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Äldreomsorgen, ålderismen och de nästan döda 

 

Håkan Jönson 

 

Det här kapitlet handlar om äldreomsorg och ålderism. Med ålderism avses 

negativa föreställningar och diskriminering som baseras på en människas 

ålder (Andersson 2008). I kapitlet ska jag argumentera för att ett perspektiv 

om ålderism och medborgarskap i högre grad borde kunna användas i dis-

kussioner om äldreomsorg och äldrepolitik.  

Hur kan det komma sig att missförhållanden och problem inom äldreom-

sorgen så sällan kommenteras i termer av diskriminering, när analyser som 

fokuserar samhällelig underordning är så etablerade inom forskning som 

rör genus, etnicitet, sexualitet och funktionshinder? Medan begrepp som 

medborgarskap, normalitet, jämlikhet och diskriminering blivit centrala 

inom handikappområdets aktivism, forskning och policyskrifter, har offent-

liga diskussioner om missförhållanden inom äldreomsorgen framför allt 

kommit att handla om omsorgspersonalens ansvar och villkor, och kostna-

derna för omhändertagandet av de allt fler åldringarna (Jönson 2006). Var-

för dessa skillnader? Detta är frågor jag kommit att fundera över när jag 

studerat så kallade vårdskandaler inom äldrevården. När sådana skandaler 

varit aktuella har fokus vanligen hamnat på vårdpersonal, politiker eller 

privata vårdentreprenörer som anklagats eller försvarats. Som exempel är 

det vanligt att personal anklagas för att ha agerat omoraliskt genom att för-

summa eller förgripa sig på någon omsorgstagare. Vårdpersonalen brukar 

försvaras med hänvisningar till resursbrist, problem med organisation, le-

darskap och system, dvs. med utgångspunkt i det som jag i min studie be-

nämnt ett arbetsmiljöperspektiv. Också politiker har fördömts, liksom pri-

vata vårdentreprenörer som anses sko sig på de gamla. Inte sällan har dis-

kussionen varit populistisk, debattörerna tycks framför allt vara intresserade 

av att peka ut de ‖ovärdiga‖ grupper – invandrare, kriminella och politiker 

– som roffat åt sig den välfärd de gamla borde ha haft i kraft av att ha 
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‖byggt landet‖. I dessa upprörda debatter saknar jag alltså resonemang och 

aktörer som gör gällande att missförhållanden uttrycker andrafiering och 

diskriminering av äldre relativt majoritetsbefolkningen.  

Fundera över denna jämförelse. En kvinna som invandrat till Sverige från 

Chile läser i tidningen att två män från Somalia sorterats bort i en krogkö 

och drar slutsatsen att ‖vi invandrare diskrimineras‖. Att många skulle anse 

att kvinnans påstående är rimligt beror på att det finns ett etablerat perspek-

tiv om diskriminering av invandrare – och både kvinnan och de somaliska 

männen kan räknas till kategorin – där resonemang om bortsortering på 

grund av härkomst utgör en viktig komponent. Hon kanske själv har en 

liknande erfarenhet av att sorteras bort i en budgivning eller en anställnings-

situation. Den fiktiva kvinnans resonemang uppvisar existensen av en ‖kol-

lektiv identitet‖. Sådana identiteter utgör grunden för skapandet av sociala 

rörelser som verkar för förändring (Gamson 1992). Kollektiva identiteter av 

detta slag är inte givna, de lanseras och förhandlas fram i olika samman-

hang. De byggs upp genom prat om gemenskap och handling och motstånd 

som vi kan enas omkring, om orättvisor som andra – de och dem – associe-

ras med och som drabbar oss. Det är detta prat om diskriminering mot oss 

som är frånvarande när äldreomsorgen diskuteras.  

Ålderism och anti-ålderism 

‖Äldrepolitiken behöver sin Kamali‖, skriver forskaren Peter Westlund i en 

krönika i tidskriften Äldreomsorg.39 Han hänvisar då till kritiken mot integ-

rationsminister Mona Sahlins val att utse sociologen Masoud Kamali till 

regeringens utredare av integrationsfrågor. I den massmediedebatt som år 

2003 följde på utnämningen menade andra forskare att integrationsfrågan 

nu skulle komma att politiseras, och att förekomsten av rasism och diskri-

minering inte längre skulle undersökas empiriskt eftersom fenomenens 

existens togs för givna inom den kritiserade forskarens ansats. Kontrover-

sen kring utnämningen och protesterna mot ambitionen att kartlägga me-

                                                           

39 2004:1, Mångfald i Krusbärslandet, s. 49. 
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kanismerna bakom etnisk diskriminering står i kontrast till hur frågan om 

äldres status behandlats. En kommentar från socialministern om att ‖för-

verkliga det fulla medborgarskapet‖ för äldre utgör enligt Westlund också 

ett påstående om frånvarande medborgarskap, men har inte alls väckt 

samma protester som påståenden om etnisk diskriminering. Westlunds 

tolkning om skillnaden är, som jag förstår det, att svensk gerontologi saknar 

äldre som själva forskar om äldres villkor och med den avslöjande ansats 

som kännetecknar Kamalis forskning. Påståendet om det frånvarande med-

borgarskapet hakar alltså, som jag ser det, inte i någon tolkningsram, utan 

landar platt. Det var ju synd, tänker man lite uppgivet. 

Westlunds resonemang stämmer väl med resonemang om det politiska 

landskapet och forskningen om äldreomsorg som jag själv fört i ett tidigare 

arbete (Jönson 2006). Inom det etablerade politiska landskapet har äldre-

omsorgen idag inte något tungt ideologiskt bevisvärde. Företrädare för de eta-

blerade partierna vill visst att äldre ska ha det tryggt och värdigt, men sam-

ma företrädare är påfallande ofta även överens om att pengarna inte räcker 

till för att åstadkomma några radikala reformer. Det råder en slags bekla-

gande konsensusuppfattning i frågan. Den moraliska uppladdningen är 

istället placerad utanför det etablerade politiska landskapet, de aktörer som 

försöker göra äldreomsorgen till en ideologisk bevisfråga kommer idag ifrån 

Sverigedemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti. Problemet är 

att dessa aktörer ställer de värdiga pensionärer som ‖byggt landet‖ mot 

flyktingar och andra invandrare, mot kriminella på fängelserna och mot 

politiker och beslutsfattare som grupp. De flesta av oss ryggar för den 

sammankopplingen och äldrepolitiken förblir därmed en fråga utan politiskt 

eller ideologiskt bevisvärde. Inom äldrepolitik och äldreforskning saknas 

det alltså aktörer som systematiskt hävdar och visar hur ‖vi‖ blir diskrimi-

nerade av ‖er‖. Möjligen kan vi med alla de förväntningar om förändring 

som den åldrande fyrtiotalistgenerationen bär med sig se ett ökat intresse 

för ‖åldersrasism‖ (Rasmusson 2005), men det intresset kan likväl komma 

att inriktas på att skapa distans mellan de vitala seniorerna och de skröpliga 

åldringarna, dvs. mellan den tredje och fjärde åldern (jfr Anderssons kapitel 

i denna bok). Det finns alltså en tendens att motverka ålderism genom att 

berätta att äldre inte alls är sjuka och beroende, utan friska och aktiva. 
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Därmed skapas inte något ‖vi‖ utan ett ‖vi och dem‖ som utesluter de 

omsorgsbehövande åldringarna.  

Det som behövs för att utveckla ett perspektiv om ålderism och medbor-

garskap är anspråksformulerare som systematiskt söker efter missförhållan-

den som visar äldres underordning och åldersdiskriminering – ålderism – på 

samma sätt som medlemmar av andra sociala rörelser gjort. Med systema-

tiskt menar jag att anspråksformuleringen utvecklar ett problemperspektiv 

om ålderism som styrker och styrks genom de exempel som beskrivs.  In-

nan jag redogör för hur ett sådant problemperspektiv skulle kunna se ut ska 

jag kort resonera om ålderismens orsaker.  

De nästan döda 

Vilka är de grundläggande orsakerna till ålderism av det slag jag diskuterar? 

Forskning om fenomenet har rört sig i lite olika riktningar, delvis beroende 

av om diskussionen tagit ålder allmänt som utgångspunkt, eller om analysen 

handlat om ‖de äldre‖ (jfr Palmore 1990). I det förra fallet kan olika ålders-

gränser för barn karaktäriseras som ålderistiska. I det här sammanhanget 

kommer jag att utgå från äldre snarare än ålder och framför allt fokusera 

den delpopulation av de äldre som berörs av äldreomsorgens praktik. Mitt 

påstående är att den ålderism som präglar organiseringen av äldreomsorgen 

har att göra med svårigheter att bibehålla det fulla människovärdet och 

samtidigt ha en beredskap inför döden.  

För snart 50 år sedan lanserades den så kallade disengagemangsteorin inom 

socialgerontologin (Cumming & Henry 1961). Teorin bygger enkelt uttryckt 

på iakttagelsen att alla samhällen skjuter de gamla åt sidan, som en funktio-

nell förberedelse inför döden. Man gör äldre oviktigare så deras frånfälle 

inte ska bli så besvärligt att hantera. Livet kan därmed ses som en kurva, 

som starkt påminner om den traditionella ålderstrappan. Vi föds utan åta-

ganden, socialiseras och engageras därefter i olika roller och funktioner 

under barndom, ungdom och vuxenliv, för att mot slutet av livet minska 

engagemanget, roller, relationer etc. Disengagemangsteorins kontroversiella 

antaganden är att det samhälleliga disengagemanget motsvaras av en inre 
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process hos den åldrande individen, disengagemanget i relationen mellan 

samhälle och individ är enligt teorin ömsesidigt och ackompanjeras av en 

inre tillfredsställelse. Disengagemangsteorin har blivit mycket kritiserad 

eftersom den legitimerar marginalisering och passivisering. Den bidrar till 

en andrafiering, där äldre ses som essentiellt annorlunda i förhållande till de 

yngre.  

Jag tror att vi i första hand ska tänka på disengagemangsteorin som en teore-

tisk manifestation av en grundproblematik som vi och vårt samhälle har svårt 

att hantera, nämligen relationen till skröplighet och död. Vi skapar distans 

till sjukdom och beroende för att hantera vår egen ångest inför dessa svåra 

frågor, menar Tornstam (2001; jfr Andersson 2008). Snarare än att öppet 

förakta skröpliga åldringar tycker vi synd om dem. Likafullt skapas distans, 

till äldre liksom till hotet från det egna åldrandet och den annalkande dö-

den. Själva formulerandet av disengagemangsteorin pekar dessutom mot en 

besvärande fråga: Hur stort hål ska en viss individ lämna efter sig? Och vad 

för slags hål? Jag ska ta ännu ett exempel, denna gång är det inte påhittat. Vi 

står på parkeringen utanför kyrkan, jag och en svåger. En släkting har avli-

dit, han var omkring 80 år och dog efter en kort tids sjukdom. ‖Ja, det var 

ju skönt att det gick så fort‖, säger svågern och jag håller med. Så hade vi 

knappast sagt om den avlidne varit 40 år. Änkan gråter, liksom ett par av de 

vuxna barnen. Men de flesta av oss är ändå inställda på att det som hänt är 

naturligt och rent av bra. Livet har haft sin gång, så som det är meningen. 

Vår kunskap om släktingens ålder har skapat en mental och känslomässig 

beredskap. Under de senaste åren har vi lite vagt förberett oss på att döden 

för hans del blivit allt mer sannolik. Frånfället är väntat, hålet blir inte så 

stort, vi sörjer på det sätt som man sörjer en 80-årig släkting. Sedan går vi 

vidare. 

Min tanke är att denna delvis existentiella beredskap för med sig konse-

kvenser, och att en av dessa är tendensen att avpersonifiera människor när de 

på grund av mycket hög ålder enbart, eller ganska hög ålder och uppvisande 

av sjukdom kommer in i dödens närhet. Jag talar om den kategori som 

numera brukar benämnas den fjärde åldern (jfr Laslett 1989). De gamla och 

skröpliga får en slags status som snart döda eller nästan döda. De betraktas 
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därför som i någon bemärkelse ojämförbara med människor i yngre ålder, 

deras välbefinnande mäts enligt skalor som inte gäller för andra. Beredska-

pen inför den annalkande döden sprider sig också lätt till att omfatta många 

aspekter av äldres liv och personer, och den institutionaliseras i olika typer 

av diskriminering som ibland omfattar hela kategorin ‖de äldre‖. Detta 

påverkar äldreomsorgen, exempelvis vittnar många anhöriga om svårigheter 

att bibehålla personligheten och identiteten hos boende på vårdhem (jfr 

Whitaker, 2004). Två uttryck för den diskriminerande praktik jag talar om 

här kommer att diskuteras under särskilda rubriker i detta kapitel.  

Den närmast existentialistiska problematik som ligger till grund för andrafi-

eringen av den fjärde åldern och av äldre i allmänhet, handlar alltså bara 

delvis om ångest inför det egna åldrandet och den egna döden. Grundpro-

blematiken består i huvudsak i en svårighet att erkänna/vidmakthålla den 

fullgoda personligheten samtidigt som förberedelsen inför den naturliga 

döden äger rum. Denna svårighet uppträder i relationer på olika nivåer och 

den manifesteras inom äldrepolitiken och äldreomsorgen.  

Med detta sagt om de grundläggande orsakerna ska jag nu övergå till att 

diskutera hur resonemangen om ålderism skulle kunna utvecklas i diskus-

sioner om brister inom äldreomsorg och inom äldrepolitiken allmänt sett.  

Ett problemperspektiv om ålderism 

Historikern Birgitta Odén (2004) har kritiserat den parlamentariska äldrebe-

redningen Senior 2005, för att på vaga grunder lansera fördomar mot äldre 

som ett grundläggande samhällsproblem. Problemet med ålderism har 

framför allt lyfts fram av en aktivistisk expertis, menar Odén. Flertalet äldre 

människor uppfattar sig knappast som diskriminerade. Det kan hon ha rätt 

i, men det kan också vara så att äldre idag helt enkelt saknar den tolknings-

ram (problemperspektiv) som skulle göra det möjligt att ‖se‖ diskrimine-

ringen av ‖oss‖. Gå tillbaka till det påhittade exemplet med krogkön och 

fundera över hur det är möjligt för en kvinna från ett land och med en hud-

färg att komma fram till att hon delar en erfarenhet av att bli diskriminerad 

med två män från ett annat land och med en annan hudfärg. Slutsatsen 
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kräver många sammanlänkande resonemang om kategoriseringar, gemen-

skaper, utestängningar och maktordningar. 

Tabell 1. Ett perspektiv om ålderism och äldrevård 

Komponent Ett perspektiv om ålderism och äldrevård 

Nav – uttryckt 

som slagord 

Brister inom äldrevården bevisar äldres låga värde. Stoppa 

diskrimineringen/åldersrasismen!  

Problemets 

karaktär 

Ett problem som rör äldres status, samhälleliga maktord-

ningar och samhällets organisering.  

Problemets 

orsaker 

Ålderism – äldre uppfattas som annorlunda i negativ be-

märkelse. Detta beror på hur maktrelationer mellan åldrar 

ordnats (vilket kan bero på yngre generationers rädsla och 

förakt för ålderdomens skröplighet, på överspridningar av 

svårigheten att hantera förberedelsen inför döden). 

Problemets 

konsekvenser 

Avskiljande och underordning. Ojämlikhet i behandling 

(strukturellt såväl som i möten på vårdboenden) baserad 

på ålder. Äldre ställs åt sidan och nekas ett fullgott med-

borgarskap. Medborgarskapet underordnas personalens 

arbetsvillkor och villkoras med hänvisning till samhälls-

ekonomin. 

Problemets 

lösning 

Avskaffa åldersskillnader inom vård och omsorg. Synlig-

gör ojämlikheter och deras systematiska samband till ålder.  

Problemets 

historik och 

utveckling 

Kan både uttrycka en försämring av äldres status över tid 

och en förbättring som beror på ökad medvetenhet om 

diskriminering. 

Drama och 

roller 

Vi äldre är offer för diskriminering som ni andra är ansva-

riga för. 

 

Hur skulle ett perspektiv om äldreomsorg och ålderism kunna se ut? Ovan 

finns ett förslag. I syfte att tydliggöra perspektivet använder jag en modell 

som visar hur ett socialt problem kan konstrueras som ett samspel mellan 

olika problemkomponenter (Jönson, 2001; 2002). Tanken är att ett perspek-

tiv av detta slag ska utvecklas av aktivister/anspråksformulerare. De enskil-
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da fall av vanvård och övergrepp som idag resulterar i upprörda anklagelser 

mot omoralisk personal, mot resursbrister och systemfel, mot korrupta 

politiker och snikna vårdentreprenörer, skulle med det skisserade problem-

perspektivet anses bevisa ålderism. 

Nedan ska jag diskutera två frågor som rör äldreomsorgen som om de vore 

uttryck för ålderism, och min tanke är att just dessa frågor borde kunna bli 

föremål för framtida anspråksformulering. Uttryckt som slagord handlar 

dessa frågor om: 

Det olaga frihetsberövandet av tiotusentals oskyldiga åldringar som idag 

pågår i stort sett utan protester. 

Den orättvisa skillnaden mellan yngre och äldre personer som behöver 

samhällets stöd på grund av sjukdom och funktionshinder.  

Det olaga frihetsberövandet 

Omkring 100 000 äldre medborgare bor idag i det som officiellt benämns 

särskilda boenden. Det handlar om servicehus, gruppboenden för dementa, 

ålderdomshem, vårdhem och liknande boenden. Omvårdnadsforskaren Stig 

Karlsson (1999) har visat att ungefär en fjärdedel av de äldre som vistas på 

särskilda boenden utsätts för olika typer av fysiska restriktioner såsom bälten, 

brickbord, sänggrindar.40 Karlsson fann också att det ofta var lokala rutiner 

och attityder till tvång som avgjorde hur många av de boende som blev 

föremål för fysiska restriktioner, på ett boende var många fastspända på ett 

annat nästan ingen. Detta trots att behoven och riskerna var likartade. Mer-

parten av allt detta fastspännande sker utan stöd i svensk lag och borde 

därför kunna karaktäriseras som olaga frihetsberövande. Det är i dagsläget 

tillåtet att spänna fast en person med dennes samtycke, exempelvis någon 

som är rädd för att tippa ur rullstolen, och man kan sätta in tvångsmedel i 

ett läge där den enskildes hälsa är i akut fara. Men att utan medgivande sätta 

                                                           

40 Dessa förhållanden gällde för tio år sedan och kan ha förbättrats. En poäng är dock att användandet av tvångsmedel aldrig väckt någon 

allmän upprördhet. 
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ett brickbord på fru Olssons rullstol för att hindra att hon irrar omkring i 

korridorerna, eller att spänna ett bälte runt midjan för att inte herr Olsson 

ska ramla och bryta lårbenshalsen, det verkar i dagsläget vara olagligt. Både 

med och utan läkares ordination. Ändå är det vanligt. Lagstiftaren håller på 

att se över denna komplicerade fråga, man har presenterat en omfattande 

utredning enligt vilken det i vart fall ska bli tillåtet att under vissa omstän-

digheter spänna fast herr Olsson för att undvika fallskador (SOU 2006:110, 

s. 287).  

Inget tyder på att polis och åklagare systematiskt ägnar sig åt att lagföra alla 

dem som gör sig skyldiga till olaga frihetsberövande. Skälet är naturligtvis 

att tvångsåtgärderna sker av omtanke om den enskilde, kanske för att und-

vika skada. Det är i hög grad en fråga om skyddsåtgärder. Ofta är både 

personal och anhöriga överens om tvångets nödvändighet. Här står vi alltså 

inför en moral där en särskild typ av ‖våld‖ mot förvirrade och sårbara 

åldringar rättfärdigas eller ursäktas. Med denna moral skapas samtidigt en 

glidning i vad man kan tillåta sig i den goda sakens namn. Representanter 

för tillsynsmyndigheter som jag pratat med har berättat att man på vissa 

äldreboenden låser in de boende på rummen för att de inte ska springa in 

till varandra på nätterna. Men man formulerar det inte som att man låser in, 

utan som att man låser ‖om‖, dvs. som en handling av omsorg (Jönson 

2006). Utan att driva liknelsen för långt vill jag påminna om hur barnaga 

legitimerats av många föräldrar som utövade agan, nämligen som en hand-

ling av kärlek och omsorg gentemot barnet. I vissa fall tog man kanske i 

‖för hårt‖. Men det hela skedde för barnets eget bästa, menade man. 

Och nu kommer min fråga: Vad skulle hända om vi bjöd in polis och åkla-

gare till äldrevårdens vardag? Borde vi göra detta? Ett rättsfall från 2005 

manar till eftertanke. En vikarie vid ett äldreboende i Mellansverige lindade 

en livrem omkring fötterna på en man som låg i sin säng för att denne inte 

skulle vandra omkring så mycket. Vikarien berättade också för en kollega 

om vad han gjort. Hon lossade remmen, tillrättavisade vikarien och anmäl-

de det inträffade. Omsorgstagarens ben var ihoplindade omkring tio minu-

ter. Detta fall hamnade hos åklagaren som väckte åtal. Den anställde döm-

des för olaga frihetsberövande till ett års fängelse. Tingsrätten menade att 
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det var särskilt allvarligt att frihetsberövandet ‖riktats mot en helt försvarslös 

människa som varit under samhällelig omsorg från en person som varit satt 

att handha omsorgen‖. Observera skiftet av moralpaket. Vikariens invänd-

ning att han inte fått någon introduktion och inte haft klart för sig att det 

han gjort var förbjudet avfärdades av tingsrätten: ‖Vidare måste rimligen av 

envar kunna krävas insikt i att man inte får binda andra annat än i extrema 

undantagsfall, exempelvis då nöd föreligger, eller med stöd av lag.‖ (jfr 

Holmqvist, 1997) Hovrätten ändrade senare påföljden till villkorlig dom, 

med hänvisning till en osäkerhet omkring hur länge offrets fötter egentligen 

hade varit bundna och att det inte var fastslaget att offret lidit skada. Men 

ändå, olaga frihetsberövande lydde domen. Vad exemplet illustrerar är ett 

‖moraliskt hopp‖, där en handling som med hänvisning till det svåra 

vårdarbetet skulle ha kunnat beskrivas som ‖över gränsen men möjligen 

begriplig‖, istället bedömdes utifrån ett annat moralpaket.  

Vad skulle hända om vi valde att tänka på användningen av fysiska restrik-

tioner inom särskilda boenden som ett fall av strukturellt våld, riktat mot 

den särskilda kategorin ‖de äldre‖? Om så många som var fjärde boende 

blir föremål för detta våld så handlar det ju om 25 000 personer. Nu kan 

man hävda att många av dessa personer behöver fysiska begränsningsåtgär-

der eftersom alternativet vore medicinering. Men resonerar vi så i andra 

sammanhang? Att eftersom många behöver spännas fast så är det inte så 

farligt om en del andra (dvs. många tusen) åker med på köpet? Och var 

finns nollvisionen? Den intressanta forskningsfrågan är varför den moralis-

ka upprördheten över dessa missförhållanden är så liten, varför tvångsåt-

gärderna rent av inte betraktas som missförhållanden överhuvudtaget. Ett 

möjligt svar är alltså att det i dagsläget saknas ett ‖vi äldre‖ som i debatten 

talar för de personer som återfinns på särskilda boenden såsom inkluderade 

i samma ideologiska ‖vi‖.  

Tänk om merparten av omsorgstagarna på äldreboenden var helt friska och 

bodde hemma sex månader om året. En debatt om tvång inom äldrevården 

skulle då se ganska annorlunda ut, eftersom en del debattörer skulle hänvisa 

till sin erfarenhet av att vara omsorgstagare och till sina medborgerliga rät-

tigheter. I dagsläget har ju både personal, verksamhetsansvariga och anhöri-
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ga ett intresse av att omsorgstagare inte skadar sig, och det finns alltså inte 

någon tydlig part som lägger tyngd bakom autonomikravet som en fråga 

om kränkningar av ‖våra medborgerliga rättigheter‖. Kanske skulle det 

bildas en ny patient/handikapporganisation som krävde en radikal omlägg-

ning av äldrevården, med hänvisning till de villkor som gäller för andra 

funktionshindrade grupper eller de villkor som gäller för dem själva under 

den friska sexmånadersperioden i hemmet. Detta kommer emellertid inte 

att hända. Så vem ska föra kampen med slagorden ‖vi spänns fast‖ och ‖vi 

vill komma loss‖? Är det enbart den som spänns fast som kan klaga? Åter-

igen kan ett exempel från ett annat sammanhang ge en belysning av frågan. 

I en diskussionsgrupp som Gamson (1992) studerade kom frågan om posi-

tiv särbehandling av minoriteter upp till debatt. En kvinna av afroameri-

kanskt ursprung menade att ‖vitas‖ klagomål om att positiv särbehandling 

skulle vara orättvist klingade falskt och uttryckte detta ungefär så här: När 

vi såldes som slavar såg jag inte till de som pratar om orättvisor nu. Kvin-

nans erfarenhet av slaveriet var givetvis inte personlig, men den kollektiva 

identitet hon utvecklade inbegrep ett historiskt skeende, såsom den ofta gör 

när företrädare för olika grupper pratar om kränkningar ‖vi‖ utsatts för. Vi 

var förslavade! Vi tvingades anpassa oss. Vi sorterades bort. Poängen är att 

ett ‖vi‖ är möjligt att utsträcka bortom den personliga erfarenheten och det 

är just detta som behöver göras i diskussionen om äldreomsorgen. Vi äldre 

spänns fast! 

Skillnaden mellan yngre och äldre med funktionshinder 

I dag föreligger det en åldersbaserad ojämlikhet i fråga om rätten att erhålla 

stöd, hjälp, service, vård eller vad man vill kalla det. Personer i yngre åldrar 

som har omfattande funktionshinder kan få hjälp enligt LSS (1993:387) och 

LASS (1993:389), de har enkelt uttryckt en starkare rätt till en mer omfat-

tande hjälp jämfört med de äldre. För personer som fyllt 65 år regleras be-

hovet av hjälp i den mer service- och målorienterade Socialtjänstlagen 

(2001:453), såvida inte behovet uppstått i yngre ålder. Då kan man numera 

erhålla fortsatt (men inte utökad) hjälp enligt de förstnämnda lagarna. Men 

den person vars funktionshinder uppstår efter 65 år är en andra klassens 
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medborgare i fråga om rätten till samhälleligt stöd. En genomgång av fö-

rarbetena till dagens handikapplagstiftning visar att de tankar om lika rätt 

och fullgott medborgarskap som underbyggde förbättringarna för funk-

tionshindrade medborgare i hög grad relaterade till och bekräftade ett ål-

dersskiktat livslopp. Handikappkommittén fokuserade barn, unga och 

‖vuxna‖ och avgränsade sin målgrupp från personer vars funktionsnedsätt-

ningar sammanhänger med ‖naturligt åldrande‖ (SOU 1990:19, s. 72; SOU 

1991:46, s. 142–143). Vad är naturligt åldrande? Troligen kommer vi i fram-

tiden ha upptäckt att en del av det vi idag kallar naturligt åldrande i själva 

verket är specifika sjukdomar. Och varför förväntas människor acceptera 

en svårare och sämre situation bara för att ett funktionshinder anses ha 

orsakats av naturligt åldrande? Är det inte hjälpbehovet som ska styra? I sitt 

delbetänkande ‖Handikapp, välfärd, rättvisa‖ (SOU 1991:46, s. 143) förde 

Handikapputredningen ett resonemang om åldersbaserade jämförelser som 

synes avgörande för 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.‖ Det var alltså i förhållande 

till sina åldersgelikar som villkoren för medlemmarna i utredningens mål-

grupp skulle jämföras. I den efterföljande propositionen (1992/93:159, s. 

178) uttrycktes detta som att ‖jämförelser ska göras med den livsföring som 

kan anses normal för personer i samma ålder‖. Det betyder att vårt samhäl-

le stereotypt utgår från att medborgare i ‖aktiv ålder‖ har andra behov än 

äldre medborgare och att de därför ska ha en starkare rätt till hjälpinsatser. 

Den yngre medborgarens normala liv anses vara annorlunda, med påföljden 

att äldre ges en underordnad ställning. Äldreomsorgen används t.o.m. som 

negativ kontrast till den samhälleliga service som yngre medborgare med 

omfattande funktionshinder ska få del av: ‖Socialstyrelsen har konstaterat 

att personlig assistans i vissa kommuner fortfarande präglas av hemtjäns-

tens värderingar och arbetsförutsättningar, vilket motverkar lagstiftningens 

intentioner om kontinuitet, flexibilitet och valfrihet‖ (Larsson & Larsson 

2004, s. 26). Kammarrätten i Jönköping har skrivit följande i prövningen av 

rätten till ledsagarservice för en yngre person som önskat resa till Danmark: 
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‖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 till att A.H. var i en ‖aktiv 

ålder‖ (RÅ 2003 ref. 79).41 Rimligen menar man därmed att äldre personer 

inte befinner sig i en ‖aktiv‖ ålder och därför har mindre behov av en resa 

till Danmark. Det är ett ganska intressant ställningstagande, i så fall. 

Liknande resonemang om åldersskillnader har jag stött på i diskussioner 

med forskare, praktiker och politiker inom äldre- och handikappverksam-

het. På ett stereotypt sätt framförs åsikten att äldre omsorgstagare inte är 

intresserade av att gå på bio, resa eller utöva någon av de aktiviteter som 

brukar nämnas som normala i diskussioner om yngre funktionshindrade 

personers livsvillkor. Visst kan dessa skillnader finnas, men vet vi verkligen 

att det gäller alla äldre? Och hur vet vi att ett bristande intresse inte avspeg-

lar omgivningens attityder om vad som är passande för den som är äldre 

och funktionshindrad? Har inte samma typ av argumentation tidigare förts 

om kvinnors intresse av att rösta och arbeta? Den analys om stereotypa 

föreställningar och samhälleliga attityder som är så väl etablerad i debatter 

om klass, kön och etnicitet har flugit ut genom fönstret så fort diskussionen 

rör äldre. Varför tänker vi oss att man som äldre ska acceptera en slags 

‖naturlig‖ försämring av livsvillkoren som en följeslagare till en försämring 

av hälsan?  

En orsak till den åldersskillnad jag beskrivit ovan tycks vara att frågan om 

yngre funktionshindrades behov och rättigheter har laddats upp av ideolo-

giska resonemang som varit frånvarande eller nedtonade för den äldre 

gruppen. I första hand skulle därför den del av den svenska handikapprö-

relsen som benämns Independent Living-rörelsen kunna utgöra förebilden 

vid utvecklandet av ett anti-diskrimineringsperspektiv. Rörelsen har med en 

militant amerikansk aktivism som förebild krävt att samhället ska förändras 

för att möjliggöra att personer med funktionshinder får samma möjligheter 

som andra medborgare att leva ett normalt liv (www.stil.se). Man har drivit 

                                                           

41 Den person som ansökte om ledsagare betalade däremot sin egen utlandsresa själv. 
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en oberoende- och självhjälpsideologi som framställt möjliggörandet av de 

funktionshindrades ‖normalisering‖ som en fråga om medborgerliga rättig-

heter. Med normalisering avses här möjligheten att leva under samma vill-

kor och med samma standard som personer utan funktionshinder. Man har 

i Sverige liksom internationellt formulerat sitt arbete som en kamp mot 

‖avhumanisering‖ och drivit krav om en anti-diskrimineringslagstiftning 

(Trägårdh 1999).42 Den ideologiska uppladdningen har fått konsekvenser 

för hur diskussionen om funktionshinder förs inom forskning och myndig-

heter. Medan en konferens om äldreomsorg brukar handla om att de äldre 

blir fler, att samhällets kostnader ökar, om omsorgens brister och omsorgs-

personalens villkor, handlar en konferens om funktionshinder i högre grad 

om medborgarskap, rättigheter, samhällelig inkludering, diskriminering och 

inte minst om handikapprörelsens utveckling och inflytande. 

Isärhållande och underordning 

Det finns ‖naturliga‖ åldersskillnader som kan motivera särbehandling av 

grupper och individer. Samtidigt gör just förekomsten av dessa ‖naturliga‖ 

åldersskillnader det möjligt att dölja och försvara ålderism (Bytheway, 

1995). Isärhållande och underordning har ju visat sig vara fundamentala 

mekanismer när andra maktordningar och fall av diskriminering diskuterats 

(Levin & Levin, 1980). Att äldre konstrueras som annorlunda blir uppen-

bart vid en läsning av Diskrimineringskommitténs omfattande slutbetän-

kande från 2006. Kommittén definierar direkt diskriminering som fall där 

‖någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 

har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om miss-

gynnandet har samband med kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder‖ 

(SOU 2006:22, s. 27). Samtidigt gör kommittén ingen stor sak av de före-

kommande skillnaderna i rättigheter för funktionshindrade personer under 

                                                           

42 Resonemangen handlar här om den ideologiska uppladdningen. I praktiken finns det stora 

problem i implementeringen av handikapplagstiftningen, inte minst tycks de psykiskt funk-

tionshindrade medborgarnas situation vara svår. 



205 

  

och över 65 år. Skillnaden uppmärksammas i ett kort stycke inom ramen 

för en diskussion om socialtjänsten, men Diskrimineringskommittén kon-

kluderar: ‖Vi föreslår således inte att diskrimineringsgrunden ålder skall 

erhålla skydd inom socialtjänsten m.m. Vi nöjer oss med att konstatera att 

det bör genomföras en fördjupad undersökning för att kunna bedöma i 

vilken utsträckning behov av sådant skydd finns‖ (s. 527). Här tycks något 

slags resonemang ha kommit i bruk, om varför skillnader mellan ålders-

gruppers behov och rättigheter inte är diskriminering. Det verkar som att 

situationen för äldre och yngre inte anses vara jämförbar i lagstiftningens 

mening. Varför inte? Handlar det om samhällsekonomin, fastän detta inte 

sägs rent ut? Vi har inte råd att inkludera de äldre i diskrimineringslagstift-

ningen annat än när det handlar om att pigga 65-åringar ska kunna jobba 

längre. Eller handlar det om att äldre med behov av samhällets stöd helt 

enkelt betraktas som ojämförbara relativt yngre? För att de är nästan döda?  

Hattbytet 

I det här kapitlet har jag efterlyst ett perspektiv om ålderism och medbor-

garskap, som jag menar kan tillföra vår syn på äldreomsorgen nya dimen-

sioner. Och jag har efterlyst aktörer som driver denna fråga. Här står vi inför 

en svårighet, det är nämligen inte enkelt för äldre att träda in och ta plats 

som anspråksformulerare. Som jämförelse drivs frågor om hur diskrimine-

ring drabbar personer utifrån kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell 

läggning i hög grad av forskare och aktivister vid universiteten och från den 

arenan är äldre i mångt och mycket utestängda. Så i avvaktan på att aktörer 

som definierar sig som ‖vi äldre‖ kommer in på arenan och puttar ut yngre 

forskare som jag själv, ska jag föreslå utvecklandet av en analytisk teknik 

som kan användas av såväl gammal som ung. Denna bygger på min erfa-

renhet av att prata om denna fråga och mötas av motstånd relativt det per-

spektiv jag förespråkar. Mitt antagande är att en grundbult inom ålderismen 

är konstruktionen av äldre och äldreomsorg som annorlunda. Den uppmärk-

samme läsaren har säkert noterat att denna text bygger på en mängd jämfö-

relser, för ålderismen döljer sig så väl att vi inte ser den förrän vi skakas om 

lite av jämförbara exempel. Att byta hatt innebär att man först erkänner mot-



206 

  

partens argument som relevanta, men därefter försöker prova ut ett motar-

gument som hämtas från något annat sammanhang.  

Ett exempel från texten utgör argumentet att äldre på särskilda boenden 

faktiskt inte har samma intressen som yngre och därför är det inte aktuellt 

att diskutera resor, besök på bio, konserter eller idrottsevenemang för den 

kategorin. Först kommer erkännandet: Så kan det absolut vara. Därefter föl-

jer försöket att introducera en jämförelse: Men känner vi inte igen argumenta-

tionen från motståndet mot kvinnors rösträtt, dvs. att kvinnor helt enkelt 

inte är intresserade av politik? Kan inte ointresset i vissa fall stå för att indi-

viden sänkt målen utifrån förväntningar och möjligheter? I det här fallet 

står den andra hatten för de resonemang som förs utifrån ett anti-

diskrimineringsprespektiv.  

Här kommer exempel nummer två. Jag undrar varför omsorgspersonalens 

arbetsvillkor blir en så central fråga när äldreomsorgen diskuteras och jag 

antyder därmed att denna problemkonstruktion döljer eller konkurrerar ut 

de resonemang om ålderism jag efterlyser. Invändningen är given: Så du me-

nar att personalen inte är en part i detta? Alla vi – här finns det definitivt ett 

‖vi‖ – lågavlönade kvinnor. Ge oss bättre villkor så kan vi ge de gamla en 

god omsorg. Det är lösningen!  Först kommer erkännandet: Det har du gi-

vetvis rätt i, personalens situation ska inte hamna i skymundan. Därefter 

följer försöket att introducera en jämförelse: Men har du tänkt på hur annor-

lunda vi resonerar om yngre personer med funktionshinder? Ge personalen 

bättre villkor så att de kan ge de funktionshindrade ett gott stöd. Jag ser 

framför mig handikappaktivister som säger att detta handlar inte om era 

arbetsvillkor utan om vårt medborgerliga värde! 

Exempel nummer tre: Men alla äldre är inte skröpliga och många äldre har 

det väldigt gott ställt, så hur kan du då prata om ålderism? Erkännandet och 

hattbytet: Ja, det är sant och det kan ses som en svaghet i resonemanget. Men 

har du tänkt på att samma svaghet inte hindrar professorer och statsråd 

från att prata om ‖vi invandrare‖ eller ‖vi kvinnor‖ som diskriminerade? 

Om en kvinnlig forskare pratar om könsdiskriminering och underordning, 
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verkar det då rimligt att hänvisa till att många män utan utbildning har det 

värre? 

Exempel nummer fyra: Men svensk äldreomsorg är ju mycket bättre än den 

omsorg som ges i de flesta andra länder, så vad menar du med missförhål-

landen? Erkännandet och hattbytet: Ja, du har rätt i det svensk äldreomsorg är 

en av världens bästa, men i vilka andra sammanhang avfärdar vi krav om 

förbättringar genom internationella jämförelser av det slaget? Det svenska 

samhället är världsledande på jämlikhet mellan könen så kom inte och tala 

om könsdiskriminering. Är det ett rimligare argument? I Sverige är homo-

sexuella medborgares rättigheter bättre tillgodosedda än på många andra 

håll, så skräm inte upp de homosexuella med prat om missförhållanden. 

Funktionshindrade i Sverige har det ändå fantastiskt bra om man jämför 

med situationen på många andra platser i världen. Tycker du att de jämfö-

relserna oftare borde användas? Om inte, varför är äldre så annorlunda? 

Ett perspektiv om ålderism och medborgarskap skulle givetvis föra med sig 

bekymmer, exempelvis finns det en risk att förekomsten av ojämlikhet 

övertolkas, sådana anklagelser förekommer ju i frågan om rasism och köns-

diskriminering. Trots det menar jag att perspektivet borde prövas. Och det 

måste förr eller senare utvecklas av aktivister som själva är äldre och som 

kan säga: ‖Se! Det här bevisar att vi äldre behandlas som andra klassens 

medborgare. Ni stämplar oss som annorlunda och diskriminerar oss!‖ Eller 

varför inte: ‖Äldreomsorgens missförhållanden är uttryck för ett förtryck i 

olika former, som samhället utövar mot oss äldre.‖ 
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