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Måste vi utplåna den fjärde åldern? 

 

Lars Andersson 

 

Detta kapitel har tre ingångar. Den första tar upp gerontologins kategorise-

ringar av äldre. Den andra ingången tar upp folkhälsofrågor. Den tredje 

ingången tar upp existentiella frågor om åldrande och döende. Kapitlet 

diskuterar den till synes evighetslånga frågan om äldrebilden och vilken 

verklighet som kan riskera att hamna i skymundan när en annan lyfts fram. 

I dagsläget förefaller situationen för de mest skröpliga ha hamnat i skuggan 

av rapporterade hälsoförbättringar bland äldre. 

Kategoriseringar 

Kategoriseringar kan vara praktiska, men de kan också leda till förenklingar 

och till att skilja ut en grupp på ett ofördelaktigt sätt. Beträffande äldre 

används ofta kronologiska åldersgrupperingar som 65–74, 75–84 och 85+, 

vilket är praktiskt och lätthanterligt, men många gånger kan ge en alltför 

‖fyrkantig‖ bild av dem som befinner sig i respektive åldersspann. Ett annat 

sätt att kategorisera som blivit vanligare på senare år är att tala om den tred-

je och den fjärde åldern. Den tredje åldern betecknar tiden från man slutat 

arbeta, eller åtminstone inte arbetar av nödvändighet eller på heltid, och så 

länge man i stort sett klarar sig själv. Den fjärde åldern är den tid man är 

beroende av andra för att klara sig eller åtminstone är mycket skröplig (Las-

lett 1991). Uppdelningen är förstås inte ny. Redan under antiken användes 

emellanåt termerna senectus och senium på motsvarande sätt. Gränsen 

mellan den tredje och fjärde åldern är givetvis inte lika distinkt som en 

gräns baserad på kronologisk ålder, men uppdelningen har visat sig vara 

användbar för olika syften.  

Den tredje åldern har blivit etablerad som en unik period med ökad fritid 

och konsumtion av upplevelser och produkter samt en möjlighet till själv-
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förverkligande. Det handlar alltså om mer än bara en övergång från arbete 

till pensionärsliv. Trots att de nya livsstilarna i realiteten inte gäller majorite-

ten bland dem i tredje åldern, representerar de kulturellt sett flertalets aspi-

rationer (Gilleard & Higgs 2000). I och med att den verkliga pensionsåldern 

sjunkit, och att det är svårt för den som är över 55–60 år och arbetslös att 

få nytt arbete, har allt fler inkluderats i gruppen äldre. Olika verksamheter 

(alltifrån seniorboende till lobbygrupper) omfattar numera personer 50+, 

55+, 60+. 

När personer som befinner sig i medelåldern blickar framåt är det vanligen 

inte pensioneringen som oroar, den ses tvärtom oftast som något positivt. 

Oron handlar om att bli sjuk och helt beroende av andra – att förlora sin 

självständighet och integritet. De flesta undgår dock inte kroppens naturliga 

åldrande, med nedsatt funktionsförmåga, olika kroniska sjukdomar och 

kanske demenssjukdom. Den fjärde åldern inleds ofta med en sjukdom. En 

stroke kan från en dag till en annan förändra livet både för en själv och för 

ens närstående, och rehabiliteringsbehoven kan bli omfattande (Äldrecent-

rum 2001). Kronologisk ålder utgör alltså inte grunden för kategorin ‖fjärde 

åldern‖, men av naturliga skäl är det huvudsakligen de allra äldsta vi finner 

där.  

Vilken är den dominerande bilden av äldre? Bilden av äldre bygger på en 

blandning av medvetna och omedvetna intryck man får från det omgivande 

samhället, som främst bestäms av samhällets struktur, makt- och familje-

förhållanden. I samtliga samhällstyper innehåller bilden både positiva och 

negativa ingredienser. I decennier har de äldre, deras organisationer, lobby-

grupper, äldreforskare m.fl. bekämpat bilden av de äldre som skröpliga, 

overksamma, vårdkrävande etc. Ett exempel inom forskningen är det om-

fattande svenska projektet ‖De äldre i samhället – förr, nu och i framtiden‖, 

som i spåren av den s.k. eländesbilden från 1970-talets äldredebatt lanserade 

en motbild av äldre som kompetenta och oberoende samhällsresurser 

(Tornstam 1982; Odén et al. 1993). Försöken att introducera en syn på 

äldre som vitala och resursstarka uttryckte en strävan efter likabehandling 

(Jönson 2001). Och positiva bilder av äldre som aktiva människor som tar 

för sig av vad livet har att bjuda har blivit mer vanliga. Arbete har fortfa-



212 

  

rande sin tjusning för en del, men pensionärslivet utövar en ännu större 

lockelse – ett kravlöst liv där man har möjlighet att göra vad man vill och 

med en hygglig ekonomisk standard. Men ett problem med denna positiva 

bild, som inte kommer att tas upp i detta kapitel då det ligger lite vid sidan 

av argumentationen, är att den positiva bilden främst har fått acceptans 

genom en betoning av produktivitet och effektivitet (Tornstam 2001). 

Ekerdt (1986) talar om ‖the busy ethic‖, med vilket han menar att pensio-

närslivet bara accepteras moraliskt om det uppfattas som aktivt. Biggs 

(2004) benämner samma synsätt åldersimperialism, att äldre endast blir 

socialt accepterade om de fortsätter med samma arbetsfokuserade livsstil 

som tidigare.  

En annan aspekt på den positiva bilden som har ansetts problematisk har 

ofta diskuterats i termer av resurstilldelning. I undersökningar av medbor-

gares syn på äldres välfärd har det visat sig att den stora viljan att avsätta 

resurser till äldre baseras på överdrivna föreställningar om äldres skröplig-

het (Daatland 1994; Tornstam 2001). Det skulle alltså finnas en risk att den 

positiva bilden leder till ett minskat stöd för att resurser satsas på äldres 

omsorg och vård.  

Men problemet är mer generellt än att bara gälla resurstilldelning. Inför 

risken att eländesbilden alltjämt hänger kvar så lyfts istället fram en bild där 

hälsan sägs vara bättre än väntat inte bara i den tredje åldern. Det görs 

t.o.m. försök inom forskningen att överföra bilden av den aktive äldre till 

den fjärde åldern.  Undersökningar presenteras som sägs vilja krossa myter 

om de allra äldsta. Det handlar om undersökningar med stora bortfall (som 

till största delen beror på dålig hälsa hos de tilltänkta intervjupersonerna), 

och där kanske en tredjedel bland dem som klarar av att intervjuas uppvisar 

ett positivt beteende av något slag. Detta lyfts fram som bevis på att även 

de allra äldsta är mycket piggare än vi tror (se bl.a. Hillerås et al.; 1999; 

Lundkvist 2000; von Strauss 2003). Den soliga bilden kan förstärkas ytterli-

gare av att man intervjuar en grupp där många står under kemisk påverkan 

då nästan en av sex bland de allra äldsta använder antidepressiva medel. 



213 

  

Det är givetvis sant att varje form av kategorisering leder till förenklade 

bilder av grupperna. Det är också sant att eländesbilden har gett upphov till 

ålderism (Andersson 2002), men att generellt försköna bilden av äldres 

hälsa innebär ett avsteg från en verklighetsbeskrivning, för dålig hälsa och 

lidande kan inte förbigås. Vad som kan utläsas av svenska folkhälsodata 

beskrivs i nästa avsnitt.      

Folkhälsa 

Folkhälsoarbete och hälsoupplysning har en lång historia i Sverige. Den 

svenska befolkningens hälsa började på allvar uppfattas som en samhällelig 

angelägenhet under 1700-talet i och med att merkantilismens tankar slagit 

rot. Inte bara befolkningens storlek utan även dess beskaffenhet ansågs ha 

betydelse för landets ekonomi. Sedan dess har intresset varierat från en tid 

till en annan. Befolkningens hälsa har problematiserats i tider då myndighe-

terna känt oro för landets framtida ekonomi (Olsson 1999). Under 1950–

1970-talen, då det svenska sjukvårdssystemet expanderade kraftigt, hamna-

de hälsoupplysningsfrågor i skymundan. Men under 1980–1990-talen kom 

intresset för människors hälsovanor åter i centrum (Olsson 1999). 

Målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.43 För att kunna avgöra i 

vilken utsträckning detta övergripande folkhälsomål liksom olika delmål 

uppnås behövs statistik om bl.a. levnadsförhållanden, medellivslängd och 

hälsoförhållanden bland olika grupper i befolkningen. 

Äldre har inte prioriterats inom folkhälsoarbetet som traditionellt varit in-

riktat mot grupper där en intervention förväntas ge en god effekt under 

lång tid och vara av betydelse för arbetslivet. ‖Att ge förutsättningar för en 

god fysisk och psykisk hälsa är särskilt angeläget för barn och unga.‖44  

                                                           

43 www.fhi.se/templates/Page___1464.aspx, 2008-01-14. 
44 www.sweden.gov.se/sb/d/1888, 2008-01-14. 
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Nu uppmärksammas äldre allt mer i folkhälsosammanhang. Den förväntade 

stora ökningen av antalet äldre befaras skapa ett tryck mot landets ekonomi 

och resurser. Men finns det grund för denna oro om det stämmer att hälsan 

bara blir bättre och bättre bland äldre? En anledning till oron är förstås att 

den stora ökningen om några år kommer att gälla de allra äldsta där sjuk-

domar är vanligare. Men dessutom förefaller talet om den förbättrade häl-

san vara en sanning med modifikation. Hälsotillståndet i befolkningen bru-

kar på en generell nivå avläsas genom dödlighetsstatistiken. Då förändringar 

i medellivslängd används som en indikator på hälsoförändringar, har hälso-

utvecklingen setts som positiv eftersom medellivslängden ökat oavbrutet, 

även bland de allra äldsta. Men att leva längre är inte nödvändigtvis liktydigt 

med att leva med god hälsa.  

Beträffande enskilda sjukdomar och besvär i den äldre befolkningen visar 

statistiken att framför allt rörelseförmågan har blivit bättre, liksom synen 

och det upplevda hälsotillståndet. Ett förbättrat hälsobeteende (t.ex. färre 

rökare, bättre matvanor) samt färre fysiskt tunga arbeten och arbeten i 

ohälsosamma miljöer bland nya kohorter av äldre gör att hälsan generellt 

sett förbättras bland äldre i den tredje åldern. Men samtidigt finner vi sämre 

lungfunktion och styrka och balans, och att fler rapporterar långvarig sjuk-

dom, hörselproblem, trötthet och värk. Försämringarna är vanligare bland 

de allra äldsta där fler överlever med svåra sjukdomar och omfattande funk-

tionshinder (t.ex. på grund av allt bättre medicinsk teknologi) (Thorslund & 

Parker 2005). Dessa hänförs definitionsmässigt till den fjärde åldern.  

Det finns fortfarande många fördomar om att äldres situation framför allt 

psykologiskt och socialt, men även ekonomiskt och hälsomässigt är sämre 

än den är (Tornstam 2007). Dessa fördomar har bemötts med hjälp av stati-

stik som visar att situationen för hela äldrekollektivet är mer positiv än vad 

de flesta tror. Så långt är allt gott och väl, men dessa uppgifter är samtidigt 

baserade på en statisk bild av äldre där de i tredje åldern dominerar antals-

mässigt. Tids nog kommer många bland de i tredje åldern att hamna i den 

fjärde åldern, men denna förändring skyms av den tredje ålderns dominans.  
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Sammantaget finns det således vissa tecken på en positiv hälsoutveckling i 

främst den tredje åldern – men också på en försämring i den fjärde åldern. 

Det skulle i så fall kunna vara en indikation på att den redan stora variansen 

i hälsotillstånd bland äldre blir ännu större och att det blir allt fler som lever 

allt längre i den fjärde åldern. 

Men det stannar inte vid att hälsan generellt sett förbättrats i den tredje 

åldern. För många är målet att alla uttryck för åldrandet utplånas. I våra 

dagar matas vi ständigt med hälsoråd i tidskrifter och på andra ställen, där 

råden framför allt går ut på att motverka åldrandet. Åldrandet och speciellt 

dess synliga uttryck betraktas många gånger som ett misslyckande, eller 

åtminstone som lättare defekter som kan åtgärdas i tur och ordning. Det 

kan bl.a. ske med hjälp av plastikkirurgin, vars föryngringsingrepp blir allt-

mer accepterade. Gränserna för vad som är tillåtet eller accepterat (dvs. 

‖normalt‖) förändras ständigt.  

Diskussionen om åldrande och skröplighet har tagits upp av Leon Kass.45 

Kass menar att de biomedicinska framstegen bl.a. inneburit att biomedici-

nen kan användas för icke-terapeutiska ändamål. Han lyfter fram vad han 

kallar det mest lockande av flera oroväckande framtidsperspektiv – att an-

vända bioteknik för att åstadkomma ‖en perfekt kropp och själ‖. Kass an-

ser att drömmen om kroppar som aldrig åldras kan förefalla riktigt angenäm 

innan man tänkt efter ordentligt. Att förebygga skröplighet kan framstå 

som ett steg mot att få leva fullt ut som människa på toppen av ens förmå-

ga – att ha, som det heter, en hög livskvalitet från början till slut. Mot detta 

ställer han att det kanske är bättre att livet har sin gång som det alltid haft, 

att allting har sin tid, och att den också återspeglas i kroppens rynkor och 

skavanker.  

Även om perfektionsscenariot ligger långt bort från dagens situation sätter 

det ändå fokus på hur vi uppfattar åldrandet och dess uttryck. Den nya 

bilden av pensionären, eller snarare senioren som det allt oftare heter, lånar 

                                                           

45 www.bioethics.gov/background/kasspaper.html, 2007-07-30. 
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mycket av detta scenario och bygger på att de äldre i den tredje åldern fått 

en förbättrad hälsa och även aktivt lägger sig vinn om att behålla ungdom-

lighet i utseende och uppträdande. Dessutom tillkommer en förbättrad 

ekonomi samt att gruppen fyllts på med ‖medelålders‖ personer. 

Lidande 

Med denna bild av äldre (i den tredje åldern), vad finns det då för förhåll-

ningssätt till de problem som är förknippade med den fjärde åldern? Ett är 

förstås att förtränga bilden av äldre i fjärde åldern. För att inte vilja riskera 

att förstärka den gamla eländesbilden kan ett annat förhållningssätt vara att 

ge intryck av att alla äldre befinner sig i tredje åldern, eller att man åtmin-

stone hyser förhoppningar om att det snart nog blir så – ‖vi blir ju bara 

friskare och friskare‖. En motsatt inställning är att acceptera att livet ibland 

avslutas med att man drabbas av många besvär och sedan långsamt tynar 

bort i en process som kan innehålla mycken smärta och lidande.  

Man kan få intryck av att denna avslutning på livet betraktas som alltige-

nom negativ. En orsak kan vara att det ligger nära tillhands att någons 

skröplighet så tydligt pekar mot döden, även om man inte kan sätta likhets-

tecken mellan fjärde åldern och en snar döendeprocess. Åtskilliga lever i 

många år med svåra sjukdomar och stora omsorgsbehov. 

Men, för att återknyta till Kass, är ökad skröplighet nödvändig för att man 

ska acceptera döden? Enligt Kass innebär även en blygsam förlängning av 

livet med bibehållen god hälsa eller bevarad ungdomlighet utan att livsläng-

den ökar att döden skulle kunna bli mindre acceptabel. Det skulle bidra till 

att vi mer och mer önskar att skjuta den framför oss.  

En 95-åring med en kropp som ser ut och fungerar som en 30-årings skulle 

kunna tänkas resonera på samma sätt som 30-åringen, dvs. att det inte är 

naturligt att dö inom några år. Skröpligheten, men även utseendet, spelar 

onekligen en stor roll för hur vi uppfattar det ‖rättvisa‖ eller ‖naturliga‖ i 

att någon dör.  
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Vilken är den ideala avslutningen på ett liv? När folk tillfrågas hur de skulle 

vilja dö (om de kunde välja), svarar många att man önskar att det går 

snabbt. Men en plötslig död kommer alltid oväntat nästan oavsett åldern på 

den som dör. Det utesluter möjligheten att ta avsked av de närstående och 

för närstående att ta avsked av den döende.  

En som inte accepterade att tyna bort var Seneca som för 2000 år sedan 

skrev att det är en stor skillnad mellan att tänja ut på sitt liv och att tänja ut 

på sin död. Därför tänkte han inte överge ålderdomen, om den bevarar 

honom intakt, men om ålderdomen börjar bryta ner honom då tar han livet 

av sig. Vid 69 års ålder gjorde han faktiskt det, men orsaken var inte att han 

ville undvika att tyna bort utan att han kommit i onåd hos kejsar Nero som 

‖generöst‖ erbjöd honom att ta sitt liv i stället för att bli avrättad. Senecas 

inställning är inte ovanlig bland dem som har en god hälsa, även om man 

inte går så långt som att fundera på självmord eller eutanasi. Inställningen 

beror på individens referensram. Ju sämre hälsotillstånd, desto längre kan 

man tänka sig att leva med dålig hälsa.  

Den franske 1500-talsfilosofen Montaigne var däremot förespråkare för att 

tilltagande skröplighet är en naturlig avslutning på livet. I ett avsnitt i Essay-

er Bok 1 skriver han: 

 

Jag grips av ett visst naturligt förakt för livet i samma mån som jag 

går in i sjukdomen. Jag märker att jag har mycket svårare att smäl-

ta denna föresats att dö när jag är frisk än när jag är sjuk. Ju mind-

re jag bryr mig om detta livets goda då jag mister förmågan och 

lusten att njuta av det, desto mindre skräckinjagande ter sig döden. 

Det får mig att hoppas att ju mer jag avlägsnar mig från livet och 

ju mer jag närmar mig döden, desto lättare skall jag kunna finna 

mig i växlingen… Jag tror aldrig vi skulle orka med en sådan för-

ändring om den kom helt plötsligt. Men när naturen leder oss ned-

för en svag och nästan omärklig sluttning, bit för bit, steg för steg, 

så lotsar den oss varligt in i detta bedrövliga tillstånd och vänjer 

oss vid det så att vi aldrig skakas när ungdomen dör i oss – något 

som till sitt väsen egentligen är en mycket hårdare död än när ett 

tynande liv slocknar för gott eller när ålderdomen går över i död. 
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Språnget från plågsamt liv till livlöshet är mindre grymt än språng-

et från ett behagligt och blomstrande liv till ett liv fyllt av möda 

och plåga. (övers. Jan Stolpe) 

 

En annan orsak till att tanken på en ökande skröplighet mot slutet av livet 

framstår som oönskad är att den förknippas med just lidande. Det kan före-

falla naturligt att av olika skäl vilja undvika smärta, lidande eller ångest. Att 

uppbåda någon förståelse för lidandet är svårt då det saknar mening i 

mänsklig bemärkelse. Eftersom människan till sin natur är meningsskapan-

de finns det förstås exempel på hur lidandet har idealiserats och inlemmats i 

ett sammanhang som kan förefalla meningsfullt. För den kristna människan 

kan lidandet dövas med hjälp av övertygelsen att ‖jordevandringen bara var 

ett kort ögonblick av det eviga livet. Lidandet var … något som måste ut-

härdas och fördragas för att en gång få sin himmelska förlösning med vand-

ringen in genom paradisets pärleport‖ (Johannisson 1992). Nilsson (1992) 

ger en naturvetenskaplig förklaring som kanske inte fungerar som en tröst, 

men är just ett försök till förklaring. Han skriver att ‖naturen har fram-

bringat oss och allt annat liv tack vare att den slösar med möjligheter som 

från människans synpunkt står i ett nära samband med förstörelse, lidande 

och död. Skapande och förintelse tycks i denna mening vara två sidor av 

samma mynt: en gammal tanke som får en ny och egendomlig belysning i 

modern naturvetenskap. /…/ Naturvetenskapen tycks alltså lära oss (ovän-

tat nog) att lidandet måste finnas, i en eller annan bemärkelse. Sönderfallet 

och förintelsen är konsekvenser av tingens ordning.‖ 

Människan har alltid strävat efter att undfly lidandet, men kan allt lidande 

försvinna (Kallenberg 1992)? Eller är det Tennessee Williams ord som gäll-

er: ‖se inte fram mot den dag då ditt lidande upphör, för den dagen kom-

mer du att vara död‖. Att önska bort varje form av lidande röjer en längtan 

efter en annan verklighet än den vi lever i (Kallenberg 1992). 

Lidandet som en realitet går inte att bortse ifrån i ett folkhälsoperspektiv, 

och kan heller inte förbigås bara för att kunna upprätthålla en positiv bild 

av åldrandet. Oftast är det vården som har makten över lidandet. Söderfeldt 

(1992) hänvisar till den danske filosofen Uffe Juul Jensen som skiljer på två 
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grundläggande förhållningssätt till mänskligt lidande. Det ena, kallat social 

förståelse, handlar om inlevelse, empati, att försöka trösta. Det kan innebä-

ra att hjälpa och lindra, inte bara psykologiskt utan även medicinskt. Det 

andra förhållningssättet kallar Uffe Juul Jensen solidaritet, vilket innebär att 

utveckla nära personliga relationer, en identifikation som ger mänsklig vär-

dighet eftersom lidandet kräver gensvar. 

Med bristande resurser inom vården föreligger alltid risken att endast det 

första förhållningssättet beaktas, och även att det första förhållningssättet 

mest fokuserar på medicinskt omhändertagande. Vi kan medicinera mot 

smärta, men står rätt handfallna inför lidande. Vi kan föralldel medicinera 

även mot lidande. Antingen kan smärtans morfin fungera så, eller antide-

pressiva medel, men en värdig vård ska även ha andra verktyg. Vårdens 

resurser är avhängiga den vårdideologi som är förhärskande, och om en 

överordnad princip är att hålla (en snålt tilltagen) budget blir förutsättning-

arna för en människovärdig vård begränsade.  

Om knappt ett decennium börjar antalet äldre över 80 år att öka kraftigt. 

Om det då visar sig att hälsotillståndet bland de allra äldsta i stor utsträck-

ning påverkas av åldersbetingade faktorer och att den medicinska teknolo-

gin bidrar till att fler överlever med sjukdomar och funktionshinder kom-

mer vårdbehovet att öka dramatiskt, och därmed kommer risken för ett 

ovärdigt omhändertagande att mångfaldigas om inte åtgärder vidtas. 
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