för dessa, och som jag förstår det också av potentiell betydelse 
för att just de i så stor uträckning gav uttryck för förändrade 
förhållningssätt, är bland annat att de, i förhållande till gruppen 
intervjupersoner i sin helhet, var relativt unga. Ett stöd för en sådan slutsats 
är att de två tidigare studier som uppmärksammat förändrade 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet (Harrison & Stuifbergen, 
2005) respektive arbetslivet (Jeppsson Grassman, 2003a) bland människor 
som lever med funktionshinder är baserade på intervjuer med personer som 
vid intervjutillfället var i åldrarna 55-65 respektive 45-63. Till detta kan 
läggas att intervjupersoner själva i stor utsträckning placerade 
åldersvändningen när det gäller tre av förändringarna i 50-årsåldern någon 
gång. I kapitel åtta diskuterades å andra sidan intervjupersonernas 
kronologiska ålder, att de var ”för unga”, som en möjlig bidragande orsak 
till den relativa frånvaron av intervjuutsagor som kan tolkas som uttryck för 
att intervjupersonerna upplevde sig själva som mindre stigmatiserade eller 
mer ”vanliga” eller on time idag än i yngre åldrar. Även i avsnittet om 
åldersgränser i kapitel sju kommenterades personernas relativt låga ålder, 
att det inte hade gått speciellt lång tid sedan de fyllde 65, som en orsak till 
att deras livssituation ännu inte i någon större utsträckning påverkats av 
åldersgränser i det offentliga stödet. Till detta kan läggas att även 
ekonomiska försämringar vid en övergång från att vara sjukpensionär till 
att bli ålderspensionär kan förväntas få allt större genomslag med stigande 
ålder, då eventuella besparingar börjar sina.  

Av ovanstående resonemang kan två slutsatser dras. Den första är 
att en möjlig bidragande orsak till att ålder och åldrande i stor utsträckning 
framträtt som betydelsefullt på andra sätt än vad som var förväntat har att 
göra med intervjupersonernas ålder. Den andra slutsatsen är att studien ger 
en bild av vad socialt åldrande kan betyda för människor i dagens Sverige 
som under lång tid levt med funktionshinder och som befinner sig 
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någonstans i 50-70-årsåldern, det vill säga ”i åldrarna kring 65”. Den kan 
däremot inte antas ge en rättvisande bild av vad ålder och åldrande kan 
innebära för människor som under lång tid levt med fysiska 
funktionsnedsättningar i största allmänhet.  För att få förståelse för vad det 
kan innebära att befinna sig i högre, och lägre, åldrar krävs av allt att döma 
studier med äldre, respektive yngre, personer.   

Genus? 

Många är de som har påpekat betydelsen av kön eller genus för människors 
erfarenheter av att åldras (t.ex. Calasanti & Slevin, 2001; Ginn & Arber, 
1995; Neugarten & Hagestad, 1976). Andra har framhållit att den 
subjektiva erfarenheten av funktionshinder alltid är ”shaped by gender” 
(Zarb, 1993b, s. 33, se även Barron, 1997, 2004). Priestley (2006) 
kommenterar att:  ”The relationship between ageing and impairment is also 
highly gendered” (s. 85). Den här studien har, trots dessa observandum 
ägnat förhållandevis lite uppmärksamhet åt betydelser av genus för 
människors erfarenheter och förhållningssätt. Som kommenterades redan i 
kapitel ett är en medveten konsekvens av själva inriktningen på ålder, 
åldrande och funktionshinder att inte bara genus, utan också sådant som 
inkomst, utbildning och var man bor, i relativt liten utsträckning beaktas. 
Funktionshinder och ålder/åldrande var de livsaspekter som mitt intresse 
företrädelsevis var riktat mot när intervjuerna genomfördes. De var därmed 
också de aspekter som intervjun, och de frågor och följdfrågor som ställdes, 
var inriktade på att få grepp om. Funktionshinder och ålder/åldrande är 
därtill de kunskapsområden som jag själv genom min grundutbildning och 
forskarutbildning är mest insatt i, och därmed kan antas vara bäst skickad 
att studera (jfr Lykke, 2003). Den relativt begränsade uppmärksamheten på 
betydelser av genus (och inkomst, utbildning, hemort etc.) innebär inte 
heller, som kommenterats i metodkapitlet, att jag tar avstånd ifrån att 
sådana livsaspekter kan vara inbäddade i människors upplevelser av, och 
förhållningssätt till, ett liv med funktionshinder. Tvärtom var min 
utgångspunkt vid planeringen av studien att dessa aspekter kan ha 
betydelse. I avsikt att uppnå en mångfacetterad förståelse för det aktuella 
fenomenet eftersträvades därmed också en viss variation i dessa avseenden. 
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Inte heller vill jag hävda att ålder, generellt sett, spelar större (eller mindre) 
roll för människor som lever med funktionshinder än exempelvis genus, att 
ålder och åldrande spelar större (eller mindre) roll för livet med 
funktionshinder än exempelvis för livet som kvinna eller som man, eller att 
funktionstillstånd är av större (eller mindre) betydelse för människors 
livserfarenheter än genus (jfr Lykke, 2003).  

Studiens bidrag till tidigare forskning 
Jag skulle däremot vilja påstå att studien, trots genusaspektens 
förhållandevis styvmoderliga behandling, faktiskt bidrar med förståelse – 
inte bara för vad ålder, åldrande och funktionshinder, funktionsnedsättning 
och funktionstillstånd kan innebära för människor – utan även genus. Bland 
annat uppmärksammas genusrelaterade skillnader eller olikheter vid ett par 
tillfällen. Någon gång genom referenser till andra studier, men också 
genom en tolkning som visar på hur (olika) genusnormer om utseende kan 
vara inbäddade i åldersnormer som strukturerar män respektive kvinnors 
förhållningssätt till utseenderelaterade aspekter av att leva med 
funktionshinder.  Men än mer visar studien att det kan finnas en rad 
likheter mellan att åldras med funktionshinder som kvinna och man i 
dagens Sverige. Som explicit kommenterats eller mer implicit framkommit, 
exempelvis genom att (mans och kvinno-) namn på intervjupersoner 
angivits i intervjuutdrag som fått exemplifiera ett visst belyst mönster, var 
det såväl kvinnor som män som: (1) gav uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv, det egna funktionstillståndet, 
utseenderelaterade aspekter av att leva med funktionshinder och till vad 
folk tycker och tänker; (2) beskrev en tredje-ålder-lik livsstil; (3) beskrev 
sig själva som relativt unga eller ”inte gamla”; (4) beskrev vissa specifika 
funktionsförändringar eller tillstånd som åldersrelaterade; samt (5) gav 
uttryck för att uppleva funktionsförändringar som hotar ”det egna livets 
väsentligheter” som dramatiska eller mycket problematiska. Genom att 
flera av de (funktionshinder- och icke funktionshinderinriktade) refererade 
studier som tidigare uppmärksammat vissa av dessa mönster (förändrade 
förhållningssätt till det egna funktionstillståndet, till utseende och till vad 
folk tycker och tänker) redan från början har varit inriktade på kvinnors 
erfarenheter (Harrison & Stuifbergen, 2005; Krekula, 2006; Tunaley et al., 
1999) bidrar denna studie med att visa att även män kan ge uttryck för den 
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aktuella typen av förändringar.  
 
Till detta ska läggas att studien, som framkommit i avhandlingens 
empiriska kapitel i viss mån även uppmärksammar skillnader och likheter 
avseende, eller kommenterar betydelser av, studiens övriga urvalskriterier: 
mer eller mindre synliga funktionsnedsättningar, funktionsnedsättningar 
som jag förväntat mig skulle vara mer eller mindre stabila över tid, 
handikappolitiskt engagemang, olika typer av utbildning/yrke och 
ekonomisk situation, hemkommun samt stödinsatser.  

Funktionsnedsättningars betydelser för åldrandet?  

I slutfasen av arbetet med den här studien har jag fått frågan varför jag har 
begränsat den till att handla om åldrandets betydelser för livet med 
funktionshinder och inte även inkluderat funktionshinders betydelser för 
åldrandet. På det kan jag svara att jag, som berörts i metodkapitlet, från 
början på ett övergripande plan var intresserad av relationen mellan 
funktionshinder och ålder och åldrande. Det var det analytiska begreppet 
åldersnormer och den användbarhet jag kunde se i det när det gäller att 
bidra till förståelsen för förhållandet mellan funktionshinder och åldrande 
som gjorde att jag valde att undersöka relationen i en viss ”riktning”.  
Samtidigt vill jag hävda att studien, om än på ett förhållandevis implicit 
sätt, säger en hel del även om funktionshinders betydelser för åldrandet. 
Den säger med andra ord en hel del om vad funktionshinder och 
funktionsnedsättningar kan innebära – och inte innebära – för människors 
upplevelser av, och förhållningssätt till, den egna åldern och det egna livet i 
åldrarna kring 65.   

I studien har exempelvis framkommit att människor av 
funktionshinderrelaterade anledningar: (1) Vid 65 års ålder redan kan ha en 
lång erfarenhet av att vara pensionärer och därmed också får uppleva att 
som ålderspensionär övergå till en tillvaro med lägre inkomst än vad man 
annars skulle ha haft; (2) Kan få uppleva att tvingas att gå i (ålders)pension 
vid 65 års ålder i en tid och ett land där de allra flesta andra har rätt att 
jobba till 67; (3) Kan ha sämre möjligheter än vad man annars hade haft att 
ägna sig åt vissa tidstypiska fritidsaktiviteter samt ha mindre tid över till 
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sådana sysselsättningar. 
Men studien visar också att funktionsnedsättningar: (4) (Som 

bedömts berättiga till förtidspension) inte nödvändigtvis behöver hindra 
människor från att uppleva att (fortfarande) vara kvar i arbetslivet även 
efter det att de uppnått lagstadgad pensionsålder; (5) Inte behöver leda till 
att människor känner sig gamla; (6) Inte behöver vara något definitivt 
hinder för att kunna leva ett modernt och fritidsaktivt tredje-ålder-likt liv, 
så länge övriga förutsättningar finns där i tillräckligt hög grad; (7) Inte 
utgör något skydd mot att råka ut för (ytterligare) funktionsnedsättningar 
och inte heller behöver innebära att människor upplever det som 
oproblematiskt att i åldrarna kring 65 (eller i andra åldrar) förlora 
ytterligare funktioner.   

Utmanade funktionsnormer 
Värt att notera är att perspektivändringen i vissa avseenden innebär att 
förhållningssätt som tidigare framstod som anpassning till åldersnormer nu 
framträder på ett närmast motsatt sätt. Med det menar jag att de framträder 
som motstånd mot, eller sätt att agera som utmanar ”funktionsnormer” 
(uppfattningar om vilken typ av funktionstillstånd som hör till eller krävs i 
ett visst sammanhang eller för att anta en viss social identitet, min 
definition). De intervjupersoner som gav uttryck för ett förändrat 
förhållningssätt till ett självvalt arbetsliv framträder exempelvis inte längre 
bara som aktörer som tolkar och tillämpar en lagstadgad pensionsålder, en 
formell åldersnorm. De framstår också som aktörer som genom att fortsätta 
arbeta utmanar arbetslivsrelaterade funktionsnormer inbäddade i 
bedömningar gjorde av läkare och försäkringskassans handläggare. I likhet 
med personlig assistans som tidigare kommenterats som en 
åldersnormsrelaterad insats är även sjukersättning/förtidspension relaterad 
till inflytelserika värderingar och moralprinciper. Den sistnämnda formen 
av insatser kan ses som en slags återspegling av en rådande syn på arbete 
och bidrag och på vilka som ”ska betraktas som ’värdiga’ – rättmätiga 
bidragstagare – respektive ’ovärdiga’ – d.v.s. de som måste försörja sig 
genom arbete” (Lindqvist, 2000, s. 47). Och ålderspensionärer som berättar 
om en modern pensionärsideal tredje-ålder-lik livsstil framträder som 
aktörer som utmanar en spridd funktionsnorm, en – inte minst i 
forskningssammanhang (se t.ex. Blaikie, 1999; Cohen, 2005; Minkler & 
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Holstein, 2005; Priestley 2006; Öberg & Tornstam, 2001) – vanligt 
förekommande uppfattning om att ett modernt och fritidsaktivt 
pensionärsliv kräver ett så kallat gott hälso- och funktionstillstånd. För flera 
av de intervjupersoner som på detta sätt ger sig tillkänna som utmanare av 
funktionsnormer framstår personlig assistans och/eller tekniska hjälpmedel 
i kombination med en fysisk miljö som inte bara är anpassad för gående 
som avgörande för deras agerande, och för deras möjligheter att så att säga 
välja ett ”åldersadekvat” sätt att leva sitt liv.   

Studiens praktiska implikationer  

En ambition som jag egentligen inte hade med den här undersökningen var 
att bidra med kunskap som på ett konkret sätt kan tillämpas exempelvis 
inom vård- omsorgs- eller rehabiliteringssektorn. Nu när studien är 
genomförd kan jag dock se att såväl människors liv och åldrande med 
fysiska funktionsnedsättningar, som utan mer pågliga sådana, skulle kunna 
gynnas av att särskilt vissa av studiens resultat togs tillvara av personer 
verksamma inom dessa områden.  

Mot bakgrund av hur personer i denna och andra refererade studier 
gav uttryck för att uppleva vissa funktionsförändringar som dramatiska, 
och mot bakgrund hur flera författare, även svenska, kommenterat sjukvård 
och rehabilitering som präglad av en kortsiktig, statisk syn på 
funktionsnedsättningar – framstår det inom dessa sektorer som viktigt att 
vara medveten om, och ta hänsyn till:  
 

att ett liv med funktionshinder också innebär ett liv med en 
kropp och ett hälso- och funktionstillstånd som förändras (se 
även t.ex. Mosqueda, 2004).  
 
att vissa sådana förändringar kan upplevas som ytterst 
betydelsefulla, och hotfulla, för individen ifråga.  
 
människors eventuella önskan att inte utsätta fungerande 
funktioner för (det hon själv upplever som) onödig belastning, 
eftersom det kan bidra till att (även) dessa funktioner går 
förlorade, eller förloras tidigare än vad som annars vore fallet 
(se även t.ex. Thompson, 2004).  
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(Ålders)normalt eller sjukligt trött och orkeslös?  
Ett annat resultat som kan vara särskilt relevant för verksamma inom 
sjukvården, inte bara för att förbättra situationen för människor som länge 
levt med funktionshinder, utan även för andra, är hur intervjupersoner 
beskrev vissa specifika tillstånd eller krämpor som tillkommit under senare 
tid som åldersrelaterade. En sådan åldersnormsstrukturerad tolkning av en 
viss förändring av det egna funktionstillståndet som åldersrelaterad snarare 
än sjukdomsrelaterad kan dels tänkas ha betydelse för individens 
benägenhet att reagera på förändringen. En förändring som kanske är ett 
symptom på en behandlingsbar sjukdom. Kanske bryr sig en person som 
uppnått en viss ålder inte alls om att uppsöka läkare för sådant som 
tilltagande trötthet, orkeslöshet, stelhet eller sviktande minne.  Och om hon 
av en eller annan anledning ändå uppsökt läkare kanske hon låter bli att 
berätta om de förnimmelser från den egna kroppen som hon uppfattar som 
åldersrelaterade, som normala för åldern: exempelvis att hon känner sig 
tröttare än tidigare eller mer orkeslös. Väljer hon ändå att berätta om dem 
finns å andra sidan risken att läkaren avfärdar dem som åldersrelaterade. I 
boken Aging with a disability. What the clinician needs to know 
kommenterar geriatrikern Mosqueda (2004) att det ofta händer att inte bara 
patienter, eller presumtiva sådana, utan även läkare och annan vårdpersonal 
misstolkar symptom som normala, i bemärkelsen inte sjukdomsrelaterade 
hos människor som uppnått en viss ålder bara därför att det rör sig om 
tillstånd som exempelvis är vanligare i högre åldrar än i lägre. Det kan i sin 
tur innebära att patienten ifråga inte får någon behandling eftersom ”du 
behandlar inte normala tillstånd, du bara accepterar dem” (s. 36, min 
översättning). Av den anledningen framstår det också som viktigt att 
professionella inom sjukvården är medvetna om vilken typ av symptom 
som både de själva och deras patienter kan ha en tendens att ålderskoda. 
Förhoppningsvis kan studien vara till hjälp i detta avseende.  

Förslag till fortsatt forskning 

I en relativt nyutgiven antologi om funktionshinder och åldrande 
sammanfattar Putnam kunskapsläget inom området på följande sätt: 
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Medical science is only beginning to understand the biology and 
physiology of aging with disability. Knowledge within social 
science disciplines is equally limited. There is much work to be 
done to ”catch up” with the ageing-with-disability trend in the 
areas of scholarship, professional practice and consumer 
knowledge building. This statement implies that across the board, 
work in this area is behind (Putnam, 2007b, s. 12). 

 
För den som är intresserad av frågor som rör att åldras med funktionshinder 
och andra frågor i gränslandet mellan äldre/åldrande- och 
handkappforskning finns det med andra ord, oavsett disciplintillhörighet, 
goda möjligheter att bidra med ny och viktig kunskap. I metodkapitlets 
inledning redogjorde jag för ett antal möjliga ingångar i området 
funktionshinder och ålder/åldrande som valdes bort till förmån för denna 
studie. Inte därför att de framstod som ointressanta eller irrelevanta, utan 
därför att det var omöjligt att göra allt på en gång. Tidigare i detta kapitel 
kommenterades en studie liknande denna men med äldre intervjupersoner 
som relevant för att bidra till kunskapen om betydelser av socialt och 
kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med 
funktionshinder och som befinner sig i livsloppets senare del. Andra 
relevanta inriktningar som berörts i kapitlet är att i större utsträckning än 
vad jag gjort här inbegripa exempelvis genus, men också etnicitet, klass 
etcetera, i en studie om vad det kan innebära att åldras med funktionshinder 
som funnits med under lång tid. Ett annat berört område där det tycks 
saknas kunskap är betydelser av såväl professionellas som lekmäns 
ålderskodning, respektive ”sjukdomskodning”, av sjukdomar och symptom 
för benägenheten att söka medicinsk hjälp och för vilken behandling som 
ges. Jag ser det dessutom som angeläget med fler undersökningar med 
ungefär samma inriktning som denna, både för att bekräfta och utmana 
studiens resultat.  
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Summary 

  

Ageing with disability. On the meaning of social and 
chronological ageing for people who have lived with physical 
impairments over a long period of time. 

Background and aims of the study 

The overarching aim of this study is to investigate the implications of age 
and ageing for people who have lived with physical impairments over a 
long period of time. The more specific aim is to interpret the significance 
of norms related to age and subjective age for people in today’s Sweden 
who are approximately 65 years old (chronologically) with physical 
impairments that have existed for at least 30 years. The research question 
involves understanding what meanings social and chronological age/ageing 
can have for how people with physical impairments experience and relate 
to their own state of health and physical functioning, themselves and their 
life with disability. The dissertation examines age norms, which refer to 
commonly accepted interpretations of what is associated with a certain age 
or phase of life; i.e. what is often regarded as usual, expected, typical, 
normal or ideal, for example when one is 65 years old, for a pensioner, for 
a middle-aged person or for a child. Also of interest is subjective age, 
which refers to “how old one feels”. Both of these dimensions of age 
constitute social ageing. Social age can be likened to the term gender, in 
that both terms are directed at the social construction of the phenomenon, 
and this is also the case with the study at hand. The years around 65 have 
been chosen because they stand out as a time in life when age and age 
norms are expected to take on a particularly palpable meaning. 

One of the motives for conducting a study with this focus, is that 
the significance of age and ageing for people who have experienced a 
physical impairment under a long period of time is an area that has received 
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little attention in both policies related to disability and the elderly as well as 
in social scientific research on disability, social gerontology and medical 
sociology. At the same time, age limits related to public support for 
disabled people, as well as related theories and empirical studies indicate 
that age and ageing can have specific meanings for people living with 
impairments. A further argument for conducting this study with its specific 
aim is that age norms are the subject of active reassessments within 
Swedish social policy. In 2002, for example, the parliamentarian group 
tasked with preparing for an ageing population, Senior 2005, presented its 
extensive consideration of the issue with the title “Down with the age 
ladder! Changing views of the life course” (Riv ålderstrappan! Livslopp i 
förändring). In its report, the group argued for individualizing the life 
course and overturning the age norms that currently shape the possibilities 
for engaging in society and having influence. What such a change might 
suggest for people living with impairments is referred to only in passing 
within the report. 

Theoretical Framework 

The study’s overarching perspective on the relationship between age norms 
and people’s experiences and means of relating to these is based on 
Giddens’s (1991) structuration theory and Fays’s (1996) similar and highly 
Giddens-inspired theoretical thinking on the relationship between the 
individual, culture and society. Accordingly, people who live with physical 
impairments, like other people, acquire or appropriate social norms that are 
communicated to and via families, traditions, media, political institutions, 
etc as conceptual and emotional resources as one creates meaning in and 
orients one’s self in everyday life. But people are also assumed to be the 
concrete targets of age norms-related delimitations and sanctions that in 
turn can be thought to have importance for how one experience and relates 
to one’s own life with a physical impairment. Both of these age norms 
aspects are of interest in this study. On an overarching level it is 
structuration of human experiences and means of relating that is of central 
concern in the study, and not first and foremost how people participate in 
the creation and re-creation of social and cultural patterns.  
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Methodological Considerations 

The empirical material for the study has been generated through qualitative 
interviews. I made use of a life course perspective as a methodological tool 
both at the time of planning, carrying out and interpreting the interviews. 
This involved encouraging the interview subjects to freely talk about their 
lives, both in the past and in the present. Additionally, I posed questions 
that were primarily aimed at encouraging the interviewees to describe and 
reflect over what changes they had experienced over time with respect to 
their own lives with disability. I also posed a specific question concerning 
their experienced age, “how old do you feel?” as well as asking about their 
experiences with different types of agencies such as home help, personal 
assistance, travel support, etc. and age limits within the public support 
system. 

The selection process can be characterized as illustrative sampling. 
This means that the sample was created on the basis of being able to 
contribute to a better understanding of what meanings social age/social 
ageing can have for people who live with impairments. Further, the sample 
was to be illustrative without the researcher needing to state how 
representative the detected patterns are. I nonetheless strived to establish a 
sample that would allow me to contribute to a multi-faceted understanding 
of the phenomena under study. To establish contact with the interview 
subjects, different avenues have been pursued. Most of the interviewees 
were reached through various disabled persons’ associations, the national 
insurance office and a municipal ombudsman for people with disabilities. 
The eleven women and nine men who participated in the study were 
between 56-72 years of age (b. 1932-1949) at the time of the interview. 
According to self-reports, the period in which they had lived with a 
physical impairment ranged between 30 and 66 years. At the time of the 
interview, eleven of the participants received personal assistance in 
accordance with the Act on Support and Services for Certain Disabled 
Persons (Lag om stöd och service till visa funktionshindrade - LSS), which 
indicates that they were judged to have major and lasting physical 
impairments and required extensive support and service. Nineteen of the 
participants were dependent upon some form of mobility support (cane, 
walker, or wheelchair) more or less all the time; fifteen primarily used a 
wheelchair. The most common diagnoses the participants reported were the 
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following: polio, multiple sclerosis (MS), cerebral palsy, stomach and 
intestinal diseases, and spinal injuries. The participants’ economic 
circumstances were varied, as were their educational and professional 
backgrounds. 

One important point of departure for interpreting the interviews was 
the position that the interview subjects’ statements and stories concerning 
their own lives were “perspectively reflective” (Alvesson & Sköldberg, 
1994).  As such, language use, what people say, which words are chosen, 
etc. have been regarded as important elements in the creation and 
recreation of social and cultural patterns and therewith also an important 
object of analysis in their own right with respect to generating knowledge 
about social norms. However, the interview subjects’ verbal statements 
have also been regarded as being able to contribute to an understanding of 
(what importance ageing norms have for) their experiences and outlook, 
including both their attitude to things as well as to how they organize their 
everyday lives.  

Results 

The dissertation is comprised of six empirical chapters. Chapter Four aims 
to provide a background for the empirical chapters that follow by placing 
the interview subjects and their lives within the overarching context of 
Swedish society and policies and politics relating to disability. 
 

Chapter Five focuses on the importance age norms have for 
structuring human experiences and means of relating. Common to the 
interview excerpts that the chapter builds on, is that they express how one’s 
outlook has shifted over time, or with age, in such a way that today the 
interviewees take it easier or assume a more relaxed attitude towards 
certain aspects related to their physical impairments or lives with disability 
than they did when they were younger. In the very least, they express an 
ambition to have such an attitude. This type of statement was a repeated 
element in the interviews. Descriptions of the opposite approach – to 
experience greater demands than earlier or to concern one’s self more with 
these phenomena – were apparent only in their complete absence from the 
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discussions.  
Four types of change in attitude and outlook that emerged during 

the interviews are considered in the chapter: (1) A change in attitude 
towards one’s own physical condition; that it is no longer necessary to push 
one’s body as hard as in the past but to instead prioritize one’s own 
physical condition and listen to the signals one’s body sends out in the form 
of pain, etc.; (2) A changed attitude towards aspects related to one’s outer 
appearance; that one no longer cares as much about, or is no longer 
affected as much by, how visually evident physical impairments, support 
equipment, etc. affect their own outer appearance or whether one is 
regarded as different or unusual by others;  (3) A changed attitude towards 
“what others think”; that one is concerned less with others’ views of what 
those who are sick-listed or  physically disabled ought to be doing; (4) A 
changed attitude towards their own choice to engage in the workforce; a 
positive or accepting attitude towards reducing engagement in or leaving a 
profession that was chosen at one time even though the individual could 
have chosen to receive sickness benefits, early retirement or similar. 
Interviewees’ suggestions that they experienced a personal change in 
attitude and outlook are interpreted as reflecting – at least to a certain 
extent – an actual change in perspective. In this chapter I illustrate how 
such changes in outlook and attitude can be understood in part as having 
been structured by age norms; as a consequence of having appropriated age 
norms and of age-related delimitations and sanctions.  

In addition to understanding the four types of expressions as partly 
related to a change in attitude and outlook due to age norms, the chapter is 
also concerned with understanding what type of age norms play a role in 
this structuring. To summarize, it is suggested that the overarching norms 
that come into play later in life, in accordance with an influential 
chronological and structured construction of the life course, are more about 
“taking life easy” rather than “to get a life”. In this life course construction, 
working life takes center stage. It is this type of life course construction 
that is challenged by the parliamentary report by Äldreberedning Senior 
2005. 

 
To avoid over-interpreting the importance of age, ageing and age 

norms, the study gives attention also to other processes and aspects that can 
play a role in how people experience and relate to their own physical 
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impairment, themselves and life with disability. In Chapter Six I illustrate 
additional explanations for the interview subjects’ descriptions of the ways 
in which their own attitudes have changed, such that today they are – or 
aim to be – more relaxed, less demanding of themselves, are less ambitious 
or assume a more relaxed attitude about a number of things in contrast to 
how they conducted themselves earlier in life.   

Three different processes and their potential importance for such a 
change in attitude and outlook among people living with physical 
impairments are treated in the chapter: (1) A change in the social norms 
associated with how one shall relate to health and one’s physical condition; 
today one lives in a different historic period, with a different “spirit of the 
age”, than when one did when one was young; (2) How long one has lived 
with the physical impairment; today one has lived with disability longer 
than when one was young; and (3) Changes in the physical impairment 
itself over time; today the body “sends out signals” more readily than when 
one was young.  

To support the argument that several different processes can 
contribute to the change in attitude people who have lived with physical 
impairments over longer periods of time can experience as they grow older, 
new empirical examples and interview materials are introduced that 
illustrate the same change patterns. Using these descriptions, the chapter 
further posits that the importance of age and ageing is not only difficult to 
distinguish from other time-related processes within the scientific context, 
but can also be woven together in everyday understandings of how one’s 
self and one’s own life changes over time, thereby making it difficult to get 
a grasp on one’s own ageing and sense of belonging to an age group, i.e. 
“to know that one is ageing”. 

 
Chapter Seven takes its point of departure from the interview 

subjects’ descriptions of their everyday lives. These stories are regarded as 
windows onto the subjects’ lifestyles, which are in turn potentially 
structured by age norms and how one as a modern and recently pensioned 
person shall ideally “take life easy”. The chapter suggests that it is not 
unreasonable to surmise that a pensioner with a disability in today’s 
Swedish society can achieve a modern and leisurely pensioner ideal that 
can be likened to that of the third-age; what I refer to as, a third-age-like 
life. The chapter considers both the opportunities as well as the challenges 
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of living a third-age-like life in today’s Sweden if one, for example, uses a 
wheelchair or is relatively dependent upon other people’s support and help. 
Moreover, the interviewees’ descriptions of their experiences of different 
types of age limits that are set for social benefits and support for people 
living with impairments and chronic illnesses are considered. General 
developments in welfare, technical improvements, improvement within the 
area of support, as well as a long line of reforms that began in the 1930s 
and which, among other things, include decisions regarding adaptation of 
homes, the right to support and the Act on Support and Services for Certain 
Disabled Persons (LSS) are commented upon as changes that have 
contributed to the third-age-like lifestyle of the pensioners who were 
interviewed. 

 
Chapter Eight is divided into three parts. The first part concerns 

subjective age. The chapter is primarily based on the interview subjects’ 
responses to the question: “Do you experience yourself as being younger or 
older than other people who are the same age as you?” and to the 
conversation on “feel age” that followed thereafter. The interviewees’ way 
of describing their subjective age illustrates that an interpretation of one’s 
self as relatively young or “not old” can consist of many things. Indeed, in 
contrast to existing theories that emphasize the centrality of good health to 
be able to “feel young”, the study at hand indicates that those with a 
medically-defined chronic illness or physical impairment may experience 
age in a number of ways, without this necessarily involving their diagnosis 
or impairment.   

The second and third parts of the chapter are aimed at the structural 
importance of age norms. The second part builds on the interviewees’ 
descriptions of some changes in ability, ailments or illnesses as age or age-
related, including: “tiredness”, “feeling worn out” or “feeling down”, to not 
be able manage much (as much as before), “increasing weakness”, 
“reduced mobility”, “memory loss”, as well as moving more slowly. These 
descriptions are understood as an appropriation of typical and commonly 
accepted expectations surrounding the ageing body, physical consequences 
and what it means to grow old  (“old and weak”, “old and forgetful”, “old 
and tired”, “old and stiff”, etc.).  In part this means that people who live 
with physical impairments may associate some specific conditions, 
ailments or symptoms with a physical or bodily high age or with being old 
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and therewith they feel old occasionally or at least in some instances. 
Against the backdrop of the interviews that were conducted, such age 
norms are understood as also structuring people’s perceptions of their own 
body. Some specific changes in one’s own physical state and abilities may 
be regarded as age-related and therewith as something that generally comes 
with age or is expected, and not related to an illness or diagnosis.  

The third part of the chapter is directed towards attempting to 
understand why the interviews did not readily confirm existing theories and 
empirical studies that indicate that people living with impairments regard 
themselves as more “functionally normal”, less stigmatized or in other 
ways physically on time when they reach a high age in contrast to when 
they were younger. 

 
Chapter Nine concludes the dissertation’s empirical contribution. 

Here a recurring theme in the interviews is addressed, which is of interest 
because it fits with existing theories’ assumptions regarding the 
implications ageing has for people who have lived with a physical 
impairments for a long time.  It concerns what appears to be a very 
important dimension in life with disability for the interview subjects, and 
suggests that physical impairments are not consistently understood and 
handled in different ways during different phases of life. The elements the 
study identifies challenge what earlier research suggests. A point of 
departure for the chapter is the interview subjects’ emotional descriptions 
of some changes in their physical capacity. In the chapter, I suggest that 
those factors which are decisive for whether a change in one’s own 
physical state is experienced as dramatic for the individual is not first and 
foremost: (1) how old the individual is; (2) whether she or he regards the 
change as age-related or not; (3) how large an area of the body the change 
involves; (4) whether the individual in question has lived with a physical 
impairment for a long time, possibly his or her entire life, or whether he or 
she incurred reduced capacity for the first time; or (5) whether the change 
is expected or not. What emerges as more critical than these points is to 
what extent the actual change is regarded as threatening – and actually does 
threaten – “what is essential in one’s own life”; that is, those things which 
are worthwhile aspects of one’s own life, including one’s own identity. In a 
sense, one who has received a diagnosis much earlier in life or who is 
categorized as physically disabled could, in other words, find him-or 
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herself in the same situation as any so-called healthy person who incurs an 
injury or illness. However, for an individual who has already been living 
with a physical impairment, there is a greater risk that an (additional) 
impairment will be regarded as a threat, since he or she has fewer 
functioning capacities left that can compensate for (additional) loss of 
capacity. If one has also reached a relatively high age, when the risk of 
falling victim to a change in health and capacity is statistically greater than 
in younger years, the chance of falling victim to this type of impairment is 
also thought to be greater than it is earlier in life.  

The chapter also notes that the types of experiences the participants 
recalled are similar to what Bury (1982) has referred to as a biographical 
disruption. However, whereas Bury argues that a chronic illness amounts to 
a critical situation for the individual – the disruption –due to its unexpected 
nature, this cannot be applied to the interview subjects in this study. A 
second difference regards Bury’s implicit suggestion that the biographical 
disruption is a single event characteristic of the early stage of a chronic 
illness. The interviews that were carried out in this study, as well as in 
other studies conducted with people who have lived with a physical 
impairment for a long time, indicate that these types of experiences emerge 
as recurring elements in a life with physical impairment and/or chronic 
illness, and are not single events. 

 
In conclusion, the study shows both that age, ageing and age norms 

can have implications for people’s attitudes to and experiences of their own 
health and physical functioning, themselves and their own life with 
disability and how this is the case. Among other things, the study illustrates 
how people can acquire and apply age norms that are often described as 
negative in other contexts in a way that results in something positive for the 
individual. A case in point is the type of age norms that are presented as 
particularly problematic in the governmental report for the 
Äldreberedningen Senior 2005 in Sweden. The report notes the common 
understanding that being active, productive and engaged in work is not 
associated with a high age in the same way that these attributes are relevant 
for younger persons. These “problematic” norms appear in a different and 
more nuanced light within this study.  

The study also contributes to knowledge that can be of interest for 
practical work within the care and healthcare sector. For example, the study 
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shows that the usual assumptions regarding conditions that are associated 
with being old at a high age can structure people’s expectations of their 
own body in such a way that specific changes in one’s own physical 
abilities are interpreted as age-related and are therewith not associated with 
illness or a diagnosis. But the study also shows that it can be important to 
avoid both overemphasizing the importance of a person’s age and the fact 
that one has lived with physical impairments for a long time when 
encountering people in similar situations as those who were interviewed in 
this study. Age norms as well as a long-term physical impairment emerge 
in the study as important to people’s experiences with, and attitude 
towards, their own life with disability, but not necessarily in relation to all 
aspects of life. This is particularly the case with respect to experiences of 
various changes in one’s own physical condition and capabilities.  

 
Translated by Caroline Sutton  
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Bilaga 1: informationsbrev 

Norrköping 2005-03-07 
 
Att leva med funktionshinder under lång tid 
 
Mitt namn är Annika Larsson och jag är verksam som forskarstuderande 
vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, Tema Äldre och åldrande. 
Som en del av min doktorsavhandling genomför jag en intervjustudie om 
vad det innebär att leva med funktionshinder under lång tid.  
 
Det här informationsbrevet är samtidigt en förfrågan om Du är intresserad 
av att delta i studien. Vad det betyder att under lång tid, och under olika 
faser av livet, leva med funktionshinder är ett område där det saknas 
mycket kunskap. Då Du tillhör dem som har sådan kunskap, skulle det vara 
mycket värdefullt om Du skulle kunna tänka Dig att dela med Dig av Dina 
livserfarenheter. 
 
Intervjun kommer att beröra olika delar av livet, i dag och det som varit, 
och beräknas ta ungefär 1-2 timmar. Du avgör själv om intervjun ska 
genomföras i Ditt hem eller på annan plats. 
 
Alla uppgifter som Du lämnar under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vid presentationen av studiens resultat kommer alla 
deltagande personer att vara avidentifierade, vilket innebär att inga namn, 
adresser, eller personnummer lämnas ut. Deltagandet i studien är givetvis 
frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande. Studiens 
resultat kommer Du, om Du så önskar, att få ta del av. 
 
Jag kommer att ta kontakt med Dig per telefon för att ge ytterligare 
information och vid behov svara på frågor. Vid detta samtal har Du 
möjlighet att meddela om Du vill delta i studien eller om Du önskar avstå. 
Det går också bra att kontakta mig eller min handledare professor Eva 
Jeppsson Grassman, som också är vetenskaplig ledare för projektet, per 
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telefon eller e-post.  
 
Med vänlig hälsning    
 
Annika Larsson     
Tema Ä 
Linköpings universitet, Campus Norrköping 
601 74 Norrköping  
 tel 011- 36 34 07 eller e-post annika@ituf.liu.se 
 
Projektledare: 
Eva Jeppsson-Grassman 
Professor vid Tema Ä, Linköpings universitet, Campus Norrköping 
tel 011- 36 33 66, e-post evagr@ituf.liu.se 
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Bilaga 2: intervjuguide  

(den version av intervjuguiden som användes vid intervjuerna med den 
tionde och elfte intervjupersonen)  
 
Inledningsfråga: Var skulle Du vilja börja berättelsen om Ditt liv? 
 
Familjens tid, familjebakgrund, barndom och tonårstid: Var växte Du upp? 
Hur var Din barndom? Vad arbetade Dina föräldrar med? Har Du några 
syskon? Vad arbetar de med? Familj och äktenskap, barn, barnbarn. 
Upplever Du att sjukdomen/funktionsnedsättningen haft betydelse för Ditt 
förhållande till familj, sambo/make/maka/partner? I vilka situationer/ur 
vilka aspekter haft störst/minst betydelse? Förändringar över tid? 
 
Individens tid: Funktionshindrets betydelse i förhållande till övergångar 
in/träde och utträde ur arbetslivet, påbörjade och avslutade 
fritidsaktiviteter, inledande och avslutande av relationer till vänner, den 
egna ekonomin etc., Hur var Din tonårstid?  Skolgång?  Fritidsintressen? 
Hur har Ditt vuxenliv sett ut? Arbete: när började, slutade arbeta, 
funktionshindrets betydelse? Utbildning, funktionshindrets betydelse? 
Fritid, funktionshindrets betydelse? 
 
Livet idag: Kan Du berätta om hur en vanlig dag/en vanlig vecka ser ut för 
Dig idag?(Stäm av inom områdena familj, arbete, utbildning, fritid) Hur 
länge har det sett ut ungefär på detta sätt? Har Ditt liv förändrats på något 
sätt under de senaste åren? På vilket sätt?  
 
Ålder: Vad betyder det för dig att vara ”60” (eller vilken ålder nu befinner 
sig i)? och leva med funktionshinder? Vad betydde det för dig att som 
barn/tonåring/20åring/30åring/40åring/50åring etc leva med 
funktionshinder? Skillnader? 
 
Funktionshindret/sjukdomen: Kan Du berätta om när Du fick 
sjukdomen/funktionshindret?  (när upptäckte Du själv att Du var sjuk? När 
fick ev. Du diagnos?) Hur upplevde Du det då? Hur ser Du på det idag? 
Vad var det som ändrades i och med sjukdomen/skadan? (när det gäller 
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relationer/familj, arbete, fritid). Hur tror Du att Ditt liv hade sett ut om Du 
inte blivit sjuk/funktionshindrad? Vilka positiva/negativa konsekvenser tror 
Du att funktionshindret haft för hur Ditt liv kommit att gestalta sig?  Hur 
ser Du på denna händelse i förhållande till andra betydelsefulla händelserna 
i Ditt liv? (Lika avgörande/betydelsefull, mer eller mindre).  
 
Kontext (försök kontextualisera alla frågor; denna mer av reserv): I vilka 
situationer har Du upplevt att ditt funktionshinder blivit mer påtagligt?  
(om bara hamnar i fysiska begränsningar fråga efter om haft betydelse på 
ngt annat sätt exempelvis i mötet med andra människor). Kan Du berätta 
om en särskild händelse när Du verkligen upplevde att funktionhindret 
hade stor betydelse? Finns det situationer när funktionshindret inte spelar 
någon roll alls? Kan Du berätta om någon sådan händelse? Förändringar 
över tid? I vilka situationer upplever du att funktionshindret har störst 
betydelse idag? 
 
Identifikation stigma: Hur ser du på dig själv? Ser Du Dig själv som 
funktionshindrad? (sjuk? handikappad?) Olika i olika sammanhang? Hur 
tror Du att andra ser på Dig? Har det alltid varit på samma sätt?  
 
Är Du, eller har Du varit, medlem i någon handikapporganisation? Vilken 
betydelse har detta haft för Dig? Förändringar över tid? (Vilken betydelse 
hade i början, vilken betydelse har idag?)Hur kom du i kontakt med 
organisationen? 
 
Skulle du kunna berätta om när du fick rullstolen/annat hjälpmedel? Vad 
innebar det för dig att bli rullstolsburen? Vad förändrades? 
Positivt/negativt. Upplevde Du att människor började se på Dig på ett annat 
sätt. Hur upplever Du idag att vara rullstolsburen? Hur länge har du varit 
rullstolsburen? 
 
Har du någon gång skämts över funktionshindret?  (När pratar om att 
skämts eller liknande dels viktigt att veta om skäms för skadan/sjukdomen i 
sig eller om det besvärliga är att bli förknippad med något annat (och i så 
fall vad)) 
 
Relationer: Upplever Du att sjukdomen/funktionsnedsättningen haft 
betydelse för Ditt förhållande till vänner/arbetskamrater? I vilka 
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situationer/ur vilka aspekter haft störst/minst betydelse? Förändringar över 
tid? Vilka personer umgås Du mest med: ( människor som också lever med 
funktionshinder eller andra?) Förändringar över tid? (Hur var det i början, 
hur är det idag?) 
 
Historisk tid, funktionshindrets relation till mer övergripande processer 
inom lagstiftning, ekonomi etc.: När det gäller det här med 
funktionsnedsättningar, sjukdomar, funktionshinder så finns det ju olika 
begrepp, föredrar Du att jag använder något särskilt? Vad brukar Du 
använda själv?  Vilka förändringar inom handikappområdet, exempelvis 
när det gäller stödinsatser, sjukvård, teknik, handikappbegreppet, attityder 
etc. har du märkt av under den tid du levt med funktionshinder? Pos. neg. 
Vilken betydelse har dessa förändringar haft för dig? Vad har spelat störst 
roll? På vilket sätt? 
 
Stödinsatser: Vilka särskilda stödinsatser har Du (ev.) haft pga. 
funktionsnedsättningen? (som barn, tonåring, vuxen, idag; i skola, yrkesliv, 
vardagsliv/fritid; formella och informella) Hur upplever Du att ta emot 
”särskilt stöd”; dvs. särskild hjälp pga. av ditt funktionshinder antingen av 
kommunen eller av vänner/anhöriga (pers. hygien, städ, mat etc.). Hur 
upplevde Du detta som barn, tonåring, medelålders, idag? Skillnader över 
tid? Vad har fungerat bäst? Vad har varit mest problematiskt? Upplever Du 
att situationen avseende stödinsatser, sjukvård, tillgänglighet etc. har 
förändrats för Din del över tid ? - under senare år? Fråga om bil/körkort 
och betydelsen av bilen/bilstöd etc., Tekniska hjälpmedel. 
 
Har Din ekonomi påverkats av Ditt funktionshinder? Skillnad före och efter 
pensioneringen? Före och efter utträde ur arbetslivet? Vad har detta betytt 
för Dig? 
 
Framtiden: Hur tänker Du om framtiden? (Vad känns mest 
positivt/jobbigast?) 
 
Avslutande frågor: Upplever du att du givit en rättvisande bild av dig själv 
och ditt liv? Är det något Du känner att du inte fått med i din berättelse? 
Vad tycker du var viktigast att få sagt?  Hur upplevde du intervjun? 
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