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Ålder, livslopp, åldersordning 

 

Anna-Liisa Närvänen 

 

I en intervju av Anne-Marie Métailié beskriver Bourdieu den biologiska 

åldern som ‖socialt manipulerad och manipulerbar‖ (1991, s. 165). Vid ett 

första ögonkast kan formuleringen verka provocerande. Vad menar han 

med socialt manipulerad? I vilken mening är åldern manipulerbar? Det han 

betonar är att den biologiska ålderns innebörder är socialt konstruerade och 

skiftar i olika sociala kontexter och över tid och rum. Den sociala åldern är 

relativ. Ålder, i likhet med exempelvis kön och andra sociala kategorisering-

ar, utgör en grund för en delning mellan ålderskategorier och livsfaser som 

är behäftad med delning av makt, och därmed en grund för social ordning 

och ordningsskapande i ett samhälle. Som en ordnande princip utgör ålder 

således en av samhällets maktordningar, som enligt Bourdieu manifesteras i 

en ständigt pågående kamp om status och anseende, om gränsdragningar 

mellan oansvarighet och vuxenstatus, mellan yngre och äldre.  

Åldersindelningar och deras sociala innebörder såsom status och social 

position relativt andra varierar över tid och rum och utgör en grund för 

social differentiering i samhället. Att förstå ålderns och åldersrelaterade 

livsfasers sociala och kulturella innebörder handlar om att förstå hur ålder 

används och görs i ett samhälle i en given historisk tid, till exempel som grund 

för att skapa likheter och åtskillnader, i fördelning av rättigheter och skyl-

digheter och för att definiera och tolka individers och gruppers handlings-

möjligheter (Närvänen & Näsman 2007). Ålder är, i likhet med exempelvis 

genus, klass, etnicitet och funktionshinder, en social kategorisering som 

utgör en grund för ett socialt ordningsskapande och för maktrelationer i 

samhället. Samtidigt kan man säga att ålder är ett komplext fenomen. Ålder 

kan åsyfta exempelvis biologisk förändring, kronologisk ålder eller social 

ålder. Därtill finns åldersrelaterade föreställningar som hänför sig till livs-

loppet och hur det indelas i olika livsfaser (Hareven 2000; Närvänen 2004). 
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Alla dessa begrepp kan också ses som mer eller mindre relaterade till var-

andra och alla kan på olika sätt vara relaterade till åldersordningar och soci-

alt ordningsskapande i samhället. 

En teoretisk diskussion om och problematisering av ålder och åldersrelate-

rade indelningar är i sig av vikt, inte minst därför att ålder inte sällan an-

vänds oreflekterad i forskning enbart som en bakgrundsvariabel (Bytheway 

2005). Men som Turner (1989) påpekat har frågan om ålder som en grund 

för differentiering av (makt och) status också en vidare betydelse i en mer 

generell sociologisk diskussion om hur sociala skillnader skapas i samhället. 

Att makt är immanent i åldersindelningar och i hur ålder används i ett sam-

hälle som en grund för att definiera likhet och åtskillnad är exempelvis på-

tagligt i diskussionen om åldersbaserad diskriminering (Bytheway 2005). 

Syftet med artikeln är att synliggöra ålderns betydelse som grund för socialt 

ordnande och ordningsskapande, och därmed som en maktordning i sam-

hällslivet. Som ovan påpekats är frågorna om ålder och åldersordning kom-

plexa och därmed är det inte möjligt att diskutera frågorna på ett uttöm-

mande sätt här. Jag vill snarare lyfta fram frågorna, väcka intresse för och 

problematisera ålder som grund för social ordning och ordnande. 

 Nedan diskuteras vad som avses med social kategorisering och hur denna 

kan ses som en grund för maktordning och ett verktyg för socialt ordnings-

skapande i ett samhälle. Frågorna illustreras genom en diskussion om olika 

ålderskategoriseringar såsom ålderskohorter som bygger på samma födelse-

år och öppna ålderkategorier men också genom att lyfta fram social ålder 

som en kontextuell relativ ålderskategorisering. I avsnittet därpå belyses en 

åldersrelaterad kategorisering som hänför sig till föreställningar om ett 

normalt livslopp och hur det struktureras i olika på varandra följande livsfa-

ser mellan födelse och död. Också dessa frågor knyts till socialt ordnings-

skapande och åldersordning i ett samhälle. Begreppet ålders- och livsfas-

normativisering introduceras här i syfte att lyfta fram sådana processer som 

verkar för att skapa och upprätthålla ålders- och livsfasrelaterade normer i 

samhället.  
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Ålder, social kategorisering och socialt ordningsskapande 

Klassificering av olika fenomen utifrån deras egenskaper för att urskilja 

likheter och skillnader mellan dem är fundamental i all kunskap om världen 

(Jenkins 2000). Klassificering handlar om att skapa mening och struktur i 

världen, att förenkla informationen som omgärdar oss. Klassificering kan 

avse flora och fauna, att sortera djur och växter i olika arter och underarter, 

men det handlar också om att sortera sociala företeelser och människor i 

grupper utifrån egenskaper vi tror de delar med varandra, dvs. egenskaper 

vi socialt och kulturellt har kommit överens om som typiska för dem. Det 

är det sistnämnda som här kallas social kategorisering.  

Klassificering av individer och grupper skapar sociala kategorier baserade 

på exempelvis etnicitet, klass, ålder, livsfas, funktionshinder, sexualitet och 

genus. Att identifiera skillnader och likheter utgör också en grund för ute-

slutning och inneslutning mellan det som är likt och det som är olikt, mel-

lan ‖vi‖ och ‖dom‖, ‖oss‖ och ‖de andra‖.  Därmed kan exempelvis ålder 

vara en grund för tillträde i en organisation (t.ex. scouterna) och organisa-

tioner kan ha explicita eller implicita åldersbaserade hierarkier mellan med-

lemmar (t.ex. skola). Social kategorisering är en pågående process av socialt 

ordnande i likheter och skillnader, i rättigheter och skyldigheter, i kollektiva 

identifikationer och tillskrivna kollektiva identiteter och innefattar ständigt 

pågående gränsdragningsprocesser mellan inneslutning och uteslutning 

(Jenkins 2000). 

Även den mest enkla ålderskategorisering i födelseårskohorter är en till-

skrivning av likhet mellan jämnåriga och därmed en tillskrivning av skillnad 

mot andra ålderskohorter (Bytheway 2005). I relation till ålder kan man 

utskilja sociala kategoriseringar utifrån specifik kronologisk ålder, till exem-

pel 30-åringar, men ålderskategoriseringar kan även avse öppna kategorier 

som 60+ där åldern som anges markerar en gräns mot andra yngre åldrar, 

medan alla andra tillhör den tillskrivna kategorin. Det implicita antagandet i 

– eller i alla fall den ofrånkomliga konsekvensen av – en sådan öppen kate-

gorisering är i exemplet ovan att 61-åringar i några väsentliga egenskaper 

definieras och framställs som mer lika 90-åringar än lika 58-åringar. Ålders-
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kategoriseringar implicerar alltid likhet inom en kategori och åtskillnad i 

relation till andra kategorier (ibid).  

Ålderskohorter och öppna kategoriseringar används inte minst i vetenskap-

liga och politiska sammanhang och deras existens kan förbli okänd för dem 

som kategoriserats. Det betyder emellertid inte att de inte skulle kunna ha 

konsekvenser exempelvis vad gäller stereotyperingar av olika åldersgrupper 

eller som grund för politiska beslut som påverkar villkoren för individer i 

en ålderskategori. Inte minst gäller detta i politiska beslut som styr välfärds-

institutioners arbete och definitioner av bidragsberättigade inom det sociala 

försäkringssystemet, som inte sällan är åldersbestämda (ibid). Ett exempel 

på det sistnämnda är när en funktionshindrad förlorar vissa former av stöd 

och betraktas som ‖äldre‖ endast på grund av att ha uppnå en viss specifik 

ålder, trots att funktionshindret kvarstår. 

Diskussionen ovan visar också att ålder har sociala innebörder. Ålder som 

grund för socialt ordnande och som maktordning måste således förstås 

kontextuellt. Ålder är ett socialt fenomen och en biologisk process vars 

innebörder definieras socialt och kulturellt. Man är alltid ung eller gammal, 

yngre eller äldre i förhållande till någon annan men också i en viss social 

kontext, eller som Bourdieu diskuterar, i förhållande till ett fält (1991). En 

person kan betraktas som för ung för att inneha en ledande position inom 

ett fält (t.ex. professorer) medan man inom ett annat fält i samma ålder 

skulle kunna betraktas som för gammal för ledande positioner (t.ex. inom 

delar av IT-branchen). Ålder blir då ett dolt kriterium för inträde som bakas 

in i kvalifikationskraven. I det första fallet kan det handla om krav på eta-

blerad position i vetenskapssamhället, långa publikationslistor och andra 

meriter som kräver åtskilliga år att uppnå. I det andra fallet kan man tvärt-

om kräva en aktuell utbildning och uppvisad kreativitet inom den nya bran-

schen, medan äldre utbildningsalternativ och andra erfarenheter av IT-

branschen bedöms som föråldrade och hindrar äldre sökanden från inträde 

i yrket. ‖Varje fält‖, som Bourdieu konstaterat, ‖har sina specifika lagar för 

åldrandet‖ (1991, s. 164, kursiv i original). Kampen mellan yngre och äldre 

om makt, status och tolkningsföreträde sker inom respektive fält utifrån de 

spelregler som gäller där.    



22 

  

Den i social kategorisering immanenta maktaspekten blir här uppenbar. 

Den handlar bland annat om tolkningsföreträde, det vill säga om vems 

definition av uteslutning och inneslutning som gäller, eller vilka egenskaper 

som identifieras med en social kategori till skillnad från en annan, och vilka 

konsekvenser en sådan social kategorisering kan få.  De frågor som väcks är 

t.ex.:  Genom vilka processer (politiska, sociala, kulturella, ekonomiska) 

definieras ålderskategorin ‖äldre‖, eller ‖yngre‖, vilka egenskaper definieras 

som karakteristiska för kategorin i fråga samt i vilka sammanhang får kate-

goriseringen konsekvenser för individerna i termer av rättigheter och skyl-

digheter och i termer av socialt identitetsskapande? 

En tillhörighet till en social kategori kan ge tillträde till möjligheter men kan 

också effektivt hindra tillträdet och begränsa rummet av möjligheter (Bour-

dieu 1991; Jenkins 1996). Åldersrelaterade sociala kategoriseringar utgör här 

inget undantag: ‖Klassificeringarna i ålder […] kommer alltid att påtvinga 

gränser och skapa en ordning till vilken var och en måste hålla sig, i vilken 

var och en måste förbli på sin plats‖ (Bourdieu 1991, s. 164, kursiv i origi-

nal).  

Livslopp och åldersordning 

När vi till vardags tänker på vår livstid från födelse till död utgör de olika 

livsfaserna från barndom till ålderdom en slags common sense-kunskap om 

hur livet struktureras i olika livsfaser och hur vi successivt förändras och 

sysselsätter oss med olika typer av aktiviteter och relationer över vår livstid. 

Att barndomen går över till ungdom, ungdomen till ett vuxenliv och vuxen-

livet till ett liv som ‖äldre‖ framstår för oss som en självklarhet, för hur 

skulle det annars kunna vara?  

Det finns dock kulturella skillnader i hur ett livslopp och olika livsfaser 

förstås och vad som markerar övergångar från en livsfas till en annan, eller 

hur sådana övergångar iscensätts, om alls. I vissa kulturer har livsfasöver-

gångar markerats påtagligt med passageriter, såsom genom initiationsriter 

som markerar övergången från att vara ung pojke till mandom, eller från 

ung flicka till kvinna (Närvänen 1994). I dagens senmoderna samhällen 
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tycks många passageriter som har sakrala förtecken, såsom dop och kon-

firmation, ha förlorat i betydelse.  Övergångarna mellan olika livsfaser har 

blivit otydligare, suddigare i konturerna i relation till varandra. Andra ålder-

selaterade markörer har kommit till såsom den lagstadgade pensionsåldern 

och den obligatoriska skolgången med övergångar mellan olika stadier. Man 

kan också se en pågående differentiering av livsloppet i olika livsfaser. Nu 

talas det om unga vuxna och vuxna, eller yngre-äldre och äldre-äldre (jfr 

Närvänen & Näsman 2006).  Redan dessa exempel visar att våra föreställ-

ningar om livsloppet och hur det indelas i olika livsfaser hänger intimt 

samman med samhällsförändringar. Trots differentiering och ändrade mar-

körer i övergångar mellan livsfaser, är föreställningen om livsloppet och 

dess indelningar en mäktig tankefigur om hur livet organiseras och struktu-

reras i och levs genom olika faser.    

De till synes nya åldersrelaterade kategorierna såsom yngre-äldre och äldre-

äldre är emellertid enbart nya i form av diversifiering av den grundläggande 

kategorin ‖äldre‖. De bygger på en föreställning om vad ålderdom innebär 

och vad det är att vara ‖äldre‖, det är enbart mot den bakgrunden som 

skillnaden mellan yngre-äldre och äldre-äldre kan bli begriplig. Det finns 

med andra ord en gemensam grund i att vara just ‖äldre‖ och skillnaden 

mellan yngre och äldre i kategorin kan hänföras till kronologisk ålder och 

exempelvis förväntad hälsa. Differentieringen bygger dock fortfarande på 

tankefiguren att livet levs genom faserna barndom, ungdom, vuxenlivsfas 

och ‖ålderdom‖ i en ofrånkomlig ordning och med ett bestämt innehåll, 

mer eller mindre som av naturen givet.      

Tankefiguren om livets olika faser är emellertid en relativt sen historisk 

föreställning. Åldersrelaterade indelningar som konstituerar vår föreställ-

ning om ett livslopp, såsom barndom, ungdom, vuxenlivsfas och ‖äldre‖, 

kan ses som socialt och kulturellt konstruerade med rötter i industrialise-

ring, urbanisering och vetenskaplig utveckling sedan 1800-talet. Dagens 

föreställningar om vad olika livsfaser innebär är ett resultat av demografis-

ka, ideologiska, politiska och ekonomiska processer i kombination med 

vetenskapliga landvinningar (Hareven 1982). Processer som bidrog till vår 

syn på ‖ålderdom‖ och ‖äldre‖ var bland annat demografiska förändringar 
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dvs. höjd medellivslängd, uppkomsten av gerontologi och geriatrik samt 

spridning av den vetenskapligt baserade litteraturen om äldre och åldrande,  

och den lagstadgade pensionsåldern. Likartade processer bidrog till att ut-

kristallisera barndom och ungdom som specifika livsfaser mot slutet av 

1800-talet och under 1900-talets första årtionden, dvs. lägre spädbarnsdöd-

lighet, uppkomst av barndomspsykologi och spridning av den genom popu-

lärlitteraturen, den obligatoriska skolgången och förbudet av barnarbete, för 

att nämna några (ibid).  

Konstruktionen av livsloppet i olika livsfaser betyder inte enbart att olika 

livsfaser utkristalliserades som skilda från och ordnade i förhållande till 

varandra i en sorts successionsordning. Den innebar också att de olika livs-

faserna positionerades i relation till varandra i termer av status. När det 

gäller just åldersrelaterade livsfaskategoriseringar refererar Nikander till 

positionerade kategorier (2000, s. 339). Åldersrelaterade livsfaskategorier är med 

andra ord positionerade relativt varandra till exempel i lägre respektive hög-

re status och andra värdeomdömen. De kulturella skillnaderna i hur livsfa-

ser positioneras mot varandra i termer av status kan vara stora liksom också 

hur de positionerats i relation till varandra historiskt. Status ökar inte nöd-

vändigtvis kumulativt från barndom till ålderdom. I många västerländska 

samhällen under modernitet och senmodernitet kan man se en utveckling 

där vuxenlivsfasen har tillskrivits högre status relativt andra. Vuxenlivsfasen 

konstruerades genom att andra livsfaser framställdes som ett socialt pro-

blem, karakteriserade av beroende och relativ maktlöshet till skillnad från 

vuxenlivsfasen som karakteriserades av autonomi, medborgerliga rättigheter 

och skyldigheter och ett aktivt bidrag till välfärdssamhället genom deltagan-

de på arbetsmarknaden (Pilcher 1995; Hockey & James 1993; Turner 1989). 

Yngre och äldre betraktas som tärande medan vuxna ses som närande. 

Både barn, unga och äldre är marginaliserade från arbetsmarknaden och 

därmed i mindre utsträckning integrerade i det aktiva samhällslivet som i 

västerländska samhällen förknippas med hög status. Barn och unga men 

också delvis äldre har dessutom rumsligt separerats från vuxenlivet genom 

de institutionella praktiker som hanterar barn och unga, såsom skolsyste-

met, och äldre. Vuxenlivsfasen kan alltså ses som en privilegierad, ideolo-

giskt dominerande livsfas vis-à-vis andra (jfr Närvänen & Näsman 2007).  
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Den populära föreställningen om livets trappa skulle kunna tolkas som 

statustrappan. Barn och ungdomar är på väg uppför i statustrappan ett steg 

i taget medan de i övre medelåldern och de äldre är på väg neråt.   

Ålder är immanent i föreställningen om livsloppet och de olika livsfaserna 

även om livsfaserna inte är åldersspecifika utan snarare åldersrelaterade i en 

lösare mening. Livslopp och livsfaserna är en del av den sociala ordningen 

och ordningsskapandet i samhället.  Livsloppet är också en normativ ord-

ning som påtalar vad som är rätt och fel givet i vilken ålder och livsfas man 

befinner sig. Föreställningar om livsloppet och de olika livsfaserna utstakar 

därmed också vad som är normalt och avvikande i en viss livsfas. Den kro-

nologiska åldern kan i sådana sammanhang användas som en markör för 

normalitet såsom i mognads- och färdighetstester för barn. I andra sam-

manhang kan referensen vara livsfasen och åldern är snarare implicit än 

explicit. Holstein och Gubrium (2000) kallar sådana normer ‖on-time‖ 

respektive ‖off-time‖ normer, dvs. normer som påtalar vad som är accepte-

rat beteende i en viss livsfas. 

Ålders- och livsfasrelaterade normer kan handla såväl om förväntade aktivi-

teter och beteenden, som utseende, klädsel och andra attributer, eller vad 

man kan förväntas ha för relationer. Man ska ‖agera sin ålder‖ i olika avse-

enden (ibid.). De ålders- och livsfasrelaterade normerna blir tydliga vid ett 

normbrott som leder till negativa sanktioner, dvs. när man exempelvis be-

traktas som för ung eller för gammal i relation till vissa aktiviteter, beteen-

den etc. Föreställningar om avvikande och normalitet i relation till ålder och 

livsfas och de konsekvenser, såsom negativa sociala sanktioner av olika slag, 

som det kan få att bryta mot ålders- och livsfasrelaterade normer kan alltså 

kallas ålders- och livsfasnormativisering. Att exempelvis klä sig för ung-

domligt som ‖äldre‖ kan utmana åldersrelaterade normer om utseende och 

klädsel och leda till negativa sociala sanktioner såsom nedlåtande skratt eller 

tillmälen om ‖pop-mormor‖ i det sociala samspelet med andra. Ålder och 

livsfas är med andra ord något som används i samhället för att skapa ord-

ning men också något som görs i vardagliga aktiviteter, kopplat till ett 

normsystem (Närvänen & Näsman 2007). 
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Ålders- och livsfasnormativisering refererar med andra ord till åldersrelate-

rade normer och hur de i olika kontexter upprätthålls. Ålder och livsfas 

betraktas här som något människor gör, inte som något en individ har. 

Ålder och livsfas görs tillsammans med andra i sociala praktiker i interak-

tion med andra – det finns sociala normer och förväntningar behäftade 

med hur ålder görs i sociala praktiker (Närvänen & Näsman 2007). Att 

betrakta ålder och livsfas som ett görande medför också att intresset foku-

seras på hur ålders- och livsfasrelaterade normer kan förändras, vilka gräns-

dragningsprocesser som kan identifieras i olika sammanhang och hur ål-

derns- och livsfasens sociala innebörder förhandlas fram t.ex. när nya dis-

kurser om en viss livsfas skapas. Diskursen om den tredje åldern kan ses 

som en ny diskurs att ifrågasätta, utmana och förändra tidigare domineran-

de diskurser om äldre och åldrande.  Man skulle kunna säga att diskurser 

och stereotypier om äldre som skröpliga, behövande, passiva och beroende 

som har varit dominerande om kategorin äldre satte äldre ‖socialt sett utanför 

spelet‖ (Bourdieu 1991, s. 166, kursiv i original). Även om Bourdieu i sam-

manhanget diskuterar ungdom kan resonemanget tillämpas på äldre. Dis-

kursen om den tredje åldern kan då ses som ett försök att sätta i alla fall 

yngre-äldre tillbaka i spelet, dvs. som aktiva medborgare i samhället.  

Diskussion 

I det här kapitlet har jag lyft fram ålder som en grund för social kategorise-

ring i likartad mening som exempelvis kön, klass, sexualitet och etnicitet. På 

liknande sätt som man kan tala om könsordning, eller social ordning som 

konstrueras genom indelning i sociala klasser, kan man förstå ålder som en 

indelningsgrund och därmed som socialt ordningsskapande. Immanent i allt 

ordningsskapande genom social kategorisering är fördelning av makt och 

status. Åldersordningar i ett samhälle är inget undantag, utan handlar om 

hur makt, status och anseende fördelas. 

Sociala kategoriseringar har potentiellt konsekvenser för den som kategori-

seras (Jenkins 1996). Sociala kategoriseringar kan ha både negativa och 

positiva förtecken (Jenkins 2000). All kategorisering innebär emellertid 
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identifiering av likheter, dvs. homogenisering och därmed stereotypering av 

egenskaper som anses känneteckna dem som tillskrivs medlemskap eller 

tillhörighet i en social kategori. All kategorisering innebär också skapandet 

av åtskillnader vis-à-vis andra, dvs. särskiljande tecken och egenskaper. 

Ibland kan ålderskategorisering medföra absoluta konsekvenser, t.ex. i ter-

mer av inneslutning respektive uteslutning. Etnisk bakgrund, ålder, tillika 

vissa funktionshinder, sexuella preferenser m.m. kan vara en grund för både 

inneslutning i en viss gemenskap eller för tillträde till vissa rättigheter, men 

också som grund för uteslutning. En specifik kronologisk ålder kan också i 

denna bemärkelse vara en i stort sett absolut grund för vissa rättigheter i 

relation till exempelvis rätten att rösta på riksdagsval, eller att kunna delta 

aktivt i arbetslivet på den öppna arbetsmarknaden. I sådana fall kan man, 

som Bytheway (2005) tala om institutionaliserad ålderism. Att utesluta per-

soner från arbetsmarknad, sociala försäkringar eller rösträtt enbart på grund 

av att de är födda ett visst år kan alltså ses som exempel på institutionalise-

rad ålderism både i relation till äldre och ungdomar när det gäller arbetslivet 

och i relation till ungdomar när det gäller fastställd myndighetsålder som 

reglerar rösträtt. Institutionaliserad ålderism uttrycks också i andra beslut 

när det gäller t.ex. vissa delar av socialförsäkringssystemet och de åldersspe-

cificerade restriktioner som där finns för unga vuxna.  

Ålderism är en manifestation av maktutövning som ytterst grundar sig på 

att ålder – inte minst i vetenskaplig verksamhet – betraktas som en orsaks-

faktor, dvs. ålder framstår ofta som en förklaring, en orsak till beteenden 

och egenskaper hos individer och grupper (Bodily 1994). Ålderism handlar 

emellertid inte enbart om diskriminering av äldre, utan kan användas som 

begrepp som refererar till åldersbaserad typifiering av vilket diskriminering 

kan vara en konsekvens.  All typifiering såsom social kategorisering utifrån 

specifik ålder eller livsfas är i den meningen ålderistisk (Krekula, Närvänen 

& Näsman 2005).  

Trots att fenomen som ålderism diskuterats under decennier har den teore-

tiska diskussionen om ålder som grund för social kategorisering och 

maktutövning varit sparsam. Inte minst märks detta i den aktuella diskus-
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sionen om intersektionalitet, där ålder allt som oftast utesluts eller förbises 

som en kategoriseringsgrund (ibid.). Jag vill här argumentera för att ett sätt 

att synliggöra åldersordning och dess betydelse i sociala praktiker är att 

studera hur ålder används och görs i olika sociala sammanhang och hur 

processer som ålders- och livsfasnormativisering skapar och upprätthåller 

den åldersrelaterade sociala ordningen.    
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