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Inledning 

 

Håkan Jönson 

 

Den här boken visar upp ett smakprov av den forskning som bedrivs vid 

det Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings 

Universitet.1 Boken utgör också ett försök att ge en mer varierad och pro-

blematiserande bild av äldre och åldrande än den som vanligen förekommer i 

litteratur om ålderdomens biologiska och psykologiska förändringar, vård 

och omsorg om äldre. Vilken är då den dominerande bilden inom äldre-

forskningen? 

Vad handlar äldreforskningen om? 

För några år sedan fattade Riksrevisionsverket (RRV) av någon anledning 

intresse för svensk äldreforskning. För att vidga sitt kunskapsläge bad RRV 

om en konsultation med styrelsen för Sveriges Gerontologiska Sällskap. 

Hur såg forskningen ut på fältet? Vi som satt i den dåvarande styrelsen 

berättade, RRV:s representant lyssnade och frågade. Efter en stunds möte 

blev det uppenbart – faktiskt lite pinsamt – att det förelåg ett missförstånd 

omkring ordet äldreforskning. RRV var inte alls intresserade av forskning om 

livsloppet, om äldres kroppsliga självbilder, diskriminering på arbetsmark-

naden, pensionärernas organisering i sociala rörelser och teorier om den 

tredje åldern. Med äldreforskning menade RRV forskning om vård och 

omsorg.  

                                                           

1 Institutet, som tidigare haft namnet Tema Äldre och åldrande, har tillkommit med stöd av 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 
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Det är möjligt att se anekdoten som ett exempel på hur den som kommer 

utifrån efter hand får kunskap om hur ett forskningsfält kan delas upp, 

RRV kunde efter mötet fokusera sin kunskapsinhämtning på den avgränsa-

de del av äldreforskningen som handlar om vård och omsorg. Det är en 

tolkning.  

En annan tolkning är att missförstånd av detta slag kommer ur allmänna 

uppfattningar om äldre, åldrande och ålderdom. Det finns en sedan lång tid 

etablerad och stark sammankoppling mellan åldrande – att vara äldre – och 

att behöva vård och med den kopplingen är det givetvis rimligt att tänka på 

äldreforskning som forskning om äldres behov av stöd och vård. Om jag i 

något sammanhang pekar på en person och säger ‖han har åldrats‖, så är 

detta inte en utsaga med neutrala eller positiva konnotationer. Att åldras 

betyder här att kroppen uppvisar tecken som rynkig hud, grått hår, avsak-

nad av hår, en mer sammankrupen hållning etc. Produkter som jämnar ut 

rynkor och lyfter trötta ögonlock lanseras under benämningen anti-

aging/ageing. De motverkar åldrandet.  

Gerontologisk forskning har både motverkat och bidragit till sammankopp-

lingen mellan åldrande, att vara äldre och att behöva vård, även om detta 

inte varit en uttänkt avsikt. För det första har forskningsintresset genomgå-

ende varit inriktat mot åldrandet som förfall och förlust; i biologisk, psyko-

logisk eller social bemärkelse. På mikronivå har diskussionen handlat om 

behandling av individens problem, anpassning och kompensation av förlus-

ter och hanterande av beroende. På organisations- och samhällsnivå har 

summan av förfallet och förlusterna omsatts i oroade analyser som handlat 

om hur samhället i framtiden ska ha råd med de allt fler åldringarna. Äldre-

forskningen har, för att använda Katz (1992) begrepp, präglats av en demo-

grafisk alarmism. Äldre har framställts som ett nationalekonomiskt hot, den 

lindriga varianten av hotbilden hittar du i alla dessa inledningar till tex-

ter/studier om äldre som anger att de äldres andel av befolkningen ökar.  

Parallellt med den patologiserande och probleminriktade fokuseringen har 

gerontologins företrädare slagits mot sammankopplingen av ålderdom och 

sjukdom och mot nedvärderingen av äldre (Green 1993). Detta har gjorts 
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via uppvärderande utsagor av typen: Ålderdom är inte detsamma som sjuk-

dom! Dagens äldre är piggare och vitalare än gårdagens! Äldre kan hålla sig 

aktiva och skjuta upp beroendet, man kan åldras utan att bli gammal! Vi ska 

inte betrakta äldre som tärande och beroende, de är dugliga och har mycket 

att bidra med! Budskap som dessa har syftat till att motverka fördomar och 

ge individer en mer optimistisk syn på möjligheterna att påverka sin livssi-

tuation. Denna uppvärdering har också givit vissa resultat (jfr Tornstam 

2005). Utifrån en genomgång av svenska pensionärsorganisationers tidning-

ar under andra halvan av 1900-talet, kan jag själv konstatera att det blivit allt 

mer tillåtet för äldre att ägna sig åt aktiviteter som tidigare skulle ha väckt 

antingen beundran eller ogillande (Jönson 2001). En artikel i en pensionärs-

tidning om några 75-åriga älgjägare kan handla om jakten, utan att lyfta 

frågan om huruvida man snart bör lägga bössan på hyllan, eller att det är 

fantastiskt att man hänger med fast man är så gammal. Det finns nu också 

en förväntan om att den stora generationen fyrtiotalister inom de närmaste 

åren ska ändra innebörden av kategorin äldre. Fyrtiotalisterna kommer att 

fortsätta att gå i jeans och lyssna på Rolling Stones, sägs det.  

Paradoxalt nog har gerontologin ibland bidragit till kopplingen mellan åld-

rande, att vara äldre och att behöva vård, just genom sin strävan efter att 

uppvärdera ålderdomen. Detta har gjorts genom de frågor och intressein-

riktningar gerontologin varit med om att etablera som centrala för hur vi ser 

på åldrande och ålderdom. Det har handlat om äldre som friska-sjuka, akti-

va-passiva, bidragande-beroende, närande-tärande och även om syftet har 

varit uppvärdering så har samtidigt föreställningar etablerats om vad det 

betyder att vara äldre. Tänk dig följande situation. En av dina anhöriga berättar 

att en släkting har börjat spela bridge. Låt oss välja mellan olika åldrar för 

denna släkting, hon är antingen 30 eller 70 år. Vad pratar du och din anhö-

rige om i anslutning till detta? Det beror naturligtvis på många olika förhål-

landen, men gissningsvis är det inte osannolikt att det i diskussionen om 70-

åringen fälls en kommentar om att ‖det är bra att hon håller hjärnan igång‖. 

En sådan kommentar skulle väcka munterhet eller oro om den fälldes om 

en 30-åring, men framstår som naturlig i fallet med en 70-åring. Vad ex-

emplet avser att illustrera är att äldres aktiviteter – även genom motbilder 

och positiva exempel – tenderar att skrivas in en diskurs om beroende och 
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sjukdom som vi inte använder för andra åldrar. Att vara äldre uppfattas 

kort och gott handla om vissa frågor: Vilka förändringar märker man av? Hur 

kompenserar man dessa? Hur håller man sig aktiv och involverad och mot-

verkar beroendet? Vilka förberedelser bör göras inför perioden av större 

svårigheter? Hur ser samhällets stödinsatser ut och fungerar de väl? På 

samma sätt har äldreforskningen kommit att handla om vissa frågor. Det är 

inte nödvändigtvis fel, men kanske behövs ändå en vidgning så att inte äldre 

och åldrande som företeelser snävt uppfattas som att enbart handla om just 

dessa frågor.  

Ett av kapitlen i denna bok illustrerar på sätt och vis just den vidgning jag 

beskrivit ovan. I AnnaLena Hållners analys av Sigrid Combüchens trilogi 

om Göran Sager-Larsson gestaltas frågor om livslopp och ålder. Vad får 

man då veta? Är Sager-Larsson en god rollförebild för äldre? Åldras han 

väl? Ser han fram emot beroende och skröplighet eller ser han tillbaka på 

sitt liv? Fullbordar han sitt livslopp i enlighet med Erik Homburger Eriks-

sons livscykelteori? Om sådant får vi nästan inte veta någonting i Hållners 

studie och i sammanhanget synliggör frånvaron av svar just tendensen att 

belysa vissa förhållanden när äldre och åldrande fokuseras i litteraturgeron-

tologiska texter. Åldrandet kan gestaltas med andra frågor än de ‖vanliga‖, 

förstår man vid en läsning av Hållners bidrag. Och därmed har vi hamnat 

ganska långt ifrån RRV:s försök att närma sig äldreforskningen i Sverige.  

Kritisk forskning om äldre och åldrande 

Den sammankoppling jag diskuterat ovan har under de senaste årtiondena 

problematiserats inom en del av äldreforskningen som kommit att benäm-

nas ‖kritisk gerontologi‖. Inom denna forskning har själva kunskapspro-

duktionen, med användandet av begrepp och kategoriseringar satts i fråga. 

Vetandet om och görandet av äldre som kategori har studerats. En viktig 

aspekt av det kritiska projektet är ambitionen att inte oreflekterat ta frågan 

om beroende och förfall till given utgångspunkt och att inte heller ta kate-

gorin ‖de äldre‖ för given som sådan. Det kan visst vara relevant att som i 

vissa av bidragen till denna bok diskutera beroende, sjukdomar och vårdbe-
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hov, men notera hur exempelvis Annika Taghizadeh Larsson i sin intervju-

studie med personer som åldras med funktionshinder förhåller sig till den 

betydelse intervjupersonerna lägger i ett begrepp som att vara gammal. Det 

finns, visar Taghizadeh Larsson, en diskrepans mellan olika typer av upp-

levda åldrar. Kroppen är inte allt. Uppenbarligen kan en person som har 

omfattande funktionshinder uppfatta sig som yngre än jämnåriga personer 

med hänvisning till att han eller hon har en positiv inställning till livet, kän-

ner sig ungdomlig eller inte är ‖sjuk‖. Samma typ av betydelsegörande, som 

sker i samspel med omgivningens faktiska och förväntade attityder, åter-

finns också i Therése Perssons kapitel om kvinnobröst och ålder. Denna 

symbolladdade kroppsdel tycks närmast ha en egen ålderstrappa. Det blir 

tydligt att bröstens ålder tränger sig på under olika delar av livsloppet, inte 

minst när brösten anses ha passerat ett bäst-före-datum. En 40-årig kvinna 

med väl tilltagen urringning kan enligt Perssons intervjupersoner framstå 

som patetisk. Ytterligare en variant på detta tema om att göra ålder utvecklar 

Jan-Erik Hagberg och Åsa Larsson i sitt kapitel om äldre människors tek-

nikrum. Hagberg och Larsson använder begreppet åldersvändning som be-

nämning på ett särskilt sätt att tillskriva den egna kronologiska åldern bety-

delse i valet av teknikprodukter. Åldersvändningen innebär att teknikparken 

skalas ned, med hänvisning till sin ålder skänker man bort tekniska produk-

ter till anhöriga (tidigare har man ärvt ny teknik såsom avlagda datorer och 

mobiltelefoner från sina barn och barnbarn). Den teknik man nu införskaf-

far avser att möta svårigheter man förknippar med sitt framtida åldrande.  

Som antytts ovan samspelar människors uppfattningar om åldrande med 

samhälleliga föreställningar av olika slag. Den som intresserar sig för äldre 

och åldrande slås av hur många och starka uppfattningar om rätt och fel 

som lanserats av olika aktörer. Också här har den kritiska forskningen om 

äldre och åldrande en uppgift, som består i att beskriva och analysera de 

utsagor om riktigt och oriktigt åldrande som producerats under olika perio-

der och i olika sammanhang. Mer precist består uppgiften i att flytta kun-

skapsproduktionens fokus från äldre som objekt för kunskap, till de aktö-

rer, praktiker och diskurser som konstruerar äldre och åldrande. En sådan 

överflyttning återfinns i Janicke Anderssons analys av de råd för ett längre 

liv som förmedlats i populär litteratur under de senaste århundradena. Det 
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har, vilket säkert är okänt för många, sedan flera hundra år existerat en 

genre med böcker som tillhandahållit råd om hur (och varför) livet ska för-

längas och vilka vanor man bör undvika. Goda råd om att äta sunt, sova 

gott, motionera och undvika känslomässiga belastningar har snabbt för-

vandlats till moraliska pålagor och tendensen har varit att konstruera livs-

loppet som ett projekt, där målet blivit att leva ung länge. Också i Anna 

Olaisons och Elisabet Cedersunds kapitel fokuseras kunskapsproduktionen, 

genom användandet av en speciell samtalsanalys visar författarna hur frågor 

om äldres behov förhandlas fram i mötet mellan äldre och företrädare för 

kommunal äldreomsorg. Att ‖behöva hjälp‖ är inte en enkel fråga om att ha 

ett visst behov. De förhandlingar om äldres rättigheter och behov som 

Olaison och Cedersund studerar äger rum inom arenor, där kategoriers 

egenskaper definieras och ges mening av de inblandade parterna. Inte minst 

görs detta utifrån hemtjänstens katalog över möjliga insatser, som tycks 

kunna bli styrande för hur äldres behov beskrivs.  

Ett särskilt tydligt exempel på hur samhälleliga föreställningar griper in i 

människors liv ger Lena Levin i sitt kapitel om hur äldre i arbetslivet gestal-

tas. Arbetslivet måste föryngras och trots förekomsten av en del uppvärde-

rande kommentarer om äldres bidrag ser Levin en tydlig inriktning mot att 

framställa personer i åldrarna över 60 år som problem. De är i vägen för 

föryngringen. När en större verksamhet skär ned tröstas vi med budskapet 

att en del av övertaligheten ska lösas genom ‖naturliga avgångar‖, vilket kan 

betyda att arbetskraft över 55 år förväntas ta ett avgångsvederlag och lämna 

arbetslivet. Detta ger negativa attityder gentemot den äldre arbetskraften, 

konstaterar Levin. De som står inför valet att stanna eller gå känner trycket 

från arbetskamraterna. Förväntningar och förhandlingar är också aktuella i 

de informella sammanhangen. På en mer personlig nivå visar Mirjaliisa 

Lukkarinen Kvist hur förhandlingar om åldersadekvat agerande och relatio-

ner mellan generationer kan läsas ut ur en moders brev till sin vuxna dotter; 

en moder som på avstånd och över landsgränserna blandar information om 

hembygden och de anhöriga med förmaningar om att vänta med att skaffa 

barn. Analysen visar också hur ålder och livslopp kan förstås med utgångs-

punkt i analyser av etnicitet och migration och samhälleliga omvälvningar 

av den typ som Finland genomgick efter krigets slut.  
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Åldersordning och livslopp 

Etnologen Owe Ronström (1999) lanserade för några år sedan en tilltalande 

idé om gerontologins framtida utveckling. Ronström menade att den fram-

tida äldreforskningen i mindre grad bör ta kunskapsobjektet äldre för givet. 

På samma sätt som invandrarforskning och kvinnoforskning utvecklats till 

forskning om etnicitet och migration, respektive genusforskning, kan äldre-

forskning utvecklas till forskning om ålder och åldrande. I den här antolo-

gin sätter flera av bidragen strålkastarljuset på åldrande och livslopp på just 

det sätt som efterlysts, kapitlen från Taghizadeh Larsson, Persson, Hagberg 

& Larsson har redan nämnts. I en teoretisk diskussion använder Anna-Liisa 

Närvänen begreppet åldersordning för att visa hur socialt etablerade ålderska-

tegoriseringar griper in i våra liv under årens lopp. Det finns förväntningar 

om rätt och fel, knutna till livsfaser, och det förekommer förhandlingar och 

samspel med andra samhälleliga maktordningar. Just sådana förhandlingar 

fångar Karin Lövgren upp i sitt bidrag om ålderskategoriseringar i reklam 

och populärpress. ‖Först var vi hippies, sen blev vi yuppies och nu mappies.‖ 

Så skriver tidningen M om sin läsekrets av kvinnor. Mappie är en förkort-

ning av orden mogna, attraktiva och pionjärer (i begreppets engelska variant 

ersätts attraktiv med ‖affluent‖). Tidsangivelserna först, sen och nu åkallar en 

tillhörighet i den mäktiga fyrtiotalistgenerationen. De evigt unga. Markna-

dens aktörer tillhandahåller livsstilar för olika åldrar och generationer, peng-

arna talar. En slags variant av detta belyser Marianne Abramssons kapitel 

om mellanboendeformer, vars olika benämningar har en parodisk likhet 

med de begrepp som Lövgren kommenterar i sin studie av reklam och po-

pulärpress. Här finns inte bara seniorboende, utan också 55+ -boende, 

plusboende och temaboende. Tendensen är att den som har pengar i allt 

högre grad kan hantera boendet som livscykelrelaterad konsumtion. Är det 

närheten till skola och daghem som ska locka? Eller närheten till golfbana 

och spa, med möjlighet att senare inkludera servicevärdinna och trygghets-

larm? I ett kapitel om hur äldre gestaltas i massmedierna följer Magnus 

Nilsson och Håkan Jönson Ronströms uppmaning om öppenhet inför 

kunskapsobjektet. En öppen ansats gör det möjligt att exempelvis diskutera 

massmediala kommentarer om att en 33-årig fotbollsspelares misstag under 

en match beror på ålder, som en fråga om lokalt förankrade betydelser av 
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att vara ‖gammal och slut‖. Frågan om att pensionera sig efter 30 hänger 

över många idrottsutövare. Om prestationerna dalar anses karriären få ‖ett 

tragiskt slut‖. I ett annat sammanhang kan en maktsugen 40-årig politiker 

presentera sig som en företrädare för yngre generationer och för framtiden 

och argumentera för att de föråldrade 60-åringarna bör ge plats. Ålders-

normer och föreställningar om livslopp är alltså lokalt förankrade företeel-

ser, ålder görs av olika aktörer. Det är ett görande som ofta anspelar på en 

grundfigur där ‖äldre‖ sammankopplas med förfall och problem. Även i 

beskrivningar av vitala seniorer finns förfallet ofta påfallande närvarande 

som en bakgrund, man är vital ‖trots‖ sin ålder, aktiviteter som inte väcker 

medialt intresse i vanliga fall presenteras med vinklingen ‖titta jag kan‖. 

Den tredje åldern, och den fjärde 

En ambition inom delar av äldreforskning har, som nämnts, varit att upp-

värdera äldres status. Budskapet har varit att äldre av i dag är friskare och 

mer aktiva än förr. Inte minst har den argumentationen förts för att mot-

verka den typ av ålderism inom arbetslivet som Levin beskriver i sitt kapitel. 

Skapandet av nya kategorier och indelningar av livsloppet har varit en del av 

detta projekt. Med tanke på att allt fler människor uppnår åldern 100 år ter 

det sig ju tveksamt att använda kategoriseringen de äldre och då av alla de 

som fyllt 65 år. Den mest slagkraftiga kategoriseringen under senare år har 

– som Lars Andersson konstaterar i sitt kapitel – utgjorts av uppdelningen 

mellan den tredje och fjärde åldern. Den tredje åldern karaktäriseras av 

möjligheter till självförverkligande (efter yrkeslivet), det är då livet kan nå 

sin höjdpunkt. Den fjärde åldern är den period då vi blir skröpliga och be-

roende. Uppdelningen blir alltså inte kronologisk, utan funktionell och 

avspeglar därmed individuella skillnader. Andersson ser en tendens att nu 

även försöka uppvärdera den fjärde åldern med påståenden om förbättrad 

hälsa bland de äldsta, påståenden som i många fall är tveksamt underbygg-

da. Men är detta rätt väg? Måste den fjärde ålderns skröplighet förnekas? 

Andersson menar sig se en stark vilja att undfly lidande och förfall. Ett 

omöjligt projekt, för lidandet är i någon bemärkelse ett av livets ofrånkom-

liga villkor. 
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Vår problematiska relation till skröplighet och beroende tas också upp av 

Håkan Jönson, som i sitt kapitel undrar hur det kan komma sig att äldreom-

sorgen och dess missförhållanden så sällan diskuteras i termer av ålderism. 

Analyser av diskriminering och medborgarskap som med självklarhet före-

kommer i forskning och debatt om handikappomsorg lyser i stort sett med 

sin frånvaro och Jönson drar slutsatsen att äldre på något sett inte verkar 

anses som jämförbara med yngre vid bedömningar av situation och behov. 

Som en möjlig förklaring ser Jönson våra svårigheter att upprätthålla äldres 

identitet och fullgoda medborgarskap, samtidigt som vi helt naturligt ställer 

in oss på att personer i hög ålder befinner sig i dödens närhet. Också här 

manifesteras en samhällelig åldersordning, institutionaliserad som skilda 

rättigheter till samhälleligt stöd för personer under och över 65 års ålder.  

Mot ett vidgat forskningsfält 

Den här antologin har två övergripande ambitioner, den första består i ett 

försök att vidga forskningsfältet, den andra i att fokusera vetandet och gö-

randet av äldre och åldrande.  

Själva vidgningen av fältet är viktig, eftersom den visar på olika vägar till 

kunskap om äldre och åldrande. Måhända har andra frågor än ‖de vanliga‖ 

ställts upp och besvarats i vissa av bokens kapitel. Äldreforskning måste 

enligt vår mening få handla om många olika saker, dvs. inte bara om frågor 

som relaterar till friskt-sjukt, aktivitet-passivitet, bidragande-beroende, nä-

rande-tärande etc. Äldreforskning bör också utvecklas till forskning om 

äldre och åldrande, där frågor om livsloppet, relationer mellan generationer 

och reglerande åldersordningar både studeras utifrån den kunskap som 

genereras om ålderdomen och som något intressant i sig. Detta får samti-

digt inte innebära att äldreforskningen glömmer ‖de äldre‖, men risken för 

det är i dagsläget ganska liten. Vår egen bok kombinerar exempelvis kapitel 

som tar upp unga kvinnors upplevelser av att få bröst med kapitel som 

beskriver attityder till skröplighet och död. Ett andra syfte är att sätta gö-

randet av och kunskapsproduktionen om ålder, äldre och åldrande i fokus. 

Äldre och åldrande är inte fenomen som bara finns där, naturligt givna. 
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Olika aktörer konstruerar, tillhandahåller och gör bruk av kunskap och 

mening om ålder, äldre och åldrande. Den som utbildar sig till ett yrke som 

har med äldre och åldrande att göra blir en del av detta kunskapande och 

görande och bör därför ha med sig en förmåga till kritisk självreflektion och 

förståelse av de processer som på olika nivåer influerar betydelser av äldre 

och åldrande. 

Hur boken är tänkt att användas 

Bokens kapitel utgör en avrapportering av forskning, men bör tillsammans 

också fungera väl i undervisning på universitet och högskola. Boken är 

tänkt att användas som komplement och ‖motläsning‖ till litteratur som på 

ett mer traditionellt sätt redogör för kunskap och teorier om åldrandets 

sjukdomar, psykologiska förändringar, anpassning och psykosociala förhål-

landen, behov och organisering av vård och omsorg.  

I det pedagogiska sammanhanget anspelar bokens upplägg anspelar på en 

undervisningsform som under senare år blivit vanlig vid universitet och 

högskolor, där studenter får i uppdrag att ta en eller flera texter till utgångs-

punkt för en problematiserande analys. Uppgiften diskuteras i grupp, redo-

visas som en kortare text och/eller behandlas vid ett seminarium där kam-

ratlärandet står i fokus. I detta fall är det äldre och åldrande som ska proble-

matiseras. Antingen läses hela boken, eller så läser varje student förslagsvis 

denna inledning, Anna-Liisa Närvänens kapitel om åldersordning och några 

av de övriga kapitlen. De lästa kapitlen relateras till varandra och till annan 

litteratur. Målet är att diskussionen ska lyfta till en nivå som inte enbart 

handlar om innehållet i något eller några enskilda kapitel, dvs. att kunskapen 

når en mer abstrakt nivå som sedan kan knytas till erfarenhet och konkreta 

exempel. Som stöd lämnas följande förslag på frågor inför läsningen: Vilken 

betydelse och mening ser du som förknippad med ålder i de texter du läst? 

Hur görs och används ålder? Vilka kategoriseringar ser du, finns det regler 

och villkor för åldrar och för vårt livslopp och är detta i så fall bra eller 

dåligt? Känner du igen något av detta ifrån andra sammanhang, såsom an-

nan litteratur eller egen erfarenhet? Vilken kunskap om äldre och åldrande 
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kan du utvinna ur läsningen? Kan denna kunskap användas under ditt 

kommande yrkesliv? Om ja, varför och hur? Om nej, varför inte? 
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