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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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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.    
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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).  



25 

  

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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Bröst och ålder – om den första behån och patetiska 

urringningar  

 

Therése Persson 

 

Lena: /…/ jag kommer ihåg att det första som hände var att 

bröstvårtorna blev större och jag tyckte det var så jävla pinsamt. 

Innan liksom brösten växte ut så blev vårtorna större. Och jag 

tyckte det var så pinsamt så jag tog tejp och tejpade in dom! (både 

Lena och jag börjar skratta) För dom syntes liksom under tröjan. 

 

Citatet ovan kommer från en intervju med Lena om kropp, ålder och 

kvinnlighet. I en annan intervju berättar Riita att kvinnor inte ska försöka 

dölja sin ålder, men säger samtidigt att de inte bör visa upp sig i djupa ur-

ringningar när de blivit lite äldre. Hur kommer det sig att Lena tejpar sina 

växande unga bröst och hur kan man förstå Riitas beskrivning av äldre 

kvinnors bröst som något som bör döljas?  

I det här kapitlet kommer jag att använda bröst som en ingång att närma 

mig frågor som rör ålder och livsförlopp. Texten är organiserad i två delar 

där den första behandlar de unga, utväxande bröst som Lena talar om här 

och som snart ska komma att stoppas in i sitt alldeles egna klädesplagg – 

behån – för första gången. Den andra delen handlar om de bröst som Riita 

nämner som inte längre anses passande att delvis blotta i urringningar. Re-

sonemangen utgår ifrån vad Lena, Riita och nio andra personer berättar om 

bröst, ålder, kropp, urringningar och behå vid ett antal samtalsintervjuer.2 

Personerna är i olika åldrar – mellan sex och 57 år – och de har skiftande 

bakgrund, inte minst vad gäller erfarenhet som knyter an till bröst. 

                                                           

2 Intervjuerna utgör en del av underlaget för min pågående avhandling. Delar av de diskus-

sioner som förs här kan återfinnas i ett tidigare konferensbidrag (vid ACSIS konferens Inter 

2007) samt i den kommande avhandlingen. 
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Del I: Att bli med bröst  

När Lena, så här sett i backspegeln som 48-åring, berättar om sitt knep att 

försöka dölja de framväxande brösten med hjälp av tejp så skrattar hon 

hjärtligt. Då, någon gång i tonåren kändes nog skrattet mer avlägset och det 

hela var mest pinsamt. Att brösten växer fram är ett kroppsligt fenomen, 

men också något vi tolkar och förstår på olika sätt. Vi blir med bröst. 

Tankar kring framväxandet av brösten relaterar till föreställningar om ålder 

och kvinnlighet, kvinnligt åldrande och livsförlopp. Idéer om vad som an-

ses vara naturligt eller onaturligt för åldern blir närvarande här. Den lilla 

utbuktningen under tröjan, som Lena berättar om, blir begriplig i förhållan-

de till kulturella förväntningar på vad som ska hända med kvinnokroppen i 

olika åldrar. Det förväntas att kroppen ska förändras under tonår och pu-

bertet med exempelvis menstruation och att brösten börjar växa. Fantasier 

och föreställningar kring den typen av förändringar kan medföra att den 

unga kvinnokroppen betraktas och uppfattas på ett nytt sätt av både av 

omvärlden och av den unga kvinnan. Det kan upplevas på skilda sätt; allt 

ifrån irriterande, pinsamt, upphetsande, konstigt, skrämmande till att gå en 

likgiltigt förbi. Olivia, som är tolv år, uttrycker en längtan, men inte odelad, 

om att brösten ska växa snabbare och bli större. Saga, Kajsa och Amanda 

tjatar förgäves på sina föräldrar om att få sätta på sig bikiniöverdel när de 

ska gå för att bada. De är sex och sju år. 

Den första behån 

Lena fortsätter att berätta om hur det, trots att det var pinsamt, också var 

positivt att få bröst och att köpa sin första behå: ‖Men sen, sen så ville man 

ju ha bröst också så det var ju lite kul att köpa första behån och så där fast 

man egentligen inte hade så mycket att ha i den.‖ Lenas känsla av att det var 

något pinsamt och samtidigt något roligt i att få bröst pekar mot att både 

brösten och att växa och bli äldre kan ha dubbelbottnade innebörder. Den-

na kluvna upplevelse framkommer också i Nordiska museets frågelista om 

bröst och behå där meddelare vittnar om hur den positiva erfarenheten av 

att få bröst delas av att det kan vara skrämmande med pojkars och mäns 

sätt att betrakta och kommentera brösten (eller till och med tafsa på dem) 
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(Roos Björklund 2005). Bröst är en sexuellt laddad kroppsdel i vår del av 

världen (Yalom 1999). 

De intervjuades berättelser och sätt att framställa bröst följer till viss del ett 

slags föreställt schema över livet och livsfaserna, ett kulturellt normerat 

livsförlopp där våra liv bör innehålla vissa ingredienser i de olika åldrarna 

för att anses vara normalt och önskvärt. Det ansluter till åldersnormer för 

hur man bör vara, se ut eller bete sig i en viss ålder, samt till antaganden om 

hur livet bör gestalta sig i olika åldrar eller i vilken ordning saker bör ske 

(Blaakilde 2007; Hockey & James 2003). På ett mer övergripande plan kan 

man tala om en åldersordning vilken bland annat innefattar sådana sociala 

och kulturella normer och förväntningar på människor i olika åldrar. En 

åldersordning kan ta sig uttryck i olika former av åldersdiskriminering (Kre-

kula, Närvänen & Näsman 2005). Samtida kulturella idéer om ålder är väl-

försedda med normer för vad som passar sig eller inte passar sig och vad 

som förväntas av människor i olika åldrar (Ehn 2007, s. 214). Dessa för-

väntningar och normer är könade, de ser olika ut beroende på om de riktas 

till en man eller till en kvinna i en viss ålder (Woodward 1999; Närvänen 

2004). Det finns vissa hegemoniska modeller över hur vi människor bör 

leva våra liv och vad som bör ingå i de olika skedena i livet – när det anses 

åldersadekvat att skaffa barn eller sluta arbeta exempelvis (Hockey & James 

2003:84; Woodward 1999). Dessa föreställningar inbegriper även kropp och 

sexualitet. 

Om brösten växer fram lite för tidigt enligt de sociala förväntningarna på 

hur kvinnokroppen bör förändras i olika åldrar kan det upplevas som pin-

samt och något man helst vill gömma. Växer de fram senare än detta ål-

dersschema kan det också förstås på ett negativt sätt och då vill man kanske 

dölja att det inte finns något där. Fatima, som är 34 år idag, är trött på in-

läggen i behån som luktar svett, skumgummikuddarna i bikinin som hon i 

smyg försöker pressa vattnet ur och hålla på plats så att ingen ska se. Hon 

minns hur killarnas blickar sökte sig ner i urringningen på de jämnåriga 

kompisarna, medan hon själv väntade och väntade på att de egna brösten 

skulle börja växa. 
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Det socialt förväntade livsförloppet kan fungera som en jämförelsepunkt i 

livet, något man mäter sina egna erfarenheter gentemot. Ligger jag efter 

eller före vad som förväntas av någon i min ålder? Föreställningar om vad 

som är normalt för åldern aktualiseras. Bröstutvecklingen kan uppfattas 

som sen eller tidig i jämförelse med föreställningar om hur det borde vara, 

vad som är en lyckad och önskvärd brösttillväxt.  

Lenas formulering ovan om att man ville få bröst och att det var kul att 

köpa sin första behå ‖fast man egentligen inte hade så mycket att ha i den‖ 

beskriver ett användande av behå långt ifrån det som den ofta förknippas 

med: att hålla upp, formge och stödja en faktisk byst. Lenas anledningar att 

börja använda behå utan att ha så mycket att fylla den med, och att tycka 

det var kul, kan förstås vara många och kanske också motstridiga. Men utan 

att spekulera kring eventuella intentioner bakom ett användande av behå 

kan man konstatera att när en kroppsdel kläs på döljs den under tyget, men 

den blir samtidigt markerad och färglagd. Det kan betraktas som en dubbel 

handling med syfte att täcka och framhäva på samma gång. Några som har 

undersökt hur ett täckande av något samtidigt kan framhäva och synliggöra 

detsamma är konstnärsparet Christo och Jeanne-Claude som genom att klä 

in byggnader, broar, träd och annat i sina olika konstprojekt gör att vi ser 

trädet, bron, byggnaden och lägger märke till dem. När de paketerar in 

exempelvis Pont Neuf i Paris eller riksdagshuset i Berlin i tyg förändrar de 

miljön och arkitekturen, men de gör också något med vårt seende.3 På 

samma sätt skulle ett inklädande av brösten kunna sägas fungera. Döljandet 

kan leda till att man faktiskt blir varse det som finns bakom tyget.  

Det finns också en erotiserande dimension inbäddad i själva beslöjandet av 

brösten (Yalom 1999). Det skulle också kunna vara en förklaring till varför 

Saga, Amanda och Kajsas föräldrar inte låter dem använda den efterlängta-

de överdelen till badbyxorna. Flickorna berättar hur de just på grund av sin 

ålder måste nöja sig med sina badbyxor tills de blir lite äldre – kanske tio, 

tänker de, eller när de blir tonåringar.  

                                                           

3 http://christojeanneclaude.net 
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Bröst är en stark symbol för kvinnlighet (Yalom 1999). Bröst beskrivs ofta i 

berättelserna som något man gärna framhäver och visar, som något man 

använder för att accentuera kvinnlighet. Rebecca, som är 56 år, beskriver ett 

par ‖tuttar‖ som hon har fyndat billigt och som hon använder tillsammans 

med bland annat läppstift och peruker som estetiska markörer för kvinnlig-

het. Bröstet står också för reproduktion och amning, men dess existentiella 

dimension handlar inte enbart om livgivande utan bröst kan också innefatta 

ett hot om tumörer och död (Yalom 1999). Det kan också uppfattas som 

något hotfullt mot kvinnligheten. 29-åriga Elin berättar hur hennes erfaren-

heter av bröstcancer har fått henne att känna sig ‖mindre som kvinna‖.4 

Bröstet beskrivs ibland som något som bedöms kritiskt i kärleksrelationer 

och som skapar osäkerhet och frågor om man duger. Fast lika ofta beskrivs 

bröstet som något som bara är. I samtalen träder det symbolladdade kvin-

nobröstet in på olika sätt. Ett återkommande tema är det om den första 

behån. Genom personernas skilda erfarenheter och eftersom de intervjuade 

dels är i olika åldrar i dag och dels har varit i olika åldrar vid olika historiska 

tidpunkter blir det en komplex bild av behå och bröst som växer fram i 

intervjuerna. 

Föränderliga föreställningar 

De sociala förväntningarna på att skaffa behå ser givetvis olika ut i olika 

tider. Vilken historisk kontext man har som tolkningsram till ett framväx-

ande av bröst eller användande av behå påverkar när, hur eller huruvida det 

alls förväntas. Riita berättar hur svårt det var att hitta en ‖lite finare behå‖ 

när det var ett behålöst ideal som gällde. Hon var 18 år 1968 och minns att 

hon tyckte behåvarianterna som fanns att tillgå under den tid hon samman-

fattar som ‖Flower Power‖ mest liknade ‖strumpor‖ och hon längtade efter 

något finare: ‖Då när jag kunde vara som vackrast då var det inte mode‖, 

                                                           

4 Bröstcancer som ett hot inte bara mot livet utan mot kvinnligheten är något som tas upp 

mer utförligt i annan litteratur, ett exempel är den diskussion Renita Sörensdotter (2000) för 

i sin uppsats Kvinnobröst och kvinnlighet – om bröstens symboliska betydelse vid bröstcancer, men tankar 

som aktualiseras av bröstcancer spänner förstås över vidare frågor än så (se exempelvis vad 

tio kvinnor skriver om sina egna erfarenheter av detta i boken Förändringar, 2000). 
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säger Riita när hon blickar tillbaka på den tiden idag som 57-åring. Här 

skärs föreställningar om kvinnlighet, ålder och kropp med denna specifika 

(och något mytomspunna) historiska tid. Mode och utseendeideal skiftar 

över tid och så gör också föreställningar om hur flickor och kvinnor är eller 

borde vara och se ut i olika åldrar.  

Man kan i anslutning till det nämna några bröst- och behåideal som har 

framträtt tydligt genom historien. Vi har exempelvis 1920-talets plattbrös-

tade kvinnoideal med behåvarianter som till och med kallades för bröstplat-

tare, de strutliknande bröst som behån skapade på 1940-talet, 1950-talets 

storbystiga mode och 1970-talets mjukisbehå, som Riita talar om som inte 

bara liknade strumpor utan till och med var tillverkad av en strumphäl 

(Roos Björklund 2005).  

Även om behån är ett plagg framförallt från det tjugonde århundradet som 

kom på modet först under 1900-talets andra decennium har den sina före-

gångare i uppfinningsrika varianter som snörliv, korsetter, reformliv, bröst-

band med mera genom vilka brösten har lindats, snörjts, lyfts upp och for-

mats utifrån det kvinnoideal som gäller för stunden (Roos Björklund 2005; 

Yalom 1999). Hur behån förs fram på marknaden kan vara åldersdifferenti-

erande. Till tonårsflickor lanserades ‖den mjuka behån‖ och till äldre kvin-

nor ‖den stödjande behån‖ då plagget introducerades kommersiellt (Yalom 

1999). Formuleringarna skapar olika bilder av yngre respektive äldre kvin-

nors bröst. Också en snabb titt in i en underklädesbutik idag berättar något 

om hur färg, material, storlek och form på behåutbudet varierar beroende 

av till vilken åldersgrupp man vänder sig.5 

Vad som finns att tillgå på marknaden förändras och förskjuts över tid. Nya 

plagg dyker upp (ibland samma plagg i nyare tappning) och erbjuder nya, 

eller nygamla, sätt att forma kroppen. Binders är brösthållarens släkting, 

men samtidigt på sätt och vis dess motsats. Den används i syfte att binda 

och dölja brösten. För Kim, som är 24 år och i görningen med ett könsbyte, 

                                                           

5 Kläder överhuvudtaget, inte enbart behån, relaterar till normerande föreställningar om 

ålder – något som Julia Twigg (2007) diskuterar i sin artikel Clothing, age and the body. 
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står brösten i vägen i ett skapande och upprätthållande av manlighet och i 

det fungerar binders som ett användbart verktyg. Men Kim berättar också 

att arbetet med att gömma undan brösten i binders kan orsaka rygg- och 

nackbesvär, och ibland till och med andningssvårigheter. Detta leder tanken 

till den modetrend med hårt åtsnörda korsetter som kunde orsaka svim-

ningar, deformerade revben och allmän ohälsa som hade sin kulmen vid det 

förra sekelskiftet (Roos Björklund 2005). Precis som behån kan diskuteras 

som något som gör kroppen den sitter på kvinnlig, kan binders ha sin plats 

i ett maskulinitetsarbete. Det finns en parallell att dra mellan behå och bin-

der som handlar om att kontrollera kroppen och forma den till att på ett 

trovärdigt och attraktivt sätt kunna gestalta kön. Detta arbete kan tolkas 

som en del i en vidare disciplinering av kroppen och framförallt av kvinno-

kroppen.  

Man kan ytterligare lyfta fram de instängande, formgivande och fasthållande 

funktioner behån (som i brösthållare) har. Med behån kan brösten hållas 

under kontroll och utgör redskap att designa kvinnokroppen efter rådande 

normer (Roos Björklund 2005, Yalom 1999). Genom masstillverkningen av 

behån utvidgades det sociala obligatoriet för kvinnor att formge sina bröst i 

enlighet med gällande skönhetsideal, något som tidigare framförallt gällt 

kvinnor ur övre klasser. Användandet av behå framstår som i första hand 

ett kontrollerande av kvinnokroppen – ett maktutövande som det berömda 

brännandet av behån vittnade om (Yalom 1999). Oavsett hur många behåar 

som verkligen brändes är det legendariska behåbrännandet en seglivad be-

rättelse som är närvarande även i dag. Det refereras exempelvis bildmässigt 

till detta symboliska uppeldande av kvinnoförtryck i filmen Schreck III 

(2007). Där speglar behåbränningen hur ett gäng berömda prinsessor som 

blivit fängslade av den onde ‖Drömmis‖ överger sina begränsade roller 

som de som ska bli räddade av prinsen och istället själva tar tag i situatio-

nen och försöker befria sig.  

Att kontrollera brösten avspeglar också ett kontrollerande av den kvinnliga 

sexualiteten (Yalom 1999). Föreställningar om sexualitet följer en ålders-

ordning där den förväntas vakna vid en viss ålder för att sedan slumra till 

igen vid en annan. Vid vilken livsfas som flick- eller kvinnokroppen börjar 
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förknippas med sexualitet verkar till viss del sammanfalla med sociala för-

väntningar på att börja använda behå. När man förväntas köpa sin första 

behå kan på så vis regleras mer av rådande kulturella föreställningar om 

ålder än något slags egentligt kroppsligt behov. Behåköpet kan då förstås 

som en handling som initierar en ålder på kroppen som bär den. En sådan 

förståelse blir förstås begränsad till ett visst tidsligt, rumsligt och kulturellt 

sammanhang. Idéer och tankar omkring bröst och behå varierar utifrån 

kontexten – inte minst den historiska. Vad som anses vara normalt, snyggt, 

bra och sunt gällande bröst eller plagg förknippat med den kroppsdelen kan 

kompliceras oändligt i förhållande till tid, rum och kultur.  

Den första behån som åldersmarkör och som ritual 

Kanske skulle man kunna likna införskaffandet av den första behån vid en 

slags modern ritual som har både med ålder, kropp och kvinnlighet att göra, 

och framförallt med intersektionen däremellan. Gränsen, men också över-

gången, mellan flicka och kvinna träder fram här. Den första behån kan 

markera en slags övergångsritual, eller passagerit, där man blir något annat 

än vad man var innan.  

I övergångsritualer kan människor förflyttas från en åldersbaserad status 

eller identitet till en annan (Hockey & James 2003).6 Från flicka till kvinna 

kan vara ett exempel på en sådan förändring. Passageriter som handlar om 

ålder sker ofta med kroppen, men det är inte kroppen som är upphov till 

riten och övergången utan det är istället ritualen som gör något med krop-

pen, förändrar den och gör att den åldras. Ett exempel som Hockey & Ja-

mes (2003) tar upp är från Bemba i nordöstra Zambia där den ritual som 

gör flickor till kvinnor sker först då det finns tillräckligt många flickor som 

kan medverka i ceremonin. Det betyder att det kan finnas ett stort spann i 

flickornas eventuella kronologiska ålder eller fysiska utveckling och mog-

                                                           

6 I sin diskussion kring hur människor begriper att de själva åldras utgår Hockey & James 

(2003) bland annat från Van Gennep och resonemang om passageriter. I en övergångsritual 

får människor kroppsligen vara med om det tidsliga avståndet mellan de åldersidentiteter de 

förflyttas mellan i ritualen. 
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nad. Det kroppsliga är alltså inte vad som avgör hennes övergång från flicka 

till kvinna utan: ‖We do the rite to grow the girl‖ (citeras det i Hockey & 

James 2003, s. 26).  

Det behöver på så vis inte vara kroppen – eller kroppsliga förändringar i sig 

som exempelvis att få bröst – som initierar en ålder. Utan det är snarare de 

symboliska markeringar eller förändringar av kroppen som människor själ-

va gör i mer eller mindre ritualiserade former som gör att kroppen uppfat-

tas vara av en viss ålder. Vad händer med en ung kvinnokropp – en flick-

kropp – om man sätter på den en behå? Skulle den första behån kunna 

betraktas som en symbolisk markering på kroppen där en ny ålder initieras? 

Kanske kan man säga att man med behån som redskap faktiskt gör ålder, 

men också, och på samma gång, kvinnlighet. Om vi provar att ta den tan-

ken vidare med hjälp av Judith Butlers genusteori blir att köpa och sedan 

bära behån en performativ handling.7 Att sätta på sig en behå betraktas då 

inte som uttryck för vare sig kvinnlighet eller ålder, utan istället som en 

konstituerande handling som skapar ålder och gör kroppen som bär den 

kvinnlig – genus och åldersidentiteten blir på så vis effekter av behåbäran-

det. Att använda behå blir då en praktik som producerar ålder och kön; 

kroppen blir till som en kropp i en viss ålder och utav ett visst kön.  

                                                           

7 Hos Butler betraktas inte genus som något som finns inuti människor och sedan kommer 

till uttryck i vad de gör, säger eller hur de klär sig etc., utan det är just i själva handlingen eller 

utsagan som genus performativt blir till och får betydelser. Det handlar om ett tillfälligt 

meningsskapande, men ger sken av att utgå från en slags naturlig identitet fast förankrad 

inuti människan (Butler 1999/1990; 2005). Butlers teori rör genus, sexualitet och kropp, men 

jag låter hennes resonemang omfatta även ålder i min avhandling. 
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Del II: Det patetiska bröstet 

 

Katrin: Jag tycker det ser patetiskt ut på en fyrtioåring och det är 

som att man vill, det är så uppenbart att man vill se mycket yngre 

ut om man gör så när man är fyrtio.  

 

Katrin säger att hon tycker det är ‖snyggt‖ med kläder som är urringade 

upptill om de bärs av någon i 20-årsåldern, men att det däremot inte ser bra 

ut om man kommit upp i 40-årsåldern. En urringning knyts i Katrins reso-

nemang till ungdomlighet, eller i alla fall till åldrar yngre än 40. Katrin tycks 

använda det negativt laddade ordet patetiskt för att markera ett tydligt av-

stånd till att kvinnor i 40-årsåldern bär urringat; det är inte bara mindre 

snyggt, utan till och med patetiskt.  

Det Katrin berättar väcker frågor om hur vissa saker blir till som passande 

och andra som opassande. Att som kvinna i 40-årsåldern bära en djup ur-

ringning framställs som något opassande här. Det är inte åldersadekvat. I 

Katrins utsaga hänvisas det till normer om vad som uppfattas som accepta-

belt för kvinnor i vissa åldrar. Här blir normerande föreställningar om ålder 

närvarande. Men också, och samtidigt, normerande föreställningar om 

kvinnlighet och om kroppen. Vad som anses bra och mindre bra, eller till 

och med ‖patetiskt‖ följer både en åldersordning och en könsordning – 

samtidigt. 

Katrin beskriver hur hon tycker att 40-åringar ska klä sig, eller rättare sagt 

hur de inte ska klä sig, det vill säga de ska inte bära urringade plagg på över-

kroppen. Men vad är det då som skiljer ett urringat klädesplagg mot ett som 

inte är det? Det är beskuret längre ner och visar därför mer av det som 

finns under plagget, jämfört med ett inte urringat plagg som istället döljer 

och täcker. Kännetecknande för en urringning är att den blottar mer av hals 

och bröst på den som bär den. En urringning avslöjar mer av den nakna 

kvinnokroppen.  



40 

  

Utifrån bröstets sexuella konnotationer så blir en tänkbar tolkning att det 

samtidigt är den kvinnliga sexualiteten som ska döljas när man kommer upp 

i 40-årsåldern. Bröstet som en sexualiserad kroppsdel och symbol är inte 

något universellt utan knutet till vissa kulturella och historiska samman-

hang. Bröstets ställning som kulturellt erotiserat här kan jämföras med små 

fötter i Kina eller en fyllig stjärt i Latinamerika (Yalom 1999).  

I intervjumaterialet dyker ordet patetisk återkommande upp och inte enbart 

rörande bröst och urringningar. Det kan röra sig om en kjol som anses vara 

för kort för åldern, eller ett par byxor som uppfattas som för åtsittande för 

att passa åldern på den som bär dem. Jag förstår det som att det riskerar att 

bli patetiskt om man klär sig på ett sätt som inte stämmer överens med 

förväntningarna på hur man bör klä sig i en viss ålder. Budskapet är att man 

bör undvika att klä sig i stilar som inte överensstämmer med normen för 

den egna åldern. Det hotfullt patetiska kliver in när man bryter mot ålders-

normer kring utseende.  

Vad berättar hur vi handskas med och ser på kvinnobröstet om föreställ-

ningar och normer kring ålder, kropp och kvinnlighet? Att i urringningar 

delvis blotta bysten kan alltså anses attraktivt på en 20-åring men ‖pate-

tiskt‖ på en 40-åring. Här konstrueras skillnader mellan åldrar och mellan 

kvinnor i olika åldrar, men vad finns det för sprickor i en sådan logik? I 

följande avsnitt kommer jag att diskutera just undantagen och det som inte 

stämmer överens med de normer som kommer till uttryck i Katrins utsaga 

ovan. 

Undantagen och ett mångtydigt förhandlande 

Vid tiden för intervjun är Katrin 41 år och under vårt samtal är hon själv 

klädd i en urringad tröja. Hur kan man förstå det till synes motsägelsefulla i 

situationen: Katrins utsaga i förhållande till hennes egen klädsel? Katrins 

utsaga pekar mot föreställningar om ålder, kropp och kvinnlighet som finns 

i vår kultur. Föreställningarna är normerande och innebär sociala förvänt-

ningar på hur kvinnor i olika åldrar är och ska vara. ‖Tabun av olika slag 

reglerar tänkandet kring vad som är möjligt och tillåtet i olika åldrar‖, skri-

ver Billy Ehn när han resonerar kring kulturella idéer och normer om ålder 
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(Ehn 2007, s. 214). Här rör det sig specifikt om hur man bör klä sig som 

kvinna i en viss ålder. Avsnittet visar hur kulturella föreställningar om ålder, 

kropp och kvinnlighet, samt intersektionen däremellan, kommer till uttryck 

i Katrins berättelse. Men avsnittet visar också på hur Katrin aktivt gör något 

med dessa normerande föreställningar genom vardagliga handlingar eller 

praktiker; hur hon själv klär sig och förhåller sig till normer och förvänt-

ningar på hennes själv som 41-årig kvinna.  

Det som tydliggörs här är framförallt förhandlandet kring hur man bör se 

ut och klä sig som kvinna i 40-årsåldern. Förhandlandet framstår här som 

karakteriserat av paradoxer. Det tycks vara öppet för möjligheter att utmana 

normerna, men samtidigt också begränsat till ett visst utrymme. Det går att 

klä sig tvärt emot de normerande föreställningarna som Katrin gör genom 

sin egen urringning. Samtidigt tycks det innebära en balansgång med risken 

att passera gränsen för vad som är socialt accepterat, och då med Katrins 

ord bli ‖patetisk‖.  

 

Katrin: Men sen å andra sidan var det en annan tjej som började 

jobba hos oss ett tag, bara en period, och hon var så här lång, hon 

var lite såhär fotomodellkropp, inte en fettgnutta på kroppen och 

hade såhär jättesnygga kläder och, och hon kunde liksom ha på sej 

vad som helst och det passade henne fast hon var fyrtiofem.    

 

Det mångtydiga och motsägelsefulla förhandlande som diskuteras ovan får 

ytterligare kontur av att Katrin under intervjun berättar om en kollega med 

‖fotomodellkropp‖ som kan ha på sig vad som helst, även urringat, trots att 

hon är över 40. Den 45-åriga kvinnliga kollegan blir inte patetisk utan ‖det 

passade henne fast hon var fyrtiofem‖. Det lilla ordet fast markerar här att 

kollegan är ett undantag från regeln att det inte passar 45-åriga kvinnor att 

ha på sig vad som helst. Det tyder på att kopplingen 40+ och urringat inte 

gör det givet patetiskt utan att det finns kvinnokroppar som fyllt 40 år och 

mer som kan undkomma benämningen patetisk trots djupa dekolletage. 

Vissa slags kvinnokroppar lyckas passera gränsen för det som annars inte 

anses vara åldersadekvat för kvinnor över 40 och uppfattas snarare attrakti-
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va än patetiska. Det finns möjlighet att tolka och förstå intervjupersonernas 

utsagor om undantagen från ålders- och könsnormer på skilda sätt.8 

Bröst och ålder – om den första behån och patetiska urringningar  

Att lyssna till berättelserna blir ett sätt att vandra mellan olika sammanhang 

som bröstet befinner sig i och som samtliga ger olika förutsättningar för 

hur bröstet blir begripligt och meningsfullt just där. Det framgår att bröst 

kan vara en kroppsdel som vi människor gör en massa saker med. Men vad 

vi gör tycks variera under livets gång och i förhållande till ålder. Intervju-

personerna formar, använder och ser på brösten på en rad olika sätt genom 

livet. I olika skeden i livet verkar bröstet ges olika betydelser.  

Intervjupersonerna berättar exempelvis om normer för hur brösten gärna 

får (eller till och med bör) vara helt avklädda när man är barn, tillåts blottas 

i djupa urringningar i förhållande till ungdomlighet, för att sedan i 40-

årsåldern omförhandlas och helst döljas. Samtidigt som det finns en mång-

tydighet i materialet vad gäller den typen av rekommendationer ligger det 

nära till hands att förstå detta som en följd av hur flick- och kvinnokroppen 

på skiftande sätt kopplas till sexualitet beroende av livsfas och ålder. Nå-

gonstans mellan de framväxande brösten och de bröst som uppfattas som 

opassande och patetiska när de skymtar fram i urringningen, tycks det fin-

nas en mer åldersmässigt oproblematisk period. Detta går att tolka som en 

avspegling av mellanålderns normalitet – och dominans – där både de unga 

växande brösten och de som här benämns som patetiska jämförs mot det 

önskvärda, mot den arbetande, reproducerande normalålderns måttstock 

(Jönson 2002).  

Den första behån är ett tema i berättelserna som jag analyserar som en soci-

al ritual där ålder, kropp och kvinnlighet görs tillsammans och samtidigt. 

Införskaffandet och användandet av den första behån närmar jag mig som 

en performativ handling där mening skapas kring kropp, kvinnlighet och 

                                                           

8 Just 40+ är en ålder som problematiseras ytterligare i annan forskning, bland annat i Karin Lövgrens pågående avhandling om populär-

press och reklam riktad till kvinnor i just den åldersgruppen (Lövgren 2005). 
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ålder – där kroppen blir meningsfull och begriplig som kvinnlig och som i 

en viss ålder. Precis som i fallet med behån kan att klä sig urringat, eller inte 

klä sig urringat, bli en praktik som gör, eller upprätthåller, skillnader mellan 

åldrar och kön, och som placerar in människor i olika köns- och ålderskate-

gorier.  

Olika dimensioner i relationen mellan kropp, ålder och kvinnlighet aktuali-

seras i intervjuerna. Bröstet används i skapandet och upprätthållandet av 

kvinnligt och manligt, men också i konstruktionen och rekonstruktionen av 

ålder. Hur bröstet kan, bör eller ska användas i skapandet av en trovärdig, 

passande och attraktiv kvinnlighet följer en åldersordning. En sådan ord-

ning reglerar exempelvis hur mycket av bröstet som är kulturellt accepterat 

att man visar upp i en urringning. Å ena sidan är intervjupersonerna måna 

om att följa normer och föreställningar om vad som är ett åldersadekvat 

beteende och utseende, annars hotar epitet som ‖patetisk‖. Å andra sidan 

gör de också något med dessa sociala och kulturella förväntningar på hur 

man bör vara, se ut och bete sig som kvinna i olika åldrar genom att uppre-

pa dessa normer på just sina egna sätt. I berättelserna, såväl som i de inter-

vjuades egna sätt att klä sig och vara, träder också undantag från, samt för-

handlingar kring, dessa normer och ideal fram. Det finns utrymme för 

mångtydiga förståelser i detta. 
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”Om man blir sjuk då tror jag att man känner sig 

gammal.” Funktionsnedsättningars och sjukdomars 

betydelse för upplevd ålder 

 

Annika Taghizadeh Larsson 

 

Leder funktionshinder och kroniska sjukdomar till en upplevelse av att vara 

‖gammal i förtid‖? Förutsätter möjligheten att känna sig ung att man är 

frisk, d.v.s. att man inte har några sjukdomar eller funktionsnedsättningar? I 

kapitlet kommer jag att behandla dessa frågor med utgångspunkt i intervju-

er med ett antal personer som själva lever med sjukdomsdiagnoser och 

förhållandevis omfattande fysiska funktionsnedsättningar och som befinner 

sig i åldrarna kring 65. Någon liknande studie tycks inte ha genomförts 

tidigare, vare sig i Sverige eller internationellt. 

Att uppleva sig som yngre än den ålder som det egna personnumret upply-

ser om verkar vara ett vanligt fenomen bland dagens människor. En rad 

kvantitativa och kvalitativa studier har visat att många, särskilt de som be-

finner sig i 50-årsåldern eller över, uppfattar sig själva som yngre än sin 

kronologiska ålder, eller i varje fall inte som gamla eller äldre (Biggs 1993; 

Hurd 1999; Paoletti 2004). I Peter Öbergs och Lars Tornstams (2001) 

kvantitativa enkätstudie framkom exempelvis att en tydlig majoritet av de 

cirka 1 250, 20–85-åriga svenskar som besvarade enkäten, upplevde sig som 

yngre än sin kronologiska ålder. De flesta önskade också att vara yngre. 

Diskrepansen mellan kronologisk och upplevd ålder var större bland de 

högre åldersgrupperna än de lägre.  

För den som lever med funktionsnedsättningar eller sjukdomar av något 

slag förefaller dock möjligheten att känna sig ung vara begränsad. Det tycks 

snarast råda en viss enighet om att funktionsnedsättningar, sjukdomar och 

funktionshinder gör det svårt att känna sig ung, alternativt leder till att man 

upplever sig som äldre eller gammal. Enligt Ann MacFarlane (2004) kan 
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såväl nytillkomna funktionsnedsättningar som mötet med en funktions-

hindrande omgivning ‖utan tvivel‖ bidra till att man känner sig äldre, även 

vid en relativt låg (kronologisk) ålder: ‖Acquiring an impairment and expe-

riencing disabling barriers occur irrespective of age and can certainly add to 

the image and feeling of becoming ‘older‘‖ (s. 190).  Öberg och  Tornstam 

(2001, s. 27) följer samma spår när de för fram tesen: ‖the ability to be 

young is also dependent on a relatively good level of health‖. Även kom-

mentarer om att vi mäter vår ålder genom att jämföra våra kroppars utse-

ende med andras pekar mot svårigheter att känna sig ung med (synliga) 

funktionsnedsättningar (Öberg 2005).  

Men det finns också exempel på forskning som belyser att det inte bara är 

den egna kroppen och det egna hälso- och funktionstillståndet som spelar 

roll för människors möjligheter att uppfatta sig som relativt unga.  Exem-

pelvis visar Laura C. Hurd (1999) hur deltagare vid ett seniorcenter i Cana-

da (företrädelsevis ‖relatively healthy‖ kvinnor i åldrarna 50 till 90) hänvisar 

till sitt oberoende och sin aktiva livsstil, när de beskriver sig själva som ‖yng-

re äldre‖, eller ungdomliga. I beskrivningar av sig själva som ‖inte gamla‖ 

lyfter deltagarna också fram skillnader mellan sig själva och dem som de 

kallar ‖gamla‖: de sjukhemsboende, hjälpberoende, stillasittande och oen-

gagerade. Att människor som lever med funktionsnedsättningar och sjuk-

domar skulle kunna ‖känna sig unga‖ genom en oberoende och aktiv livsstil 

framstår dock som långt ifrån självklart. Forskare som Mark Priestley (2006 

s. 88) förhåller sig tvärtom skeptiska till att människor som lever med funk-

tionsnedsättningar och funktionshinder skulle ha samma chanser som andra 

att välja åldersidentitet genom sin livsstil. Utgångspunkten för Priestleys 

argumention är att de åldersidentiteter som ‖framgångsrikt åldrande‖ senio-

rer relaterar till: ‖are premised on a view of successful ageing that has no 

place for impairment and disability. Ageing with disability is implicitly de-
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fined as ‗unsuccessful‘ ageing and adopting a positive identity of ageing 

means distancing oneself from a disabled identity as long as possible‖.9 

Empiriska studier som undersöker åldersupplevelser bland människor som 

själva lever med (mer påtagliga) funktionsnedsättningar och sjukdomsdia-

gnoser lyser med sin frånvaro. Eva Jeppsson Grassman (2005, s. 40) berör 

dock detta område i ett antologikapitel baserat på en prospektiv, kvalitativ 

intervjustudie med elva personer som under lång tid levt med synskada och 

kronisk sjukdom:   

 

Det fanns en diskrepans mellan kronologisk ålder och kroppens 

för tidiga åldrande som fick betydelse för upplevelsen av kroppen. 

Man kunde framstå som både ung och gammal på en gång, liksom 

känna sig ung ‖inuti‖ men samtidigt vara medveten om att när det 

gällde funktionsförmåga var han/hon närmast att betrakta som 

gammal.  

 

Jeppsson Grassman öppnar därmed upp för att det kan vara möjligt att, 

åtminstone ‖inuti‖, uppleva sig som ung, trots relativt omfattande funk-

tionsnedsättningar.  

Syftet med föreliggande kapitel är att bidra till förståelsen för funktionsned-

sättningars och sjukdomars betydelse för upplevd ålder genom att rikta 

uppmärksamheten mot hur människor som själva lever med funktionsned-

sättningar och sjukdomar uppfattar och skapar mening i sin upplevda ålder. 

Kapitlet är en förkortad version av ett avhandlingskapitel som baseras på 

intervjuer med sammanlagt 20 personer i åldrarna 56–72 år. De intervjuades 

förutsättningar för att ‖känna sig unga‖ eller ‖inte gamla‖ framstår i ljuset 

av diskussionen ovan som relativt begränsade: Samtliga har (enligt egen 

                                                           

9 Liknande synpunkter har framförts av en rad forskare (t.ex. Blaikie 1999; Öberg & Torn-

stam 2001; Cohen 2005; Minkler & Holstein 2005) som kommenterat att det aktiva pensio-

närsidealet riskerar att förstärka stigmat kring sjukdomar och funktionsnedsättningar i högre 

åldrar och bidra till marginalisering av en stor grupp (sjuka och funktionshindrade) ålders-

pensionärer.   



49 

  

definition) levt med fysiska funktionshinder under minst 30 år, många un-

der betydligt längre tid. Då intervjuerna genomfördes använde alla utom en, 

mer eller mindre kontinuerligt, någon form av hjälpmedel vid förflyttningar. 

Fem använde käpp eller rollator. Fjorton av dem använde rullstol. Elva 

personer hade personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), vilket innebär att de bedömts ha stora och varak-

tiga funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service (SFS 

1993:387).   

Intervjuerna var i sin helhet fritt hållna, men innehöll också några mer 

strukturerade frågor. En av dessa, som ställdes till 16 av de intervjuade löd: 

‖Upplever du dig som äldre eller yngre än andra människor i samma ålder 

generellt?‖10 Kapitlet baseras i huvudsak på de svar jag fick på den aktuella 

frågan och på det samtal om upplevd ålder som följde därefter. En central 

utgångspunkt i analysen av de intervjuades utsagor har varit att vi uppfattar 

verkligheten (inklusive oss själva) genom våra tolkningar. Våra erfarenheter 

och uppfattningar föregår inte våra tolkningar, utan skapas i själva tolk-

ningsprocessen (Schutz 1970; Holstein & Gubrium 2000). Det har därför 

varit viktigt att inte bara uppmärksamma om, eller att, de intervjuade upp-

fattar sig själva som exempelvis unga eller gamla, utan också hur de kom 

fram till denna slutsats, d.v.s. hur de tolkade eller skapade mening i den 

egna åldersupplevelsen.  

Kapitlet inleds med en sammanfattning av intervjupersonernas första re-

spons på min fråga. Därefter följer ett avsnitt som behandlar tre av de 

sammanlagt sex olika sätt att skapa mening i sin upplevda ålder som uttol-

kats ur intervjumaterialet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskus-

sion. Begreppen upplevd ålder, subjektiv ålder och egen åldersidentitet kommer 

                                                           

10 Frågan kunde ha formulerats bättre och tydligare. En förklaring till dess utformning är att 

inriktningen på just upplevd ålder inte fanns med då avhandlingsprojektet (om funktionshin-

der och åldrande) planerades och intervjuguiden utformades. Den aktuella frågan formulera-

des istället spontant, på plats, under en av de inledande intervjuerna. Inte förrän samtliga 

intervjuer var genomförda bestämdes att de utsagor den genererat skulle ingå som en del av 

avhandlingsprojektets empiriska material. 
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även fortsättningsvis att användas som synonymer för ‖hur gammal man 

känner sig‖. Detta till skillnad från kronologisk ålder, som avser antalet år som 

passerat sedan födelsen.  

Relativt ung, inte gammal, inte äldre eller lagom gammal   

En vanlig första respons på frågan om man upplevde sig ‖som yngre eller 

äldre än andra människor i samma ålder generellt‖ var ‖yngre‖. Sex perso-

ner uttryckte sig mer eller mindre exakt på detta sätt:. ‖Yngre‖ (2 personer), 

‖Mycket yngre‖, ‖Nog yngre‖, ‖Nästan yngre‖, ‖Ja inte fasen känner jag 

mig äldre /…/ jag känner mig inte som någon 65-åring‖ (sagt av en 65-

åring). Lars (64 år) stod ut genom att svara: ‖Nog äldre /…/ ibland känner 

jag mig, ja jag känner nog mig äldre. Jag känner nog mig äldre än andra i 

min egen ålder. Ja det gör jag‖. Lars var för övrigt den intervjuperson som 

inte använde något hjälpmedel vid förflyttningar. För mig som betraktare 

var Lars funktionsnedsättning helt osynlig. En annan intervjuperson gav 

som inledande svar ‖Ja kroppsligt så är jag väl mer försliten, men inte an-

nars‖.  En person avstod från att svara på frågan med hänvisning till att: 

‖Jag träffar så lite andra människor i äldre åldrar så jag vågar faktiskt inte 

säga‖. De övriga sju svarade på ett sätt som jag tolkar som att de antingen 

uppfattade sig som relativt unga, som ‖inte gamla‖ eller som lika gamla som 

sin kronologiska ålder. Så här uttryckte de sig: ‖Ganska ung‖, ‖Jag känner 

mig som en tonåring fortfarande‖, ‖Det gör väl inget om man har barna-

sinnet kvar‖, ‖Jag känner mig precis lagom gammal‖, ‖Jag känner mig inte 

gammal‖ (2 personer), ‖Jag känner mig i alla fall inte äldre än 65‖ (sagt av 

en 65-åring).  

Men hur kom då intervjupersonerna fram till hur gamla de kände sig? Hur 

skapade de mening i den egna åldersupplevelsen?  
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Olika sätt att skapa mening i sin upplevda ålder 

Vid analysen av intervjuerna har jag sorterat olika sätt att skapa mening i sin 

upplevda ålder som förekom i intervjuerna i sex kategorier eller typer av 

tolkningar. Man skapade mening genom att: 

 skilja mellan hur gammal man uppfattade sig fysiskt, kropps-

ligt och själsligt eller mentalt. 

 relatera till den egna livsstilen och det egna sättet att vara  

 uppfatta sig själv som ‖inte sjuk‖  

 relatera till en oförmåga att förstå att man åldrats  

 jämföra det egna utseendet med tidigare generationers utse-

ende  

 relatera till en upplevd samhörighet med (kronologiskt) yng-

re personer. 

 

 I många av intervjuerna förekom flera av de uppräknade sätten att uppfatta 

den egna åldern och olika typer av tolkningar kunde ingå i ett och samma 

uttalande. I det följande kommer jag att begränsa framställningen till att 

behandla de tre förstnämnda kategorierna. 

Genom att skilja mellan hur gammal man uppfattade sig  fysiskt, 

kroppsligt och själsligt eller mentalt  

Ett bland de intervjuade vanligt förekommande sätt att skapa mening i sin 

upplevda ålder var att, på ett sätt liknande Jeppsson Grassmans ovan 

nämnda intervjupersoner, skilja mellan å ena sidan upplevd kroppslig, fysisk 

ålder och å andra sidan upplevd själslig eller mental yngre ålder. I redovis-

ningen ovan skymtar ett exempel på detta (‖Ja kroppsligt så är jag väl mer 

försliten, men inte annars‖). Ett annat exempel på en intervjuperson som 

presenterade en sådan tolkning var Lars, som ovan refererades till som 

något av ett undantag bland de intervjuade genom att svara ‖äldre‖ på frå-

gan om han uppfattade sig som yngre eller äldre ‖än andra människor i 

samma ålder generellt‖. När svaren presenteras så kortfattat som de gjorde 

ovan står Lars ut som unik bland de sexton. Men om hänsyn tas till längre 
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sekvenser av de intervjuades uttalanden blir bilden en annan. Så här utveck-

lade Lars sitt svar:  

 

Lars: Det är inte huvudet alltså, det är inte själen och så va. För 

jag har mycket sprall i mig på det sättet, och är fortfarande mycket 

nyfiken på livet. Jag tycker; jag har mycket att uppleva fortfarande. 

Men kroppen är trött. Det är den faktiskt. Kroppen är trött. 

Annika: Ja. Det är den här tröttheten som du känner? 

Lars: Ja, och det är nog inte bara den här konstiga tröttheten, utan 

det är nog fysiskt. Jag känner mig sliten helt enkelt alltså.  

 

Även om inte Lars ordagrant sade att han mentalt och själsligt kände sig rätt 

ung, är det så jag tolkar de inledande raderna i intervjuutdraget. Det innebär 

att samtliga femton som svarade på frågan om sin upplevda ålder, gav ut-

tryck för att på något plan uppfatta sig som relativt unga, inte gamla eller 

lagom gamla.  Till de (nio) som inte på eget initiativ gav uttryck för en 

diskrepans mellan upplevd fysisk och själslig eller mental ålder ställde jag en 

följdfråga i syfte att få veta hur man uppfattade det egna hälso- och funk-

tionstillståndets betydelse för hur gammal man kände sig. Samtliga svarade 

att funktionsförmågan eller den motsträviga kroppen – formuleringarna 

varierade – inte hade något att göra med hur gamla de kände sig, eller med 

hur gamla de kände sig mentalt eller själsligt. Flera kommenterade, såsom 

Lars, att man visst kunde uppleva sig som gammal eller sliten ‖rent fysiskt‖, 

till och med äldre än sin kronologiska ålder, men att detta inte hade att göra 

med hur gammal man för övrigt kände sig. Birgitta (68 år), som på den 

inledande frågan svarat ‖Ja, jag känner mig nog ganska ung‖ hörde till des-

sa:   

 

Annika: /…/för att frågan är om det har någon betydelse, ens fy-

siska tillstånd, för hur man känner sig? 

Birgitta: Jo det är klart, ibland kan jag känna mig som jag vore 

hundra va. 

Annika: När inte kroppen… 
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Birgitta: När man är riktigt trött och sådär nere. Men jag tror inte, 

i själva sinnet tror jag inte att jag känner mig inte äldre än någon 

annan i min ålder som är frisk, det tror jag inte. Det är ju rent fy-

siskt bara man känner sig äldre ibland.  

 

Genom att relatera till den egna livsstilen och det egna sättet att vara 

Ett annat sätt att skapa mening i sin upplevda ålder var att relatera till den 

egna livsstilen eller det egna sättet att vara. På det sättet uppfattade sig fyra 

av de intervjuade på ett tydligt sätt som relativt unga eller ‖inte gamla‖.11 

Till dessa hörde Bertil (70 år) som i 40-årsåldern fått en MS-diagnos (en 

diagnos som han själv inte var övertygad om att den stämde) och relativt 

nyligen diagnosen diabetes. Bertil hänvisade till sin aktiva livsstil, när han 

beskrev sig själv som ‖mycket yngre‖: 

 

Annika: Hur känner du dig som själv, som yngre eller äldre än 

som människor i din ålder generellt? 

Bertil: Mycket yngre [SVARET KOMMER OMEDELBART] 

faktiskt för att jag har väl en fördel mot många att jag har alltid va-

rit väldigt aktiv och vill hålla på med någonting. Och det tror jag 

är rätt så bra.  Sitta och stirra in i väggen det är det värsta jag kan 

tänka mig.  

Annika: Nej det låter [BERTIL AVBRYTER]  

Bertil: Därför vill jag inte hamna på någon sådan där institution. 

Jag har ju sett på de här ställena, de sitter i sina rullstolar och so-

ver. Vad fan väntar de på? Nej jag vill göra saker tills jag dör och 

bara ramlar ihop. Och därför så känner jag mig nog lite yngre. 

Och efter en sådan här resa som jag gjort nu… 

 

                                                           

11 Om även utsagor som Lars och Birgittas ovan räknas in, där hänvisningar till det egna 

sättet att vara snarast utgjorde en del av en annan typ av tolkning stiger antalet. Som fram-

kommer i intervjuutdragen relaterade även Lars och Birgitta till viss del till sitt sätt att vara i 

tolkningen av sin upplevda ålder (t.ex. ‖Jag har mycket sprall i mig‖ (Lars), ‖När man är 

riktigt trött och sådär nere‖ (Birgitta) ).  
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I Bertils beskrivning av sin upplevda ålder i intervjuutdraget ovan fungerar 

en Finlandskryssning med de före detta arbetskamraterna som han återvänt 

ifrån dagen före intervjun som ett exempel på hans aktiva liv (‖en sådan här 

resa som jag gjort nu‖). Men i intervjun i sin helhet framträdde Bertil över 

lag som en aktiv person. Han framstod till och med som en ganska typisk 

‖framgångsrikt åldrande‖ pensionär i ‖tredje åldern‖ (Laslett 1996). Bertil 

berättade bland annat att han om några veckor skulle ge sig av på ett tre 

veckors seglarläger. Seglingen var något som han börjat med när han var en 

bit över 60 år, som ett lite mindre riskfyllt fritidsintresse än den segelflyg-

ning han tidigare ägnat sig åt. Seglarlägret hade han deltagit i under sex 

somrar i rad. Under intervjun berättade Bertil även att han gymnastiserade 

regelbundet, varje vecka. Han ägnade även en hel del tid åt olika aktiviteter 

med anknytning till datorer. Förutom att han höll på att skriva sina egna 

memoarer använde han datorn till att ‖hålla på lite med aktier‖. Dessutom 

brukade han med jämna mellanrum besöka ett datacenter för personer 55+ 

där han utökade sina kunskaper i datoranvändning. Intervjun med Bertil 

pekar med andra ord mot att det i dagens Sverige kan vara fullt möjligt att 

som ålderspensionär med fysiska funktionshinder bygga en ungdomlig ål-

dersidentitet på en aktiv, ‖ungdomlig‖ livsstil. Till detta ska läggas att Bertil 

inte framstod som nödgad att ta avstånd från en identitet som funktions-

hindrad för att känna sig ‖mycket yngre‖ (jfr Priestley 2006). Exempelvis 

var Bertil aktiv i två olika handikappföreningar. Han berättade också om 

hur han deltagit i olika kollektiva insatser för att förbättra villkoren för 

människor med funktionshinder i hemkommunen.  

Genom att som ålderspensionär med fysiska funktionshinder ägna sig åt 

olika typer tidstypiska fritidsaktiviteter utgör Bertil inget undantag bland de 

totalt 20 personer som intervjuats inom ramen för avhandlingsprojektet. 

Även om den gängse bilden av en framgångsrikt åldrande, aktiv pensionär, 

som Priestley (2006) kommenterar, inte lämnar plats för funktionsnedsätt-

ningar och sjukdomar  visar den studie jag genomfört att det i dagens 

Sverige i praktiken kan vara möjligt att leva ett ‖tredje-ålder-likt‖ liv med 

omfattande fysiska funktionsnedsättningar och ett förhållandevis stort be-

hov av hjälp från andra (Taghizadeh Larsson 2008). Intervjuerna visar 

dessutom med all tydlighet på den betydelse sådant som tillgång till hjälp-



55 

  

medel och stöd och service som går utöver att tillgodose de mest basala 

behoven kan ha för ett liv med fysiska funktionshinder. För Bertils del 

framstod elrullstolen, permobilen, som avgörande för den nuvarande livssti-

len. För andra intervjuade var det tillgången till en flexibel och individan-

passad hjälp från andra människor, från personliga assistenter, som fram-

trädde som allra viktigast.  Därmed inte sagt att ett aktivt liv med fysiska 

funktionshinder framstod som helt problemfritt under intervjuerna.  

Bland de fyra intervjuade som på ett tydligt sätt relaterade till den egna 

livsstilen och det egna sättet att vara i sina beskrivningar av hur gamla de 

kände sig, finns också exempel på att det inte nödvändigtvis behöver krävas 

en särskilt aktiv livsstil, något utpräglat successful ageing, för att känna sig rela-

tivt ung. Som ett utdrag ur intervjun med fyrabarnsmamman Birgitta ex-

emplifierar kan en ungdomlig åldersidentitet även utgå från en definition av 

sig själv som en person som, tack vare barn och barnbarn, ‖hänger med i 

vad som händer och sker‖:  

 

Birgitta: Njaa, jag känner mig nog ganska ung. Men det beror nog 

på barnen och barnbarnen. Man hänger ju med liksom i vad som 

händer och sker på det viset, mer än om man inga barn hade, tror 

jag. 

Annika: Nej för jag tror… 

Birgitta: Ja man kan höra åsikter ibland. Då tänker man, det där 

låter ju sådär gnälligt, gaggigt och [SKRATTAR]. 

 

Genom att uppfatta sig själv som ”inte sjuk”   

Fem av de sätt att skapa mening i sin upplevda ålder som uttolkats ur inter-

vjuerna liknade varandra på det viset att de helt eller delvis relaterade till 

aspekter av den egna personen och det egna livet som inte alls hade med 

hälso- och funktionstillstånd att göra. De två typerna av tolkningar som 

ovan belysts hör, såsom framgått, till dessa fem. Men i två av intervjuerna 

förekom ett sätt att uppfatta sig själv som ‖inte gammal‖ som, i linje med 

de ovan nämnda teserna (Öberg & Tornstam 2001; MacFarlane 2004; Pri-

estley 2006), utgick från en tanke om sjukdom som något som gör att man 
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känner sig gammal. Detta till skillnad från hur man, trots funktionsnedsätt-

ningar och sjukdomsdiagnoser, själv kände sig. Mona (68 år) som numera 

använde rullstol vid förflyttningar och som under intervjun berättade för 

mig att hon fått diagnosen polio i barndomen, diagnosen ischias i 55-

årsåldern och under det senaste decenniet opererats för en livshotande 

(tredje) sjukdom, gjorde denna typ av tolkning:12 

  

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

människor i samma ålder generellt?  

Mona: Neej, jag tycker, jag känner mig inte gammal /…/ [Längre 

avsnitt utelämnat] Alltså så länge man kan vara igång och glädja sig 

och se framåt lite. Det tror jag, man måste ha något att se fram 

emot och planera även om det bara är småsaker. För gör man inte 

det, då tror jag att man bara sätter sig. Det tror jag faktiskt. Och 

det kan väl naturligtvis, om människor blir sjuka och sådär och 

inte orkar, då kan jag förstå att, då tror jag att man känner sig 

gammal. 

Annika: Men vad ska hända för att du ska känna dig att du är sjuk 

då? 

Mona: Jaa, ja jag vet inte egentligen. Ja att det blir något med hjär-

tat SKRATTAR eller något sådant. 

 

 

Vad utdraget ur intervjun med Mona belyser är att det är fullt möjligt att 

vara 65+, själv ha flera sjukdomsdiagnoser, att omfatta ett synsätt på sjuk-

dom som något som gör att man känner sig gammal, men ändå inte uppfat-

ta sig själv som vare sig sjuk eller gammal.  

Mona var inte den enda intervjupersonen som handskades med begreppen 

frisk och sjuk på ett sätt som framstod som ytterst intressant. Exempelvis 

förekom det gamla välbekanta uttrycket ‖Man får vara glad så länge man är 

frisk‖ vid ett par tillfällen, uttalat med självklarhet av personer med så kalla-

                                                           

12 Ischias: ‖sjukligt tillstånd med smärtor i området kring höfterna och nedåt benen‖ (Natio-

nalencyklopedin). 
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de kroniska sjukdomar.13 Kerstin – med diagnosen polio och en av de in-

tervjuade med personlig assistans – hörde till dem som använde uttrycket i 

anslutning till att jag frågade henne om hur hon såg på framtiden (‖Alltså 

man ser ju så många människor, det tillstöter så många saker, så jag säger: 

huvudsaken är så länge man får vara frisk‖). Samma person som under en 

sekvens av intervjun talade om sig själv som ‖frisk‖, kunde dessutom under 

en annan del av intervjun relatera till sig själv som ‖inte frisk‖ eller som inte 

tillhörande ‖de friska‖.  Ett av åtskilliga exempel på detta kan hämtas ur 

intervjun med Eva.  Så här uttryckte sig hon i den sekvens av intervjun som 

följde efter frågan om hon uppfattade sig som ‖äldre eller yngre än andra 

människor i samma ålder generellt‖:  

 

Annika: Så att det här att du sitter i rullstol eller så här, det påver-

kar inte att du känner dig gammal av det eller så? 

Eva: Nej det gör jag inte /…/ men att jag menar att det är väl så 

här att bara man får vara frisk så är väl åldern inte så farlig. Utan 

man lever ju med och blir ju en dag äldre för var dag som går. 

Annika: Ja. Och du upplever dig som frisk ändå, du upplever dig 

inte som sjuk? 

Eva: Nej, eftersom fysiken har ju varit med mig och jag har inte 

varit mycket sjuk. Det jag har lidit mest av det är ju maginfluensa 

och sen hade jag väl besvär med min hals hade jag.  

 

Under en annan intervjusekvens uttryckte Eva: ‖Visst, hade man varit frisk 

så hade väl det varit trevligt det med naturligtvis.‖   

Men samtidigt som många omväxlande beskrev sig själva som ‖friska‖ och 

‖inte friska‖ var de intervjuade ytterst enhetliga på det sättet att ingen, i 

likhet med Eva ovan, på en direkt fråga menade att de för närvarande kän-

de eller upplevde sig som sjuka. Att ‖bli sjuk‖ eller ‖få en sjukdom‖ var 

däremot något som flera (i likhet med Mona och Eva i intervjuutdragen 

                                                           

13 En av de intervjuade kommenterade å andra sidan just detta talesätt som problematiskt 

genom att befästa en syn på människors hälso- och funktionstillstånd som avgörande för 

den egna livskvaliteten.   
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ovan) talade om som ett eventuellt framtidsscenario, eller som något man 

tidigare varit. Ett par menade att de känt sig sjuka under en period i an-

knytning till att man fått ‖sin sjukdom‖ (t.ex.: ‖Ja de första fem åren kan jag 

säga att då var jag sjuk, för då kände jag mig sjuk både psykiskt och fysiskt 

om man säger så. Men sen dess har jag ju egentligen inte känt mig sjuk.‖)  

Orsaken till att man inte kände sig sjuk beskrevs av intervjuade personer 

bland annat på följande sätt: ‖Alltså jag får ju inte feber och jag kan äta all 

sorts mat‖, ‖Jag tycker att jag fungerar i stort sett som vanligt, det är bara 

att jag sitter i min rullstol och att jag blir trött och sådär‖, ‖För att allt fun-

gerar ju i stort sett, med hjälp, men jag tycker att det går rätt så bra‖, ‖Det 

gör jag inte. Jag vet att det är vissa saker som jag inte kan göra, men det har 

jag accepterat på något vis.‖, ‖Nej: förkyld, feber‖, ‖ För det är ju inte 

samma sak att man är sjuk bara för att man sitter i rullstol.‖ 

Eftersom flera av intervjupersonerna var handikappolitiskt engagerade, 

tolkade jag först uppfattningarna om sig själva som ‖inte sjuka‖ uteslutande 

som ett tecken på att man anammat ett handikappolitiskt sätt att förhålla sig 

till funktionshinder som skiljt från sjukdom.14 Några av de intervjuade gav 

också uttryck för ett sådant medvetet ställningstagande. Men en alternativ 

tolkning är att se intervjuade personers användning av begreppen frisk, inte 

frisk och sjuk som uttryck för att hälso- och sjukdomstillstånd (i likhet med 

ålder) kan definieras på en rad olika vis samt att gränsen mellan vem eller 

vad som ska räknas som sjuk(t) eller frisk(t) kan dras på många olika sätt. 

Som Michael Billig (et al. 1988; se även Stahl & Rupp Feller 1990) kom-

menterar kan exempelvis ‖att vara sjuk‖ ur ett medicinskt perspektiv be-

traktas som liktydigt med att ha en viss sjukdomsdiagnos. Men ett annat 

vanligt förekommande sätt att avgöra om man själv eller någon annan är 

sjuk i samhällen som nutidens Sverige, är att relatera till förmågan att upp-

fylla sociala åtaganden. Om man ska uppfatta sig som sjuk eller frisk blir till 

en slags förhandling där kraven från ‖den sjuka världen‖ (att ta hänsyn till 

sjukdomen) ställs mot kraven från ‖den friska världen‖ (att rätta sig efter de 

                                                           

14 Se t.ex. http://www.independentliving.org, nedladdad 6 dec 2007. 
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sociala förväntningar som riktas mot den som är frisk). Att definiera sig 

själv som sjuk kräver också, liksom att definiera sig själv som gammal, att 

man går med på att etikettera sig själv på det sättet (Jenkins 2003). Intervju-

ade personers beskrivningar av sig själva som friska ligger i linje med tidiga-

re studier som visat att även dem som har långvariga sjukdomar kan uppfat-

ta sin hälsa som på det hela taget god (Gabe, Bury & Elston 2004). 

Intressant är också att notera att de fysiska tillstånd som intervjuade perso-

ner knöt till att känna sig gammal inte handlade om sjukdomar om funk-

tionsnedsättningar i största allmänhet, utan snarare om några specifika kon-

sekvenser av vissa hälso- och funktionstillstånd: trötthet, att inte orka, att 

känna sig sliten eller ‖nere‖.  Att det rör sig om vanligt förekommande 

(enhetliga eller stereotypa) uppfattningar om konsekvenser av ett ‖normalt 

åldrande‖ eller vad som ‖hör till att vara gammal‖ är otvetydigt. För vem 

känner inte igen hopskrivningar som ‖gammal och orkeslös‖, ‖gammal och 

trött‖ och ‖gammal och sliten‖?  

Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel har jag bland annat berört hur de inledningsvis nämnda te-

serna (Öberg & Tornstam 2001; MacFarlane 2004; Priestley 2006) om häl-

so- och funktionstillståndets betydelse för upplevd ålder överensstämde 

med hur några av de intervjuade beskrev sin upplevda kroppsliga eller fysiska 

ålder. Men de intervjuade som fysiskt uppfattade sig som gamla uppfattade 

sig samtidigt på ett annat plan som relativt unga eller inte gamla (jfr Jepps-

son Grassman 2005). I dessa fall framstår det som relevant att tala om en 

diskrepans mellan olika typer av upplevda åldrar: upplevd fysisk ålder och upp-

levd själslig eller mental ålder, där den ena åldersidentiteten inte behöver 

påverka den andra.  

Att människor kan skilja mellan kroppsligt och själsligt åldrande är i sig ett 

mycket välkänt fenomen. Det har diskuterats av en lång rad författare och 

utgör en central del av den välkända teorin om åldrandemasken (Feathers-

tone & Hepworth 1991). Möjligheten att skilja mellan kroppslig och själslig 

ålder har också kommenterats som något av en tillgång för den vars kropp 



60 

  

uppfattas som gammal i ett samhälle där ungdomlighet är ett ideal. Eller, 

som Hockey och James (2003, s. 110) uttrycker det: ‖Though the body 

cannot be moulded to represent a desired chronological age, it can at least 

be referred to as something that belies the ‘true self‘ which remains ‘young 

at heart‘.‖ Till skillnad från föreliggande kapitel som lyfter fram möjligheten 

att känna sig fysiskt gammal (även inombords), och samtidigt känna sig själs-

ligt eller mentalt relativt ung, tycks emellertid tidigare diskussioner ha varit 

koncentrerade på en avsaknad av överensstämmelse mellan en yttre, fysisk, 

kroppslig ålder och en upplevd, inre själslig.  

Vad den genomförda studien ytterst pekar mot är att fysiska funktionsned-

sättningar och sjukdomar, i bemärkelsen sjukdomsdiagnoser, inte behöver 

leda till att människor upplever sig som äldre, eller att det därmed skulle 

saknas möjlighet att uppfatta sig som ung eller ungdomlig. De intervjuade 

personernas sätt att skapa mening i hur gamla de känner sig belyser att det 

finns en rad olika möjligheter för personer som ur ett medicinskt perspektiv 

definieras som kroniskt sjuka eller funktionsnedsatta att uppfatta sin ålder, 

utan att överhuvudtaget blanda in sjukdomsdiagnoser eller funktionsned-

sättningar, eller ens en funktionshindrande omgivning. Och jämförelser 

med andra kroppars utseende framstår bara som ett av många sätt att mäta 

den egna åldern. 
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I trilogins centrum – analys av fiktionens verktyg i ge-

staltandet av levnadslopp 

 

AnnaLena Hållner 

 

Vad är det litteraturvetenskapliga perspektivet på åldrande? Hur ser fusio-

nen i litteraturgerontologi ut? Jag vill inledningsvis göra några kritiska an-

märkningar som utgångspunkt för detta kapitel. Margareta Mellberg (2001) 

diskuterade i Historisk Tidskrift tendensen att använda skönlitteratur som 

historiska källor med ‖tämligen dilettantiska kunskaper om de metoder som 

litteraturvetare använder för att närma sig materialet‖ (2001, s. 347). Mell-

bergs huvudinvändning är att historiker ‖bedömer den text de läser som ett 

exakt uttryck för författarens avsikter‖ (2001, s. 347).15 Hennes slutsats är 

att den skönlitterära texten förblir obearbetad. De svagheter Mellberg pekar ut är, 

å ena sidan användandet av skönlitteratur för att bekräfta teorier, idéer eller 

antaganden som är dragna från andra sammanhang, å andra sidan kontextu-

alisering av skönlitteraturen i ett socialt eller kulturellt sammanhang men 

aldrig i ett litteraturvetenskapligt, som Melberg menar är ett språkligt sam-

manhang (2001, s. 350). 

Gestaltandet av åldrande i skönlitterära framställningar anammar gärna 

självframställningens grepp. Merete Mazzarella menar exempelvis att de 

genrer som framför allt inbjuder till reflexion kring åldrandet är memoarer 

och essäistik (2000, s. 65). Sally Chivers (2003) menar i sin tur att litteratur-

gerontologisk forskning egentligen bygger på självbiografisk forskning sna-

rare än litteraturvetenskaplig. Peter Simonsen (2006) skriver i sin artikel 

‖Litterær gerontologi og gerontologisk litteratur‖ att litteraturgerontologins 

                                                           

15 Mellberg exemplifierar med Birgitta Odéns ‖Ofelias självmord och Hamlets galenskap‖, 

essä i Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia (1998) och Arne Jarricks 

studie om självmord, Hamlets fråga (2000). 
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syfte är att utforska erfarenheten att bli gammal. Litteraturen ‖kan på unik 

vis oversætte erfaringer fra en generation til en anden og medvirke til, at 

ikke-gamle kan komme till en bedre forståelse af, hvad det betyder og inde-

bærer at blive gammel‖ (2006, s. 83). De exempel som han ger på geronto-

logisk litteratur är alla romaner med exempelvis en 82-årig berättare, om 

minnen från en sjuksäng och om en döende cancersjuk mans sista dagar på 

ett sjukhem. Gerontologisk litteratur är prosa om ålderdomen som exempel-

vis Philip Roths Everyman (2006), vilken enligt Simonsen fokuserar på krop-

pens förfall.  

Varför söka sig till skönlitteraturen för att hitta beskrivningar av åldrandet 

som sjukdom, krämpor och ett förfall? Min utgångspunkt är att utan reflex-

ioner kring vad skönlitteratur som material har för möjligheter och vad det 

får för konsekvenser leder den litteraturgerontologiska analysen enbart till 

en typ av bekräftande av redan rådande fakta som Mellberg pekade på. På 

så vis kommer den gamla gerontologiska bilden av åldrandet att leva kvar i 

litteraturgerontologi. Ett viktigt sätt att ta tillvara på det litterära uttryckets 

möjligheter är att just sätta fokus på fiktionens verktyg och det språkliga 

sammanhang som Mellberg efterlyste. 

I Sigrid Combüchens trilogi Värme (1980), Korta och långa kapitel (1992) och 

En simtur i sundet (2003) tematiseras åldrande på olika sätt både formmässigt 

och innehållsmässigt. Romanerna talar om åldrandet som något som börjar 

om på nytt om och om igen – men också som något som finns i olika vari-

anter. Initialt är det framför allt huvudpersonen Göran Sager-Larsson som 

gör att man kopplar samman åldrande med trilogin. Han återkommer i tre 

romaner och har åldrats i samma takt, det vill säga han är 39, ska fylla 40 i 

den första delen, är 52 i den andra och 63 år i den tredje. Det ger ett tillfälle 

att studera en gestaltning av ett levnadslopp i skönlitteratur. 

Dispositionen av detta kapitel bestäms av de två tendenser i trilogin som jag 

vill tydliggöra. Den ena är personifieringen av Göran Sager-Larsson, och 

hur denna personifiering är kopplad till Göran Sager-Larsson som en ut-

gångspunkt för åldrande. Den andra tendensen är det som motsätter sig 

konstruktionen av Göran Sager-Larssons livslinje. Jag kommer att lyfta 
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fram den livslinje som skapas i trilogin och som framför allt grundläggs i 

Värme. Den följer ett kronologiskt mönster, ger läsaren biografiska fakta 

och förser oss med en livsberättelse kopplad till Göran Sager-Larsson. Den 

litterära illusionen kommer jag sedan att demontera för att diskutera ge-

staltning av åldrande som en fastlagd kategori utifrån en kronologisk ord-

ning och en gestaltning som har en repetitiv struktur. Nagelfarandet av 

Göran Sager-Larsson synliggör trilogins konstruktioner, därför är gestalt-

ningarna av trilogins huvudperson avgörande för analysen av åldrande i 

Sigrid Combüchens tre romaner.  

Göran Sager-Larsson i centrum 

I Värme tänker Göran Sager-Larsson tillbaka på sin barndom i Sundsvall 

och ungdomstid i Malmö en sen kväll i väntan på sin 40-årsdag. Människor, 

omgivningar, specifika händelser återges som minnen. Göran Sager-Larsson 

minns sitt förflutna och för oss läsare får en litterär figur bakgrund; han får 

en barndom, en mamma, en uppväxtplats och klasskamrater.  

Avsikten med att lyfta fram självframställningar är att visa hur framställ-

ningen får stöd av olika retoriska mönster och litterära genrer, och att vi 

som läser trilogin därmed har lättare att acceptera Göran Sager-Larsson 

som en huvudperson som åldras. I och med igenkännandet från andra litte-

rära verk eller från andra uttrycksformer som bloggandet är vi läsare med 

på noterna och förstår vad som pågår i exempelvis Värme. Utöver att själv-

framställningar har en form som är bekant innebär de innehållsmässigt ett 

iscensättande av ett liv.  

En kritiker menade att hon inte var bekant med huvudpersonen i En simtur 

i sundet eftersom hon inte hade läst de två föregående delarna. Agneta Ro-

sendal (2003) i Nerikes Allehanda formulerar det på följande sätt i recensio-

nen av En simtur i sundet: 

 

Men tyvärr tog det ett par veckors öppnande och stängande av 

boken, innan hennes August-nominerade roman – ‖En simtur i 
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sundet‖ – tog fäste. Jag var heller inte bekant innan med bokens 

huvudperson – Göran Sager-Larsson. Både som 40-åring och 50-

åring har han funnits med i två av Combüchens tidigare romaner 

och sorgligt nog har jag inte läst dessa. 

 

Här läses Göran Sager-Larsson som en självklar huvudperson som är någon 

som man är eller inte är bekant med, dessutom kopplar hon samman Göran 

Sager-Larssons ålder med de tidigare utkomna romanerna, att han har 

‖funnits med‖ som 40- och 50-åring. På så vis tar hon fasta på det i trilogin 

som kan ses som kontinuitet och utveckling, att varje del i trilogin genererar 

kunskap om Göran Sager-Larsson och dennes åldrande. Rosendals läsning 

utgår från antagandet att det finns någon att lära känna, och att förståelsen 

av En simtur i sundet är beroende av denna någon. Perspektivet som kritikern 

representerar utgår också från, att för varje del genereras för läsningen vär-

defull information, att det finns en början och ett slut i organisk ordnings-

följd. Om kritikern hade läst trilogin i ‖rätt‖ ordning så hade hon varit mer 

upplyst eller haft mer på fötterna när det gäller Göran Sager-Larsson och 

förståelsen för vad En simtur i sundet handlar om.  

Jag tänker i det följande vaska fram ‖Göran Sager-Larsson-fakta‖ med den 

enkla utsikten att skapa en biografisk bild av en fiktiv gestalt. Vilka perspek-

tiv på åldrande ger en gestaltning som har självframställning som grund?  

”I natt har det gått mer än trettio år” (Värme) 

Värme handlar om när Göran Sager-Larsson, natten till sin 40-årsdag väntar 

på det årliga födelsedagssamtalet från mamman, börjar tänka och minnas 

några tidiga barndomsepisoder i Sundsvall och sedan en ungdomstid i 

Malmö. I Värme skapas bilden av Göran Sager-Larsson genom ett mönster 

som börjar med berättelser om barn- och ungdomstid. Det mönster som 

finns i Värme leder in läsningen i en speciell riktning. Gestaltningarna av 

Göran Sager-Larssons kamrater och flickvänner ger i sin detaljrikedom med 

förankringar i Sundsvall och Malmö en kontext till Göran Sager-Larsson, 

eller en bakgrund och biografi. Det ger skenet att han har haft klasskamra-

ter som påminner om Annifrid Lyngstad och som har mostrar med par-
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fymaffärer (V, s. 11).16 Den litterära påklädnaden befäster gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson som en person med minnen och ett åldrande. Formu-

leringar i Värme som ‖[i] Sundsvall där jag bodde ett år som barn‖ (V, s. 36) 

bidrar till förväntningar att man som läsare ska lära känna Göran Sager-

Larsson och få insyn i hur hans uppväxttid tedde sig på 1950-talet. Trots 

den biografiska mallen för gestaltningen av Göran Sager-Larsson så fram-

står han som anmärkningsvärt otydlig och endimensionell i Värme. I ge-

staltningen av Göran Sager-Larsson råder en fullständig avsaknad av psyko-

logiska och känslomässiga karaktäristika, och istället är det snarare kontex-

ten som Sundsvall 1947 eller Malmö på 1950-talet som träder fram.  

”Göran är över femtio” (Korta och långa kapitel) 

I Korta och långa kapitel är Göran Sager-Larsson huvudperson tillsammans 

med Heidi, som är hans granne i en förort till Lund. Det är egentligen inte 

så mycket Göran Sager-Larssons liv som är i handlingens centrum som 

Heidis och hennes sysselsättning inom hemtjänsten. Göran Sager-Larsson 

finns mer vid sidan om som betraktare eller avlyssnare. Han har givit ut en 

bok (i Värme arbetar han som lärare) och får åka iväg på diverse författarre-

laterade resor, men det är Heidis extraarbete inom hemtjänsten och familje-

förhållanden som står för handlingen. Det är svårare att sila fram GSL-fakta 

ur Korta och långa kapitel. Inte minst visar pronomenet ‖han‖ i framställning-

en att gestaltningens perspektiv är förändrat; som en uppmaning att betrak-

ta Göran Sager-Larsson ur ett annat perspektiv. En hastig slutsats skulle 

kunna vara att ‖han‖-formen utestänger läsaren från att få kunskap om 

Göran Sager-Larsson. Men som jag indikerade ovan innebär jag-formen i 

Värme inte att Göran Sager-Larsson framställs som en psykologisk karaktär.  

I Korta och långa kapitel får vi reda på mer om vad Göran Sager-Larsson gör, 

att han har ett lärarjobb (K, s. 44), att han har givit ut en bok och blivit 

recenserad (K, s. 147), att han skrivit en samtalsessä med Lisbeth Larsson 

                                                           

16 Jag använder för enkelhetens skull förkortningar av romanerna i den löpande hänvisning 

till sidor. V = Värme, K = Korta och långa kapitel och E = En simtur i sundet. 
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(K, s. 284) och så finns en lång beskrivning av Göran Sager-Larssons ar-

betsresa till London (K, s. 283, 301, 341). Dessa reseavsnitt liksom helgre-

san till Vera är gestaltade som specifika, enskilda resor med detaljer kring 

miljöer, samtal och händelser samtidigt som upplevelsen är att det är något 

som brukar ske. Mieke Bal kallar det för ‖iterative presentation‖, en repre-

sentation av något som brukar ske regelbundet (1997, s. 112). Det skapar 

illusionen av att vi vet hur Göran Sager-Larssons liv ser ut, och det bidrar 

till upplevelsen att man vet mer om vem han är.  

Det är typiskt för Korta och långa kapitel, jämfört med Värme och En simtur i 

sundet, att informationen om Göran Sager-Larsson framför allt framkom-

mer i dialog eller gestaltat i ett möte såsom i citatet nedan, snarare än ge-

nom en inre monolog. Under en Londonresa har han stämt ett arbetsmöte 

med en professor, som är försenad på grund av hennes ‖old mum‖ (K, 

305). I förbigående frågar professorn om Göran Sager-Larssons föräldrar 

fortfarande lever: 

 

– No. My father died when I was a small kid. He was one of the 

few Swedish casualities of war, actually. His ship was sunk by the 

British who mistook her for a German spy. 

– How awful! We killed your dad! 

– Yes. 

– How about the other party? 

– Well. My mother keeled over on a golf course in Marbella three 

years ago and never regained consciousness. I thought it quite 

considerate at the time. She dreaded old age and I dreaded having 

to take care of her. She was becoming increasingly fascist as she 

grew older and developed an intense hatred towards modern cul-

ture. Or ―culture‖, meaning sectarian rock´n roll and things. She 

offered a special solution for the problems of our time and that 

was killing off a few generations, born after 1955, and then pulling 

the general plug of electricity so there would be silence.  

(Korta och långa kapitel, s. 305f) 
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Genom att formen i Korta och långa kapitel förändras och gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson utgår från ett ‖han‖ istället för ett ‖jag‖ och att Gö-

ran Sager-Larssons inre monologer, samtal med sig själv och minnen, inte 

längre finns med så bjuds vi alla in till att studera och betrakta Göran Sager-

Larsson, medan han är tyst och inte längre får ‖tala i egen sak‖ (K, s. 38).  

”En människa i Göran Sager-Larssons ålder” (En simtur i sundet) 

I En simtur i sundet är Göran Sager-Larsson och hans sambo, Vera, på väg 

till Skanör för en simtur. Han är inte tillbakablickande på samma sätt som i 

Värme även om minnet är ett viktigt tema även i denna sista del. Han är inte 

heller vid sidan om handlingen som i Korta och långa kapitel. Formmässigt är 

denna framställning den som mest gestaltar Göran Sager-Larsson inifrån. 

En simtur i sundet domineras av bokslut över ett 60 år gammalt liv och över 

ett årtusende (simturen äger rum i september 1999) gestaltat utifrån en 

simtur i Öresund där bron väntar på att bli byggd. Simturen och Göran 

Sager-Larsson placeras in ett tydligt tecknat kulturhistoriskt perspektiv med 

Öresundssimningar, besök på fotoutställningen ‖Ecco Homo‖, demonstra-

tioner i Malmö och poesiuppläsningar i New York.  

Jag var inne på det redan i avsnittet ovan angående Korta och långa kapitel, att 

berättandet om Göran Sager-Larsson i Värme inte hade honom som ut-

gångspunkt trots jag-formen, medan han-formen i Korta och långa kapitel 

egentligen gav oss läsare mer berättande om Göran Sager-Larsson. I Korta 

och långa kapitel fick Göran Sager-Larsson framför allt kontur i avsnitt när 

andra eller annat gestaltade honom. I En simtur i sundet utgår berättandet 

mer från Göran Sager-Larsson än i de föregående delarna, och den bidra-

gande effekten till detta är att den sista delen så gott som uteslutande består 

av Göran Sager-Larssons inre monolog och medvetandeströmmar. Det 

innebär att man får på ett annat sätt än i de tidigare delarna ta del av hans 

tankar, funderingar och känslor. Den litterära effekten blir en intimare själv-

framställning än den som jag lyfte fram angående Värme. Även om En sim-

tur i sundet inte är berättad i jag-form så blir effekten att den är en berättelse 

om Göran Sager-Larsson.  
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I citatet nedan sitter Göran Sager-Larsson på en badflotte i vattnet vid 

Skanör där han och sambon är och tar ett höstdopp, och hon har för länge 

sedan simmande lämnat honom efter sig: 

 

Nu har han tänkt detta under en tystnad som inte ens innehöll na-

turljuden. Så koncentrerat tänkte han. Och så vill han egentligen 

vara långt borta från denna lutande flotte, också från denna 

obarmhärtigt yngre kvinna som erövrar havshorisonten under 

skarvarnas svarta ovaler. Han vill bort, hem, intensivt, genast, 

aladdinskt, flytta, flyga. Denna främmande kvinna som sedan tio 

tolv år alltid och oavbrutet samlar åsikter om honom och taktiskt 

döljer dem till dess att hon får användning för dem. Vars kropp, 

som annars kan vara vacker och rörande, idag åter visar sig arro-

gant och kraftfull. (En simtur i sundet, s. 134) 

 

Den inre monologen i citatet ovan är ett grepp för att gestalta en inre med-

vetandeström.17 På detta vis är berättandet i tredje person mer intimt än i 

Korta och långa kapitel och till och med intimare än jag-berättandet i Värme.  

En av de komponenter som lockar till att läsa trilogin som en berättelse om 

Göran Sager-Larssons liv är att den till stora delar handlar om minnen. 

Göran Sager-Larssons minnen är liksom jag-formen en självreflekterande 

gestaltning som stärker illusionen av Göran Sager-Larsson som en individ 

med minnen. En annan komponent är att ålder och åldrande kopplas till 

Göran Sager-Larsson på samma sätt som minne, det vill säga accepterar 

man gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en person med barndom, 

föräldrar och så vidare, så accepterar man också att åldrandet i trilogin utgår 

från honom. 

                                                           

17 ‖Stream of consciousness‖ myntades av William James i Principles of Psychology (1890) ‖to 

denote the flow of inner experiences‖ and ‖refers to a technique which seeks to depict the 

multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind‖. The Penguin dictionary of 

literary terms and literary theory (1999). Ed. J.A. Cuddon, 4. ed. rev. by C. E. Preston, Penguin: 

London, s. 866. 
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Gestaltningen i centrum 

Utgångspunkten för kapitlet är att det finns två tendenser i trilogin som jag 

har valt att följa för att analysera verksamma litterära verktyg i gestaltandet 

av ett levnadslopp. Om det i den förstnämnda tendensen handlade om 

igenkänning av retoriska mönster och iscensättning av en kontinuitet (åld-

rande, minnen) knuten till Göran Sager-Larsson, handlar den andra tenden-

sen om omtagning och upprepning som grund för gestaltning och litterär 

framställning. Avvikelser från kronologi i form av omtagning och upprep-

ning problematiserar gestaltningen av Göran Sager-Larsson som en ut-

gångspunkt för åldrande och minne, och för berättandet.  

Formmässigt präglas trilogin av oregelbundenhet och förändring, exempel-

vis genom den språkliga utformningen som skiljer sig åt i varje del av trilo-

gin. Den första delen har en tämligen konventionell språklig form. Korta och 

långa kapitel har istället en mindre homogen utformning och i likhet med En 

simtur i sundet mer karaktär av kollage genom insprängda fraser på engelska, 

diktfragment, utdrag ur mejl, dokumentärt material om historiska händelser 

och personer.  

Namnet Göran Sager-Larsson återkommer i de tre romanerna och det i sig 

sätter fokus på kontinuitet och progression, och i och med att han har olika 

ålder i de tre delarna väcks frågor huruvida trilogin gestaltar ett åldrande 

och levnadslopp genom Göran Sager-Larsson. I det ovanstående har jag 

visat på hur gestaltningen av Göran Sager-Larsson och dennes livslinje 

byggs upp, men jag har också indikerat att det finns ett motstånd i fram-

ställningarna mot att Göran Sager-Larsson fungerar som en enhetlig gestalt 

som fortsätter och utvecklas i varje del av trilogin.  

  

Enligt Michail Bachtins genomgång av de antika litterära genrerna är grun-

den för uppkomsten av självbiografiska och biografiska former en typ av 

biografisk tid och ‖en ny, specifikt uppbyggd bild av människan, tillrygga-

läggande sin levnadsbana‖ (1997, s. 53). De självframställningsmönster och 

de biografiska ‖fakta‖ som jag ovan presenterade utifrån varje del av trilo-
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gin återspeglar drag i den utveckling av den antika självbiografin som Bach-

tin tecknar. Det Bachtin tar fasta på är en genreutveckling, som går från en 

självgestaltning i offentliga samtal med sig själv till ensamma, privata samtal 

med sig själv. En kronologisk konstruktion av Göran Sager-Larssons lev-

nadslopp omprövas genom att gestaltningen av Göran Sager-Larsson istäl-

let är gestaltningar och varianter. De paralleller som finns mellan självfram-

ställningsmönstret i trilogin och det utvecklingsförlopp som den antika 

självbiografiska genren genomgår visar på andra förklaringar till förändring-

ar i gestaltningarna av Göran Sager-Larsson i trilogin än kronologiskt åld-

rande och utveckling i ett levnadslopp. Porträtteringarna av Göran Sager-

Larsson är systematiska och intentionella och följer en retorik och logik. 

Värme blir i detta perspektiv inte en framställning av den intimaste formen 

av självgestaltning med jag-form och centralperspektiv, utan snarare tvärt-

om, en framställning av hur en offentlig och publik gestaltning av ett liv 

görs (såsom i memoar- och bekännelselitteratur). Självframställningar i 

trilogin är inte i första hand kopplade till livsberättelser, utan försök till 

framställningsformer för en undflyende tid. Det som ger trilogin kronolo-

gisk stabilitet är inte förbindelsen till Göran Sager-Larssons levnadslopp, 

utan till historiska händelser och den samtid som är utgångspunkt för varje 

del i trilogin.18 Om man läser trilogin i kronologisk följd och förväntar sig 

ett fortlöpande sammanhang så finns det ett flertal saker som överraskar. 

Istället för att tänka i utvecklingslinje och kronologi får gestaltningen av 

Göran Sager-Larsson en annan belysning i framlyftandet av de temporala 

aspekter som tematiskt löper genom romanerna. Både när det gäller tiden 

gestaltad som historisk bakgrund eller som samtidsbaserad inramning är 

omtagning en viktig del i framställningen. Med upprepning som en del av 

gestaltningen så uppstår fler tolkningsmöjligheter eller varianter. Likaså för 

de aspekter av tid som gestaltas som Göran Sager-Larssons åldrar eller 

minnen. Exempelvis menar jag att gestaltningen av Göran Sager-Larsson 

inte fortsätter i del två och tre utan på ett antal sätt snarare börjar om på 

                                                           

18 Göran Sager-Larssons åldrar är olika i varje del, men även tiderna förändras. Varje del har 

en förankring i en samtid som är 1980-tal i Värme, 1990-tal i Korta och långa kapitel och 2000-

tal i En simtur i sundet. 
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nytt och tar ny sats. Den nya versionen är på det formella planet realiserad i 

en ny språklig utformning. Mycket av den fortsättning som vi ser är egen 

utfyllnad och logisk slutledning. Det finns ingen förklarande resumé av vad 

som händer mellan Värme och Korta och långa kapitel, respektive Korta och 

långa kapitel och En simtur i sundet. I Värme bor Göran Sager-Larsson i Lund 

och sedan i Malmö i En simtur i sundet:  – så någonstans mellan 40- och 60-

årsåldern måste han ha flyttat? Istället för att betrakta inkonsekvensen i 

formspråket som ett experimenterande från författarens sida kan man se 

det som att varje ny del i trilogin kräver ett nytt (form)språk och uttrycks-

sätt i försök att beskriva en ny samtid, 1980-, 1990- eller 2000-tal och en ny 

ålder; 40-, 50- eller 60-årsåldern (Elam 1997).  

”en god historieberättare berättar alltid sin historia för första gången” 

– om omtagning  

Det självframställningsmönster som jag har diskuterat handlar framför allt 

om skapandet av en självbild, men inte av den enda eller den slutgiltiga ver-

sionen. I början av Värme väntar Göran Sager-Larsson på det årliga födel-

sedagssamtalet från mamman: 

 

Klockan är snart tolv, midnatt. Om några timmar fyller jag trettio-

nio år. Jag känner det exakta klockslaget eftersom jag är född i en 

anekdot. Som jag har hört kanske trettiofem gånger regelbundet 

och ett oräknat antal gånger improviserat. Om en stund blir det än 

en gång – autentisk, trovärdig – en god historieberättare berättar 

alltid sin historia för första gången. (Värme, s. 20) 

 

Här understryks det återkommande, det som berättas regelbundet men 

också att Göran Sager-Larsson berättas och finns i olika versioner, att han i 

själva verket är född i en anekdot, som per se är en muntlig berättelse som 

berättas om och om igen. En berättelse blir inte en anekdot om den bara 

berättas en gång, utan uppnår sin status i just upprepningen. Anekdoten är 

också den lilla historien som belyser ett stort sammanhang. Göran Sager-

Larssons levnadslopp är den lilla historien som får belysa 1980-tal i Värme, 
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1990-tal i Korta och långa kapitel och 2000-tal i En simtur i sundet. Gestaltning-

en av Göran Sager-Larsson är anekdoten i en större temporal kontext än ett 

levnadslopp. De samtider som han knyts till i de olika delarna är lika viktiga 

som de biografiska hållpunkterna i den livslinje som jag konstruerade ovan.  

Göran Sager-Larsson känner till det exakta klockslaget eftersom han har 

hört det berättas så många gånger. Det är omtagningen som alstrar mening 

inte fortsättandet av en historia eller ifyllandet, utan genom att den uppre-

pas. Avsnittet är centralt eftersom det som betonas är egentligen skälet till 

varför Göran Sager-Larsson återkommer i ytterligare två romaner: han 

måste berättas om för kunskap genereras inte automatiskt utan genom en 

gestaltningsprocess som måste börja om på nytt.  

Combüchens tre romaner är trots allt inte fristående utan hänger samman 

genom Göran Sager-Larsson.  Indelningen i trilogin i en första, andra och 

tredje del innebär inte å ena sidan att gestaltningen av Göran Sager-Larsson 

växer oproblematiskt från första delen till den sista. Å andra sidan finns i 

trilogin som organisationsform koppling till levnadslopp och kronologiska 

indelningar av livet i barndom, ungdom, vuxenhet och ålderdom. Ovan 

betonade jag hur den kronologiska ordningen problematiseras av omtag-

ning och upprepning, men även innehållsmässigt diskuteras utvecklingsbar-

heten i det som följer på varandra. I Värme menar Göran Sager-Larsson att 

generationerna bara bygger på varandra rent tekniskt, eller som en organisa-

torisk princip. Det är egentligen inte en fråga om utveckling eller förändring 

utan om upprepning. Uppdelningen i generationer är schematisk utan att i 

sig generera kunskap och insikter: 

 

Vad som gör mig mest modfälld, egentligen, är att generationerna 

bygger på varandra bara rent tekniskt, medan varje ny kull måste 

återupptäcka insikter som upptäckts tusen gånger innan; måste gå 

samma varv, in i varje stickspår, genom varje benbrytande gen-

vägsterräng – och tro att de trampar nya vägar. Material för insik-

ter växer till ytterst långsamt, över många varv, många generatio-

ner som återupptäcker det tusen gånger upptäckta, behövs för att 

lägga ett nytt lager till materialet. Vad som gör mig så modfälld är 
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att långsamheten går baklänges i en värld där den tekniska utveck-

lingen löper amok. Den ena räddningen skulle vara att generatio-

ner började bygga på varandra insiktsmässigt, men naturlagen sä-

ger att nya stjärnor föds ur gamla, en ny tulpan – nästan likadan 

som den gamla – kommer ur samma lök. Varje människa återupp-

täcker uppror och resignation och uppror igen. (Värme, s. 88f.) 

 

Meningen med att lyfta fram omtagningar i trilogin är inte enbart för att 

visa på fiktionens verktyg. Utan jag menar att omtagningar är ett medel i 

skönlitteratur för att problematisera och synliggöra det för givet tagna i en 

kronologisk struktur. Effekten av detta verktyg blir ett motstånd till gestal-

tandet av levnadslopp som en fast kategori baserad på kronologi. Levnads-

loppet blir, med Arne Melbergs ord, en temporal term i repetitiv regi.19 

Både trilogins form och innehåll stärker det som jag har kallat för motrörel-

sen till att läsa trilogin som Göran Sager-Larssons livslinje från barndom till 

60-årsåldern. Att Göran Sager-Larsson återkommer i tre romaner fyller en 

viktig funktion. Det ställer trots allt gestaltandet av ett liv efter kronologiska 

principer på huvud genom att varje del utformas som en omstart med nytt 

formspråk och Göran Sager-Larsson i en ny position i romanen. Språkliga 

konventioner som retoriska grepp, språkliga mönster i trilogin motsätter sig 

läsningen av Göran Sager-Larsson som en unik och sammanhållen enhet, 

men bidrar inte bara till en nedmontering av gestaltningen utan också till 

alternativa gestaltningar av åldrandet. 

Påståendet i efterordet i En simtur i sundet, att samma historia har skrivits 

under tjugo år från 1980 och Värme fram till 2003 och En simtur i sundet 

motsägs av att gestaltningen av Göran Sager-Larsson är föränderlig och av 

                                                           

19 Jacques Derrida använder sig av begreppet ‖répetition‖ för att diskutera språkets och 

tecknets dubbelkaraktär. Ur tecknet kan inte en omedelbar närvaro härledas, utan närvaron 

härleds ur upprepningen. Melberg menar att Derridas användande av ‖fiktion‖ är just som 

en form av repetition (Melberg 1992, s. 193). Derridas resonemang är en av analysens ut-

gångspunkter såtillvida att det knyter upprepning till fiktion, och att fiktionen länkas till 

språktecknets ‖repetitiva struktur‖ (Melberg 1992, s. 195). Så som jag ser det är denna ‖repe-

titiva struktur‖ ett gestaltningens verktyg. 



76 

  

en splittrad språklighet. Omtagning slår ut kronologi som organisations-

princip för trilogin.  

Gestaltningen av Göran Sager-Larsson bygger just på motsatser till konti-

nuitet och unikhet, men inte i syfte att destabilisera eller fragmentarisera 

gestaltningen. Utan syftet med versionerna är att processen kan börja om 

på nytt och att upprepningsbarheten alstrar kunskap.20 Den kontinuitet som 

tiden, epoker eller levnadslopp utgör har olika språkliga uttryck i trilogin. 

Litteraturvetenskapliga perspektiv på åldrande 

Den genomgång som jag har ägnat Sigrid Combüchens trilogi har haft som 

syfte att synliggöra fiktionens verktyg för att problematisera kronologi som 

allenarådande organisationsprincip i gestaltandet av levnadslopp. Genom 

ett synliggörande av fiktionens verktyg har jag förhoppningsvis bidragit till 

en läsning av Göran Sager-Larsson som är problematisk, infallsrik, nyanse-

rad och mångtydig. Ett tillvägagångssätt som är baserat på litteraturveten-

skapliga perspektiv kan vidmakthålla det komplexa synsättet på åldrande, 

inte minst därför att skönlitteratur omfattar motsägelsefullheter och till och 

med får sin estetiska styrka genom dessa (Chivers 2003). 

I trilogin återfinns språkliga grepp som hör till självframställningar som 

berättande i första person (Värme), historiska händelser (bygget av Öre-

sundsbron i En simtur i sundet), autentiska personer (Lisbeth Larsson i Korta 

och långa kapitel) och beskrivningar av städer som ger lokalfärg (Lund i Korta 

och långa kapitel och Sundsvall i Värme) (Siivonen 2007). Om analysen av 

åldrandegestaltningar i likhet med analyser av självframställningar utgår från 

ett centralperspektiv och en gestaltning av ett ‖jag‖ finns risken att åldrande 

i skönlitterära framställningar måste hålla för autenticitets- eller trovärdig-

hetstester. Detta skulle innebära att gestaltningar av åldrande, även om ka-

raktären är fiktiv, måste framstå som autentiska och baserade på fakta, och 

                                                           

20 Upprepningsbarheten översätter Melberg Derridas ‖iterabilitet‖ med. Begreppet betecknar 

förändringsbarheten i upprepningen (Melberg 1992, s. 194f). 
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kanske framför allt kronologiska fakta om åldrandets biologiska faser. I 

detta finns en risk att gestaltningar av åldrande ges trovärdighet i analysen 

genom ett bekräftande eller dementerande av åldrande som en kronologisk 

process. Det var en av de farhågor som jag inledningsvis visade på och som 

får som konsekvens att det skönlitterära materialet inte används till fullo 

och förblir obearbetat. Mitt syfte har varit att tydliggöra det språkliga sam-

manhang som är så viktigt vid användandet av ett skönlitterärt material. 
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”Gift er så att barnet får en laglig far!” Om familje-

generationer och strategier i transnationella relationer 

 

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 

 

Uppmaningen i rubriken riktade min mor till mig och min pojkvän i ett 

brev år 1973. Jag hade knappt ett år tidigare flyttat till Stockholm från ett 

österbottniskt samhälle i mellersta Finland. Jag var tjugo år och väntade 

mitt första barn. Brevet är handskrivet och bara en sida långt. Jag hittade 

det för inte så länge sedan då jag letade efter något annat i de av mina byrå-

lådor som innehåller olika slags ‖minnesgods‖. Min mor var en flitig brev-

skrivare. Hennes brev är skrivna med en sirlig och snirklig handstil. Brev-

skrivandet utgjorde ett sätt för henne och mig att hålla kontakt med var-

andra sedan jag flyttat till Sverige. Ofta innehöll hennes brev råd och upp-

maningar, som detta att jag borde gifta mig. Dessa råd och uppmaningar är 

exempel på familjestrategier (Helsti 2006). Sådana strategier kan omfatta 

beslut om exempelvis utbildning, barnuppfostran och giftermål som i min 

mors brev. 

I detta kapitel ska jag i första hand utifrån detta brev från min mor, men 

också utifrån de intervjuer som jag gjorde med sverigefinnar för min av-

handling (Lukkarinen Kvist 2006), beskriva och analysera hur familjestrate-

gier i form av normer och värderingar förmedlas från en äldre familjegene-

ration till en annan i transnationella relationer.  

Migration är sällan en engångshändelse eller enstaka rörelse utan snarare en 

pågående process (Gustafson 2007). Migranter upprätthåller kontakter med 

den gamla hemorten samtidigt som de kvarboende agerar aktivt och sam-

spelar med de utflyttade i sociala nätverk (Easthope 2004; Hareven 2000; 

Åkesson 2007). Genom transnationella nätverk binds människor, orter och 

länder samman, samtidigt som normer, värderingar och förväntningar för-

medlas (Gustafson 2007; di Leonardo 1987; Hareven 2000; Åkesson 2007). 
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Geografiska platser är således ingalunda strikt avgränsade. Snarare kan de 

beskrivas som knutpunkter i ett rikt nätverk av sociala relationer (Easthope 

2004). Moderna transportmedel och kommunikationsteknologier underlät-

tar upprätthållandet av kontakter och möjliggör transnationella och platspo-

lygama liv, dvs. att ha förbindelser med flera platser och länder (Beck 1998). 

Mycket av forskningen har fokus på migranters erfarenheter och skapande 

av band till det gamla hemlandet. Betydligt mindre uppmärksamhet har 

riktats mot de kvarboendes relationer till migranter (Åkesson 2007). Detta 

kapitel riktar intresset mot de kvarvarande, bl.a. mot min egen mor.   

Utbildning ger möjligheter och barn medför begräsningar  

 

Jag blev först lite konfunderad över ditt tillstånd. Men nu tänker 

jag att det skulle bli som det blev. /…/ Nog medför barn be-

gränsningar i livet, man kommer inte loss lika lätt under en tid. 

Men man har också glädje av små barn.  

 

När man diskuterar ålder avser man oftast individens ålder i år, månader 

och dagar det vill säga den kronologiska åldern. Den kronologiska åldern 

utgör en grund för hur en individ blir kategoriserad och placerad i den soci-

ala strukturen i samhället, den laddas med olika slags innebörder (Hockey & 

James 2003; Närvänen 2004). Åldern har kulturellt specifika ideologiska och 

symboliska laddningar (Hockey & James 2003). I varje samhälle finns ål-

derbaserade normer för vilka beteenden och handlingar som betraktas som 

normala och acceptabla och vilka som inte är det. En del normer är mer 

informella, medan andra är mer formella och kommer till uttryck till exem-

pel i lagstiftningen (Fry 2003). Sociala tidtabeller pekar på vad som förvän-

tas av människor i varje specifik livsfas. Dessa tidtabeller är dock föränder-

liga. Det som är normalt och förväntat av en person i en viss ålder, skiljer 

sig exempelvis från en tid till en annan, från ett samhälle till ett annat och 

från en social klass till en annan. Åldersbaserade kategorier har inte nöd-

vändigtvis skarpa gränser, de är otydliga och utsatta för förändring, de kan 

förkortas, de kan förlängas, de kan försvinna och nya kategorier kan uppstå. 

Det att olika förväntningar och föreställningar är förknippade med vissa 
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åldrar ska alltså inte uppfattas som determinerande för individer. I stället 

för att predestinera hur livet måste levas, erbjuder kategorierna snarare 

breda uppslag för livet och vad som kan förväntas i olika åldrar (Hunt 

2005). Valmöjligheterna är dock inte obegränsade.  

Vi som föddes på 1950-talet i Finland kom i åtnjutande av möjligheter till 

en högre utbildning i en utsträckning som inte funnits tidigare. Många gick 

emellertid även då direkt till arbetslivet, så som de tidigare åldersgeneratio-

nerna hade gjort, där de flyttade från landsbygden till orter som kunde er-

bjuda arbete. Många av dem som lämnade landsbygden flyttade av nödvän-

dighet (Jokinen & Saaristo 2002). Efterkrigstidens Finland var ett land sar-

gat av flera krig. Levnadsförhållandena var på många håll mycket dåliga och 

landets ekonomi kännetecknades av djupa konjunkturnedgångar, hög ar-

betslöshet och låga löner. På grund av dålig lönsamhet kunde jordbruket 

inte försörja befolkningen. På 1960- och 1970-talen genomgick Finland 

långtgående strukturella förändringar, kanske de mest omvälvande i hela 

Västeuropa, då jordbrukspolitiken radikalt ändrades (Allardt 1996; Korkia-

saari 2000). De som tidigare hade arbetat i jordbruk och skogsnäring sökte 

arbete på annat håll. Konkurrensen var hård på 1960-talet då efterkrigsti-

dens stora barnkullar sökte sig ut till arbetslivet (Korkiasaari 2000).  

Att flytta till Sverige var ett alternativ för många. Migranter från Finland har 

i regel alltid varit relativt unga människor i arbetsföra år, så även informan-

terna i min studie (Lukkarinen Kvist 2006). Frågan om migration aktualise-

rades för deras del när de befann sig i en livsfas då det förväntades av dem 

att flytta ut från föräldrahemmet, söka jobb, grunda eget hushåll och bilda 

familj. För att kunna skaffa arbete och försörja sig, vilket betraktades som 

markörer av vuxenliv enligt rådande sociala tidtabeller, blev det aktuellt att 

överväga olika alternativ – varav migration var ett. Ortens migrationstradi-

tioner hade betydelse för hur informanterna resonerade kring olika fram-

tidsalternativ. Flera forskare, som studerat migration mellan Finland och 

Sverige, har visat den roll de personliga nätverk, bestående av släktskap, 

vänskap, grannskap eller bekantskap, som människor är invävda i spelar för 

flyttrörelser (Laakkonen 1996; Nyman-Kurkiala 1999; Häggström, Borge-

gård & Rosengren 1990; Korkiasaari 2000; Kuosmanen 2001; Snellman 
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2003). Då migration från en ort har kommit i gång kommer den ofta att 

fortgå eftersom migrationen inte sällan bär en egen dynamik som för med 

sig fler och fler migranter (Castles 2000). En bidragande orsak till att indivi-

der fattar beslut om migration kan vara just kontakterna mellan dem som 

flyttat och dem som är kvar.  

Informanterna i min studie reagerade i relation till andra människor i sin 

omgivning och till de nätverk de ingick i: de blev inspirerade, uppmuntrade 

och kanske rentav övertalade att migrera av släktingar, vänner eller tidigare 

grannar som var väl bevandrade i de svenska förhållandena (jfr Jaakkola 

1984; Hareven 2000; Häggström, Borgegård & Rosengren 1990). Så var det 

för min del också. Jag följde en gymnasiekamrat till Sverige sommaren 

1971. Hon hade en bror i Stockholm som kunde hjälpa oss med både bo-

stad och sommarjobb. Den sommaren träffade jag en man som jag föräls-

kade mig i. Jag återvände dock till Finland och tog studenten, men valde att 

resa tillbaka till Sverige efter studenten. Beslutet att flytta till Sverige var inte 

särskilt svårt att fatta, det skedde utan större funderingar och tveksamheter, 

på liknande sätt som många andra har berättat om sina flyttbeslut (Lukkari-

nen Kvist 2006).  

Det specifika för oss födda på 1950-talet, och i synnerhet för dem som 

föddes efter 1950-talets mitt, var att nya normer och förväntningar riktades 

mot oss och de sociala tidtabellerna reviderades för vår del. Det var inte 

längre lika självklart att vi skulle gå direkt till arbetslivet eftersom den nya 

tiden ställde nya krav på utbildning (Jokinen & Saaristo 2002). Med detta 

som fond kan man förstå min mors kommentar i brevet om att barn inne-

bär begränsningar i livet, åtminstone under en tid. Hon säger inget om att 

barn skulle kunna medföra begränsningar för barnets far. På så sätt tillmäter 

hon mig ett reproduktivt ansvar och tar för givet att det är jag som mor 

som ska ta hand om barnet.  
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Accepterade och oaccepterade samlevnadsformer 

 

Jag har inga andra önskemål än att ni kommer väl överens med 

varandra. Han är en man med bra karaktär och han är godhjärtad. 

Gör som hans bröder och gift er så att barnet får en laglig far. 

 

Flera gånger när jag samtalade med informanterna reflekterade jag över att 

de noga betonade att de gifte sig i Finland innan de tillsammans flyttade till 

Sverige. Jag undrade för mig själv varför det var så viktigt att understryka 

detta. Detta analyserade jag inte i avhandlingen. När jag nu läser min mors 

brev ger det mig upplysningar om de normer som var allmänt rådande på 

landsbygden i Österbotten. Hennes vädjan om att jag ska gifta mig och rätta 

mig efter de handlingar och beteenden som ansågs vara normala och accep-

tabla avspeglar normerna i det samhälle hon levde i (jfr Hockey & James 

2003; Närvänen 2004).  

Samboförhållanden ökade kraftigt i Finland på 1970-talet (Jokinen & Saaris-

to 2002). Det förekom också på min gamla hemort att människor levde 

tillsammans utan att vara gifta, men det var ovanligt. Det kunde omnämnas 

i nedlåtande ordalag, så som att de levde i synd eller att de var som vargpar. 

Föreställningen om att man ska leva i en traditionell kärnfamilj var stark på 

landsbygden. Det fanns inte utrymme för alternativa samlevnadsformer (jfr 

Jokinen & Saaristo 2002). Det hörde till att gifta sig om man skulle leva 

tillsammans och i synnerhet om man hade eller skulle ha barn.  

Min mors råd om äktenskap kan tolkas som uttryck för en familjestrategi. 

Familjestrategier är kulturella konstruktioner som förändras med tiden. De 

kan vara oartikulerade, men komma till uttryck då någon familjemedlem 

fjärmar sig från dem (Helsti 2006). Giddens (1997) använder sig av begrep-

pet rent förhållande om vänskapsförhållanden och äktenskap i vår tid. Han 

menar att äktenskapet numera baserar sig enbart på emotionella band och 

att äktenskapet består så länge som det ger emotionell tillfredställelse för 
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makarna. Min mor motsatte sig inte denna typ av förhållanden. Det hon 

motsatte sig var formen för förhållandet, äktenskapet som institution var en 

självklarhet för henne.  

 Min mor fortsätter med sina råd i brevet då hon skriver: 

 

Jag skulle inte rekommendera att ni skaffar motorcykel. Du kom-

mer nog att märka det senare. Detta om detta. /…/ Försök ta väl 

hand om dig, så att du inte råkar ut för några olyckor och kom 

överens om att ni gifter er.   

 

Den familjestrategi som min mor använder sig av omfattar även större 

ekonomiska åtaganden, som köp av motorcykel. Min mor var van vid att 

styra och ställa. Hon var bondmora i ett hushåll bestående av flera familje-

generationer, emellanåt också av inneboende arbetskraft. Under andra 

världskriget, då min far var i kriget, hade hon ensamt ansvar för gården. 

Min mor förmedlar inte enbart normer och värderingar om hur jag ska 

agera när jag befinner mig ‖ i omständigheter‖, utan visar också omsorg om 

min hälsa genom att uppmana mig att ta väl hand om mig och inte råka ut 

för olyckor. Hon kanske var orolig för motorcykelolyckor? På nytt åter-

kommer hon till frågan om äktenskap. Att ha barn och inte vara gift fram-

står nu ännu tydligare som ett stort normbrott.  

Kin keeper på österbottniska  

 

I dag var det skidtävling i kyrkbyn. I damlaget åkte Laura, Rauha 

och Mirja på Alanne. De kom på andra plats. I familjegruppen 

åkte Eino, Ilpo och Heli. De kom på fjärde plats. Här i Venetpalo 

har det varit stora skidtävlingar, förra och förrförra helgen. /…/ 

Det var flera hundra skidåkare. Heli deltog för övrigt i en tävling 

som arrangerades mellan olika skolor. Hon blev bäst i sin klass. 

Heli representerar familjen i skidåkning, som du gjorde en gång i 

tiden.  
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Har du skrivit till Eila och Laitilas flickor? Bondmoran på Kuop-

pala var i Uleåborg och därifrån hade hon med sig hälsningar från 

familjen Laitila. Erkki lär göra lumpen i Kajana.  

 

Den stora omdaningen av det finska samhället medförde en påtaglig för-

ändring av människors liv. Den genomgripande territoriella förvandlingen, 

också kallad ‖flykten eller flytten från landsbygden‖, märktes givetvis över-

allt både på landsbygden och i städerna (Jokinen & Saaristo 2002). Lands-

bygden blev ödsligare och tystare, i synnerhet i Österbotten. Hus med brä-

dor  över dörrar och  fönster syntes överallt i byarna. Det landskap som 

utflyttningen lämnade efter sig satte spår både hos dem som flyttade men 

också hos dem som blev kvar. De som flyttade till Sverige hade ofta täta 

kontakter med dem som stannat kvar (Kuosmanen 2001; Snellman 2003; 

Lukkarinen Kvist 2006; Ågren 2006). Det fanns sociala och känslomässiga 

skäl att behålla banden till människor på den gamla hemorten. Resor till den 

gamla hemorten var viktiga inslag i de utflyttades tillvaro. På somrarna lev-

de byar upp då de utflyttade återvände. Svenskregistrerade bilar syntes på 

många gårdsplaner och på byvägar. Men till slut tog sommaren och semes-

tern slut. Livet gick dock vidare sedan utflyttarna hade återvänt till sina nya 

hemorter. Kvar på den gamla hemorten fanns föräldrar, familjemedlemmar, 

släktingar och tidigare grannar.  

Att skriva brev är ett sätt att hålla kontakt mellan de utflyttade och de kvar-

varande. Det var inte bara min mor som skrev brev, utan också jag var flitig 

brevskrivare. Många av de brev som jag skrev till min mor hittade jag efter 

hennes bortgång. Hon hade sparat dem i en byrålåda. I mina brev skrev jag 

om vardag, arbete, ekonomi och givetvis om barnen, om deras första tän-

der, om deras lekar och de barnsjukdomar de drabbades av. Min mor i sin 

tur förmedlade nyheter från den gamla hemorten. I det aktuella brevet be-

rättar hon om olika skidtävlingar och hon nämner flera namn. Hon förut-

sätter uppenbarligen att jag vet vilka hon talar om. Däri har hon alldeles 

rätt, än i dag minns jag dem. Hon avslutar avsnittet om skidtävlingar med 

att konstatera att det nu är min brorsdotter som representerar familjen i 

skidtävlingar. På detta vis vävs både jag och min brorsdotter in i familjens 

idrottstradition. Genom hennes brev hålls minnet om familjemedlemmar 
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och tidigare grannar levande hos mig. Hon förhör sig om huruvida jag har 

haft kontakt med mina gamla vänner och månar därmed om upprätthållan-

det av vänskapsband. Genom att hänvisa till gamla gemensamma minnen, 

gemenskap och bekanta vardagshändelser skapar hon närhet mellan mig 

och sig själv, men också med andra i den gamla hembyn.  

Enligt di Leonardo är det framför allt kvinnor som månar om relationer 

inom familjen och släkten. Hon använder sig av begreppet kin work.  

 

By Kin work I refer to the conception, maintenance, and ritual 

celebration of cross-household kin ties, including visits, letters, 

telephone calls, presents, and cards to kin; the organization of 

holiday gatherings; the creation and maintenance of quasi-kin rela-

tions; decisions to neglect or to intensify particular ties; the mental 

work of reflection about all these activities; and the creation and 

communication of altering images of family and kin vis-á-vis the 

images of others, both folk and mass media (di Leonardo 1987, s. 

442). 

 

Utan kvinnors insatser skulle inte banden inom transnationella familjer 

kunnat hållas levande (Gardner 2001). Kvinnor är således kin keepers, släkt-

skapsupprätthållare, som upprätthåller kontakter genom livsloppet och över 

geografiska avstånd (Hareven 2000). Mulinari menar att det ställs olika för-

väntningar på män och kvinnor vad gäller relationer i transnationella famil-

jer (Mulinari 2007; se även Hareven 2000). Att kvinnor spelar en viktig roll 

för upprätthållande av relationer inom familjen och släkten framgår också 

av de intervjuer jag gjorde med informanterna för min avhandling. En 

kvinna berättar hur hennes mor var kontaktperson i sin släkt i Finland och 

hur hon själv har fått en liknande sammanhållande roll i sin familj i Sverige. 

En annan kvinna beskriver hur hennes relation till föräldrahemmet föränd-

rades då hennes mor dog. Hemmet hade inte längre samma innebörd för 

henne. Efter moderns bortgång blev familjens besök på den gamla hemor-

ten färre och kortare. Några av informanterna berättar hur deras mödrar 

flyttade till Sverige när de fick barn. De beskriver uppskattande hur möd-

rarna hjälpte till med både barn och hushåll. Några andra i sin tur berättar 
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hur de saknade sina föräldrar när de var småbarnsföräldrar, de hade ingen-

stans att lämna sina barn när de skulle iväg någonstans. Flera sörjer också 

att barnen inte kunde träffa sina mor- och farföräldrar annat än på sommar-

loven (Lukkarinen Kvist 2006).    

I brevet frågar min mor också om min pojkväns föräldrar är i Sverige, trots 

att hon inte har träffat dem. Hon undrar också om jag har några fotografier 

att sända till henne. Till sist ber hon mig hälsa till min pojkvän. På detta sätt 

knyts också dessa personer till hennes nätverk. Hemmet kan bokstavligen 

formas till minnenas förråd. Sparade föremål och foton bidrar till att man 

kan minnas också dem som har gått bort eller flyttat från orten. Med hän-

visning till Bourdieu konstaterar Honkasalo att föremål, som till exempel 

foton, förkroppsligar relationer och minnen och skapar kontinuitet (Hon-

kasalo 2004). När min mor får foton från mig, att sätta in i ett album eller 

placera på en byrå, blir fotona ett medel för henne att minnas mig, men 

även en vidare krets av människor, även sådana som hon aldrig har träffat. 

Min mor adresserade sitt brev till både mig och min pojkvän, och därmed 

riktade hon också sina råd och uppmaningar till oss båda. Brev kan ha kol-

lektiv karaktär genom att de ofta innehåller hälsningar till andra, som min 

mors brev gör. Då brevets mottagare vidarebefordrar hälsningar till de be-

rörda kan det också leda till att han eller hon berättar något om brevets 

innehåll och därmed öppnas brevet upp för en bredare offentlighet och 

läsekretsen breddas (jfr Helsti 2006).  

Jag minns  

 

Jag brukar alltid på natten mot måndagen sitta uppe och titta ut, 

och jag minns hur du brukade komma hem efter att ha varit på 

dans på Kataja. Nästa månad börjar de bygga upp Kataja på nytt 

efter branden. 

 

Min mor berättar att hon fortfarande brukar sitta uppe på natten mot mån-

dag. Så hade hon gjort under hela min tonårstid. Det fanns inga allmänna 

kommunikationer, vilket gjorde att jag efter att ha varit på dans stod vid E4 
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och liftade hem sent på nätterna. Hon gick och lade sig först när hon kunde 

se att jag närmade mig hemmet. På köksbordet fanns alltid smörgåsar och 

ett glas mjölk. På så sätt uttryckte hon omsorg om mig. Hennes agerande 

kan också tolkas som ett strävande efter en viss kontroll över mig och mina 

göranden. Även sedan jag flyttat höll hon fast vid denna vana – att sitta 

uppe på nätterna och titta ut mot E4 – som formats under många år. Jag 

tolkar in en saknad i hennes beskrivning av vaknätterna. Denna tolkning 

förstärks då hon något längre fram i brevet skriver: ‖Ring så att pappa får 

höra din röst.‖ Hon gör sig till förmedlare för hans saknad efter mig och 

hon månar om min och hans relation.  

Den nya hemorten i Sverige var förr en plats varifrån informanterna i min 

studie hade bråttom bort så fort sommaren kom. Framför allt under de 

första åren var de flesta informanternas band till den gamla hemorten star-

ka: kontakterna var täta och semestern där utgjorde årets höjdpunkt. Under 

många år hade flera av dem ett ambivalent förhållningssätt till sin vistelse i 

Sverige. De hade inga långsiktiga planer för Sverigevistelsen utan avsåg att 

eventuellt återvända till Finland så småningom. För många upptogs den 

första tiden i Sverige av arbete och strävan efter att höja levnadsstandarden. 

En del av de intjänade pengarna sparades för sommarsemestern på den 

gamla hemorten. Informanterna berör inte själva i någon större omfattning 

orsakerna till att i stort sett all semester tillbringades på den gamla hemor-

ten. Det tycks ha varit en självklarhet. I intervjuerna finns dock kommenta-

rer om hur de under de första åren i Sverige kände en stark längtan till den 

gamla hemorten. De beskriver hur angeläget det var att åka dit varje år. Det 

var många människor de hade att hälsa på under semestern (Lukkarinen 

Kvist 2006).  

Hur upplevde de kvarboende att de utflyttade kom på semester? På infor-

manternas gamla hemort har jag intervjuat några personer som blev kvar 

där. De berättar om sina upplevelser då semesterfirarna kom på somrarna, 

då det på nytt blev liv och rörelse i byarna. I deras beskrivningar framträder 

en stämning av vemod då utflyttarna, som för några sommarveckor hade 

fört med sig en fläkt av den stora världen, for iväg efter semestern och 

fönstren i husen återigen hade täckts för med brädor. Uppbrottet efter 
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semestern kunde vara känslofyllt, menar en av dem som hade syskon i Sve-

rige. Hon berättar hur hon uppfattade sina syskons stämningslägen då se-

mestern närmade sig sitt slut, hon såg tydligt något som hon tolkade som 

längtan till den gamla hemorten och det gjorde det svårt för dem att åka 

tillbaka till Sverige. Enligt henne var det lätt för hennes syskon att tala öp-

pet, till och med att skryta, om ekonomiska och materiella framgångar i 

Sverige. Hon menar dock att de också mötte svårigheter och motgångar av 

olika slag, men det pratade de inte om. Inte heller uttryckte de i ord den 

längtan och det vemod som enligt henne präglade avskedets stund, då sys-

konen skulle återvända till Sverige. Hon berättar:  

 

Informant: De kom ju med sina stora bilar. Och med häftiga pre-

senter. Och så som man skröt om sina löner! Löner var nog det 

som man pratade mest om. Och så om hur billig någon vara var. 

Men man pratade inte om att man kunde längta till Finland. Eller 

att man hade bristfälliga kunskaper i svenska. Det pratade man 

inte om. Allt var så bra i Sverige, berättade de när de kom på se-

mester.  

Mirjaliisa: Men du menar att du såg längtan? 

Informant: Det syntes, det syntes när de skulle fara. Det var på 

något sätt alldeles hemskt, den dagen. Det syntes när dagen för 

avskedets stund närmade sig, de blev så tysta, det var någon slags 

apati som slog till. De insåg att nu var det bara tre eller två dagar 

kvar av semestern, de blev så tysta, före avfärden.  /…/ Det syn-

tes i deras kroppsspråk, i gesterna, det syntes tydligt, mycket tyd-

ligt vart de nu var på väg… 

 

I mina intervjuer med informanterna i Sverige berörs inte avskedets dyster-

het och tungsinne som i citatet ovan. Varför så är fallet kan givetvis tolkas 

på skilda sätt. En tolkning är att informanterna upplever händelserna för 

svåra och känsliga att ta upp. En annan är att avskedet inte upplevdes på 

samma sätt av dem som åkte i väg som av dem som blev kvar. När infor-

manterna lämnade den gamla hemorten åkte de tillbaka till sin vardag med 

familjeliv, arbete, arbetskamrater, grannar och föreningsliv. De som blev 
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kvar upplevde snarare tystnad och tomhet då bylivet förändrades efter 

sommarens slut.  

Var vid gott mod 

Både som sverigefinländare och etnicitetsforskare har jag mött stereotypa 

föreställningar om finländare som tystlåtna och inbundna. Denna stereotyp 

kommenterades också av mina informanter, oftast på ett skämtsamt sätt. 

En rolig uppmaning i slutet av min mors brev förvånar mig, hon avslutar 

nämligen med orden: ‖Var vid gott mod och vid glatt sinne så att barnet 

inte blir tystlåtet.‖ Hennes ord kan tolkas som att hon inte anser att tystlå-

tenhet skulle vara en eftersträvansvärd egenskap. Jag har dock ingen min-

nesbild av att man i min barn- och ungdom skulle ha talat om tysta finlän-

dare, det har jag mött först i Sverige. Det kan dock hända att jag minns fel. 

Det skulle också kunna vara så att min mor skämtar om stereotypa före-

ställningar som är förknippade med olika finländska landskap. Hon var 

född och uppvuxen i Savolax och inflyttad i Österbotten. Enligt allmänt 

spridda och populära föreställningar är savolaxare pratsamma och glada 

människor med mycket humor. Österbottningar brukar däremot beskrivas 

som mer tystlåtna. Måhända att hennes kommentar rör dessa stereotyper? 

Kanske ser hon humor som ett vapen i sammanhanget mot stereotyper, 

och skrattar åt stereotypa föreställningar (jfr Hall 2002, 2003). 

Moderskap är historiskt och socialt konstruerat, det vill säga det finns flera 

sätt att förstå och tolka moderskap. Hondagneu-Sotelo och Avila (1997) har 

studerat hur latinamerikanska kvinnor, som arbetar i USA och som har sina 

barn kvar i det gamla hemlandet, omförhandlar moderskapets innebörder 

och hur moderskapet organiseras och upprätthålls. Detta specifika arran-

gemang kallas av Hondagneu-Sotelo och Avila  för transnationellt mo-

derskap (se även Gardner 2001). Ofta är det kvinnor – som det var i min 

familj – som svarar för omsorgen om relationer inom familjen och släkten. 

Det sker exempelvis genom brev, vykort, telefonsamtal, presenter, pengar 

eller genom ordnande av familjesammankomster och fester. Både känslo-

mässigt och ekonomiskt stöd förmedlas. Att måna om relationer inom fa-
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miljen och släkten ger makt att styra över andra (di Leonardo 1987). Min 

mors brev är inte långt eller mångordigt. Det innehåller dock det ena rådet 

efter det andra. När jag läser brevet upplever jag att det är rikt i sitt innehåll. 

De teman som tas upp i brev frilägger det som brevskrivaren vill dela med 

brevmottagaren, det vill säga det som är innebörden i deras relation (Helsti 

2006). Det aktuella brevet förmedlar bland andra normer, värderingar och 

konkreta råd från en äldre familjegeneration till en yngre, från en mor till en 

dotter. Med sina ord lyckas hon förmedla ett rådande tankesätt med bak-

grund i en rural miljö. Hennes brev är en argumentation för vissa normer 

och värderingar. 

Som tidigare nämnts är normer och värderingar kulturella konstruktioner 

vars innebörd framträder tydligast då de utmanas. Om en individ avviker är 

det inte enbart en angelägenhet för den enskilda individen utan även för 

hennes eller hans familj. Min mor strävar efter att bibehålla banden med 

mig över de gränser som finns mellan oss. Hennes moderskap kommer till 

tals i hennes brev och i telefonsamtal, men också i paket som kunde inne-

hålla exempelvis hembakat rågbröd. I brevet finns också en viss oro för och 

omsorg om mig. Tidigare, när jag bodde kvar i föräldrahemmet, hade hon 

oroat sig för mitt liftande och andra äventyrligheter. Nu gällde hennes oro 

min hälsa och graviditet, att allt skulle gå väl. Det finns en kontinuitet i 

hennes omsorg, stöd och oro, som sträcker sig över tid och rum. Brevet är 

också ett sätt att sörja för att mina band till mina vänner och tidigare gran-

nar upprätthålls. Framför allt är det dock ett vädjande om att följa vissa 

specifika normer och värderingar.  

Följde jag min mors råd och uppmaningar? Både ja och nej. Efter att vi 

hade skaffat en motorcykel var jag och min pojkvän nära att sätta livet till 

då vi en regnig aprilkväll var inblandade i en trafikolycka. Sett så här i efter-

hand var det inte ett så klokt köp. Men jag sände fotografier till min mor. 

Och jag gifte mig med barnets far även om jag var emot äktenskap som 

institution. Skälet var pragmatiskt: jag var finsk medborgare, men ville att 

mina barn skulle ha svenskt medborgarskap. På den tiden fick barn födda 

inom äktenskap faderns medborgarskap. Jag antar att jag också var vid gott 

mod och glatt sinnelag under graviditeten; barnet som jag väntade blev 
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nämligen mycket pratsamt, likaså mitt andra barn. Så visst fick min mor 

som hon ville! 
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Äldre i massmedierna – osynliga eller förknippade 

med problem 

 

Magnus Nilsson & Håkan Jönson 

 

Vilken är den massmediala bilden av äldre? Givetvis finns det inte en utan 

många. Dessutom är det inte självklart vad som menas med äldre. Ordet 

äldre har i princip två olika men sammanlänkade betydelser. Den ena avser 

en relation; att vara äldre än något eller någon. Den andra betydelsen handlar 

om benämnandet av en kategori människor. I Sverige syftar ‖de äldre‖ 

vanligen på personer som fyllt 65 år, men betydelsen är beroende av sam-

manhang och relationer. När ‖de äldre‖ pekas ut som den ekonomiska 

krisens vinnare avses för det mesta ålderspensionärerna. En tidningsartikel 

som anger att våldtäktsmannen ofta är ‖en äldre man‖, handlar däremot 

inte om män över 65 år utan här står begreppet i relation till offret som är 

‖en yngre kvinna‖. Inom idrotts- och nöjesvärlden används ofta lokala 

‖ålderstrappor‖, den som anses gammal i ett sammanhang kan vara ung i 

ett annat. Under år 2005 och 2006 kommenterades exempelvis den 33-årige 

fotbollsspelaren Zinedine Zidanes spel i termer av att han var gammal, trött 

eller slut. När han gjorde något briljant resulterade detta i uttryck som ‖än 

kan gubben‖ och paradoxalt nog ‖där såg vi lite av den gamle Zidane‖. När 

man uppnår en för sammanhanget kritisk ålder – som idrottsperson, nöjes-

profil, politiker, industriledare etc. – tenderar alltså ens handlingar att tolkas 

som något man gör på grund av eller trots åldern. Som mediekonsument 

kan man öka sin åldersmedvetenhet genom att exempelvis notera i vilken ålder 

(och för vilket kön) som åldrandet kommenteras. Prova med sportkröni-

korna i kvällspressen eller kändisporträtten i SJ:s tidning Kupé! Zidane pen-

sionerade sig för övrigt efter fotbolls-VM 2006. 
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Nedan ska vi i huvudsak ägna oss åt massmedial rapportering om ‖äldre‖ 

med betydelsen personer över 65 år, men de kontextuella betydelserna vi 

kommenterat ovan bör hållas i minnet. Vi återkommer till dem i slutet.  

Att synas är att finnas 

Hur man som grupp framträder i massmedierna har under senare år fått allt 

större betydelse och synlighet har kommit att förknippas med status och 

samhälleligt erkännande (Ekekrantz & Olsson 1998). Förmågan att möta 

och ‖hantera medierna‖ har i allt högre grad blivit nyckeln till framgång 

eller undergång för grupper, organisationer och enskilda. Mediebilden har 

därför blivit något organisationer och företrädare för olika grupper månar 

om och protesterar mot. Hur en kategori som de äldre framträder i mass-

medierna har dessutom betydelse för människors möjligheter och intresse 

att socialiseras till nya roller. Om det saknas förebilder eller om rapporte-

ringen i huvudsak är negativ, tar många troligen avstånd från att själva be-

trakta sig som äldre; ålderdomen och ‖dom‖ äldre blir något att undvika. 

En hel del av massmedieforskningen har tagit fasta på representationsper-

spektivet. Man har räknat närvaro i massmedierna i relation till kategorins 

andel av befolkningen och hur rapporteringen ser ut, dvs. om kategorin och 

dess medlemmar avbildas som tillgångar, problem, skurkar, offer, subjekt 

och objekt, experter etc. Som i fallet med andra kategorier (invandrare, 

kvinnor, barn, psykiskt sjuka) har den massmediala bilden av äldre och 

åldrande ansetts uttrycka och underbygga en allmän samhällelig diskrimine-

ring (Andersson 2002). 

Äldres osynlighet i medierna 

Kvantitativa studier har återkommande visat att äldre är underrepresentera-

de i massmedierna i förhållande till sin totala andel av befolkningen. En 

svensk studie från 1989 visade att personer över 65 år utgjorde 4 procent av 

samtliga medverkande i TV (von Feilitzen 1989). I befolkningen utgör de 

äldre omkring 17 procent. I en genomgång om åldersdiskriminering refere-

rar Andersson (2002) en europeisk mediestudie från 1998 av köns- och 
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åldersskillnader i TV. På bästa sändningstid utgjorde personer över 65 år ca 

två procent av samtliga medverkande. När äldre förekom, var männen 

dessutom klart överrepresenterade. Motsvarande resultat om osynlighet och 

könsfördelning återfinns i flera studier och forskningsgenomgångar som rör 

press såväl som etermedier (Midwinter 1991; Nuessel 1992; Vasil &Wass 

1993; Elmelund-Præstkær & Wien 2006). Också för film och reklam åter-

kommer resultatet om underrepresentation. Dessutom tenderar äldre att 

framför allt associeras med roller och produkter som anses typiska för ål-

derdomen och åldrandet. 

En del av äldres underrepresentation i massmedierna är en följd av hur 

arbets- och samhällslivet organiserats. Jämfört med yngre är äldre exempel-

vis i betydligt högre grad intervjuobjekt och mer sällan intervjuare. Därmed 

framstår man som passiv snarare än aktiv. Orsaken till detta är naturligtvis 

att journalister i likhet med andra ofta slutar arbeta när de blir äldre. På 

samma sätt kan vi inte förvänta oss att se många äldre experter och yrkes-

representanter i nyhetsartiklar. Den diskriminering det här kan vara frågan 

om är alltså av en indirekt karaktär. Det som anses viktigt att prata om i vårt 

samhälle är det som kan visas och sägas av yrkesverksamma personer. Och 

bland de yrkesverksamma är de äldre färre, både i det verkliga livet och i 

filmens värld. En intressant fråga är naturligtvis om nyhetsmedierna borde 

satsa på att behålla eller anställa äldre reportrar och programledare för att ge 

synlighet åt äldre som aktiva och rollförebilder, eller stimulera ett ‖äldreper-

spektiv‖. Och om polisfilmer ska ha med en och annan polis över 65 år. I 

USA nämns för övrigt ofta Angela Lansbury (‖detektiven‖ Jessica Fletcher) 

som exempel på en skådespelerska vars framgångar trotsar den domineran-

de inriktningen mot osynlighet för äldre inom filmens värld. Journalisten 

Åke Ortmark vid TV 8 och Axess TV har på motsvarande sätt tagits som 

exempel på en äldre reporter som syns i svensk TV. 

Grundfiguren – en problembild 

Ett andra huvudresultat från forskning om äldre i massmedierna handlar 

om hur äldre presenteras. Det är ofta en problembild som vi möter. Detta 
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problemperspektiv utgör en grundfigur för hur äldre beskrivs och förstås i 

massmedia (och inte bara där). Äldre avbildas för att de anses ha problem 

och för att de anses vara problem. Personliga svårigheter som äldre indivi-

der kopplas samman med är sjukdomar och hälsoproblem, ensamhet, eller 

att man har svårt att utföra olika sysslor som att handla mat i affären eller 

genomföra bankärenden via Internet. Och att man behöver men inte får 

vård, omsorg och annan hjälp på ett bra sätt. Det är en rapportering som 

reflekterar och bidrar till en syn på ålderdomen som en period av förfall, 

förluster och beroende. Denna beroendebild möjliggör i sin tur en dramati-

sering där äldre framstår som drabbade och särskilt sårbara offer, exempelvis 

för nedskärningar, brottslighet och missförhållanden inom äldreomsorgen. 

Problembilden uttrycks också genom beskrivningar av äldre som problem. 

Äldre som grupp presenteras ofta som en börda och ett hot mot samhälls-

ekonomin, ibland används begrepp som ‖äldrebomben‖ och ‖äldrechock-

en‖. Bilden av att äldre som kategori har problem flyter ofta samman med 

bilden av att äldre som kategori är ett problem, för det skulle ju kosta peng-

ar att förbättra äldrevården exempelvis och vad ska alla dessa drabbade 

individer kunna bidra med?  

En intressant illustration till hur grundfiguren om problem verkar i olika 

sammanhang, hämtar vi från ett DN-reportage om ett torgmöte, där parti-

ledarna fick frågor av åhörare: ‖En kvinna som går i pension om ett par 

månader var lite orolig för sin ekonomi. Hon skulle vilja leva ett bra liv 

också som pensionär och göra en liten resa någon gång. Ska jag rösta på er 

då? undrade hon. Trots denna mycket hjälpsamma fråga lyckades Alf 

Svensson trassla till det för sig och började tala om vätskebrist och en vär-

dig död. Men han fann sig och sade: ‘Det var visst en liten resa du ville 

göra, men jag skulle bara vidga vyerna lite‘.‖ (DN 020914, Tillsammans 

lösenordet för dagen). Här noterade partiledaren själv hur resonemanget 

glidit iväg, även om man nog får säga att vyerna snävades in snarare än 

vidgades. Grundfiguren innebär att de kända och typiska problem som 

associerats med äldre och åldrande – sjukdom, beroende och samhälleliga 

vårdkostnader – finns närvarande som en slags bakgrund när äldres frågor 

kommer på tal. Och en sak till. Hur många läsare av detta kapitel tänkte på 

att Alf Svensson själv är född 1938? Det finns en risk att vi som läsare och 
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forskare missar en del av massmediernas rapportering om äldre, när den inte 

uttrycker den förväntade grundfiguren. Alf Svensson är politiker tänker vi 

möjligen, och ser bara kommentaren om kvinnans pension och vätskebris-

ten inom äldrevården som adekvata för hur äldre och åldrande kommente-

ras i massmedierna. Den massmediala bilden återfinns i samspelet med 

mediekonsumenten. Och just här finns det ett problem, som faktiskt kan 

tänkas påverka forskning om äldre i medierna. En av författarna till detta 

kapitel diskuterade nyligen influensavaccinationer med några arbetskamra-

ter och en kollega berättade då att hon vaccinerade sig gratis eftersom hon 

fyllt 65 år. ‖Men när jag kom fram till luckan sade receptionisten att jag 

skulle betala!‖ Kollegan hade alltså utifrån sitt yttre framträdande bedömts 

som icke tillhörande kategorin ‖de äldre‖. Tänk nu att kollegan avbildas i 

tidningen i något sammanhang, som forskare och expert exempelvis. Hur 

troligt är det att vi reflekterar över att vi därmed har mött en massmedial 

representation av äldre? Eller om någon som ser ut och uppträder som 

kollegan agerar i en film? En person som inte är vithårig, ligger på sjukhus 

eller ikläder sig rollen som farmor/mormor eller förälder till den ‖vuxna‖ 

huvudpersonen. Det finns alltså en risk att vi i de fall då ålder inte skrivs ut 

eller görs till en poäng, framför allt identifierar förekomsten av äldre utifrån 

de egenskaper och förhållanden som grundfiguren tillhandahåller. Förvänt-

ningar styr vad vi ser och det är svårt att bedöma ålder med utgångspunkt i 

utseende. Det vet alla som besökt Systembolaget. 

Motbilden 

Under senare år har begreppet den tredje åldern lanserats för att beskriva de 

‖yngre äldre‖ som inte längre behöver delta i arbetslivet men som har god 

hälsa och ekonomi. Den tredje åldern kan bli livets höjdpunkt, en tid för 

resor och självförverkligande. Med den fjärde åldern avses den tid då vi even-

tuellt blir funktionellt skröpliga och beroende. Bekymret är möjligen att 

massmediernas rapportering om den stora kategorin ‖de äldre‖ och ‖pen-

sionärerna‖ i så hög grad utgår från den minoritet som kommit till den 

fjärde åldern. En kulturell eftersläpning anges ibland som orsaken till detta 

fenomen, dvs. våra föreställningar om vilka ‖de äldre‖ är baseras på förle-
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gade uppfattningar. Forskare och aktivister har därför efterlyst mediala 

motbilder av pigga, vitala och levnadsglada seniorer (Midwinter 1991). Dels 

för att ge en mer adekvat representation av ålderdomen som livsfas och 

dels som förebild inför det egna åldrandet.  

Faktum är dock att den efterlysta motbilden i sig inte är en ovanlig syn i 

massmedierna. Alla känner vi igen reportagen om 70-, 80-åringar som reser 

till fjärran länder, turnerar med jazzbandet eller hoppar fallskärm. Denna 

rapportering ger dock inte nödvändigtvis ‖de äldre‖ en bättre image. An-

dersson (2002) använder uttrycket ‖titta jag kan!‖ för en vanlig typ av medi-

al framställning av äldre. Man åker motorcykel, jagar älg eller arbetar som 

journalist och skådespelare trots sin ålder. Risken är att det blir fråga om en 

infantilisering som i sig bekräftar grundfiguren om äldre och problem (och 

om man krockar, missar med skottet eller presterar illa på något annat sätt 

så är det på grund av åldern). Det är ju för att aktiviteten är kuriös som det 

avrapporteras i massmedierna. Nu ska det sägas att gränsen för det kuriösa 

faktiskt ändrats över tid. Under åren har pensionärsorganisationernas med-

lemstidningar exempelvis avrapporterat allt mer vågade aktiviteter som 

motbilder, samtidigt som de tidigare obligatoriska kommentarerna om del-

tagarnas ålder numera ofta uteblir. En artikel som avbildar äldre älgjägare 

kan handla om spänningen, gemenskapen och hundarna, och inte om delta-

garnas ‖anmärkningsvärda‖ ålder (Jönson 2001).  

Ska en artikel som handlar om att en 70-årig man rest med motorcykel 

genom hela landet räknas som uppvärderande eller nedvärderande? Det 

beror naturligtvis på alla möjliga faktorer, såsom ordval, anslag, prestatio-

nens karaktär. Även om forskningsresultaten om underrepresentation (vilket 

särskilt gäller kvinnor) och problembilder är tydliga, är det ibland svårt att 

värdera den massmediala bilden av äldre i termer av bra och dåligt. Studier 

som räknat positiva och negativa artiklar och nyhetsinslag har i vissa fall 

också visat på ganska olikartade resultat (Palmore 1990; Elmelund-Præstkær 

& Wien 2006). Det finns inte bara flera äldrebilder, utan också flera och 

motstridiga tolkningar av dessa. 
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Att göra ålder 

Avslutningsvis vill vi återkomma till samspelet mellan äldre som relation och 

kategori. Betydelserna av äldre och åldrande är nämligen inte givna i mass-

medierna utan föremål för ständiga förhandlingar. Och här utgör kända och 

vedertagna äldrebilder och relationer mellan ålderskategorier en fond av 

resurser som aktörer kan åberopa i sin argumentation. Vi ska ta ett par ex-

empel. I en artikel som Sydsvenska Dagbladet publicerade efter valet 2006 

efterlyste flera ‖yngre‖ socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skåne en 

‖föryngring‖ av partiledningen. I artikeln skapades en tydlig uppdelning 

mellan ‖de yngre‖ och ‖de äldre‖, den senare kategorin representerades 

framförallt av partiledaren Göran Persson: ‖Kent Härstedt, 41, från Hel-

singborg menar att jämnårige Fredrik Reinfeldt vann valet just genom sin 

ungdomliga framtoning jämfört med Göran Perssons. /.../ Största skillna-

den mellan 40-talister och 60-talister ser Härstedt i deras syn på internatio-

nalisering och könsroller. I sin bok skriver Göran Persson att han föddes i 

Vingåker, växte upp i Sverige och fyllde 50 i Europa, fortsätter Kent Här-

stedt. – När jag var 20 åkte jag till Australien. När jag var något äldre läste 

jag på sommaruniversitetet i Kina. För min generation är världen liten‖ (S-

ledamöter vill ha en yngre partiledning, Sydsvenska Dagbladet 061005). 

Notera att de yngre i citatet är klart äldre än fotbollspensionären Zidane. 

De är unga i förhållande till det gamla som partiledaren Göran Persson 

representerar. Här beskrivs två distinkta generationer som vuxit upp under 

skilda historiska förhållanden som har påverkat deras syn på omvärlden. 

Göran Person och dennes föråldrade generation puttas därmed mot pen-

sioneringen, och bereder väg för Härstedt och hans nytänkande kamrater. 

Ett kontrasterande exempel hämtar vi från Dagens Nyheter. I en artikel 

kritiseras svensk forskningspolitik och för att belägga synpunkterna hänvi-

sar tidningens skribent till ett brev han fått av Ivan Östholm (Landet utan 

intresse för sin framtid, DN 040912). Denne Östholm beskrivs som en av 

de forskare som lade grunden till Sveriges välstånd, bl.a. genom utvecklan-

det av den framgångsrika magsårsmedicinen Losec. ‖Ivan Östholm är nu 86 

år och uttrycker stort bekymmer över Sveriges långsiktiga framtid‖. Med 

denna mening manas läsaren till att ta Östholms bedömning på särskilt 

allvar, och hans ålder används för att ge honom en erfarenhetsbaserad auk-
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toritet, han vet vad han talar om. Till skillnad från Göran Persson tas inte 

åldern, som ju är högre i Östholms fall, till intäkt för en försämring av för-

mågan att göra korrekta bedömningar eller att följa med sin tid. Här är åld-

rande inte detsamma som förfall, utan istället erfarenhet och kompetens, 

ackumulerad kunskap, perspektiv och auktoritet. Men, skulle vi vilja tillägga 

mot bakgrund av vad vi skrivit ovan, den som vill kritisera Östholm skulle i 

en medial kommentar mycket väl kunna antyda att hans resonemang är 

förlegade och gaggiga, eller att hans brev utgör en gammal mans desperata 

försök att klamra sig kvar vid samhällsdebatten. Och om den 78-årige re-

portern Åke Ortmark gör en dålig intervju ligger kommentaren nära till 

hands: ‖Han börjar bli gammal‖. Betydelser av äldre och åldrande är för-

handlingsbara, men den grundfigur som sammankopplar äldre med pro-

blem finns i bakgrunden, redo att väckas upp.  
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Massmedial kategorisering av äldre i arbetslivet. Den 

som blir arbetslös vid 50 års ålder får räkna med att gå 

arbetslös fram till pensionen  

 

Lena Levin 

 

Åldersdiskriminering har uppmärksammats i USA åtminstone sedan 1960–

70-talen och har under senare år även fått större utrymme i diskussionerna 

inom Europa och EU (se AGE-Platform 2008). Arbetslivsforskare har 

funnit att åldersdiskriminering i arbetslivet kan få negativa konsekvenser för 

de anställdas attityder till både varandra och sig själva och kan inverka på 

arbetsorganisationers effektivitet (t.ex. Duncan 2001; Snape & Redman 

2003; Taylor & Walker 1998). När begreppen åldersdiskriminering eller 

ålderism (ageism) användes första gångerna i USA var det emellertid om 

personer som i någon mån kunde kategoriseras som äldre (Butler 1969) och 

det är från den utgångspunkten jag närmar mig begreppet. 

Detta kapitel kommer att handla om kategorisering av ålder i arbetslivet 

med fokus på den ‖äldre‖ arbetskraften och hur den skildras av massmedi-

er. Utgångspunkten är att åldersdiskriminering handlar om negativ särbe-

handling på grund av ålder. Om exempelvis tjänster eller arbetsuppgifter på 

en arbetsplats fördelas mot bakgrund av antaganden om att ålder och kom-

petens hör samman då har det tydliga ålderistiska inslag (jfr Nelson 2002). 

Jag vill även hävda att beskrivningar av individer och grupper av individer 

kan omfattas av ålderismbegreppet och ha ålderistiska inslag, exempelvis 

massmediers skildringar av äldre personers prestationer eller tillkortakom-

manden i olika sammanhang. Omorganisation av arbetsplatser är tydliga 

exempel där ålder har använts (som en kategori) för att definiera människor 

som ska få tillgång till eller bör avvecklas från vissa tjänster/arbeten och när 

det har ansetts att personalen behövt föryngras har man exempelvis satt ett 

ålderstak och erbjudit tidig avgång med pension för dem som hamnat över 
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ålderstaket (t.ex. 50, 55, 60 år). Vid försvarsomvandlingen 1999–2000 in-

fördes så kallad särskild pension (SP) för officerare 55+ och för civilanställ-

da 58+. Särskild pension skulle på så vis fungera som instrument för att öka 

den ‖naturliga‖ avgången i det svenska försvaret och bereda plats för yngre 

medarbetare. Pensionärerna skulle grunda sina val på egna överväganden 

och beslut men det var långt ifrån alla som uppfattade förutsättningarna på 

det viset (Levin 2003). Även om ålder inte får utgöra grunden för uppsäg-

ning kan åldern ha betydelse för hur man resonerar på ledningsnivå, fackligt 

och i olika arbetsgrupper. Vissa kategoriseringar kan få ålderistiska inslag 

och kan genom sådana särskilda pensionsåtgärder få fäste i en organisation 

och även sippra ut i en så kallad ‖offentlig diskurs‖. Inte minst i massmedi-

er av olika slag kan kategorierna få fäste och lite längre fram i det här kapit-

let kommer några konkreta exempel på hur det kan se ut när massmedier 

aktivt bidrar till en viss typ av kategorisering av äldre i arbetslivet. Ett par 

exempel kommer från just försvarsomvandlingen. 

Många tidigare undersökningar har handlat om hur äldre personer fram-

ställts i TV-underhållning, annonser, reklam och tidskrifter, medan den här 

aktuella studien fokuserar i första hand på nyhetstexter med ett lokalt per-

spektiv. Kapitlet bygger på kvalitativa innehållsanalyser genomförda under 

2000–2003 och 2005–2007 av sammanlagt omkring 700 tidningstexter som 

samlats in för två forskningsprojekt. Texterna kommer från lokala och na-

tionella svenska tidningar. Det ena projektet syftade till att studera språklig 

interaktion i och omkring en arbetsplatsomvandling medan den pågick 

(Levin 2003) och det andra att identifiera och analysera de ålderskategorise-

ringar som sker i nyhetsmedierna i samband med skildringar av övergångs-

faser i personers arbete/yrkesliv.21 

Analyserna utgår från att språkliga uttryck är sociala aktiviteter och språket 

kan i detta avseende betraktas som redskap vid såväl kunskapskonstruktio-

ner som tolkningar av världen. All kunskap och förståelse bildas, distribue-

                                                           

21 Projektet som pågår 2005-2008 har tillkommit tack vare en basfinansiering (postdoc-bidrag) från Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap, FAS. 
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ras och tolkas med hjälp av språket när vi sätter ord på och begripliggör 

händelser och fenomen i texter och samtal. Det finns inga neutrala återgiv-

ningar och medietexter kan således inte vara speglingar av vad som sker 

eller har skett, utan utgör i stället versioner berättade av journalisterna och 

deras medarbetare (Levin 2003). Mediernas texter bidrar innehållsligt till 

människors verklighetskonstruktioner, kraftfulla sådana eftersom de sprids 

snabbt och ofta når en stor publik. Medietexterna ingår i intertextuella ked-

jor av komplexa språkliga utsagor och bidrar till mycket vardagligt vetande 

(Linell 1998 a, b). Människor använder medieberättelser tillsammans med 

andra källor när de konstruerar egna versioner och sätter namn på olika 

fenomen. Medieberättelser blir medverkande till att skapa och återskapa 

olika kategorier (Levin 2006). 

Anställningsbarheten påstås minska efter 50 

De nyhetstexter som har analyserats pekar på att personer som närmar sig 

50 inte längre betraktas som lika anställningsbara och en återkommande 

bild är också att möjligheterna sjunker ytterligare fram till 60–65 år då det 

framstår som ytterst svårt att få ett arbete. Jag ska nu ta några exempel till 

hjälp och diskutera hur kategorier i arbetslivet skapas och återskapas med 

hjälp av åldern. I det första exemplet påpekas explicit att den som mister 

sitt arbete vid 50 får räkna med att gå arbetslös fram till pensioneringen: 

 

Inte ens en kvalificerad utbildning är idag någon garanti för att 

drömjobben ska öppna sina välkomnande portar på vid gavel så 

var det för 20 år sedan när en akademisk examen var en bergsäker 

inträdesbiljett till ett välavlönat arbete som antogs skulle räcka li-

vet ut. /…/ I takt med att arbetsmarknaden minskar ökar också 

utslagningen. Den som mister sitt fasta välavlönade arbete vid 50 

års ålder får räkna med att gå arbetslös fram till pensionen (Väster-

bottenskuriren 051024). 

 

Den citerade nyhetstexten från Västerbottenskuriren pekar alltså ut en ålders-

gräns vid omkring 50 år. I en del andra medietexter sätts en sådan gräns 
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redan vid 45 år. Den citerade tidningsartikeln framhåller i annan passus 

(bortklippt före citatet) att alla borde arbeta och inte gå i pension vid 60 

eftersom arbete är ‖rena hälsokosten‖, men att det finns komplikationer 

såsom ‖utbrändhet‖, ‖mobbning och utfrysning på arbetsplatsen‖. Den 

berättelse som framträder handlar om att människor över 50 inte orkar 

hålla samma tempo som sina yngre kollegor, att de inte är lika stresståliga 

och lättare blir utbrända osv. Mer implicit antyds också att det kan vara bäst 

att sluta i tid, innan man blir sjuk av sitt arbete. Den här typen av artiklar 

bidrar till att bilda och upprätthålla en kategori av människor över 50 såsom 

mindre attraktiva på arbetsmarknaden och den väver också samman en 

stereotyp berättelse om hur arbete och hälsomässiga aspekter kan samman-

kopplas med ålder.  

Vi behöver visserligen kategorier för att organisera och förstå omvärlden, 

inte minst olika sociala fenomen. Alla kategorier är dock inte harmlösa. 

Speciellt för den som upplever sig ifrågasatt på en arbetsplats i samband 

med en omorganisation kan det vara besvärande att också läsa nyhetsartik-

lar som sorterar ut den egna åldersgruppen. Det är viktigt hur det talas om 

kompetens i arbetslivet i kombination med ålder. Även de offentliga diskurser 

som förekommer i politik och massmedier om hur olika åldersgrupper 

utmärker sig i arbetslivet och samhället, anses av kommunikationsforskare 

och sociologer ha betydelse för individers självbild (Nussbaum & Coupland 

2004; Nussbaum et al. 2000).22 Den diskursiva sammankopplingen mellan 

arbetslivserfarenhet och kompetens och ålder är inte neutral och oproble-

matisk. Sättet att beskriva och berätta om ett fenomen eller en grupp av 

individer, medverkar till kategoriseringar som också får konsekvenser för 

individerna själva (Hacking 1995; 1999). Arbetslivsforskarna Snape och 

Redman (2003) menar att personlig erfarenhet av diskriminering i arbetsli-

vet kan inverka på personens inställning till sin egen anställbarhet och såle-

des sänka självförtroendet och minska tron på att kunna hitta ett nytt arbete 

                                                           

22 Med diskurs avses här hur samtal och/eller text i en viss kontext gestaltar ett visst ämne 

eller fenomen. 
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efter en uppsägning. Det kan även minska möjligheterna internt för vissa 

grupper i samband med omorganisation av en arbetsplats. 

En artikel (Västerbottenskuriren 051025) som bygger på en intervju med en 

70-årig kvinna som gick i pension för tio år sedan, visar hur hon engagerat 

berättar om sitt arbete som lärare. Hon saknar skolan och eleverna men 

valde att pensionera sig tidigt för att hjälpa sin 95-åriga mamma i hemmet 

fram till slutet. Omställningen var jobbig, men samtidigt nyttig, berättar 

reportern. ‖Det är ju så att livet består av epoker. Något avslutas, annat 

börjar.‖ I det här fallet berättar journalisten att det handlade om ett val som 

den då 60-åriga kvinnan gjorde för snart tio år sedan. Modern är borta nu 

sedan några år och det framgår inte om den intervjuade kvinnan någonsin 

övervägde andra alternativ, t.ex. tjänstledighet med bidrag för anhörigvård 

eller att minska arbetstiden och arbeta deltid under ett par år. Artikelförfat-

taren framhåller att tiden som mellanstadielärare var ‖37 fina år‖ men att 

oavsett vad som skett bakåt i tiden så ska man se framåt. Enligt en diskurs-

analytiskt språklig tolkning av artikeltexten ser det ut som om artikelförfat-

taren har skrivit samman en autentisk berättelse från intervjupersonen, men 

den består av få direkta citat och det går inte av sammanhanget att avgöra 

vad som är intervjupersonens ord och vad som är reporterns egna reflek-

tioner. Det är en avgränsad berättelse om en människa som om ett par 

dagar ska fylla 70. Huvudtemat i berättelsen lyfter in arbetets värde och vad 

som värderas som ‖riktigt arbete‖ hänger intimt samman med epoken som 

lärare. Arbetet i hemmet med att vårda den åldrande modern får inte sam-

ma skimmer och status, arbetsbördan nämns inte ens som ett arbete. Per-

sonen ville få tid att vara ett stöd för en förälder i livets slutskede och mer 

implicit framträder mediebilden av att pensioneringen var enda sättet att få 

detta utrymme. Denna version aktualiserar även en viss genusordning, där 

det handlar om att göra en vårdande insats i familjen inträder en stark 

könsuppdelning. Det finns ingen medieberättelse i mitt material som berät-

tar en liknande historia om en man. 

De här båda artiklarna är intressanta därför att de exemplifierar ett åter-

kommande mönster som går att se i nyhetsmediernas gestaltningar av ‖äld-

re‖ människors utträde från arbetslivet. Oavsett om det sker i samband med 
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en pensionering eller som en uppsägning i samband med en omvandling 

eller arbetsbrist vid en viss arbetsplats, leder inte den här typen av berättel-

ser tillbaka in i arbetslivet igen utan pekar mot en pensionering. Den som 

gör en paus i arbetslivet eller blir arbetslös 10–15 år före den stipulerade 

pensionsavgången, kan med få undantag räkna med att återta en mer per-

manent plats i yrkeslivet. Det uttrycks till och med i så drastiska termer att 

få alternativ existerar för människor över 50 om de blir arbetslösa och vid 

60 årsålder framställs man i massmedieretoriken som en som träder tillbaka 

från arbetslivet och gör nytta som aktiv pensionär. Detta är den domine-

rande berättelsen men det finns undantag, motberättelser där medietexterna 

lyfter fram personer som valt att arbeta trots att de passerat ‖65-

årsgränsen‖. 

60–65-åringar framställs som problem i arbetslivet 

Personerna i motberättelserna skildras som hjältar med en enorm energi 

som inte kan sluta arbeta, exempelvis en före detta landstingsanställd som 

inte kunde sluta arbeta utan började som konsult i stället för att gå i pension 

och som därmed startade en ny karriär efter 65 (Västerbottenskuriren, 

050905). Man hänger också ofta upp berättelsen på att någon i deras om-

givning betraktar dem som märkliga eller enastående, som i nästa exempel 

där en arbetsledare uttrycker sin åsikt om dem som vill arbeta tills de fyller 

67:  

 

Han beskriver dem som tillgångar, även om han är oförstående in-

för att de inte väljer att vara lediga. Det skulle han ha valt… (Väs-

terbottenskuriren 050913).  

 

En annan motberättelse handlar om 40-talistgenerationen och vad man tror 

kommer att hända när 40-talisterna går i pension. Olika röster varnar för att 

det då kommer att behövas många fler som arbetar åtminstone till 65 år. I 

en artikel i Aftonbladet (050101) framträder en facklig ombudsman från LO 

som i citat i tidningen säger att den för tidiga pensioneringen kan undvikas 
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genom att göra det dyrare för dem (40-talisterna) att ta ut pensionssparan-

det före 65-årsdagen. 

Motberättelserna anpassas, som jag tolkar det, således efter den domineran-

de huvudberättelsen om att alla bör arbeta (arbetslinjen) fram till en viss 

ålder och senast gå i pension vid 65 år (jfr Mäkitalo 2006). Medieberättel-

serna ifrågasätter inte heller vilka som betraktas som ‖äldre‖ i arbetslivet. 

Människor kan ganska oreflekterat bli kategoriserade som äldre redan vid 

50 och därefter som 60–65-åringar utgöra problem. När de når pensionsål-

dern kan de bli dels en ekonomisk börda för arbetslivet (om de arbetar 

kvar) och samhället (när de går i pension), dels en social påfrestning för 

omgivningen eftersom de inte gör vad som förväntas av dem. I vissa fall 

framstår den nya generationen pensionärer eller blivande pensionärer som 

ett svårhanterligt kollektiv i och med att de inte går i pension när de ska. En 

del väljer att sluta tidigt och en del väljer att arbeta längre, det är liksom 

ingen ordning på dem. Mellan raderna framträder det en motsägelsefull bild 

av en delvis oppositionell generation pensionärer med andra erfarenheter 

och krav än tidigare pensionärsgenerationer. Det blir därför problematiskt 

för medierna att fortsätta beskriva dem i termer av enkla kategorier.  

Tidigare forskning har visat att journalistiken både befrämjas och begränsas 

av att det finns en viss typ av logik, en massmedielogik som omfattar det re-

daktionella utrymmet i tidningen, arbetsorganisationen, rutinerna och det 

förhållningssätt som redaktionerna har till sina produktioner och till sina 

medarbetare och källor. Till medielogiken kan även räknas vilka gestaltning-

ar som är möjliga att göra i en specifik kontext, t.ex. vilka språkliga beskriv-

ningar som går att göra, vilka lojaliteter eller beroendeförhållanden som 

finns till andra aktörer (kollegor, konkurrenter, politiker, finansiärer m.fl.) 

samt även läsarnas förväntningar. Journalisters arbetssätt och utrymmet i 

nyhetsmedierna medger inte att den ursprungliga berättelsen i hela sin 

komplexitet får komma med i den journalistiska produkten, utan att den i 

stället måste hållas inom ett visst medieformat och följa ett på förhand 

prefererat perspektiv. Mediernas logik innebär också att framställningen 

måste bygga på ett fåtal källor och att budskapet återges i igenkännbara 

genrer. Medieframträdandena sker till stor del på mediernas villkor och de 
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källor eller andra aktörer som får störst inflytande (förutom journalisterna) 

är de som lärt sig hantera mediernas språk och får tillgång till mediernas 

logik. Detta kan vara nog så problematiskt, men det blir än mer problema-

tiskt när journalister väljer enklaste vägen och i syftet att förenkla sina fram-

ställningar generaliserar utifrån snäva kategorier. Inte sällan övergår dessa 

snäva kategorier efter en tids användning i stereotyper vilka så småningom 

kan sägas ingå i mediernas logik (Altheide & Snow 1979, 1991; Faircolugh 

1995). 

Det är svårt att hitta en varierad bild av arbetet och åldrandet i medieberät-

telserna. Det är två ytterligheter som dominerar. Antingen lyfter man fram 

bilden av den som är för gammal, utarbetad eller inkompetent, som borde gå 

i pension. Dit hör också den som väljer att sluta för att orka sköta hemmet 

och en nära anhörig (det är oftast en hon) och som följaktligen inte kom-

mer tillbaka mer i arbetslivet. Den andra ytterligheten handlar om de som 

har mycket energi trots sin ålder, de som spränger gränser och som gör något 

som är ovanligt och speciellt vid sin ålder. Då handlar det ofta om män som 

startar företag eller arbetar som konsulter. 

Det man kan se här är en tendens till vad som i andra sammanhang beskri-

vits som en kulturell eftersläpning (Nilsson & Jönson 2007) i mediernas berät-

telser, där tidigare versioner av åldrandet och av utträdet ur arbetslivet do-

minerar. När den första lagen om allmän pensionsförsäkring infördes 1913 

var den genomsnittliga pensionsåldern 67 år och medellevnadsåldern (räk-

nat från födseln) drygt 55 år för männen och 57 år för kvinnorna. Medel-

livslängden har sedan ökat kraftigt under 1900-talet. År 2004 var den 78 år 

för män och 83 år för kvinnor (Ett aktivt liv som senior 2006). Ett skäl till den 

ökande medellivslängden är de äldres hälsa men också lägre barnadödlighet 

till följd av bättre mödra- och barnhälsovård. Vi har också fått ett bättre 

arbetsliv, med färre tunga och smutsiga yrken och således färre arbetsmiljö-

er som är farliga för hälsan. Hur man än räknar så har pensionärerna fått 

det avsevärt bättre under hela 1900-talet och särskilt under dess senare 

hälft. De flesta som pensioneras idag har många goda år kvar. Det lyser 

emellertid fortfarande igenom en annan bakgrundsbild, en kulturell efter-

släpning, av tunga arbeten, utarbetade pensionärer, krokiga äldre som be-
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höver vård och vila från omkring sitt 65:e levnadsår. De aktiva, starka pen-

sionärerna blir därför behandlade som exempel på något utomordentligt 

ovanligt, de är aktiva och starka inte för att de har levt ett aktivt och hälso-

samt liv utan ‖trots‖ sin ålder. 

Medierna skapar sina vinnare och förlorare 

De sista exemplen som jag vill diskutera belyser ålder och åldrande i sam-

band med omvandlingen av en stor arbetsplats, ett regemente som skulle 

läggas ned vid den svenska försvarsomvandlingen 1999–2001. I samband 

med omorganisationen sade man inledningsvis att totalt ett 50-tal av de 650 

anställda skulle behöva sägas upp och ett ännu större antal skulle erbjudas 

pension. I de lokala tidningarna intervjuades fackföreningsombuden och 

vad en av dem sa beskrevs så här (citatet är något nedkortat):  

 

Genom avgångsvederlag för officerare med fullmakt och genom 

att erbjuda dem som fyllt 55 år pension hoppas han att nedskär-

ningarna ska svida så lite som möjligt. (Smålandstidningen 991021)  

 

I de offentliga politiska versionerna om framtidens försvar som refererades 

i medierna, berättades även mer explicit att det handlade om att genomföra 

en föryngring och hur denna skulle gå till. I den offentliga politiska diskursen 

användes således kronologisk ålder för att sortera ut en grupp av äldre an-

ställda som arbetsgivaren ville bli av med. Denna åldersmässiga kategorise-

ring överfördes sedan till den lokala arbetsorganisationen och till dem som 

skulle genomföra föryngringen. Rent praktiskt innebar det sedan att de som 

fyllt 55 fick ett muntligt och/eller skriftligt erbjudande om att gå i pension, 

därefter tecknades avtal med dem som accepterade erbjudandet och sedan 

gjordes uppsägningar bland dem som var kvar. 

Men det handlade enligt nyhetsskildringarna inte bara om att övertyga de 

som var på väg att uppnå 55-årsgränsen. Medelåldern rankades som ‖hög‖ 

bland både civilanställda (47 år) och militärer av lägre rang (43 år) och ar-

betsgivaren ville gärna få dem att sluta frivilligt genom att erbjuda utbild-
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ningsbidrag för yrkesväxling, t.ex. omskola militärer till lärare eller företags-

ledare. I lokala medier skildrades detta i olika reportage (se t.ex. Smålandstid-

ningen 990809 och 991125). I Smålandstidningen intervjuades den arbetsgrupp 

som skulle organisera yrkesväxlingen och i exemplet nedan citerades en av 

dem: 

 

Högkvarteret vill stimulera officerare och civilanställda att frivilligt 

lämna försvaret. Därför har man beslutat om olika former av eko-

nomiskt stöd till personal som är intresserad av att ta civilt jobb, 

starta eget eller studera. (Smålandstidningen 991125).  

 

Det var en kategori medarbetare som tangerade den höga medelåldern, från 

omkring 40–45 år som skulle stimuleras att sluta. När man tittar närmare på 

hur åldern används i medietexterna framträder också ett tydligt mönster 

som visar att det är människor med lite lägre ställning i organisationen som 

får utgöra exempel på kategorin äldre och potentiellt övertaliga. Titel och 

status betyder mycket i journalistiska berättelser, de som har officiell status 

och en officiell version att berätta får framträda oftare och tilldelas större 

utrymme, de citeras och framställs framför allt som aktivare och mer själv-

ständiga än anställda som saknar högre status (se även Levin 2003). De som 

hade högre rang i organisationen, regementschefer, garnisonschefer, för-

bandschefer och motsvarande, diskuterades överhuvudtaget inte i termer av 

ålder såvida de inte utmärkte sig på något särskilt vis. Det finns en sådan 

historia om en överste som bytte inriktning och blev kommunchef i sam-

band med neddragningarna. Han var i 50-årsåldern och framställdes som 

ett gott exempel på en person som lyckats hitta ett nytt arbete och när han 

citerades blev han så att säga medberättare till historien om föryngringen. 

Han säger i reportaget att ungdomar måste beredas plats i arbetslivet och få 

tillgång till attraktiva arbeten. För egen del tyckte han att han kunde bidra 

till samhällets utveckling som kommunchef istället för att gå i pension och 

att han tyckte det var för tidigt att dra sig tillbaka och ägna sig åt fritidsys-

selsättningar (Smålandstidningen 991223 och Vimmerby Tidning 991224).  
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Nyhetsmedierna skapar vinnare och förlorare (diskursivt). I de undersökta 

presstexternas skildringar av människors möjligheter i yrkes- och arbetslivet 

har jag kunnat identifiera vinnare i dem som har en efterfrågad yrkeskom-

petens, nyare utbildning och som befinner sig i början eller mitten av karriä-

ren och som passar den föryngringsberättelse som medierna är med och 

berättar. Vinnare i mediernas skildringar är ofta lite yngre än genomsnittet. 

Förlorare som kan ses i medieberättelserna är ofta medelålders som har 10–

15 år kvar till pensionen och ofta ses på lägre tjänster inom industri eller 

offentlig förvaltning. I mina exempel framträder problemen vid 50+, då det 

antas vara svårt eller omöjligt att hitta en ny anställning. Jag hittar också 

hybridbilder, eller motberättelser, som skildrar exempel på personer som 

avviker från den gängse bilden. En lite äldre person som väljer arbete istäl-

let för pensionering borde också kunna ses som vinnare i viss mening, men 

hon/han blir istället tolkad utifrån den rådande bilden av äldre i arbetslivet 

och visar det sig, utpekad som ett avvikande exempel. 

Den utslitne arbetaren står sig som kategori i medierna 

Medierna återanvänder en stereotyp berättelse som innebär att alla ska arbe-

ta och göra rätt för sig, men inte längre än till 65 år. Om någon vill arbeta 

längre ses det med viss förvåning och det konstateras att det handlar om 

personer med extremt hög kapacitet eller ovanligt mycket energi kvar. De 

som inte går i pension vid 65 eller i samband med ett ‖erbjudande‖ från 

arbetsgivaren om att gå i förtida pension, utgör avvikande exempel och lyfts 

fram på grund av att de är avvikande från kategorin vanliga pensionärer. De 

blir del i en nyhetsberättelse på grund av sin avvikelse, men de blir också 

kategoriserade som avvikande i relation till den rådande ordningen.  

Ålder visar sig vara en viktig kategori, men inte den enda, som används när 

man skapar bilder av olika grupper på arbetsmarknaden. Det handlar också 

om att medierna använder ålder intersektionellt. Olika kategorier samspelar 

eller korsar varandra i mediernas skildringar av det nya arbetslivet och på så 

sätt konstrueras olika lokala kategorier, t.ex. vinnare och förlorare i kampen 

om nya arbeten i samband med en omorganisation. 
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Detta uppstår på grund av att medieberättelsen konstrueras utifrån journa-

listiska värderingar av vad som är en bra nyhet och där handlar det ofta om 

att lyfta fram det mest dramatiska och det avvikande eller att ställa ytterlig-

heter mot varandra: vinnare och förlorare är ett ofta använt sätt att skildra 

omvandlingar i arbetslivet. Sättet att konstruera en nyhetsberättelse ingår i 

den logik som omfattar hela medieorganisationen och journalistiska stereo-

typer skapas och återskapas i enlighet med mediernas logik i ett ständigt 

flöde av medieproduktion där även en historisk och kulturell intertextualitet 

visar sig betydelsefull. Nyhetstexter sammankopplar olika berättelser såväl 

samtida som mer historiska och skildringar med viss kulturell eftersläpning 

framträder, där det finns föreställningar som också funnits långt bakåt i 

tiden. Detta kan ses i de segslitna (föråldrade) berättelser som bygger på 

bilder av pensionären som har rötter längre bakåt i vårt samhälle och som 

verkar har hängt med i mediebruset in på 2000-talet. Som jag har visat för-

söker medierna passa in den som fyllt eller snart ska fylla 65 i en rådande 

bild baserad på enkla kategorier. Mediebilder skapas av enkla kategorier och 

kan leva vidare i decennier. 

Trots att de naturligtvis successivt modifieras går det ändå med viss tydlig-

het att se den föråldrade bilden av den trötte, utslitne pensionären eftersom 

det här handlar om en process med viss eftersläpning. Det handlar om att 

man försöker pressa in flertalet av dagens pensionärer i en kategori som 

möjligen var giltig fram till mitten på förra seklet: personer ur arbetarklass 

eller småbrukare/lantbrukare som hade arbetat hårt i dålig arbetsmiljö med 

hög arbetsbelastning på kroppen och med utslitna leder, ryggvärk och andra 

hälsoproblem som gjorde sig gällande vid tiden för folkpensioneringen. Det 

var personer som borde få åldras utan hög aktivitet, som inte orkade ytterli-

gare belastning på kroppens organ och som således skulle vara fria från 

arbete resten av livet. I samband med de olika pensionssystemens införande 

har det också varit viktigt att beskriva folkpensionärerna som skröpliga, 

oavsett om de var det eller inte. Deras försörjning skulle ju garanteras och 

de skulle inte behöva arbeta lika mycket som tidigare generationer åldringar 

(Ett aktivt liv som senior 2006; Sutorius 1996). 
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Sociala kategoriseringar som används i en viss kontext för att föregripa och 

lösa problem producerar också i ett större samhälleligt sammanhang ‖pro-

blemkategorier‖. Vetandet sipprar ut från exempelvis den statliga byråkratin 

och sprids via massmedierna. I massmedierna tenderar kategorierna att 

stanna en längre tid och vissa förvandlas så småningom till stereotypa ‖bil-

der‖ och berättelser. På så vis kan det också skapas misstänksamhet mot 

individer som anses tillhöra problemkategorierna. Om berättelserna om de 

utarbetade fortsätter spridas via medierna skulle det innebära att äldre ar-

betskraft får fortsatt tufft att hävda sig i framtiden. 

Den dominerande mediebilden av äldre i arbetslivet problematiseras även i 

anslutning till det Snape och Redman (2003) funnit i sina studier. De påpe-

kar att erfarenhet av åldersdiskriminering i arbetslivet kan inverka på perso-

nens inställning till sin egen anställbarhet. I kombination med den offentliga 

kategorisering som medierna tillhandahåller kan den som blivit (ål-

ders)diskriminerad på arbetsplatsen känna sig diskriminerad från flera håll 

samtidigt (Featherstone & Wernick 1995). Det är en komplex kombination 

av diskriminering som framträder eftersom det både kan innebära att man 

känner sig inlåst i en viss kategori och samtidigt utesluten ur en annan kate-

gori. Problemen stärks om man upplever sig och upplevs av andra tillhöra 

en eller flera lågstatuskategorier. Diskrimineringen kan ha inslag av såväl 

kön, klass, ålder som etnicitet, för att nämna de vanligaste exemplen som 

brukar framhållas av genus- och intersektionalitetsteoretiker (se t.ex. de los 

Reyes & Mulinari 2005; Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). Det kan såle-

des betyda att personen upplever svårigheter att stanna kvar i den organisa-

tion som utfört diskrimineringen men även tvekar att söka annan anställ-

ning eftersom hon tvivlar på sin anställbarhet och möjligheterna att avance-

ra till något annat arbete. 

Begreppen anställbar, anställbarhet och relaterade begrepp (eng. employab-

le, employability) innebär en slags kategorisering och är en process med 

många inslag. En mätning och värdering av kunskaper och kompetens sker 

i regel i samband med nyanställningar men inom en arbetsorganisation är 

människor också kontinuerligt föremål för kunskapsmätning och kompe-

tensvärdering. Både omgivningen och individen bidrar i en sådan process. 
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Att vara anställbar behöver således inte vara enbart en yttre kategorisering 

utan är i väldigt hög grad också en inre kategorisering som utgår från indi-

viders egna behov och upplevelser samt deras tolkningar av omdömen från 

omgivningen inklusive de versioner som tillhandahålls via massmedier (Jen-

kins 1997). Det kan också handla om att visa sig anställbar i ett samman-

hang där mycket står på spel och i ett sådant sammanhang kan bilder och 

värdeomdömen utifrån ha stor betydelse för hur en människa med en viss 

bakgrund och ålder kommer att uppfattas (Garsten & Jacobsson 2004). 

Eftersom moderna massmedier är en källa och kommunikativ arena, med 

bilder och berättelser som bidrar till föreställningar om grupper och indivi-

der i samhället, är det angeläget att fortsätta studera ålderskategorisering i 

medierna om man vill förstå mer om nutida (aktuella) föreställningar om 

vad ålder har för betydelse i arbetslivet. 
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Fyrtiotalist, 50-plussare, mappie. Om ålderskategori-

seringar i reklam och populärpress 

 

Karin Lövgren 

 

Här på M [tidningen M magasin] har vi lanserat ordet mappies (mo-

gen attraktiv pionjär) för att beskriva en ny sorts livsstil som föd-

des med rekordgenerationen (svenskar födda efter kriget, i USA kallas 

de allmänt för Boomers, förkortning av Baby Boomers). Först var vi 

hippies, sen blev vi yuppies och nu mappies, sa vi för att förtydliga 

gruppens vilja att alltid gå före och påverka samhället. Vår genera-

tion uppfann tonåren för att kunna få roligt, dagis för att kunna 

jobba, radhus för att fler skulle få tillgång till jorden, chartern för 

att få resa billigare, förvandlade spa till en folkrörelse och uppfann 

botox för att se yngre ut. (M Magasin 2006:2) 

 

I citatet används flera åldersrelaterade kategoriseringar, tillsammans med ett 

antal fyndiga akronymer, i ett försök att fånga och definiera en livsstil för-

bunden med en kohort eller en historisk generation. Tonfallet och beskriv-

ningen har ett skämtsamt, lätt anslag och presenterar på ett sätt som kan 

beskrivas som självförhärligande, en bild av ett ‖vi‖ som delar en demogra-

fisk och ekonomisk livssituation och som tidningen M Magasin vänder sig 

till med texter och annonser. Tidningen M Magasin är bara en av flera tid-

ningar som använder sig av ålder som argument för att definiera en mål-

grupp: Tara, Laura, Plus Sverige och Det ljuva livet är andra. 

Detta kapitel handlar om olika former av åldersrelaterade kategoriseringar; 

en utförligare analys av dessa kommer att ingå i min avhandling som har 

arbetsnamnet Se lika ung ut som du känner dig. Om kulturella föreställningar om 

ålder och åldrande. Avhandlingen har som empirisk utgångspunkt intervjuer 

med människor verksamma inom reklam och marknadsföring, samt med 

personer som arbetar med tidningar som vänder sig till kvinnor i åldrarna 

40 och uppåt, med just ålder som försäljningsargument. Vidare analyserar 
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jag tidningens texter, med tonvikt också på det visuella. Som en tredje em-

pirisk ingång har jag intervjuat ett antal kvinnor i medelåldern om att vara i 

denna del av livet, om deras syn på tidningarna, reklambilderna i dem och 

om konsumtion. Min forskningsfråga fokuserar den mening ålder och åld-

rande ges i de här sammanhangen. 

Det finns de som menar att innebörden av ålder och av att vara barn, ung-

dom, vuxen respektive äldre är under omdefiniering idag (Lee 2001, Öberg 

2002, Öberg 2007). En nyckel till en förståelse av en eventuell omsvängning 

i mediala representationer av att åldras är pengar. Tidskrifternas annonsav-

delningar lockar med beskrivningar av hur mycket pengar olika ålderskate-

gorier förfogar över för egen konsumtion. I både tidningstexter och inter-

vjuer med marknadsförare möter jag påståendet om och om igen: 70 pro-

cent av den samlade köpkraften och 80 procent av förmögenheten finns 

hos människor över femtio år. Framförallt kvinnor i åldrarna 50–70 år 

framställs som en allt viktigare målgrupp. Dels ökar antalet kvinnor i denna 

ålderskategori, dels har de pengar och inflytande över konsumtionsbeslut. 

Det är också ofta med anspelning på konsumtionsmakt som människor i 

dessa åldrar själva gör anspråk på fortsatt inflytande.  

I detta kapitel kommer jag att rikta intresset mot åldersrelaterade kategori-

seringar som de som arbetar med reklam respektive journalistik använder 

sig av under intervjuerna eller som figurerar på olika hemsidor som de refe-

rerar till, men också de som förekommer i tidningarnas artiklar och repor-

tage. Vilka förhandlingar om ålder och åldrande kommer till uttryck i de 

kategoriseringar man använder sig av? Vilken mening tillskrivs ålder och 

åldrande i de här benämningarna? Till en del överlappar inifrånanvändning-

arna av begreppen med vetenskapliga. Artiklar och reportage i tidningarna 

hänvisar till forskning. De intervjuade marknadsförarna refererar till veten-

skapliga undersökningar då de beskriver hur man inom branschen tänker 

kring målgrupper, värderingar m.m. Vetenskapliga definitioner av begrep-

pen blir också en klangbotten då jag analyserar de uttryck som används i 

veckotidningarna respektive under intervjuerna. Av utrymmesskäl skriver 

jag i denna artikel inte om de åldersbegrepp de intervjuade kvinnorna an-

vänder. 
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Med utgångspunkt i en analys av kategoriseringar som cirkulerar i reklam, 

marknadsföring och veckotidningarnas texter, kommer jag nedan att disku-

tera några begrepp som kan vara värda att reflektera över.  

Generation  

Ibland syftar generation på biografiska generationer som morförälder, för-

älder och barn, släktledsgenerationer som följer varandra i olika led (Ger-

holm 1993). Den här betydelsen finns också överförd på generationer av 

ting – som olika generationer av tv-apparater eller datorer. Oftast används 

generation om människor i ungefär samma ålder, födda under ungefär 

samma historiska tid. I marknadsundersökningar som försöker fånga värde-

ringsförändringar finns mer eller mindre explicit en tanke om att människan 

präglas av sin uppväxt, de ekonomiska, politiska och demografiska förhål-

landen som gällde då. Människan antas forma sina värderingar under ung-

domsåren för att sedan behålla dem: ‖Våra värderingar formas under den 

tid som vi är unga och formbara – från det att vi är vuxna förändras de bara 

marginellt‖ (Äldrelivsbranschen – en framtidsbransch 2007, se också Rekordgenera-

tionen 2005). 

I det inledande citatet hänvisas till ‖vår generation‖ bestående av människor 

födda under efterkrigstiden. Den generation som det syftas på har också, 

såväl genom sin storlek som genom sin plats i historien, kommit att räknas 

som en som satt dagordningen för såväl politik som konsumtion, vilket 

citatet anspelar på. Den här användningen av begreppet generation glider 

samman med definitionen av kohort: en demografisk term för till exempel 

personer födda under samma kalenderperiod.  

Använt på det här sättet, om människor födda och uppvuxna under en viss 

historisk tidsperiod, förekommer en stor mängd generationsbeteckningar. I 

det inledande citatet från tidningen M Magasin hänvisas till de amerikanska 

begreppen ‖boomers‖ eller ‖baby boomers‖ för dem födda efter andra 

världskrigets slut. Ibland inkluderar ‖baby boomers‖ alla födda från 1940-

talet fram till och med 1960-talet, andra gånger används andra indelningar: 

‖baby busters‖ för baby-boomarnas barn och ibland, inskjutet mellan dessa 
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generationer, den så kallade ‖generation Jones‖ en anonym och liten grupp. 

En del generationsbeteckningar används specifikt för ett visst land medan 

andra används mer svepande om hela västvärlden oavsett skillnader i histo-

ria, demografi, politik, kultur etc. Generation x, y och z används överlap-

pande med uttryck som generation smurf, den ironiska generationen, MTV-

generationen eller Internetgenerationen. Vilka som räknas tillhöra dessa 

generationer varierar såväl nationellt som kronologiskt. Ibland räknas män-

niskor födda på 1950-talet in bland ‖fyrtiotalister‖ eller boomers, ibland 

beskrivs de som en egen generation. Ibland definieras generationer med 

hänvisning till nationell särart och demografi; ibland beskrivs västvärlden 

som ett – och boomers och busters som lika relevanta oavsett demografi, 

konjunktur, samhällsutveckling, politik etc. Dessa generationskategorise-

ringar bygger på referenser till medier och populärkultur, som Douglas 

Couplands bok Generation X (1992) eller tv-stationen mtv:s genomslag med 

musikvideofilmer, eller smurfen, tecknad figur och leksaksfigur. I linje med 

det här har det kommit olika böcker som beskriver uppväxt, med fokus på 

ungdomstid, för olika generationer. Hårda bud (1987), Generation Smurf 

(1996) och Nötcreme och moviebox (2003) kan nämnas som exempel. Nostalgi-

serande och tillspetsat symboliseras tonåren med en konsumtionsvara. På 

motsvarande sätt har raketosten kommit att förknippas med dem som växte 

upp under tidigt femtiotal (Löfgren 1992).  

I Sverige är generationsbegreppen fyrtiotalist, femtiotalist, sextiotalist och 

så vidare, de mest spridda och använda. Fyrtiotalist sägs ha lanserats av den 

svenska journalisten och författaren Ludvig Rasmusson i boken Fyrtiotalis-

terna (1985) som senare följdes upp med Åldersupproret: om ungdomskult, fyrtio-

talisterna och Sveriges framtid (2005). I den senare beskriver han sig själv som 

den som myntade begreppet. Han noterar att många har påpekat att be-

greppet fyrtiotalist tidigare främst använts som ett vedertaget begrepp inom 

litteraturvetenskap för den författargeneration som slog igenom på 1940-

talet. Rimligtvis har genomslaget för -talistbegreppet också ett samband 

med journalisternas Carmilla Floyd och Marita Lindqvist bok Hårda bud. 

Handbok för 60-talister (1987). Här gör barnen till den stora generationen 

födda på 1940-talet upp med sin uppväxt: tv-programmen de såg och 

grupparbetenas skolvardag. De ger överlevnadsråd för en generation född i 
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skuggan av den dominerande. Den demografiskt mindre generationen mel-

lan dem födda på 1940-talet respektive dem födda på 1960-talet represente-

rades av Ana Valdés som i en recension av Hårda bud skrev: ‖Det är för 

sent, sextitalisterna är redan här, mer begåvande än vi, snabbare, alertare. Vi 

har missat tåget igen.‖ Just generationen född efter andra världskriget kan 

beskrivas som omgiven av närmast mytiska dimensioner. Om den mynta-

des uttrycket jätteproppen Orvar, när journalisten Maria Hörnfelt under en tv-

debatt uttryckte att människor födda under efterkrigstiden hindrade dem 

födda under 1960-talet från att ta sig in på arbetsmarknaden och göra karri-

är. Uttrycket jätteproppen Orvar har kommit att få motsvarande genom-

slag. Dåvarande finansminister Pär Nuders formulering ‖köttberget‖ fick 

en liknande effekt.  

Här finns en underliggande tankemodell om en konflikt om resurser mellan 

generationerna – manifesterad kring boende, arbete och karriär. Det här går 

igen i artiklar som förkunnar att ‖90-talisterna är ikapp och förbi‖ 

(www.unt.se 071128). Generation Smart, nittiotalisterna, beskrivs som krea-

tiva, beresta, datorkunniga och miljömedvetna. Generationerna tillskrivs 

olika egenskaper och tävlar med varandra om utrymme.  

Det är intressant att det i Sverige blivit generationer i jämna tiotal. Exem-

pelvis används uttrycket fyrtiotalister som om man syftade på alla födda 

1940–1949 fast man oftast underförstår enbart dem födda under efterkrigs-

tiden och ibland i praktiken inkluderar även dem födda under 1950-talets 

första år. Ett annat exempel är den generation som beskrivs som nittiotalis-

terna, där de som är födda under tidigt respektive sent 1990-tal skiljer sig åt 

såväl i antal (demografi) som i uppväxtvillkor om dessa ses som avhängiga 

av till exempel samhällelig resursfördelning och ekonomi. Talistbegreppen 

används oaktat att de faktiskt döljer lika mycket som de synliggör. Om hu-

ruvida det är låg- eller högkonjuktur, välfärdsstatens situation, det världspo-

litiska läget eller andra mer lokala politiska händelser av betydelse under de 

formerande uppväxtåren är det som definierar en generation så varierar 

dessa påtagligt under respektive tioårscykel vilket borde omöjliggöra defini-

tionen av generationen i jämna tio år (Blehr 1993). Forskardefinitioner av 

generationsbegreppet förhåller sig för övrigt ofta till frågor om huruvida 



126 

  

man främst kan anses tillhöra en generation retroaktivt. Enligt sociologen 

Mannheim (1952) krävs en medvetenhet om att tillhöra en generation för 

att en sådan ska kunna anses finnas. 

Det förekommer ytterligare generationsbeteckningar såsom ‖rekordgenera-

tionen‖, vilken används i det inledande citatet. Begreppet rekordgenerationen 

lanserades av företaget Kairos Future som arbetar med marknadsundersök-

ningar och värderingsstudier. Det fick ett stort medialt genomslag, inte 

minst då böcker som baserats på undersökningar av värderingar hos männi-

skor födda 1945–1954 publicerades (2001, 2005). Dessa har haft inverkan i 

marknadsföringssammanhang också genom att de värderingar och tankar 

om framtiden som rekordgenerationen, eller fyrtiotalisterna uttrycker ofta 

åberopas som belägg för hur synen på att åldras och den äldre konsumen-

ten kommer att förändras. I intervjuerna återkommer hänvisningar till Kai-

ros Futures värderingsstudier – också vad gäller andra generationsbeteck-

ningar såsom ‖the we/me generation‖ (födda under 1980-talet). 

Uttrycken visar en drivkraft och uppfinningsrikedom i myntandet av nya 

etiketter för att uttrycka kategoriseringar. Några som jätteproppen Orvar eller 

köttberg är pejorativa och ger med detta uttryck för en kamp om utrymme 

och resurser. Senare kommer jag att beröra olika smickrande epitet som 

marknaden åberopar för att definiera och särskilja målgrupper.23  

Att döma av mitt empiriska material används generationsbegreppet som en 

tolkningsram. Begreppen har blivit ett etablerat sätt att beskriva och förstå 

sig själv och andra, ofta med hänvisning till mediebruk och konsumtionsva-

ror, mer sällan med hänvisning till politik. Begreppen fokuserar någon di-

mension för att med det karakterisera tidsandan.  

                                                           

23 Marknaden riskerar att vara en ytterst oprecis term, särskilt använd av någon som inte är ekonom. Här syftar jag på hur ekonomiska 

processer kommer till uttryck i en särskild logik kring frågor om att öka försäljning och vinst och som förutsättning för detta att verka för 

ökad konsumtion.  
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+-are  

En annan åldersrelaterad kategorisering som ofta används är +-are, där ett 

plustecken lagts till en viss ålder: 45+, 50+, 55+ till exempel. Den här in-

delningen är mindre vanlig vad gäller 65+ kanske för att det är den officiella 

pensionsåldern och att från den tidpunkten i livet, oavsett faktisk pensione-

ring, inkluderas människor ofta i kategorin ‖pensionär‖ vilken många gång-

er används som synonym till ‖äldre‖ eller ‖gammal‖.  

Tidningen Tara kallar sig ‖succétidningen för dig 40+‖, precis som tidning-

en Laura. M Magasin addresserar 50-plussare. PlusSverige har lagt in plusset i 

tidningens namn, medvetet vagt och opreciserat, vilket ger ett retoriskt 

intryck av att både dölja ålder och bjuda in, tillsammans med en nationsbe-

teckning som signalerar för vilka läsningen är mest relevant.  

Intrycket av den retoriska konstruktionen 40+ eller 50+ är att det är en 

inkluderande kategori. Efter ett visst ungefärligt årtal och framåt är man 

inkluderad i kategorin. Det finns ingen övre åldersgräns. Alla medlemmar 

förutsätts alltså ha gemensamma intressen efter att de har inträtt i den aktu-

ella +-åldern. Några kan vara 46 år, andra 76 år, eller för den delen i 90-

årsåldern. Om detta ses som en fas av livet är det en omfattande sådan som 

rent teoretiskt inkluderar människor som är föräldrar till små barn med 

mor- och till med mormors morföräldrar, människor som fortfarande är 

yrkesverksamma förs ihop med andra som varit pensionärer i många år, 

människor födda före andra världskriget med födda under 1960-talet. De 

tidningar jag studerat har ett brett anslag vad gäller vem och vilka åldrar 

man skriver för. M magasin har modeller som uppges vara småbarnsföräld-

rar i 40-årsåldern, liksom mor- eller farföräldrar i 50- eller 60-årsåldern. Det 

är alltså inte bara i en lockande slogan man vänder sig till breda grupper 

från en viss ålder och uppåt utan också i det redaktionella materialet. Upp-

växt och framförallt ungdomsperiod som definieras som grundstenar och 

formerande i generationsbegreppet blir med denna kategorisering oviktig. 

Som ett grundantagande finns i plusbegreppet en tanke om att åldersskill-

nader betyder mindre efter en viss ålder och att människor efter inträdes-

året är mer lika varandra än tidigare under livet. Annars brukar gerontolo-
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giska forskare tala om att människor blir mer olika med stigande ålder (se 

Hyltén Cavallius 2005, 2007, Rörbye 1998). Plustecknet kan också förstås 

som en symbol för något bra och positivt, en fördel eller tillgång. Då mark-

naden beskriver målgrupperna blir ålder både särskiljande argument för att 

nå läsare eller konsumenter och inkluderande; ingen ska uteslutas, alla är 

möjliga kunder. Det finns ett positivt anslag: att tillhöra kategorin ska fram-

stå som en tillgång.  

Vitsiga förkortningar och fyndiga akronymer 

I det inledande citatet hänvisas till ‖vi‖ som var hippies, blev yuppies (young 

urban professional, ung yrkesverksam storstadsbo) och idag är mappies. I 

Sverige lanserades uttrycket mappie i samband med att den citerade tid-

ningen M Magasin etablerades: en akronym för mogen attraktiv pionjär.  

Precis som det finns ett stort, osorterat antal av fyndiga generationsbeteck-

ningar, finns motsvarande överflöd av finurliga förkortningar och akrony-

mer, såväl åldersrelaterade, som sådana som tar fasta på andra demografiska 

särdrag för att karakterisera och generalisera om en grupp, som exempelvis 

dinkie (double income, no kids, två inkomster inga barn). Grumpie, som 

sinnrikt alluderar på det engelska ordet för butter eller vresig, ska uttydas, 

‖grown up mature person‖. I en Taraartikel (2005:8) beskrivs på ett mer 

fördelaktigt och förskönande sätt en annan åldersrelaterad kategori, disco: ‖I 

England talar man om DISCO-generationens kvinnor: Discerning (som har 

livserfarenhet), Increasing years (är mognare, äldre), Stylish (följer med i 

modet, är eleganta) och Comfortably Off (lever ett bra liv).‖ Uttrycket allu-

derar både på en uppväxt under discodansens era och länkar detta förflutna 

till nutiden, med anspelningar på konsumtion och relativt välstånd.  

Opal (older people active life style, äldre människor med aktiv livsstil) är 

ytterligare en akronym som smart och skickligt anspelar på ädla stenar, 

precis som uttryck som det grå kapitalet eller den grå marknaden antyder både 
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välbärgad och hög ålder.24 Silverrävar anspelar på både silvergrått hår och 

slughet, skicklighet, vishet och erfarenhet. Den gyllene åldern låter antyda att 

tiden som äldre är de bästa åren. Flera av uttrycken gör referenser till värde-

fulla material. Epiteten är smickrande, de anspelar på förmögenhet, pengar 

att spendera och en önskan om att njuta av dem (nu, innan det är för 

sent…) Välstånd och konsumtionsförmåga flätas ständigt samman med 

marknadens kategoriseringar – från beskrivningarna av fyrtiotalisterna eller 

rekordgenerationen som förmögna, golfspelande hedonister till framställ-

ningen av den välbärgade kvinnan ‖mitt i livet‖, som medelåldern ofta be-

nämns i veckopressen. 

Ord som associeras med att bli gammal, eller vara pensionär, ja, till och med 

till synes neutrala begrepp som senior undviks. Detta blev tydligt i mina in-

tervjuer. Ingen vill bli förknippad med pensionärer eller med att vara gam-

mal, förklarade en informant som arbetar med marknadsföring riktad mot 

äldre målgrupper. Omskrivningar är det retoriska grepp som används för 

att hantera detta. En av de svenska tidningarna som vänder sig till läsare 

med ålder som försäljningsargument har bytt namn från Senior Sverige till Det 

ljuva livet. Att förknippas med ‖senior‖ sågs som en belastning. Istället får 

tidningens namn ge en vink om att tiden efter avslutat yrkesliv är de bästa 

åren av livet. Ett annat exempel är reseföretaget Seniorresor som bytt namn 

till Grand tours. 

Då tidningen M Magasin skriver om att gå i pension och den ambivalens 

och ångest som kan finnas kring detta lyder puffen på omslaget ‖Yes! Bästa 

sätten att gå vidare. Hälsan, kärleken, jobbet. Så slipper du ’pansjo-ångest’‖ (M 

Magasin 2007:11). På många sätt är artikelupplägget representativt för hur 

man skriver om olika frågor som kan ses som svåra eller laddade i vecko-

tidningar. I min avhandling utvecklar jag detta resonemang kring vad jag 

kallar ambivalensens reflexiva retorik. Kursiveringen av uttrycket ‖pansjo-

ångest‖ är min. I ytterligare en rubrik används uttrycket pansjo – ‖Pansjo-

                                                           

24 Ibland används den grå marknaden för att syfta på gråzonen mellan vitt, bokfört och 

skattat, respektive svart – utan att skatt eller sociala avgifter betalas. 
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nära. Sluta noja – njut‖ – stilistiskt fyndigt med ljudalluderingen till den mer 

traditionella stavningen av ordet. I andra artiklar förekommer på liknande 

sätt ordet ‖passionär‖. Samtidigt är detta sätt att distansera sig från ordet 

pensionär med dess konnotationer.  

Morgondagens fru plånbok 

En mångfald uttryck för olika generationer. Ett myller av fiffiga akronymer. 

Eufemismer och omskrivningar för att undvika att förknippa att bli äldre 

med att bli gammal, eller pensionär. Dessutom finns ett antal begrepp som 

lanserats av marknadsförare och marknadsundersökare för att karakterisera 

och definiera en tilltänkt målgrupp eller ett publiksegment.25  

På en webbsida som riktar sig till möjliga annonsörer refererar ett tidnings-

förlags annonsavdelning till begreppet ‖prime time women‖ 

(www.kvinnopanelen.se). Uttrycket, som myntats av marknadsföringsexper-

ten Marti Barletta, är till och med försett med TM, varumärkesskyddat. 

Benämningen sägs definiera kvinnor mitt i livet, på livets höjdpunkt (prime 

of their lives), som har en förstklassig möjlighet till konsumtion. Den kon-

sumerande människan är en kvinna (Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000). 

Här anspelas också på uttrycket ‖prime time television‖, alltså bästa sänd-

ningstid för tv-program, det vill säga den del av tv-tablån då flest tittar och 

därmed kan ses som mest mottagliga för de reklamfinansierade tv-

kanalernas köpbudskap. På samma webbsida används uttrycket ‖Tomor-

rows Mrs Wallet‖, alltså ‖morgondagens Fru Plånbok‖ som uppriktigt och 

rättframt förklarar vad som gäller här: pengar att spendera och konsum-

tionsval.  

På detta sätt fungerar konstruerandet av begrepp och namn då marknaden 

ska tilltalas. När äldre grupper talas om, inte till, förekommer flera nedsät-

tande epitet. Uttrycken jätteproppen Orvar och köttberget har jag redan 

skrivit om. Hagga, kärring, klimakteriehäxa, tant, gubbe är några exempel på 

nedsättande åldersrelaterade tillmälen. Se också Charlotte Eklunds artikel 

                                                           

25 Dessa finns om människor i livets alla åldrar, men jag fokuserar här några som används om de aktuella tidningarnas målgrupper. 



131 

  

‖Kåta kärringar & impotenta stålmän‖ (1998). Eftersom mitt material hand-

lar om hur marknaden försöker nå äldre målgrupper med reklam eller jour-

nalistik dominerar följdriktigt de mer smickrande epiteten. I veckotidning-

arnas texter kan det finnas nedsättande ord om framförallt kvinnligt åldran-

de, med fokus på kroppsliga förändringar som hamsterkinder, gäddhäng, 

julgransrygg. Det skriver jag om i avhandlingen. Jag skriver där också om 

hur symboler för ålderdom kan användas i ett slags motstånd mot etablera-

de bilder av att åldras som förfall och förlust. Till exempel delade tidningen 

M Magasin ut ‖senilsnören‖, alltså de band som kan fästas på glasögonen så 

att de hänger nära till hands runt halsen. Skämtsamt förhöll sig tidningen till 

en symbol för glömska och ålderdom då de försökte locka nya läsare. Stav-

ningen av pansjo ovan är ytterligare ett exempel på det här motståndsarbe-

tet, inom veckotidningens ramar. 

Begreppen jag skrivit om ovan är ofta fyndiga och roliga, och har fått ett 

stort genomslag i medierna, inte minst genom sina anspelningar på popu-

lärkultur eller sitt sätt att fånga tidsandan, samtidsförändringar och i en viss 

bemärkelse försöka kontrollera, tämja, ta dem i besittning och förstå dem 

genom att benämna dem. Det finns också en extra bonus för marknadsfö-

rare i att sätta sig själv på kartan och därmed tillföra värde till det egna va-

rumärket genom att vara den som får syn på, namnger, erövrar och sätter 

flaggan på en nyupptäckt tidskontinent. 

Ung oavsett ålder 

Det finns också ett antal kategoriseringar som inte har kronologiska refe-

renser, men som ändå är åldersrelaterade. Till exempel ung i sinnet, ung i 

hjärtat, eller unga i alla åldrar som antyder en inställning eller ett sinnestill-

stånd som den relevanta och intressanta aspekten för att definiera kategorin 

– oavsett faktisk ålder. I en av mina intervjuer beskrev en expert på varu-

märkesreklam kategorin så här:  

 

Ung i alla åldrar är en ungdomlig, vital, nyfiken, dynamisk person, 

ganska sportig kanske, som är väldigt alert, följer med trender, är 
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mån om sin hälsa och sitt utseende, följer med mode, följer med i 

popkultur, alltså film och musik, är ganska internetbevandrad och 

så vidare. I slutänden är det beteendet som avgör ungdomlighets-

graden. Det stämmer ju också, även om det är klyschiga uttryck, 

att man är så ung som man känner sig. Det påstår då psykologer 

att folk som känner sig unga ser yngre ut också.  

 

En intervjuad man på en reklambyrå som specialiserat sig på kommunika-

tion med unga förklarade för mig att definitionen på en ung människa kan 

ske utifrån ålder eller utifrån beteende:  

 

Oftast har kunden ganska klart för sig vad de vill komma åt. Vissa 

vill komma åt alla som fyller 18 av en viss anledning, för att det 

händer nåt då man fyller 18, medan någon annan vill komma åt de 

som är nyfikna, snabbrörliga, aktiva, och då kan vi hitta såna som 

är 17 men vi kan hitta såna som är 70 också. Det är oftast fler av 

dom som är 17 än dom som är 70. 

 

Av citatet framgår att ungdom inte används synonymt med att faktiskt vara 

ung, men att ungdom och ungdomlighet förknippas med positiva egenska-

per. Det förefaller följdriktigt att värja sig mot att definieras som äldre i 

relation till detta: som ointresserad, oengagerad, långsam, passiv, passé. 

Också i tidningarnas artiklar och reklam går tanken om ungdom som attityd 

igen: 

‖Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal, alla vill vara unga, 

men ungdom är inte ett antal år, ungdom är ett sinnestillstånd‖ 

svarar till exempel Theresia 102, i ett Tarareportage om fem kvin-

nor i 100-årsåldern (Tara 2003:12).  

 

Har kategoriseringarna betydelse? 

Kategoriseringarna har betydelse, inte minst i medierad form. De används 

av reklamare och marknadsförare och är vanliga i en mediekontext, de an-
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vänds också i vardagliga sammanhang. De är många gånger försök att fånga 

förändringar i värderingar och i det samtida. Ofta används anspelningar på 

populärkultur, tillsammans med en påtaglig påhittighet. Många av kategori-

seringarna försöker fånga marknadssegment genom en marknadens logik. 

Här blir ålder ofta en omskrivning för köpkraft. I själva verket är målgrup-

perna man vill nå personer med en viss inkomst och förmögenhet.  

Det fortsatta, ja, kanske till och med ökande antalet åldersrelaterade katego-

riseringar kan tolkas i förhållande till den senare kategorin av unga oavsett 

ålder: unga i sinnet eller i hjärtat. De senare kan förstås som ett upplösande 

av åldersgränser, en befrielse från normer om tidtabeller och frikännande 

från värderingar om i vilken ordningsföljd livet ska levas. Ålder är bara en 

fråga om inställning och tänkande. Här ekar ett förnekande av åldrande och 

en besvärjelse mot att inräknas i kategorin äldre (Blaakilde 2002). 

Det förefaller finnas två rörelser kring åldersindelningar. En trend är fler 

och fler specifika åldersindelningar, där varje åldersrelaterad grupp får olika 

etiketter och benämningar, tillskrivs skilda beteenden, ja, till och med vad 

som tillspetsat kan beskrivas som avskilda kulturella mönster för olika ål-

dersgrupper, där ålder alltså har en ökande betydelse som grund för till-

skrivningar av kategoritillhörighet. Den andra trenden, eller motrörelsen, är 

en där normer för livsloppet ses som alltmer upplösta och vi beskrivs som 

friare att leva våra liv utan normerande tidtabeller (Öberg 2002, Blaakilde 

2005).  

Idag har åren för barnafödande förlängts så att några kvinnor får barn i 

tonåren, medan andra blir förstagångsföräldrar först efter fyllda 40, 45. 

Människor som är i samma ålder kan ha valt att leva utan barn, vara små-

barnsföräldrar eller mor- och farföräldrar. En jämförbar upplösning av 

normer som den om i vilken ålder man ska bli förälder kan hävdas vad 

gäller arbetsmarknad. Människor byter arbeten över hela livsloppet. Det är 

inte längre så att man finner sin plats i yrkeslivet senast i tidig medelålder 

och därefter tryggt arbetar kvar. Idag är arbetsmarknaden både mer flexibel 

och mer otrygg. Också här hörs motstridiga röster. Livslångt lärande hyllas 

retoriskt, samtidigt som äldre studenter inte är studielånsberättigade eller i 
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praktiken är utestängda från vissa utbildningar. I medierna beskrivs både 

folk som bytt jobb mitt i livet och helt ändrat bana och att det finns en 

åldersdiskriminering mot människor över 50 på arbetsmarknaden. De mot-

stridiga budskapen visar att det inte råder en glasklar konsensus kring vad 

ålder betyder visavi dessa frågor. Barndomsforskaren Nick Lee (2001) be-

skriver dubbeltydigheten kring vad det innebär att vara vuxen idag. Idag är 

att bli vuxen inte liktydigt med att nå en trygg, slutgiltig destination, utan 

karakteriseras snarast av en påtvingad flexibilitet. Kanske resulterar osäker-

heten kring såväl barndom som vuxenhet i ett behov av att dela in livet i 

ännu fler ålderskategorier. 

Marknad och medier 

Ålder används på skilda sätt visavi marknaden. Olika produkter lanseras för 

skilda åldersgrupper med till exempel ansiktskräm som siktar på konsumen-

ter i tonåren, i tjugo, trettio, fyrtio, femtio eller sextio års ålder och uppåt. 

På ett sätt kan detta tolkas som att hudvård riktar in sig på vissa åldersrela-

terade faktorer: fet hy med acneproblem under tonåren, eller hudens ökan-

de torrhet med stigande ålder till exempel. Men hela överflödet av hudkrä-

mer kan också förstås som ett sätt att hitta nya avsättningsområden för en 

fortgående kosmetikproduktion. Detta har i sin tur betydelse för konsu-

menterna. Produkterna kommunicerar också i sig själva betydelsen och 

vikten av att vårda sin hy och inte minst, att till varje pris undvika rynkor 

(Johansson 2005).  

På jämförbart sätt fungerar tidningarna som vänder sig till olika läsargrup-

per med ålder som försäljningsargument: de särskiljer och differentierar 

konsumenter utifrån ålder, förhandlar om hur ålder och åldrande ska ges 

mening och kommunicerar betydelsen av just det som texterna vill tona ner: 

ålder. 

 

Producenter, marknadsförare och reklamare konstruerar ålderssegment som 

skiljer mellan målgrupper med ålder som utgångspunkt. Indelningar i mind-
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re ålderssegment och kategorier har ett samband med såväl ökad konsum-

tion som produktionsöverskott och därmed påföljande behov att ytterligare 

stimulera konsumtion vilket resulterar i ett behov att konstruera nya mål-

grupper (Brembeck 2001; jfr Lee 2001). 

Varje segment eller kategori presenteras som annorlunda och som med 

skilda behov som behöver tolkas och förstås för att kunna adresseras. 

Brembeck (2001) menar att marknadsförares teknik för att ‖förstå och nå 

marknaden är att konstruera, producera och upprätthålla likhet och olik-

het‖. Till sin hjälp tar de välbekanta kategorier som klass, kön, ålder, sexua-

litet, etnicitet och livsstil. Vissa av dessa kategorier, till exempel klass och 

etnicitet, har varit svårare än andra att använda i marknadsföring till barn, 

framhåller Brembeck. Andra, och då främst kön och ålder, har på ett mer 

oproblematiskt vis uppfattats som legitima ‖kulturer‖ att konstruera och 

exploatera. Är ålder mindre laddat än genus, klass, etnicitet? En möjlighet är 

att ålder kan förstås som mer ofarligt då det gäller att kategorisera barn 

medan marknadsförare använder fler omskrivningar om människor i högre 

åldrar för att det finns ett underförstått antagande om att ålder då är stigma-

tiserande.  

Kategoriseringarna fungerar som en tolkningsram: ett sätt att förstå sig själv 

och andra. Begreppen fungerar som sätt att definiera nya potentiella mål-

grupper och en omskrivning för pengar och köpkraft. Men de kan också 

förstås som en besvärjelse mot att definieras som gammal.  
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Mellanboendeformer för äldre – av intresse såväl för 

de äldre som för bostadsföretagen 

 

Marianne Abramsson 

 

Med en ökande andel äldre i befolkningen är dessas boende och bostadsval 

en fråga som röner stor uppmärksamhet i många länder och Sverige är inte 

något undantag. Det finns därför en ökad efterfrågan på studier om hur 

äldres boendeförhållanden och bostadsbehov kommer att se ut framöver 

och ett antal sådana studier har initierats (Gaymu et al. 2006; Gierveld, de 

Valk & Blommesteijn 2001; Grundy 2001; SOU 2007:103; Tomassini et al. 

2004; Ytrehus & Fyhn 2006). Kvarboende, dvs. att få åldras i en bostad 

man bott i en längre tid även när hälsan sviktar, har under många år varit ett 

politiskt mål och säkert ett önskemål hos flertalet äldre. I Sverige har detta 

varit möjligt genom en utbyggd hemtjänst och landstingsansluten hemsjuk-

vård. På det här sättet har de medicinska behoven kunnat tillfredsställas 

även i hemmet. På senare år har dock intresset för mellanboendeformer 

ökat, dels bland äldre som vill ha ett relativt bekvämt boende med endast få 

krav på skötsel och underhåll av bostaden, dels bland äldre som av sociala 

skäl inte längre vill bo ensamma i sin vanliga bostad. Bostadsföretagen har 

också i allt större utsträckning börjat intressera sig för äldre som kundgrupp 

genom att erbjuda olika former av kategoriboende för äldre, ensamstående 

eller par utan hemmaboende barn i den ålder då man närmar sig eller har 

passerat pensionsåldern. 

När den här typen av mellanboendeformer dök upp på bostadsmarknaden, 

oftast under namnet seniorboenden eller 55+ -boende, i slutet av 1980-talet 

var det huvudsakligen i storstäderna. I början av 2000-talet skedde en för-

ändring i form av ett allmänt ökande intresse och även en geografisk sprid-

ning till mellanstora och mindre städer och även mindre orter i små kom-

muner. Det har vidare skett ett ökat samarbete mellan kommuner och bo-

stadsföretag för att planera för olika former av mellanboende. 
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Det finns flera orsaker till den förändring som har ägt rum, där den demo-

grafiska utvecklingen är en. En åldrande befolkning vars framtida bostads- 

och omsorgsbehov måste planeras för måste tas på allvar, vilket har under-

strukits i flera rapporter, inte minst i den parlamentariska Äldreberedning-

ens betänkande (SOU 2002:29) och senare vid tillsättande av äldreboende-

delegationen och i dennas delbetänkande från december 2007 (SOU 

2007:103). Bostadsföretagen har insett behovet av bostäder för en särskild 

grupp som i allt större utsträckning har åldrats och kommer att åldras i sitt 

eget hem, dvs. inte i institutionellt boende, såsom det särskilda boendet. Då 

många i den här gruppen kommer att åldras i hyres- eller bostadsrätter 

kommer även de olika bostadsföretagen, inte bara kommunerna, att behöva 

planera för de speciella, och sannolikt olika, behov som den här gruppen 

har. Trygghet och tillgänglighet är nyckelord för den här typen av boende. 

Dessutom finns det ett ökande intresse för bostäder som erbjuder extra 

kvaliteter, till exempel i form av exklusivare inredning, olika former av ser-

vice men även andra egenskaper i boendet som kan leda till ökad livskvali-

tet för de boende, dessa ryms till viss del inom nyckelorden delaktighet, 

gemenskap och service. 

Syfte och material 

Den här texten syftar till att diskutera det ökande intresset för äldres boen-

desituation utifrån kommunernas, bostadsföretagens samt de äldre indivi-

dernas perspektiv. Detta görs genom att studera de förändringar som har 

ägt rum på bostadsmarknaden då nya former av boenden för äldre nu finns 

på marknaden. Dessa boenden riktar sig till aktiva äldre som närmar sig 

eller redan har uppnått pensionsåldern och som inte har hemmaboende 

barn. De förändringar som sker i den här fasen av livet kan antas påverka 

boendesituationen även om det är individer och hushåll som inte är bero-

ende av insatser i form av vård och omsorg som endast kan lösas inom det 

särskilda boendet. Fokus här är på de förändringar som ägt rum på den 

ordinära bostadsmarknaden och inom bostadsföretagen men också på soci-

ala frågor som kan ha med de äldres bostadssituation att göra. 
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Studien utgår ifrån några forskningsfrågor kring tidpunkten för det ökade 

intresset för äldres boendesituation, de olika typer av boenden som diskute-

ras liksom de kvaliteter i boendet som poängteras i samband med mark-

nadsföringen av seniorboenden. 

Texten är en sammanfattning dels av litteratur som berör äldre som aktörer 

på bostadsmarknaden, dels av möten med representanter för bostadsföretag 

och tjänstemän inom några olika kommuner kring de behov som finns och 

olika exempel på hur man försöker möta dessa behov. Ett antal studiebesök 

har också genomförts som visar på hur den här typen av boenden fungerar 

i praktiken och texten bygger också på preliminära resultat ifrån ett par 

pågående studier om äldres boendepreferenser i en medelstor svensk stad. 

Resultaten som presenteras är en sammanfattning av det som framkommit 

ur dessa olika källor. 

Det finns inga regler för vad som måste ingå för att ett boende ska räknas 

som en mellanboendeform, t.ex. seniorboende, även om en del riktlinjer 

och rekommendationer har presenterats (Wel Hops 2007). Oftast riktar sig 

boendet till individer som är 55 år eller äldre och som inte har några hem-

mavarande barn. Tillgängligheten är hög och det finns oftast gemensam-

hetsutrymmen och lokaler för hobbyverksamheter av olika slag. Mellanbo-

endeformerna har en rad olika namn såsom seniorboende, plusboende, 

55+, temaboende, boende för den tredje åldern, gemensamhetsboende etc. 

Här kommer termen seniorboende för enkelhetens skull att användas. 

Demografin och äldres boende 

Det är ett välkänt faktum att andelen äldre ökar i Sverige, enligt statistiska 

centralbyrån (SCB) kommer andelen individer mellan 64 och 79 år att öka 

från 1,1 miljoner idag till 1,4 miljoner år 2015. Andelen personer över 80 år 

kommer under denna tid att vara relativt konstant men kommer efter 2020 

att öka sin andel mer väsentligt. År 2050 kommer individer över 65 år att 

utgöra 25 procent av befolkningen. De regionala skillnaderna är stora i 

andel äldre befolkning. Störst andel äldre över 80 år har glesbygdskommu-

nerna i norra Sverige och Småland liksom Österlen och Bjärehalvön i Skåne 
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(SCB 2008). Även om andelen äldre är mindre i andra delar av landet 

kommer antalet äldre att öka över tid, dvs. äldres bostadsbehov berör i 

princip alla regioner. 

En demografisk förändring som kan få konsekvenser för det framtida bo-

endet är den att mäns och kvinnors förväntade livslängd närmar sig var-

andras. Även om båda ökar så ökar männens mer, dvs. kvinnornas domi-

nans bland de äldre kommer med tiden att minska  (Larsson 2006), en fak-

tor som kan få betydelse för boendet. Att kvinnor som blir ensamma har en 

större tendens att byta bostad än de män som blir ensamstående visas i 

andra studier (Chevan 1995; Gaymu et al. 2006). Det kan också antas att 

man kommer att vara äldre när man blir ensamstående. Idag är antalet 

kvinnor över 80 år dubbelt så många som antalet män över 80 år (SCB 

2008).  

Av alla över 65 år bor en övervägande majoritet (94 procent) i det ordinära 

bostadsbeståndet, endast 6 procent bor i särskilt boende och av dessa är 

flertalet över 80 år (Larsson 2006). Bland de yngre äldre bor också många i 

småhus, av 40-talisterna bor till exempel 66 procent i villa, fler män än 

kvinnor. Andelen som bor i villa minskar med ökande ålder men bland de 

äldsta, över 80 år bor fortfarande 50 procent av männen och 34 procent av 

kvinnorna i småhus (SCB 2008). Att färre kvinnor bor i småhus beror hu-

vudsakligen på att flera kvinnor är ensamstående, en större andel män lever 

med en partner ända till livets slut. Med tanke på den höga medelåldern 

bland dem som bor i särskilt boende kommer ett kraftigt ökat behov av den 

typen av boende att dröja ytterligare några år. 

Bostadsomflyttningar bland äldre 

De flesta flyttningar görs i samband med att livet på något sätt förändras, 

t.ex. att man flyttar hemifrån, gifter sig eller flyttar samman med en partner, 

skiljer sig eller förlorar sin partner eller att hälsan sviktar vilket omöjliggör 

kvarboende. Teorier kring flyttningar under livscykeln utvecklades av Rossi 

på 1950-talet (Rossi 1955). Generellt så vet vi att äldre personer bor kvar i 

den bostad de har haft under en längre tid och att de ogärna flyttar. Särskilt 
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jämfört med yngre åldersgrupper flyttar äldre väldigt lite och så har det 

traditionellt sett ut (Fransson 2004; Golledge & Stimson 1997; Gottschalk, 

Boll Hansen & Gleerup 2005). Viljan att bo kvar i en bostad kan tillskrivas 

de investeringar i boendet som man har gjort, inte minst mentalt och soci-

alt, ett sätt att enligt Rubinstein och Parmelee bibehålla det förflutna. Plat-

sen är konstant i tider av förändring och ett område där man behåller sin 

kompetens (Rubinstein & Parmelee 1992). Tiden man har bott i sin bostad 

är avgörande för viljan att stanna kvar eller flytta. Ju längre man har bott på 

en plats desto mer avvaktande är man till att lämna den (Cadwallader 1992; 

Clark 1982; Clark & Dieleman 1996). 

Flera traditionella teorier om åldrande kan studeras i termer av livsstil, stan-

nare/flyttare och hälsa och kan på så sätt relateras till bostadssituationen 

och till äldre människors önskan att vara kvar i en omgivning de känner väl 

och därmed undvika förändringar (Herbert & Thomas 1990; Knipscheer, 

van Groenou & Leene 2000; Wiseman & Roseman 1979). Kontinuitet, 

avståndstagande och foglighet betecknar äldres beteende i den här livsfasen. 

Tvärtemot detta tar andra teorier upp förbättrad hälsa, ökad medellivslängd 

och en aktiv livsstil som snarare understryker den möjlighet äldre har att 

förändra sitt liv och börja om på nytt, vilket t.ex. skulle kunna vara att flytta 

till ett nytt boende (Herbert & Thomas 1990; Novak 1997; Tornstam 2005; 

Thorson 2000; Wiseman & Roseman 1979). En del av dessa teorier kring 

åldrandet har också summerats av Hagberg (2005). 

Ett antal studier refererar till de förändringar i beteende som förväntas av 

de 40-talister som nu blir pensionärer (Abramsson & Berg 2004; Biggs et al. 

2007; Bonvalet & Ogg 2007). Dessa förväntningar kan, till viss del i alla fall, 

i Sverige förklaras av det faktum att 40-talisterna generellt har högre in-

komster än äldre kohorter, högre utbildningsnivå och högre skilsmässofre-

kvens (vilket tyder på att de redan en gång har brutit upp från ett boende). 

Det är också den första gruppen på bostadsmarknaden som lämnade för-

äldrahemmet för att bo ensamma, dvs. som inte flyttade hemifrån i sam-

band med giftermål. Mot bakgrund av detta är det inte nödvändigtvis ett 

stort steg för den här gruppen att flytta en gång till senare i livet (Urry 

2001). Dessutom förändras boendesituationen i det här skedet då barnen 
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redan har eller är på väg att lämna föräldrahemmet. Barnens behov behöver 

då inte längre styra bostadsvalet. När man sedan går i pension blir hemmets 

geografiska lokalisering i förhållande till arbetsplatsen oviktig. Det är såle-

des färre bestämmande faktorer att ta hänsyn till i samband med bostadsva-

let, givetvis beroende på inkomst, familjesituation och hur pass knuten man 

är till hemmet och platsen. För å andra sidan inkluderar gruppen äldre ock-

så en stor grupp ensamstående äldre kvinnor med små pensioner för vilka 

valen av bostad kanske snarast reduceras i samband med pensionering. 

Under senare år och i allt högre grad på senare tid har de svenska kommu-

nerna liksom bostadsföretagen allt mer intresserat sig för äldres boendesitu-

ation. Det är inte minst resultatet av tillsättandet av Äldreboendedelegatio-

nen och sedan den delrapport som denna presenterade i december 2007 

(SOU 2007:103). I många, framför allt de mindre, kommunerna saknas 

alternativ till enfamiljshusen för dem som vill flytta från sin bostad men 

som ändå vill bo kvar i det lokala bostadsområdet. I andra kommuner har 

man, som ett resultat av förbättrad ekonomi under senare år, kunnat bygga 

tillgängliga (dvs. i markplan eller med hiss) bostäder i hyres- eller bostads-

rätt . Man ser att dessa i stor utsträckning hyrs eller köps av äldre hushåll 

som söker ett alternativ till villan eller till andra hyresbostäder utan hiss 

(sådana exempel finns t.ex. i mindre kommuner i Östergötland). 

Figur 1 visar en modell av de olika sektorer av bostadsmarknaden där äldre 

individer är aktörer. Mellanboendeformerna, den del av bostadsmarknaden 

som är i fokus här, är inte klart definierad i förhållande till kvarboendet och 

det särskilda boendet men är en arena för ett stort antal aktörer. Det kan 

vara de äldre individerna som letar efter en ny bostad, kommuner som har 

ansvar för bostadsförsörjningen för alla olika grupper av invånare, plane-

ringsenheter, bostadsföretag liksom för olika vårdföretag som utför en stor 

del av sitt arbete i individers privata hem. Genom att följa vad som händer 

på just den här delen bostadsmarknaden, som på senare tid i stor utsträck-

ning har uppmärksammats politiskt, kan man få en bättre förståelse för de 

bostadsbehov, preferenser och val en åldrande befolkning har liksom för 

det bostadsförsörjningsansvar kommunerna tar och i vilken utsträckning 

bostadsföretagen är med som aktörer. 
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Fig. 1 Boendealternativ för äldre med fokus på det ökande intresset för mellan-

boendeformer och på de aktörer som är involverade. 

 

Sammanfattningsvis är gruppen äldre som diskuteras här, i bostadssam-

manhang, oftast 55 år och äldre, stor och heterogen med olika preferenser, 

förhoppningar, hälsotillstånd, inkomster, familjeförhållanden och aktivi-

tetsmönster och kan på så sätt förväntas efterfråga olika typer av bostäder 

under den senare delen av livet. 

Bostäder för äldre i det ordinära bostadsbeståndet 

Bostäder särskilt för äldre har funnits under lång tid men har då huvudsak-

ligen varit ämnade åt äldre med någon form av hjälp- eller vårdbehov eller 

åt särskilda grupper. Sedan 1920-talet har det t.ex. funnits bostäder för äldre 

instiftade av fonder, arbetsgivare eller på basis av ideellt arbete. Den typ av 

seniorbostäder som diskuteras här och som är kategoribostäder i det ordi-

nära bostadsbeståndet introducerades i slutet av 1980-talet. Dessa fanns då 
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som hyresrätter och som bostadsrätter för äldre i de större städerna. Även 

kollektivhus för äldre/hushåll utan hemmavarande barn kom vid den här 

tiden (Paulsson 2008). En del fanns i det ordinära bostadsbeståndet och det 

som gjorde dem till seniorboenden var i princip bara åldersfaktorn och 

tillgängligheten, dvs. bostaden skulle vara tillgänglig även för personer med 

nedsatt rörelseförmåga, medan andra dessutom erbjöd gemensamhetsut-

rymmen i boendet men inte mer än att det rymdes inom den vanliga bo-

stadshyran. Redan från början fanns det seniorboenden, särskilt i bostads-

rätt, som erbjöd lite mer, såsom bostäder i centrala lägen, nära service och 

kommunikationer, med mer påkostad inredning, övernattningslägenheter 

för gäster, bastu etc. och som därmed var dyrare. Under flera år ökade anta-

let seniorbostäder endast marginellt, intresset från bostadsföretagen var 

ganska ljumt. Men under senare år har intresset för den här typen av boen-

de ökat. De kommunala bostadsföretagen har också kommit att erbjuda lite 

mer exklusiva boenden i sina attraktiva bostadsområden förutom de mer 

ordinära seniorboenden som har funnits ute i olika bostadsområden, visser-

ligen med extra höga krav på tillgänglighet och med gemensamhetsutrym-

men. På en del håll har seniorboenden också byggts i anslutning till särskilt 

boende med möjlighet att utnyttja restaurang och verksamheter som finns i 

den typen av boenden. Även om siffrorna sannolikt underskattar beståndet 

då många seniorbostäder redovisas som ordinära hyresrätter eller bostads-

rätter, har antalet bostäder som kategoriseras som seniorboende ökat från 

ca 11 400 år 2000 till ca 28 000 år 2007 (SOU 2007:103) och tendensen är 

att de fortsätter att öka. En del av ökningen förklaras med att en rad kom-

muner sålt av en del av sina särskilda boenden och att dessa i sin tur om-

vandlats till seniorbostäder i olika omfattning (SABO 2007). Det finns ock-

så exempel på nya former av boenden för äldre aktörer på bostadsmarkna-

den såsom nybyggnation av mindre villor (70–110 m2) med lättskötta träd-

gårdar liksom sammanslutningar av individer som gemensamt planerar för 

ett boende på äldre dagar. 

Den demografiska förändringen förklarar till viss del det ökade intresset för 

seniorboenden men antagandena om att den växande andelen äldre också 

skulle ställa större krav på sitt boende, liksom på andra områden, är också 

en del av förklaringen till det ökade intresset. Ett antal rapporter har disku-
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terat attityd- och livsstilsförändringar bland 40-talisterna (Majanen et al. 

2007; Malmberg and Lindh 2000; SABO 2000). 

Det som utmärker seniorboendena är att de är tillgängliga på den ordinära 

bostadsmarknaden, dvs. det behövs ingen biståndsbedömning för att bo i 

seniorboende och många av dem som flyttar in är äldre som är aktiva och 

engagerade i sitt boende. Graden av service som finns i boendet varierar 

men i flertalet är gemensamma aktiviteter upp till de boende själva att orga-

nisera och arrangera. I några hyresbostadsbolag finns numera en seniorvär-

dinna anställd som försöker hålla samman aktiviteter och som hjälper de 

boende att själva starta grupper inom olika intresseområden, läsecirklar, 

föredrag, resor, cafédagar etc. (Nilsson Motevasel 2006; SABO 2007). I 

bostadsrätter uppstår den här typen av verksamheter mer spontant efter-

som man måste samarbeta i boendet på ett annat sätt i bostadsrättsföre-

ningen, med styrelsearbete, underhåll etc. I en del seniorboenden finns det 

lokaler för olika företag eller verksamheter och det finns exempel på boen-

den där restauranger, frisörer och fotvård har etablerat sig. Ofta är de då 

öppna inte bara för de boende utan även för utomstående (SABO 2007). 

Det finns en rad olika typer av seniorboenden. Allt ifrån det mer exklusiva 

boendet i centrala lägen där fokus är på ett aktivt seniorliv med deltagande i 

det befintliga kulturlivet, nära restauranger, med bastu, spa, datorrum etc. 

till seniorboenden som byggs i anslutning till särskilda boenden och där de 

som bor i seniorboendet kan delta i aktiviteter som äger rum inom det sär-

skilda boendet eller till exempel gå dit och äta. Man kan dock anta att de här 

boendena lockar olika grupper av äldre. Det som särskilt har uppmärksam-

mats på senare år är att det finns ett behov av olika typer av mellanboenden 

för äldre mellan kvarboendet i vanlig hyresrätt eller villa och det särskilda 

boendet till vilket man inte kan flytta utan biståndsbedömning, och där idag 

flertalet av de boende är i stort behov av medicinsk vård och omsorg. 

Det är också tydligt att det finns ett ökat intresse för nya mellanboende-

former bland äldre som helt enkelt vill flytta ifrån ett boende, till exempel 

en villa, som inte längre passar dem. Man vill kanske inte lägga tid på träd-

gård och underhåll och man är inte heller beroende av att bo där på grund 
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av närhet till skolor (för barnens skull) eller arbete (Abramsson & Berg 

2004). Seniorboendet erbjuder då ett alternativ då man räknar med att bo-

endet kommer att vara ganska lugnt, något som är viktigt för många äldre 

som är vana vid att ha grannar på en ‖trädgårdstomts‖ avstånd. Det finns 

också flera exempel även i Sverige idag på att grupper av individer eller 

hushåll går samman för att bygga ‖sitt eget seniorboende‖ för den egna 

gruppen såväl genom helt privata alternativ som i form av bostads- eller 

hyresrätter i samverkan med olika bostadsföretag. 

Att en sådan förändring sker nu kan möjligen knytas till en värdeförskjut-

ning som har ägt rum under senare år, allteftersom välfärdsstaten har ut-

vecklats och basbehoven sedan länge är tillfredsställda för en majoritet. 

Frågor om livskvalitet får då större utrymme även inom boendet. Det kan 

finnas en tendens till att boendet allt mer får karaktären av en ‖konsum-

tionsvara‖, dvs. något som byts ut allteftersom önskemål och behov skiftar 

över livscykeln. Bytt bostad har människor gjort under lång tid i samband 

med förändringar i livet men det finns en tendens till att hyresperioder blir 

kortare och att villan många flyttar till i samband med familjebildning inte 

betraktas som ett livsprojekt, även om det stora flertalet bor kvar i många 

år. Särskilt räknar man med att just 40-talisterna kommer att agera annor-

lunda på bostadsmarknaden nu när de blir äldre liksom man har gjort i olika 

sammanhang tidigare. I den här gruppen var det fler som bodde i eget bo-

ende (utan partner) i samband med flyttning från föräldrahemmet, fler skaf-

fade sig högre utbildning, fler kvinnor bland 40-talisterna arbetade utanför 

hemmet jämfört med i äldre kohorter, daghem och fritidsverksamhet växte 

fram som ett resultat av att fler kvinnor yrkesarbetade i den och senare 

kohorter. Skilsmässofrekvensen är högre bland 40-talisterna än bland äldre 

kohorter vilket gör att fler har brutit upp från ett boende tidigare i livet. 

Därmed är man inte nödvändigtvis lika förankrad i sitt nuvarande boende 

och att då byta bostad när man blir äldre blir inte ett lika stort steg. Inte 

minst har 40-talisterna som grupp ett bättre ekonomiskt utgångsläge än 

äldre kohorter även om det givetvis inte gäller alla. Att intresset för olika 

mellanboendeformer såsom seniorboende ökar just nu är således inte en 

slump. För bostadsföretagen finns det en kundgrupp som är intressant och 

för medelålders och äldre öppnar sig nya möjligheter i olika boendeformer 
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som kan te sig attraktiva i den fas i livet man nu befinner sig. Att det finns 

ett sådant intresse har visat sig i tidigare studier (Abramsson & Berg 2004). 

I en pågående studie av inflyttare i ett nytt seniorboende i hyresrätt är det 

relativt tydligt bland dem som har intervjuats hittills att det är viktigt att det 

är just ett kategoriboende, dvs. att man vet ungefär vilka som blir ens gran-

nar, det finns en trygghet i det och det finns förväntningar på att det blir ett 

lugnt boende. Att boendet är nytt är något som är viktigt för några av de 

inflyttande, dvs. att man får delta i byggnadsprocessen, välja material och 

vara med och utforma boendet. På så sätt får man en kontakt såväl med 

bostadsföretaget som med sina grannar som är utöver det vanliga, såväl 

under byggnadsprocessen som vid inflyttning. Hur detta påverkar boendesi-

tuationen kan fördjupade studier visa på. Det finns inte något som tyder på 

att det skulle vara svårare att få avsättning för seniorbostäder som har fun-

nits en längre tid. Det är dock tänkbart att nybyggnationen lockar en annan 

kundgrupp. 

Erfarenheter i form av intervjustudier och kontakter med hyresgästföre-

ningen i ett ordinärt område med hyresbostäder där många av de boende 

har låga inkomster belyser dock andra behov som t.ex. nivån på boendeut-

gifterna. Trygghet och tillgänglighet är dock lika aktuellt. 

Trygghetsboende 

I äldreboendedelegationens rapport tas trygghetsboende upp som ett be-

grepp. Trygghetsboende är avsett för äldre som i princip klarar sig i ett 

ordinärt boende men som upplever sig otrygga, ensamma och isolerade. 

Det finns exempel på trygghetsboenden som har funnits en tid. I Motala 

har man sedan i mitten på 1990-talet haft ett boende som man kallat just 

trygghetsboende och som stämmer väl in på den definition som getts av 

äldreboendedelegationen. Även i Malmö finns ett exempel på ett 70+ -

boende som också skulle kunna definieras som ett trygghetsboende. Dis-

kussionen kring det här boendet handlar nu om huruvida behovet av den 

här typen av boende ska vara biståndsbedömt eller ej. Det finns en tanke 

om att äldre ska kunna söka sig till boendet när man upplever ett behov 

men utan att någon utomstående ska bedöma graden av behov. För kom-
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munernas del handlar det också om i vilken utsträckning direktiven ska vara 

tvingande, dvs. att man åläggs att ordna boendet inom ett visst antal måna-

der, vilket i så fall framtvingar en bedömningsprocess. 

Kategoriboendets sociala funktion 

I en artikel i Svenska Dagbladet anger personal vid SOS larmcentral att de 

får ta emot samtal från äldre som inte är sjuka eller har något behov av 

hjälp. Istället är det så att de ringer för att de känner sig ensamma och be-

höver någon att prata med. Detta visar på att det finns ett behov för äldre 

att vara delaktiga i ett socialt nätverk som de i sin nuvarande situation inte 

har möjlighet att vara. Äldreboendedelegationen talar om äldre som känner 

sig som fångar i sina hem, dvs. äldre som inte har möjlighet att ta sig ut eller 

in ur sin bostad för att kunna träffa andra människor. För den här gruppen 

skulle seniorboende i dess olika former kunna utgöra ett boendealternativ 

som skulle undanröja känslor av ensamhet och isolering. I bostäder ämnade 

särskilt åt äldre blir det möjligt att utveckla informella system för tjänster 

där äldre aktivt kan hjälpa varandra på olika sätt som att t.ex. titta till var-

andra i samband med sjukdom, handla med sig något hem åt en granne, 

titta till en krasslig make/maka åt en granne eller på något sätt komma 

överens om hur man kan kommunicera med varandra för att se att en 

granne är frisk och på benen varje dag. I vilken utsträckning den här typen 

av informella tjänster förekommer inom olika boendeformer i dag vet vi 

inte så mycket om. När äldre individer bor nära varandra finns det större 

möjligheter att utveckla lokala sociala nätverk inom boendet. När äldre 

istället bor på olika platser i bostadsområden får de skapa sina sociala nät-

verk på ett annat sätt. Detta kan jämföras med Phillipsons (2007) studier. 

I pågående, liksom i tidigare studier, poängteras gemenskapskänslan. Inte 

att det är öppna dörrar mellan grannarna men att man planerar och upp-

skattar gemensamma aktiviteter. Att detta är en viktig faktor i boendet un-

derstryks (Abramsson & Berg 2004). Personer som intervjuades inför en 

förestående flytt till ett seniorboende hänvisade till den förmodade gemen-

skapskänslan som skulle utvecklas inom boendet och att de såg fram emot 
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att vara delaktiga i denna, så länge det inte inkräktade på deras privata sfär. 

Åldersskillnaden mellan de yngsta och de äldsta i boendet är 40 år och det 

är intressant att denna åldersskillnad inte diskuteras som ett hinder på något 

sätt. Men trots åldersskillnaden har de ungdoms- och den familjebildande 

tiden bakom sig och på sätt och vis placerar det individerna i en liknande 

livsfas, även om deras livserfarenheter med största sannolikhet ser ganska 

olika ut. 

Bland bostadsföretagen som har varit aktiva på seniorbostadsmarknaden en 

tid nu har de sociala frågorna kring boendet uppmärksammats eftersom de 

boende blir allt äldre och framför allt åldras i det egna hemmet långt upp i 

åldrarna trots försämrade hälsotillstånd. Detta påverkar det sociala livet 

liksom de aktiviteter som kommer till stånd inom boendet. För att kunna 

upprätthålla sociala aktiviteter räknar man med att det behövs en viss 

spridning i åldrarna inom boendet och vissa företag eller hyresvärdar har 

därför satt en övre åldersgräns för inflyttning eller så prioriterar man yngre 

hyresgäster (t.ex. i en del kollektivhus och bostadsrättsföreningar där hyres-

gästerna väljs in på grund av sina personliga meriter snarare än sin tid i 

bostadskön). På så sätt exkluderas en del äldre, oftast äldre över 70 år, från 

den här typen av boende. Att sätta en åldersgräns alls är inte på något vis 

oproblematiskt och några bostadsföretag har valt att inte ha någon ålders-

gräns alls, varken uppåt eller neråt, för att förvissa sig om att man inte dis-

kriminerar på grund av ålder. Boendet kan dock byggas för och marknads-

föras mot vissa grupper och med vissa kvaliteter i boendet som i störst 

utsträckning uppskattas av äldre. De som flyttar in i seniorboendet upplever 

åldersgränsen neråt som något positivt, eller snarare det som blir konse-

kvenserna av att endast äldre flyttar in, nämligen tystnad, lugn, trygghet och 

engagemang. 

Avslutande diskussion 

Det är tydligt att det under en nu ganska lång tid har funnits ett intresse 

bland bostadsföretag, såväl bland byggföretag som hyresvärdar, att iord-

ningställa bostäder för äldre. På senare tid har det också blivit en punkt på 
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den politiska agendan då kommunerna tar äldres boendefrågor på allvar. 

Under 1990-talet var satsningarna mer lågmälda och bland vissa företag mer 

i form av testprojekt. Senare har satsningarna intensifierats och något änd-

rat karaktär. Bland de kommunala bostadsföretagen har man på senare år 

på vissa platser satsat på lite dyrare lägenheter i mer attraktiva lägen där de 

boende har fått vara med i byggprocessen. 

Företag som var aktiva i början har sett ett behov av ett socialt engage-

mang, inte minst kanske för att de boende åldras i sina bostäder och det 

ställer i sin tur nya krav på boendet. Särskilt kan detta påverka den sociala 

gemenskapen i boendet. Individerna själva intresserar sig också i större 

utsträckning för sin egen boendesituation vilket kan vara ett resultat av de 

diskussioner som förs i media om skenande kostnader för äldreomsorg då 

befolkningen åldras. Bland de kohorter som nu blir pensionärer kan detta 

leda till en känsla av osäkerhet för huruvida samhället kommer att kunna 

erbjuda det stöd man kommer att behöva när man åldras och resultatet kan 

bli att man bestämmer sig för att i större utsträckning själv se om såväl sin 

boendesituation som kostnaderna. Med tanke på att det dröjer ännu många 

år innan de allra äldsta blir fler kommer kostnaderna för äldrevården sanno-

likt inte att öka drastiskt än på några år. 

De livsstilsförändringar som har ägt rum mellan dem som är äldre i dag och 

dem som nu blir pensionärer visar på ett ökande intresse bland de yngre för 

ökad livskvalitet. Flera av dem som flyttar till seniorboende gör det för att 

lämna en villa som kräver skötsel och underhåll. Att då flytta in i en lägen-

het betyder att de kan fortsätta att leva sitt liv som vanligt genom att för-

ändra sin boendesituation. Det kan också vara ett uttryck för en värdeför-

ändring då hemmet inte riktigt är den borg det tidigare har varit, i alla fall är 

det en utbytbar borg. 

De studier som hittills har gjorts med boende i olika typer av seniorboen-

den visar att majoriteten trivs väldigt bra och att man uppskattar de extra 

kvaliteter som finns i boendet, såväl de fysiska i form av till exempel till-

gänglighet, portlås, gemensamhetsutrymmen och övernattningsrum som de 

sociala i form av olika gemensamma aktiviteter som äger rum inom boen-
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det. Flertalet individer kommer att åldras och sedan dö i sitt eget privata 

hem och detta gör att högre krav kommer att ställas på såväl kommuner 

som bostadsföretag att ordna tillgängliga bostadsområden och bostäder. 

Möjligen kommer åldrandet också att påverka den sociala strukturen i om-

rådet liksom de aktiviteter som äger rum. Gemenskapskänslan som många 

seniorboende ger uttryck för kan relateras till olika teorier om en aktiv åld-

randefas där äldre individer ser fram emot en förändring och möjligheten 

att göra nya bekantskaper i den här fasen av livet. 

Fortsatt forskning behöver se vidare på den sociala kvaliteten i den här 

typen av boende. Förebygger boendet känslor av ensamhet bland de äldre? 

Känner de boende sig trygga och säkra i boendet i större utsträckning än i 

icke-kategoriboende? Är det möjligt att mäta de positiva (eller negativa) 

effekterna av den här typen av boende för individernas välmående och 

eventuella samhällsekonomiska vinster? Kan behovet av vård och omsorg 

minska beroende på boendeformen? Vilka kvaliteter är det de boende sär-

skilt uppskattar och förändras detta över tid? Är det de fysiska kvaliteterna i 

boendet som är viktigast eller de sociala? Finns det vissa grupper eller indi-

vider som exkluderas från boendet om till exempel den sociala samvaron 

premieras? 

Utan tvivel är det så att äldres boendesituation har hamnat på den politiska 

agendan i Sverige och vad som blir resultatet av de diskussioner som nu 

äger rum och inte minst efter äldreboendedelegationens slutbetänkande är 

ämnen för fortsatt forskning. 
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Gamla människors teknikrum26 

 

Jan-Erik Hagberg och Åsa Larsson 

 

Tekniklandskapet som vi lever i förändras. Ny teknik – föremål, redskap, 

apparater, maskiner och tekniska system – införs i vår vardag och gammal 

teknik försvinner eller får en ändrad funktionalitet. Det finns en närmast 

reflexmässig vana att betrakta förändringarna som oundvikliga. Tekniken 

uppfattas som deterministisk, en kraft som vi som individer bara har att 

acceptera och anpassa oss till. I en viss mening är det naturligtvis så. Vi har 

begränsade val och kan inte som enskilda individer klara oss utan den tek-

nik som vår omgivning har accepterat och förutsätter att vi har.  

Men inom de begränsningar som tekniklandskapet sätter finns frihetsgrader 

när vi utformar våra individuella teknikrum.27 Vi kan välja det nya eller avstå 

och vi kan påverka hur, när och i vilka sociala sammanhang den teknik vi 

möter skall användas. Vad kombinationen av påtvingat och självvalt resulte-

rar i för en enskild individ beror på en rad förhållanden som individens 

preferenser, sociala tillhörighet, ekonomiska resurser, kunskaper och inte 

minst ålder och erfarenheter under livsloppet. 

I denna artikel tar vi fasta på ålderns och livshistorians betydelse för indivi-

dens förhållande till vardagstekniken. Den som har levt länge har byggt upp 

sitt teknikrum under lång tid och förvärvat vanor, erfarenheter och intres-

                                                           

26 Artikeln är ett bearbetat och utökat avsnitt ur Hagberg (2008) samt innehåller empiri som 

kommer att redovisas utförligare i en kommande artikel: ‖Ageing and the Artefacts for 

living‖. 
27 Teknikrummet är den del av tekniklandskapet som en person mer permanent förfogar över, 

exempelvis vad som finns i bostaden eller de miljöer som personen har ett tydligt inflytande 

på utformningen av. Med vardagsteknik avser vi föremål och tekniska objekt (artefakter och 

system) (Mitcham 1994) som används eller är avsedda att användas i det vardagliga livet.  



158 

  

sen som ger en ‖teknikstil‖. En ‖gammal‖ person gör matchningen mellan 

det befintliga och det nya med andra förtecken än en ung eller medelål-

ders.28 Just den matchningen intresserar oss särskilt här. Vi koncentrerar oss 

därför på hur äldre förändrar sitt teknikrum genom att släppa in nya teknis-

ka objekt och omvänt utsorterar sådant som man inte längre tycker att man 

behöver. 

När vi behandlar äldres förhållande till teknik så rör vi oss på ett område 

som är fyllt av olika mer eller mindre välgrundade uppfattningar om hur det 

är. En vanlig stereotyp är att äldre i allmänhet saknar egen förmåga att följa 

med utvecklingen, inte riktigt förstår sitt eget bästa och därför behöver stöd 

och hjälp. Stereotypen stämmer överens med verkligheten i så måtto att det 

är väl belagt att ny teknik sprids långsammare bland äldre än bland yngre 

(SCB 2005). En kärnfråga är i vilken mån som eftersläpningen har att göra 

med oförmågor hos många äldre eller beror på brister i den nya tekniken. I 

den hittillsvarande forskningen finns stöd åt båda uppfattningarna. I forsk-

ning inriktad på äldres kognitiva kapacitet är utgångspunkten att äldres 

svårigheter beror på en kombination av bristande erfarenhet av ny komplex 

teknik, otillräckligt lärande och på dåliga tekniska lösningar (Rogers & Fisk 

2003). I studier av äldres egna uppfattningar är det snarare att den nya tek-

niken inte motsvarar deras behov och intressen som framträder som hu-

vudförklaring (Selwin 2004).  

Synen på de nuvarande äldre förenas ofta med uppfattningen att nästa ge-

neration, fyrtiotalisterna, kommer att vara och handla annorlunda (Kempe 

et al. 2005; Majanen et al. 2007). Med sin vana av att använda exempelvis 

den nya informationstekniken kommer fyrtiotalisterna att bejaka en teknik-

utveckling som tillgodoser deras krav på ett aktivt liv. I vissa postmodernt 

influerade visioner om åldrande och identiteter förs resonemanget längre. I 

dessa är utgångspunkten att ny teknik har potential att frigöra äldre männi-

skor från några av de restriktioner som är förbundna med att åldras. Mikael 

                                                           

28 Äldre definierar vi som en person som är 65 år eller mer och gammal en person som är 85 

år eller mer. 
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Featherstone förutspådde exempelvis redan 1995 att medie- och datortek-

niken var på väg att öppna virtuella världar som just äldre skulle kunna 

träda in i, världar och rum i vilka individen skulle kunna ‖frigöra sig‖ från 

fysiska, mentala eller kroppsliga begränsningar (Featherstone & Burrows 

1995; jfr Hockey & James 2003).  

Bilden av de nuvarande äldre som passiva och motståndare till ny teknik 

ställs således mot bilden av de kommande äldre som aktiva och för ny tek-

nik. De som tror att det kommer att ske en fundamental förändring av äld-

res inställning ser de skilda generationsidentiteterna som avgörande. I den-

na artikel behandlar vi enbart de nuvarande äldre och gamla. Ett underlig-

gande stråk i texten är just betydelsen av individuella livslopp och genera-

tionserfarenheter för hur man ser på tillvaron som äldre. Men vi hävdar att 

dessa mycket väl kan leda till skiften i hur man under livsloppet ser på ex-

empelvis nyttan av olika slags teknik. Vi visar även flera exempel på hur 

åldrandet i sig och den kronologiska åldern är närvarande i äldres berättel-

ser om sin nuvarande och framtida vardag.  

Vårt empiriska underlag är intervjuer som genomfördes 2004–2006 med två 

grupper av äldre, sammanlagt 31 personer. Den yngste informanten var 65 

år och den äldste 93. Medianåldern var 86 år. Alla levde i Norrköping och 

klarade sitt dagliga liv på egen hand. Så gott som alla hade vuxit upp i arbe-

tarmiljöer och yrkesmässigt varit fabriksarbetare, reparatörer, försäljare, 

kontorstjänstemän eller omsorgspersonal. Intervjufrågorna gällde informan-

tens förhållande till teknik (innehav och värderingar) från ungdomstiden 

fram till intervjutillfället, utformningen av informantens aktuella teknikrum 

samt uppfattningar om sitt framtida liv i förhållande till den snabba teknik-

utveckling som pågår.  

I nästa avsnitt behandlar vi kortfattat hur vardagstekniken har förändrats 

under informanternas vuxna liv. Därefter tar vi upp frågan om det nyas at-

traktion i förhållande till individers position i livsloppet. I det sista avsnittet 

är perspektivet det omvända: det befintligas särskilda värde för den som är 

gammal. 
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En fantastisk teknikutveckling, men... 

I vår tid förändras tekniklandskapet snabbt. Just 2008 handlar det om hy-

bridbilar, digitalkameror, komplexa mobiltelefoner, platteve och GPS navi-

gering men många av vardagens övriga teknikobjekt och prylar påverkas av 

nya material och produktionssystem.  

I informanternas ungdomstid var tekniklandskapet helt annorlunda och 

förändringar gick långsamt. Då (1925–1945) spreds telefonen till vanliga 

hushåll, men långt ifrån alla informanterna växte upp i hem där det fanns 

telefon.29 Radion blev snabbt populär i alla åldersgrupper när väl reguljära 

sändningar kommit igång i mitten av 1920-talet. Till de centrala samhälls-

frågorna hörde hur elektriciteten, vatten och avlopp skulle kunna byggas ut 

i hela landet. De flesta familjer i de samhällsklasser som informanterna 

tillhörde bodde i små bostäder med fotogenlampor eller enkel elektrisk 

belysning och i bästa fall en kallvattenkran i köket (Hagberg 1986). Under 

informanternas vuxna livslopp har allt vad som idag ingår i hushållens stan-

dardpaket kommit. De har levt längs en tekniktrajektoria som innehåller 

bl.a. kylskåpet, den elektriska tvättmaskinen, spisen, symaskinen, dammsu-

garen, grammofonen, badrummet, vattentoaletten, teven, frysen, utom-

bordsmotorn, mopeden, personbilen, bandspelaren, videon, köksassisten-

ten, mikrovågsugnen, hemdatorn, mobiltelefonen och Internet.  

På den tillbakablickande frågan hur informanterna ser på den teknikutveck-

ling som de har varit med om, handlar svaren dels om den fantastiska ut-

vecklingen, dels om att det numera går för fort. Marianne (69 år) säger att 

teknik i hemmet när hon var ung egentligen bara var en radio. Senare köpte 

föräldrarna en dammsugare. ‖Men det har hänt mycket, efter… femtiotalet 

när man började repa mod igen [efter beredskapstiden]. Man undrar om det 

kommer att hända lika mycket under nästa … sextio år.‖ Marianne tillägger: 

‖Vi som nu snart är sjuttio, åttio, nittio år, dom här människorna, dom 

kommer ju inte att klara det.‖ Siv (68 år) tycker att den nya vardagstekniken 

                                                           

29 För några informanter inföll ungdomstiden under 1950-talet. Då hade spridningen av ny 

hushållsteknik börjat skjuta fart på allvar. 
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är så komplicerad. ‖Jag känner lite motstånd till vissa saker … det går för 

fort, man hänger inte med. Det är väl [på grund av] att man är i den åldern 

man är i. Antar jag … Man undrar var det skall sluta till sist. Kanske sitter 

våra barn [när de är gamla] och säger att det går för fort. Fast jag undrar om 

det kan [vara] så väldigt mycket mer …‖ Astrid (86 år) är mer orolig än de 

övriga. ‖Jag tycker att det är kusligt med all den här tekniken … En vacker 

dag så pajar alltihopa.‖  

Kjell (65 år), som är gift med Siv, har inte alls samma oro inför framtiden. 

‖Jag har välkomnat all ny teknik … Det mesta har varit enastående bra. 

Och jag tror på en framtid där teknik …‖ Han fullföljer inte, men hans 

andemening är klar: Teknik är visioner. Knut (76 år) tar för givet att inter-

vjuaren tycker att han ‖är en tråkig djävel‖, eftersom han är så teknikkritisk. 

‖Men‖, säger han, ‖det är fantastiskt [vilken teknikutveckling] det har varit, 

fast jag inte använder så mycket av den. Det bara accelererar mer och mer. 

Nu går det väldigt fort. Man ser det på saker som man köper som ganska 

snabbt blir omoderna …‖ Även Arne (84 år) är kluven. Visst har det varit 

en fantastisk utveckling om man tänker på hur Svensson hade det på 1920-

talet, en fattig arbetare, dräng eller torpare, säger han. ‖Tänk på boendet. 

Tänk på cykeln, mopeden, motorcykeln och bilen. Idag har vi det materiellt 

bra ställt, men välfärden är på väg att raseras.‖  

Informanternas berättelser om hur vardagen har förändrats överensstäm-

mer. Sett över hela livet har utvecklingen, mest beroende på all ny teknik, 

varit fantastisk, men när man betraktar utvecklingen under den senare delen 

av livsloppet är man orolig. En teknikkritisk underton går att höra: Det har 

gått och går för fort! Var skall det sluta? Hur skall de äldre hinna med? Be-

hövs all ny teknik? Bakom oron anas den teknikdeterministiska hållningen; 

teknikens hjul rullar allt snabbare och det är inget som vi, eller någon annan 

för den delen, kan påverka. Kjell avviker med sin teknikoptimistiska grund-

syn. Han är den ende som säger något om drivkraften att utveckla teknik: 

‖Det finns massvis med folk [som har visioner] och håller på att fundera 

[på] framtiden, hur den skulle kunna se ut … Man skall inte vara rädd för 

att pröva på saker och ting.‖  
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Den svåra tekniken 

I vårt material är det emellertid inte så mycket rädslan att pröva som gör sig 

gällande utan snarare att man har dåliga erfarenheter av att använda nya 

apparater och tekniksystem. Synpunkterna är många på hur svårt det är att 

ringa med en mobiltelefon, använda en videospelare eller ställa in en teve-

apparat. Det är svårlästa displayer, oöverskådliga menyer, små knappar och 

reglage och bruksanvisningar som blir allt krångligare (Jfr. Mollenkopf & 

Cost 1996, s. 230).  

Flera som har video- eller DVD-spelare erkänner att kunnandet bara räcker 

till det basala. Som Maja (72 år) säger: ‖Jag kan sätta in en film och trycka 

på play. Vi är inga tekniker maken och jag. Videon har vi skaffat, jag vet 

inte varför …‖ Gösta (84 år) tycker att hans nya radio är svår och han ser 

ett mönster: ‖Saker och ting blir bara krångligare och krångligare att hante-

ra.‖ Ingrid (80 år) exemplifierar med teven. Hon har precis lärt sig att se 

textteve, och det är hon glad för. ‖Jag har till och med fått fram nollettan 

(den lokala kanalen). Det är ju 14 man skall trycka på, för man trycker 1 för 

ettan, 2 för tvåan och 3 för trean, men för nollettan får man trycka 14, och 

det kan jag ju inte förstå.‖ Även mindre apparater kan vara krångliga. Britta 

(77 år) tycker att klockradion är bökig att ställa in och videon kan hon inte 

alls. Om datorn (hon är en de få datoranvändarna) säger hon: ‖Jag kan ju 

sätta på den och göra vissa saker, men jag är inte en sån där haj, trots att jag 

har gått på kurs. Det fastnar inte. Det är väl det att jag inte är så intresserad. 

Är man intresserad då lär man sig.‖ Alice (73 år) har samma uppfattning: 

‖Tvättmaskinen, den är ju enkel. Och för mig är det enkelt med symaskin, 

men det är ju för att jag är så intresserad, men för andra som inte är intres-

serade är det knappar och grejor. Så är det med datorer också, man lär sig 

det man är intresserad av.‖  

Ett anat skäl till tveksamheten att utöka sitt teknikrum med nya tekniska 

objekt är att man anser att de är tidskrävande. Ninni (87 år) vill inte ha en 

dator eftersom hon är rädd att den skulle ta för mycket tid från de aktivite-

ter hon redan utför. Hon är inte beredd att ersätta dessa med Internet trots 

att hon har bekanta som verkligen uppskattar datorns möjligheter. Denna 
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uppfattning kan förvåna eftersom en vanlig åsikt är att just äldre har gott 

om tid. Flera studier visar emellertid att många äldre gör tydliga priorite-

ringar av sin tidsanvändning och planerar sina dagar noga (Dunér & Nord-

strom 2005). 

Vardagstekniken och den expanderande konsumtionen 

Våra informanters oro för att det blir allt svårare att följa med i hur var-

dagstekniken utvecklas innebär också att de som äldre ifrågasätter konsum-

tionssamhället. Under tidigare livsfaser, särskilt när man bildade familj och 

sedan var en barnfamilj, var följsamheten till spridningen av ny vardagstek-

nik god. Man hade växande behov och familjeinkomsten steg, särskilt när 

kvinnan började arbeta. En utökad konsumtion var efterlängtad. Vardags-

tekniken var en del i en modernisering som gällde familjeliv, arbete, boende 

och fritid. Hemmet och dess inredning blev en del i denna modernisering. 

Det gällde att följa med sin tid. 

I generationerna före informanternas hade hushållets basutrustning och 

bostadens möbler och andra föremål, alltså stora delar av individens teknik-

rum, behållits intakta under lång tid. Det var underförstått att vad man 

införskaffade när man ‖satte bo‖ skulle vara för livet. Kanske hör våra in-

formanter till de sista generationerna som såg det på det sättet. År 1958 

invigdes det första IKEA-varuhuset och därmed ‖institutionaliserades‖ ett 

kontinuerligt utbytande av hemmets inredning.30 Den yngste av våra infor-

manter, Kjell, är född 1940 och hör snarare till en senare generation. Han 

utnyttjade just IKEA när det första hemmet skulle inredas 1961:  

Vi åkte till IKEA – vi hade fått 5 000 kronor av svärföräldrarna. Så vi fick 

låna svärfars bil och bodde på hotell vid IKEA. Vi köpte hela boendet för 

ca 4 500 kronor … mattor, porslin, allt, och ändå fick vi en tusenlapp över. 

Vi köpte också grejer till köket som elvisp, strykjärn. Det var ett riktigt 

modernt hem – jag tror inte att vi saknade något. 

                                                           

30 I Älmhult 1958, som följdes av Oslo 1963 och Stockholm 1965. 
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På väg hem från varuhuset kunde Kjell kanske i bilradion höra Siv Malm-

kvist sjunga en av årets populäraste schlager – ‖Slit och släng‖. I refrängen 

kastas allt från den nya Cadillacen och den fina båten till den senaste fäst-

mannen. Texten anspelade på en debatt som rasade om det nya konsum-

tionssamhällets estetik. ‖Köp, slit och släng‖ blev ett begrepp för ett mo-

dernt förhållningssätt till tingen – använd och köp nytt. Lena Larsson myn-

tade uttrycket. Hon var inredningsarkitekt och en inflytelserik opinionsbil-

dare i radio, tidningen Vi och senare i televisionen. Några år senare konsta-

terade hon dock att mellanledet i hennes devis – slit – verkade bli bort-

glömt; det handlade mest om att köpa, kortsiktigt använda och kasta pro-

dukter av låg kvalitet (Larsson & Andersson 1991).  

Våra informanter är ur detta konsumtionshistoriska perspektiv särskilt in-

tressanta.31 De har växt upp med en äldre tids stränga sparsamhetsideal, satt 

bo i en brytningstid och sedan följt med rekordårens okomplicerade beja-

kande av konsumtionen. De har upplevt och bejakat en vardagsteknisk 

revolution, men aldrig anammat ‖köp och släng‖-devisen. Nu, när de är 

äldre och gamla lever de i en ny brytningstid, men med omvända förtecken 

i jämförelse med ungdomstidens. Konsumtionen är mer omfattande än 

någonsin samtidigt som dess konsekvenser för miljö och naturresurser blir 

alltmer uppenbara. I den meningen är informanternas hållning i linje med 

en modern, konsumtionskritisk diskussion. Kanske kan man se deras kritis-

ka attityd till flödet av ny teknik som en plädering för en mer hållbar ut-

veckling, även om de förmodligen inte själva skulle uttrycka det så.  

                                                           

31 Lena Larsson gör en för vår fråga intressant kommentar i efterhand: ‖Men missuppfatt-

ningen, vulgärtolkningen om mig som slänghäxa bredde snabbt ut sig. /…/ Ett intressant 

faktum var att debatten blev klart generationsbetingad: det var de äldre, som tog avstånd, 

med sina rötter i ett strävsamt fattigliv medan de yngre, begynnande motoriserade, höll 

med.‖ (Larsson & Andersson 1991). Willy Maria Lundberg, stark konsumentprofil, blev 

motpolen till Lena Larsson. Hon argumenterade för de beständiga produkternas värde för 

tryggheten i tillvaron (Se Lundberg 1960). 
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Är det nyas attraktion en fråga om ålder? 

Vi har nu uppehållit oss vid erfarenhet av teknikförvärv och konsumtion 

som har format kollektiva minnen. Mycket talar för att våra informanter 

som pensionärer även delar en åldersgrundad syn på att införskaffa nytt eller 

att behålla. Deras höga ålder och korta återstående livstid påverkar både 

deras syn på det nyas och det befintligas värde. För att precisera påståendet 

behöver vi nyansera begreppet det nya som kan ha minst tre olika innebör-

der. För det första kan det nya avse vad som är färskt, fräscht, nytillverkat, 

för det andra vad som är förbättrat i förhållande till det som redan finns 

och för det tredje vad som är genuint nytt, d.v.s. vad som tidigare varit 

okänt eller omöjligt (Campbell 1992). Den första innebörden kan vara ett 

skäl att byta befintligt mot nytt, särskilt om det befintliga har eroderats av 

sin användning och av att nya varianter med ny design marknadsförs. Vi 

antar emellertid att äldre har en högre tröskel innan de betraktar föremål 

och tekniska objekt som de äger och använder som slitna. De tenderar 

därför att behålla och avstå från att införskaffa likvärdigt nytillverkat. Äldres 

intresse för att reparera slitna och trasiga objekt kan också vara större än 

yngres. Den andra innebörden, kvalitativa förbättringar, är en starkare 

grund till utbyten. Det nya är, eller påstås vara, det senaste i raden av en 

lång rad av förbättringar och utgör ‖the state of the art‖.32 Vi tror emellertid 

att äldre är mindre benägna än yngre att värdera förändringar av vardags-

tekniken som förbättringar och därför behåller tidigare versioner längre. 

Den tredje innebörden, det genuint nya, gör sig gällande på andra grunder. 

Campbell menar att individen tar ställning i förhållande till sina intressen 

och till nyhetens relevans snarare än till dess utformning eller prestanda. I 

en sådan prövning är ålder och erfarenhet viktiga, vilket leder till att skillna-

derna mellan hur individer i olika generationer värderar en nyhet kan vara 

stora. Campbell ser ett mönster: vad som är intressanta nya objekt för en 

generation tenderar att vara främmande för generationen före (1992, s. 55). 

                                                           

32 Campbells artikel ‖The Desire for the New‖ är skriven i början av 1990-talet. Numera är 

utbytandet av vardagstekniska objekt ännu starkare inskrivet i dess användande, exempelvis 

genom att numrerade versioner lanseras av mobiltelefoner, tevesystem, datorer och dator-

program. 
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Han formulerar således en regel som i vårt sammanhang säger att om ny 

teknik uppskattas av yngre så tenderar den att misstros av äldre. 

En delförklaring till äldres tveksamhet till det nya kan vara att det är svårare 

att stilmässigt och/eller tekniskt placera in nytt i ett äldre hem. Den senare 

begränsningen tenderar att bli allt viktigare i takt med att ny vardagsteknik 

förutsätter tillgång till bestämda tekniksystem. Intressantast är dock förhål-

landen som hänger samman med individers ålder och position i livsloppet. 

Sent i livet ter sig sådant som kan användas länge mindre meningsfullt. 

John Vincent benämner denna åldersgrundade kalkyl för det föregripna åld-

rande (anticipatory ageing). Det kan handla om att anpassa sitt boende och 

teknikinnehav till förutsedda minskande krafter, sämre rörlighet eller till 

behov av stöd och omsorg. Vincent gör även iakttagelsen att gamla männi-

skor, särskilt med små ekonomiska medel, tenderar att betrakta inköp av 

mer reguljära bruksföremål som oförsvarbara med hänvisning till att före-

målen kommer att ‖överleva‖ dem själva. I ett sådant perspektiv blir exem-

pelvis ett par nya vinterskor, en ny överrock, nya glasögon eller en ny teve 

starkt symboliskt laddade. Restriktioner av detta slag är inte bara en fråga 

om olika äldre individers egna preferenser, erfarenheter och livssyn utan är 

också inordnade i äldres sociala relationer. Anhöriga förväntar sig exempel-

vis en viss konsumtionsstil och vissa socioekonomiska förhållanden hos 

sina äldre släktingar. Även strukturella förhållanden begränsar valmöjlighe-

terna. Exempelvis är det inte ovanligt att myndigheter och företag tillämpar 

åldersbegränsande rutiner (Vincent 2003, s. 121–128).  

Naturligtvis finns det också många äldre och gamla som värdesätter det nya 

högt, som är neofiler med Campbells term och därför tidigt införskaffar ny 

vardagsteknik (1992). I vår undersökningsgrupp är det dock bara Kjell som 

framhäver att han under hela sitt liv eftersträvat det nya för dess särskilda 

värde. Kjells svar på frågan om hans inställning till teknik blir: ‖… jag har ju 

genom alla åren varit vansinnigt pryltokig och väldigt intresserad av teknis-

ka grejer. Och kanske i överkant när det gäller motorfordon och sånt där 

va, finesser som har funnits på bilar och … Överhuvudtaget så har jag väl-

komnat all ny teknik. Sen har jag kanske ratat saker och ting också som jag 
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inte tyckt var bra, som bara har varit skit. Men det mesta har ju varit enastå-

ende bra faktiskt.‖ 

Kjell är således ett undantag. Han är medveten om detta och förklarar hur 

äldre i allmänhet resonerar om att byta ut tekniska prylar: ‖‘Ska vi köpa en 

ny teve? Ja, men det är så jävla [många] finesser på dom nya, vi klarar inte 

av det‘ … Många säger så, äldre. Vi har våran gamla teve, vi vet att fjärrna 

[fjärrkontrollen] får man slå ett par gånger i bordet först, så funkar den, jo, 

men den funkar ju i alla fall!‖ 

De övriga informanterna har en mycket pragmatisk syn på sin teknikkon-

sumtion. Åldersargumentet återkommer ofta. Ulrika (86 år) säger exempel-

vis att hennes ålder gör att hon inte vill köpa nya saker till hemmet. Knuts 

(76 år) svar är typiskt. Han resonerar apropå att hans dotter tjatar på ho-

nom att han skall skaffa nya prylar: ‖[men] hon har nog förstått hur jag 

tänker i det fallet, att vi inte behöver något… I den här åldern behöver man 

inte skaffa något nytt. Då ska man ge bort så mycket man kan istället.‖ 

Det som utsorteras 

När vi flyttar uppmärksamheten från hur det nya tillkommer till hur det 

som en gång var nytt blir gammalt, d.v.s. när vi vill förstå hur individer 

resonerar när de avvecklar vardagsteknik eller hur tekniska objekt förlorar 

sin funktionella betydelse eller blir oanvändbara blir obalansen i forskning-

en om individers förhållningssätt till det materiella uppenbar. Den domine-

rande delen av forskningen ägnar sig helt åt hur ny teknik och nya föremål 

sprids till hushåll och individer (Riesman 1993; Rogers 2003), hur individer 

infogar nyheter i sin vardag och sina sociala relationer (Silverstone et al. 

1992; Sorensen & Williams 2002) eller hur nya varor används för att ut-

trycka kulturella och symboliska värden (Douglas & Isherwood 1996). Nära 

nog ingen tycks uppmärksamma hur vardagstekniken fasas ut ur individers 

liv (Hagberg 2004). För gamla människor finns emellertid frågan om av-

veckling närvarande på ett annat sätt än för yngre. I ett par antropologiskt 

inspirerade studier uppmärksammas när hela eller delar av deras hem måste 

skingras, kanske som en följd av att livspartnern har gått bort eller man 
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själv skall flytta till ett vårdboende. Studierna visar hur speciella objekt eller 

föremål kan vara både markörer av identitet och självkänsla och reglerare 

för dagliga rutiner och vanor (Marcoux 2001; Chapman 2006). Detta inne-

bär emellertid inte att personen strävar att hålla sitt teknikrum intakt. Mar-

coux diskuterar ett par olika strategier som gamla har för att avveckla så-

dant som man inte kan eller vill ha kvar. Den vanligaste är att skänka bort 

föremål och teknikobjekt, i första hand till barnen. Vi såg ovan hur Knut 

resonerade i den riktningen. Han fortsatte:  

Då [när man är gammal] ska man ge bort så mycket man kan istället. Nu 

har särbon rensat hemma hos mig. Nu är det inget mot vad det var när vi 

träffades. Då hade jag massor med saker hemma – kläder, grejer som bara 

ligger. Det blir så när man blir äldre. Och så tittar man på en sak och funde-

rar på när man använde den sist, 20 år sedan, bort med det. Så ska man 

tänka med tanke på dem som ska ta vid en dag när man dör. Då är det lite 

lättare för dem. Så tänker särbon och jag … Men min syster däremot hon 

bryr sig inte om att rensa. Hon har hur mycket som helst, mycket pengar, 

mycket i lägenheten, mycket kläder. Hon köper nya kläder hela tiden.  

Här har vi tre olika förhållningssätt illustrerade. Knuts särbo som vill av-

veckla med hänvisning till att de nu är gamla, Knut själv, som nog håller 

med, men mer i princip än i handling, och Knuts syster som fyller på med 

nytt (om detta också innebär att hon kastar vet vi inte). Flera exempel på 

medveten nedskalad konsumtion finns i vårt empiriska material. Agnes (89 

år) erkänner att hon ägnar en del av dagen åt att sortera ut. Hon hoppas att 

något av barnen tar över föremålen men oroar sig för att ingen skall vilja ha 

hennes saker. 

En hel del av informanternas begagnade vardagsteknik går denna väg, d.v.s. 

från föräldrar till barn eller barnbarn även om det inte alltid handlar om en 

uttalad avsikt att minska det materiella innehållet i hemmet. I många fall är 

det frågan om en byteshandel mellan föräldrar och barn eller barnbarn. Det 

kan vara allt från mikrovågsugnar, mobiltelefoner, datorer till trädgårdsred-

skap. ‖Vi har en dator, faktiskt‖, säger Britta (76 år). ‖Vi fick ta över må-

gens gamla … Vi bytte den mot en gräsklippare som vi inte behövde läng-
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re.‖ Flera av kvinnorna i studien har sålt bilen sedan maken, som var den 

som körde mest och skötte den, inte längre klarar bilkörning eller har gått 

bort.  

Vi har ovan antytt att äldre människor tenderar att ha äldre varianter av det 

som ingår i den vardagstekniska standarduppsättningen.33 Någon systema-

tisk undersökning av hur det är med den saken känner vi emellertid inte till, 

men vår egen empiri tyder på en betydande konservatism; man behåller 

gärna teknikobjekt av olika slag så länge som de fungerar eller fyller sitt 

syfte. En del föremål och objekt med minskande funktionell betydelse får 

också vara kvar som en dekoration i hemmets möblering eller undanlagda i 

lådor och källarförråd. I några fall finns en glöd i informanternas svar som 

avslöjar en personlig ‖kärlek‖ till en bestämd artefakt. På vår fråga ‖Kan 

teknik vara vacker?‖ svarar Elsa (77 år) först att visst kan bilar vara det, 

men för henne är bilar inte status. ‖Kanske för herrar‖, lägger hon till. Hon 

kan känna sig nostalgisk inför gamla telefoner eftersom hon har arbetat på 

Televerket. En tid sparade hon en Kobra, men den har hon skänkt bort. 

‖Den var väldigt opraktisk egentligen.‖ Hon säger att de har haft en vacker 

klocka tidigare, med lod, men den gick sönder och ersattes av en ny. Hon 

berättar att hemma (i sina föräldrars lägenhet) fanns fina väggklockor. ‖Men 

vi tyckte att de bara var skit så vi lämnade de till skrothandlaren … Fast det 

ångrade vi sen, att vi inte behöll dem.‖  

Alice (72 år) tycker att tekniska apparater oftast är fula. Hennes exempel är 

den nya teve som de ‖tvingats‖ att köpa eftersom den de haft länge gick 

sönder. Först prövade de en avlagd teve som ett av barnen till Alices särbo 

Knut (76 år) hade och tänkte ‖köra slut på den‖, men det visade sig att 

textremsan var för liten så det blev en ny. ‖Ett stort schabrak till teve … 

Den är ful, men det är väl nödvändigt för att man skall se bra … man får 

göra avkall‖, säger Alice. För henne är symaskinen den mest personliga 

artefakten. Vera (91 år) tycker att symaskinen och teven är viktigast. Siv, 

                                                           

33 Standarduppsättning innehåller vardagsteknik (tekniska objekt och föremål som alla hus-

håll inom en viss kategori förutsatts ha. Begreppet formulerades av David Riesman. (1993). 
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som är gift med Kjell, har ett hem med massor av ny teknik. Hon säger att 

om en apparat är snygg eller ful beror på hur man förvarar den. ‖DVD:n 

och videon kan ju stå i något skåp som är inbyggt, de kan ju pryda sin plats 

då.‖ Siv, fortsätter med att säga att apparaterna måste smälta in i det övriga. 

‖Man köper väl en mikro som man tycker är snygg i första hand. Ja, den ska 

ju vara bra också förstås.‖ Hon tycker inte att det finns status i att ha många 

tekniska grejor och mycket av det senaste. Ingen i omgivningen blir heller 

imponerad av Kjells och hennes uppsättning av vardagsteknik, tror hon. 

‖Det skulle i så fall vara barnbarnen, lite, som kan säga ‘Oj vad har du köpt 

nu då? Ni måste vara rika.‘ Men dom får ju sådan glädje av det, för de får 

allt vårt gamla‖, skrattar Siv. Kjell, hennes man, är tydligare i sitt svar: Tek-

nik är status. ‖Sjuttiofem procent av de grejorna, teknik som jag har köpt, 

det är för att impa på folk … Det skäms jag inte för. Ju större motorcykel 

jag har, desto bättre. Andra människor tycker kanske om att klä upp sig för 

att visa sig, va. Det är deras sätt. Jag är inne på teknikbitar.‖ Kjell tillägger 

att han tror att andra tänker likadant, men inte vill erkänna det. Knut har 

flera föremål i sin lägenhet som han har ett emotionellt förhållande till. En 

väggklocka kommer från hans föräldrahem. Han sade särskilt till sin mor att 

han ville ha den när hon hade gått bort. Kvar från föräldrahemmet har han 

också ett piano, som föräldrarna köpte på avbetalning för att han skulle 

kunna spela. Det använder han fortfarande ibland. I ett rum som han kallar 

det gröna rummet har han också en spinnrock som är ärvd efter hans frus 

mormor. I rummet finns ytterligare en väggklocka som inte längre fungerar, 

men får sitta kvar ändå och flera andra nostalgiska föremål. Knut tycker 

inte att det var bättre förr, men han tillägger att ‖nostalgin nog ökar med 

åldern‖. Ulrika värdesätter särskilt sitt piano som hon fick av sin pappa när 

hon var tio år och nu har haft i 76 år. Att spela är en del av hennes vardag, 

men pianot påminner henne också om hur livet var tidigare. 

Exemplen visar att vardagsteknikens symboliska mening är mångfacetterad. 

Olika personer associerar olika. Blandningen av gammalt och nytt finns i 

alla informanternas hem. För Kjell är de många apparaterna i hans hem 

tecken på status och framtidstro. Då blir det viktigt att tekniken är ny. Siv, 

som är gift med Kjell, vill att vissa av apparaterna skall döljas i skåp och på 

så sätt vara mindre dominerande. För Knut är några av de föremål som han 



171 

  

särskilt värdesätter och har på framträdande platser i sin bostad länkar till 

ungdomstiden och äldre släktingar. För Ulrika är pianot både förknippat 

med minnen om hur det var och något som ger mening åt hennes tillvaro. 

Alice tycker att nya apparater är fula. 

Teknikrummet och åldersvändningen  

I huvudsak har våra informanter ett teknikrum som man är nöjd med. Det 

innehåller en blandning av nyare och äldre versioner av vardagens appara-

ter, maskiner, redskap, verktyg och andra föremål. Av den nya vardagstek-

niken är det bara mobiltelefonen som har fått ett genomslag, men den an-

vänds huvudsakligen för att utöka säkerheten och för att utväxla meddelan-

den med närstående.34 Ambitionen eller intresset att infoga ny teknik är 

liten eller obefintlig. Man är helt enkelt inte beredd att uppta nya aktiviteter 

bara för att de är knutna till nya tekniksystem. Detta innebär dock inte att 

man kommer att avstå från att förnya sitt teknikrum genom återanskaff-

ningar. Men man skärskådar sina behov noggrannare än när man var yngre. 

En kanal för nyanskaffningar är att överta teknik från barn och barnbarn. 

När avvecklingar av teknikrummet genomförs är riktningen den omvända; 

teknik går från föräldrar till barn och barnbarn.  

Argument mot den nya tekniken är att den är tidskonsumerande, estetiskt 

ful och onödig. Bara en av 31 informanter bejakar uttalat teknik för dess 

egen skull; han har hela sitt vuxna liv tidigt tagit i bruk tekniska nyheter och 

funnit en särskild glädje i att använda det nya och kunna. Informanterna 

anser att teknikutvecklingen numera går för fort. Det finns en oro för att 

äldre inte skall kunna anpassa sig. Denna oro är befogad om man beaktar 

att med tiden avvecklas äldre tekniksystem (eller funktionaliteten sjunker) 

                                                           

34 Många av informanterna har en mobiltelefon (16). Flera har dator och använder Internet 

(7). Några har rollator (10) och några har ett trygghetslarm installerat i bostaden (3). De 

flesta (26) har haft bil, men (14) har upphört att vara bilförare och flera överväger att sluta. 

Ett par informanter cyklar. En skiljelinje går vid ungefär 85 år; få av dem som är äldre har 

mobiltelefon eller dator.  
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när nya överlappande tekniksystem blir allmänna. Här finns således en 

tvingande teknikspridning. Den som står utanför måste göra anpassningar. 

För äldre kan nya tekniksystem medföra att oberoendet i förhållande till 

andra minskar. 

Vår empiri visar tydligt att den kronologiska åldern blir ett viktigt argument 

för hur man bör handla. Man bedömer vardagstekniken i förhållande till de 

behov som man har i den ålder som man är och till den framtid man ser. 

Den ökande tyngd som åldern får leder till en åldersvändning. Med ålders-

vändning avser vi i detta sammanhang en period då kronologisk ålder blir 

en referenspunkt för hur man bör utforma sin vardag och vilka aktiviteter 

som man vill vara engagerad i. Åldersvändningen omfattar det föregripna 

åldrandet, eller kanske är det tvärtom – det föregripna åldrandet präglar 

synen på nuet. Flera av informanterna har ‖skalat ner‖ sin tillvaro genom 

att upphöra med vissa aktiviteter och planera olika sysslor noggrant. Ål-

dersvändningen innebär även att viss teknik blir mer betydelsefull än tidiga-

re genom att den gör det lättare att möta svårigheter som man ser framför 

sig. Åldersvändningen är i hög grad en social företeelse genom att den 

framträder i dialog med andra, i första hand med barn och barnbarn, maka 

eller make och andra äldre. I fortlöpande dialoger gör man ålder. Detta med-

för att man upphör att använda eller överväger att avveckla en del av sitt 

teknikrum. Vissa föremål och tekniska objekt får en ökad symbolisk ladd-

ning och inordnas i en reminiscens, d.v.s. ett meningsskapande som är till-

bakablickande. Åldersvändningen i informanternas förhållande till sitt tek-

nikrum är överraskande tydlig och konsekvent. Vår beskrivning av dess 

karaktär är emellertid baserad på informanter som delar en social tillhörig-

het och har liknande livshistorier. De flesta har vuxit upp i fabriks- och 

arbetarstaden Norrköping. Även om informanterna genom den stora ål-

dersspridningen hör till olika generationer finns delade kollektiva minnen av 

hur det var före välfärds- och konsumtionssamhället. På vilka sätt som 

åldersvändningen gör sig gällande i andra sociala kontexter kan vi inte veta. 

I andra grupper av äldre är troligen ‖mer offensiva‖ förhållningssätt till ny 

teknik vanligare. Det finns gott om utsagor om äldre som långt upp i åren 

utnyttjar och har stor nytta av ny teknik. Vi tror dock att den pragmatiska 

hållning som våra informanter har är vanlig.  
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Kommunikation i livet på äldre dagar. Om använd-

ningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsor-

gens vardag 

 

Anna Olaison & Elisabet Cedersund 

 

Nästan allt vi människor gör i olika sammanhang innehåller kommunika-

tion i form av prat, samtal och interaktion med andra personer. I dagens 

samhälle ingår i många situationer även användningen av texter. Kommuni-

kation mellan människor är alltså en viktig aktivitet i vardagen, något som 

gäller även för äldre personer. Inom äldreforskningen finns trots detta en-

dast ett begränsat antal studier där fokus riktas mot kommunikation i äldres 

vardagsliv (Hamilton 2003, Paoletti 1998, 2004). Även när det gäller forsk-

ning som genomförts inom äldreomsorgen har få studier hittills uppmärk-

sammat hur möten mellan äldre personer och omsorgens personal går till. 

Den forskning som bedrivits inom äldreomsorgen har snarare haft fokus på 

verksamhetens organisation, kostnader, olika professioner som arbetar 

inom äldreomsorgen eller personalens behov av kompetens. Kunskapen 

om äldres vardagliga kommunikation är ännu bristfällig. Denna avsaknad av 

studier är särskilt beklaglig med tanke på att det många gånger är just äldres 

möjligheter till samtal som skapar förutsättningar för ett bra liv på äldre 

dagar. 

För många äldre personer är olika typer av möten med personal i vård och 

omsorg en oundgänglig del i vardagen. Antingen gäller detta för den person 

som själv är mottagare av insatser, eller för den som är närstående till någon 

som har sådana insatser. Svensk forskning om äldreomsorgen utvecklade 

redan under 1980-talet forskningsansatser som innefattat studier av mötet 

mellan äldre och deras omsorgsgivare (t.ex. Eliasson 1986). En av de fors-

kargrupper som startade sitt arbete under denna tid utvecklade under led-

ning av Rosmari Eliasson-Lappalainen ett forskningsprogram med rubriken 
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Omsorgens vardag och villkor (Eliasson 1986; 1995). I detta program lades 

fokus på mötet mellan omsorgspersonalen och de äldre människorna. Vik-

tiga frågor ställdes som gällde hur mötet är länkat till organisatoriska, struk-

turella, historiska och andra kontextuella dimensioner av betydelse. Den 

forskning vi argumenterar för i föreliggande kapitel går i samma banor. 

Men vi vill uppmärksamma hur studier av möten i äldreomsorgens vardag 

kan göra ytterligare framsteg genom att nyttja de teorier och metoder om 

vardaglig kommunikation som utvecklats inom samhällsvetenskapen under 

de senaste årtiondena. Speciellt är tanken att använda forskning som ger 

länkar mellan mikro- och makronivåerna, som använder sig av data som 

visar hur interaktion i vardagen är sammankopplad med strukturella aspek-

ter i studerade verksamheter och visar hur interaktionsmönster både produ-

cerar och reproducerar social ordning (jfr Cicourel 1981). Vi tänker här 

särskilt på den forskning som finns om institutionella samtal där medborga-

res möte med professionella står i centrum (Linell 1990, Sarangi & Roberts 

1999). Genom att fördjupa studierna och problematisera vad som händer i 

och genom de kommunikativa praktiker som dominerar dessa möten, vill vi 

tillföra kunskap om villkoren för livet på äldre dagar. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det forskningsprogram med rubriken 

Kommunikation i äldre människors livsmiljö, som bedrivits vid Tema Äldre och 

åldrande/NISAL sedan starten år 2000. Därefter ges ett exempel från vår 

forskning om behovsbedömning i äldreomsorgen där samtalsanalys är den 

metodologiska ansats som används. Vi visar här hur denna typ av forskning 

kan användas som verktyg för att studera situationer där samtalens deltaga-

re – de äldre själva, deras närstående och handläggarna – har delvis olika 

åsikter om de äldre personernas hjälpbehov. Kapitlet avslutas med några 

tankar om vad samtalsanalytisk forskning kan bidra med för typ av kunskap 

och vad sådana studier i sin tur kan få för konsekvenser för utformningen 

av äldreomsorgen. 
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Kommunikation i äldre människors livsmiljö 

Forskningsprogrammet om kommunikation i äldres livsmiljö tar sin ut-

gångspunkt i mötet mellan människor i miljöer där äldre personer deltar. 

Programmet täcker två områden: ett första område där studierna handlar 

samtal med äldre inom dagverksamhet för personer med demenssymtom 

(Cedersund 2005; 2006; Cedersund & Nilholm 2000); ett andra område 

som handlar om äldre medborgare i mötet med personal inom kommunal 

äldreomsorg, speciellt vad som händer vid kontakten mellan äldre personer 

och kommunens biståndshandläggare (Olaison & Cedersund 2006; 2008). 

Inom det första området genomförs analyser av äldre människors samtal 

med vårdpersonal och hur personalen kan underlätta – men även försvåra – 

för äldre personer med en demenssjukdom att behålla förmågan att delta i 

samtal. De genomförda studierna visar på personalens olika sätt att bemöta 

den äldre under samtalens gång. Här har begreppet stil (Adelswärd 1992) 

använts, som utgör en sammanfattande beteckning för ett antal karakteris-

tiska drag vilka ofta uppträder i personalens sätt att samtala med de äldre. 

Ett par grundläggande och vanligt förekommande stilar har kartlagts – for-

mulärstilen och den stödjande stilen. Men även mer ovanliga stilar har kunnat 

identifieras: exempelvis programledarstilen och den skämtsamma stilen. En 

andra aspekt som används vid analysen rör betydelsen av äldre människors 

berättelser. Att kunna berätta utgör en mycket central och grundläggande 

mänsklig förmåga, som kommer till användning när det gäller att förmedla 

erfarenheter människor emellan. Via berättandet blir de detaljer som berörs 

insatta i ett sammanhang. Något annars osammanhängande ges en logik, ett 

händelseförlopp skildras, tolkas och ges någon form av mening eller poäng. 

Detta kan anses gälla för människor i olika åldrar, men för äldre personer 

får berättandet dessutom en viktig betydelse när det gäller att behålla och 

bearbeta minnet av vad som hänt tidigare i livet. I denna del av forsknings-

programmet studeras olika aspekter av berättande och hur dessa hör sam-

man med personalens användning av olika samtalsstilar. Vissa stilar ger stöd 

för den äldres berättelser, medan andra stilar snarare hindrar den äldres 

berättande. Resultaten pekar på att personalens lyssnande och stöd kan 

bidra till den äldres förmåga att delta i samtal. Studier av dessa situationer i 
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de äldres vardag ger kunskap om hur personalen i äldreomsorgen utvecklat 

sätt att möta äldre människor som drabbats av demens. Personalens sätt att 

möta de äldre omsorgstagarna blir härigenom problematiserat och genom-

lyst. Villkoren i det svåra och viktiga arbetet inom demensomsorgen blir 

uppmärksammat och de anställda som arbetar där kan få verktyg för att 

utveckla sitt arbete vidare. 

I det andra området inom forskningsprogrammet studeras samtal mellan 

kommunens handläggare och äldre personer som ansöker om hemtjänst. 

Analysen bygger på inspelade samtal vid handläggarnas besök hos de äldre. 

Studien har fokus på hur de äldres behov av insatser i hemmet beskrivs och 

hur beslut fattas. Teorier om hur klientidentiteter formas genom kommuni-

kation och förhandling av fakta som underlag för beslut har använts som 

grund (Potter 1996; Juhila et al. 2003; Hall et al. 2006). I studien har under-

sökts vad denna typ av samtal vid behovsbedömning i äldreomsorg kan 

innebära på olika plan; Hur går det till när en ansökan bedöms? Hur upp-

fattar äldre personer möjligheten att ta emot vård och omsorg i hemmet? 

Vi visar först de övergripande dragen i de resultat som framkommit och 

illustrerar fynden med ett exempel från det insamlade materialet. I detta 

exempel (se excerpt 1 nedan) får vi möta Greta, 91 år. Men först ges en 

summering av resultaten från våra analyser på en mer övergripande nivå. 

Olika åsikter om äldres hjälpbehov. En studie om positionering i 

samtal vid behovsbedömning 

I en publikation med rubriken Home care as a family matter? Discursive positio-

ning, storylines and decision-making in assessment talk (Olaison & Cedersund 

2008), redovisas analyser av bedömningssamtal med fokus på hur äldre 

personer, deras anhöriga och kommunens behovsbedömare samtalar kring 

behov.35 Syfte med denna delstudie var att undersöka vilka berättelselinjer 

och positioner (jfr Harré & van Langenhove 1999) som förekom i bedöm-

                                                           

35 Publikationen ingår i Olaisons doktorsavhandling som lades fram vid Linköpings universitet januari 2009.   
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ningssamtal när äldre personer och deras anhöriga definierade behov av 

hjälp. Studien utgår från en teoretisk tradition där tal och text studeras som 

sociala praktiker och som har fokus på hur språket används för att ‖göra 

saker‖ (Potter 1998; Wetherell et al. 2003; Edwards & Potter 2001). Analy-

serna grundas i ett perspektiv där positionering ses som något relationellt 

dvs. något som anger på vilket sätt kategorier konstrueras via hur deltagare 

positionerar sig antingen fördelaktigt eller ofördelaktigt och där deltagare i 

specifika situerade möten väljer att inta vissa positioner framför andra 

(Wetherell 1998; Antaki & Widdicombe 1998). De berättelser en person 

producerar och sättet på vilket personen väljer att positionera sig i dessa 

berättelser är som regel riktat till dem som lyssnar (Wortham 2000). I enlig-

het med detta fokuserades analysen av de inspelade samtalen vid behovsbe-

dömning på hur äldre och deras anhöriga i samtal använt sig av berättelse-

linjer. Det som stått i fokus har rört hur dessa berättelselinjer och de posi-

tioneringar som förekommer följer varandra, stöds, motsägs eller undermi-

neras under samtalets gång. 

Resultaten från studien (Olaison & Cedersund 2008) visade att äldre och 

deras anhöriga drev tre olika typer av berättelselinjer som handlade om 

frågor av social och psykologisk karaktär.36 I dessa linjer positionerade sig 

de äldre och anhöriga då det förekom konflikterande intressen när det gäll-

de behov av hemtjänst och beslutsfattande om insatser.37 Dessa linjer be-

nämndes hemtjänst som intrång, komplement, eller rättighet.  

                                                           

36  Det fanns även andra berättelselinjer i materialet som behandlade frågor av mer materiell 

typ och som mer hade en faktarelaterad karaktär. Fokus för studien var dock riktat mot 

berättelselinjer av socialpsykologisk karaktär då det var dessa linjer som dominerade samta-

len och som innehöll deltagarnas syn på och inställning till att motta hjälp. Dessa linjer 

innehöll en tydlig diskursiv positionering och det förekom ofta olika åsikter angående be-

slutsfattande om äldres hjälpbehov.   
37 En person kunde använda sig av flera av dessa linjer och de kunde även skifta för olika 

deltagare under samtalets gång. Dessa linjer var även utspridda över hela samtalen och före-

kom många gånger parallellt. 
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Hemtjänst som intrång beskrevs utifrån de äldres synvinkel som att se hem-

tjänsten som ett steg in i en ny livsfas med fysisk degradering som till sist 

skulle leda till döden. De äldre betraktade inträdet av hemtjänst som nega-

tivt när det gällde integritet och självbestämmande och argumenterade ofta 

utifrån en förlorad fysisk och psykisk integritet. Detta tog sig då uttryck i att 

de ansåg att hemtjänst ej var nödvändigt och de önskade att anhöriga skulle 

fortsätta med den hjälp de tidigare utfört. Anhöriga som använde sig av 

denna berättelselinje såg att hemtjänsten skulle innebära ett intrång i var-

dagslivet och den relation man hade till den äldre personen som 

make/maka eller son/dotter och omsorgsgivare skapat i form av rutiner. 

Anhöriga som använde sig av denna berättelselinje beskrev även hemtjäns-

ten som ett intrång och att vara i behov av stöd i rollen som omsorgsgivare 

uttrycktes av en del anhöriga som ett personligt misslyckande.  

Hemtjänst som komplement var en berättelselinje där hemtjänst sågs som ett 

stöd i vardagen var en vanligt förekommande berättelselinje som användes 

filtigt av samtliga deltagare i de analyserade samtalen. Hemtjänsten betrak-

tades här som komplement för att kunna leva normalt och bli kvar i det 

egna hemmet så länge som möjligt. De äldre personerna inom denna linje 

förknippade, till skillnad från de som såg hemtjänsten som ett intrång, hem-

tjänstens inträde som en del av det naturliga åldrandet och inte som något 

som behövde innebära begränsningar i vardagen. Anhöriga inom denna 

berättelselinje argumenterade utifrån att de såg hemtjänsten som en avlast-

ning i det ansvar de hade gentemot sin äldre make/maka eller mor/far. 

Dessa anhöriga var dock ofta noga med att poängtera att de främst såg 

hemtjänsten som ett stöd och att de kunde ägna sin energi åt andra aspekter 

i sin relation till den äldre personen än att främst vara en omsorgsgiva-

re/vårdare.  

Den tredje berättelselinjen som de äldre och anhöriga drev handlade om att 

se hemtjänsten som rättighet. De äldre personerna argumenterade i denna berät-

telselinje ofta utifrån att de varit laglydiga medborgare som betalat skatt och 

därmed hade rätt till hjälp i hemmet utifrån sina individuella behov. Anhö-

riga resonerade ofta utifrån samhällsstrukturella aspekter, dvs. att man i det 

svenska systemet har överlåtit vård och omsorg på samhället, samt vilka 
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för- och nackdelar man såg med detta. De anhöriga som använde sig av 

dessa argument var vanligen barn som levde på annan ort än sina föräldrar 

och därmed ansåg sig ha svårt att delta i omsorgen om sina äldre föräldrar 

på en vardaglig basis. Ofta var dessa anhöriga måna om att deras föräldrar 

skulle få tillgång till så mycket hjälp som möjligt och hävdade ofta avståndet 

till anhöriga, den äldres ålder, och eller avsaknad av ett naturligt socialt 

nätverk av vänner och familj som ett starkt skäl till att deras föräldrar var 

berättigade till hjälp i hemmet. För att illustrera hur de äldre och anhöriga i 

dessa samtal argumenterade utifrån olika berättelselinjer och positioner har 

vi här valt ut ett exempel som belyser de svårigheter som finns i dessa be-

dömningssamtal när anhöriga och äldre driver olika berättelselinjer.38  

I exemplet markeras de olika berättelselinjerna med fetstil och kursiv (i den 

löpande texten nedan är dock alla citat skrivna med kursiv stil). För att un-

derlätta för läsaren har vi även valt att markera med pilar i kanten när posi-

tionsbyten sker.  

Exemplet Greta: En kamp mellan intrång och komplement  

I exemplet nedan drivs olika berättelselinjer parallellt angående oenigheter 

när det gäller behov av hjälp och omfattningen av insatser. Här möter vi 

Greta, en 91-årig kvinna som sedan maken dog för tio år sedan levt ensam i 

sin lägenhet och klarat av vardagen med hjälp med mindre praktiska insat-

ser från sina barn. Greta har nyligen varit sjuk i influensa och hon har efter 

denna fortfarande svårigheter att klara sig själv. Hennes son Karl som är i 

70-årsåldern och bor i närheten har varit hos Greta flera gånger om dagen 

för att se till henne och hjälpa till med praktiska göromål samt ge hjälp av 

mer personlig karaktär såsom toalettbesök. Greta är svag och orkeslös och 

hon har ramlat i lägenheten några gånger och inte lyckats att ta sig upp 

själv. Gretas barn har nu tagit initiativ till att kontakta handläggaren då de 

anser att situationen är ohållbar. Greta är dock bestämd på att hon klarar 

                                                           

38 I excerpten har transkriptionsnotationer använts som är vanliga för denna typ av samtals-

forskning (se appendix). 
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sig själv bara hon får stöd av sina barn. Karl är delvis av en annan uppfatt-

ning då han anser att Greta behöver mer hjälp än vad hon berättar för 

handläggaren. Karl uttrycker även sin oro över att han inte har möjlighet att 

alltid finnas till hands även om han bor i närheten och gärna hjälper sin mor 

så mycket han hinner. När vi kommer in i samtalet diskuteras tidpunkter 

för att få hjälp på kvällen. Ämnet har initierats av Karl som uttrycker sin 

oro över att Greta inte klarar sänggåendet själv.   

Excerpt 1 

Fetstil = intrång Kursiv = Komplement ← Positionsbyte  

 

Karl driver här en linje där han ser hemtjänsten som ett komplement till det 

stöd som han och de övriga syskonen ger modern. Karl är positiv till att ta 

emot hjälp och uttrycker i stället att det är ett för stort ansvar att ta hand 

179 Karl det är väl mer då hon behöver det    

180 Handl. det är så alltså du klarar inte att klä av dig själv och gå och 

lägga dig 

 

181 Greta JO klä av mig det klarar jag ← 

182 Karl jo men det det är väl bra  

183 Greta Va  

184 Karl det är väl bra att ha någon här då  

185 Greta Ja  

186 Karl här när du ska gå och lägga dig på kvällen  

187 Greta och klä på mig på morgonen det är lite besvärligt  

188 Handl. ja men det har vi ju sagt att då kommer personalen då får de 

ju komma och hjälpa dig  

 

189 Greta ja ja  

190 Handl. men frågan är vad du behöver för hjälp på kvällen  

191 Greta nej nej det tycker jag inte jag tycker att jag klarar 

mig 

← 

192 Karl Ja ja jag vet inte  
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om Greta som enligt honom behöver tillsyn flera gånger om dagen. När 

ämnet om hjälp på kvällen kommer upp positionerar han Greta som att 

vara i behov av hjälp och stöd på kvällen då han i tur 179 uttrycker det är väl 

mer då hon behöver det. Handläggaren är delvis enig med Karls beskrivning av 

situationen och stödjer berättelselinjen om att hemtjänst kan ses som ett 

stöd i vardagen för Greta. Handläggaren driver denna linje aktivt och an-

vänder ofta påståenden som i tur 180: det är så alltså du klarar inte. Att an-

vända påståenden på detta sätt kan vara ett sätt handläggaren använder för 

att den bild som skapats i samtalet av Greta som hemtjänstmottagare inte 

ska rubbas. Greta motsäger sig dock den tillskrivna position som hon tillde-

las av Karl och handläggaren genom uttalandet i tur 181: jo klä mig det klarar 

jag där hon betonar sin linje. Hon nekar här till att de föreslagna insatserna 

behövs och får därmed hemtjänsten att framstå mer som ett intrång. Greta 

byter dock position i tur 185 då Karl i turen före gör henne uppmärksam på 

att det kan vara en trygghet att bara ha någon närvarande. När ämnet trygg-

het kommer upp faller Greta in i de övrigas berättelselinje om att hemtjäns-

ten kan fungera som ett komplement såtillvida att det kan ses som en 

trygghetsfaktor att personal finns att tillgå även om man inte behöver några 

direkta insatser. Detta leder till att Greta i tur 187 medger att hon har vissa 

svårigheter och klä på mig på morgonen det är lite besvärligt. Handläggaren går då 

in och summerar vad som tidigare beslutats dvs. att personalen ska komma 

på morgonen. Därefter gör hon ett nytt försök med att positionera Greta 

som i behov av kvällshjälp med uttalandet i tur 190 men frågan är vad du 

behöver för hjälp på kvällen. Här byter Greta återigen position och går tillbaka 

till berättelselinjen om att hemtjänsten ses som ett intrång och att hon inte 

vill ha någon kvällshjälp genom uttalandet Nej nej det tycker jag inte jag tycker 

att jag klarar mig. Samtalssekvensen i exemplet ovan avslutas med att Karl i 

tur 192 ifrågasätter sin mors påstående genom uttalandet ja ja jag vet inte. Det 

kan vara ett sätt för Karl att markera sin position och visa att han står fast 

vid sin ståndpunkt om att modern är i behov av hjälp flera gånger per dag. 

Att betona negativa aspekter, dvs. att Greta inte klarar sig själv som Karl 

gör i sin linje, kan enligt Harré & Slocum (2002) spela en avgörande roll i 

berättelselinjer där olika åsikter förekommer. Detta reducerar möjligheterna 

att positionera sig för motparten (Greta) och gör det trovärdigt att (hand-
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läggaren) kommer att tolka det till fördel för den som driver linjen (Karl). I 

exemplet blir detta tydligt genom att det är Karls linje som får gehör av 

handläggaren och hon understödjer hans linje om att se hemtjänsten som 

ett komplement där Gretas linje om intrång endast får begränsat utrymme.  

Samtalet mellan Greta, Karl och handläggaren löper sedan på i samma stil 

och Greta medger efter hand att hon känner sig nedsatt och kan med viss 

övertalning från sonen tänka sig hemtjänst på morgonen tillfälligt tills hon 

är på benen igen. Kvällshjälpen säger hon bestämt nej till då hon, som hon 

uttrycker det, det räcker om de ränner här på dagarna på kvällen vill man ha lite lugn 

och ro. Hon driver in i det sista sin berättelselinje om att hemtjänsten ses 

som ett intrång och att det är bättre att klara sig med hjälp från anhöriga.  

Exemplet med Greta och Karl visar vilka svårigheter det kan finnas att dra 

tydliga gränser mellan formellt och informellt ansvar i familjer där anhöriga 

tar hand om sina äldre. Karl uttryckte tidigare i samtalet sin oro över att det 

inte ska fungera med hemtjänst samtidigt som han önskar fortsätta hjälpa 

modern i vardagen. Detta kan vara ett uttryck av ambivalens då han önskar 

avlastning i sitt omvårdnadsansvar samtidigt som han har svårt att släppa på 

sin oro för mamman. Då Greta var den som var den sökande gick beslutet 

ändå till stora delar i linje med hennes önskemål, dvs. att pröva på morgon-

hjälp tills hon känner sig bättre och att de övriga insatserna sköts av hennes 

anhöriga.  

Exemplet belyser även den komplexitet som handläggningssamtalet inne-

håller vid olika åsikter om behov. Konflikterade intressen i samtal är bero-

ende av berättelselinjer som är diametralt motsatta där deltagare hänvisas till 

de positioner som är möjliga inom de berättelselinjer som drivs (Harré & 

Slocum 2002). Resultaten stämmer väl överens med detta då olika dimen-

sioner av behov och gränsdragningar mellan formell och informell omsorg 

kan ses som exempel på sådana situationer där konflikter mellan äldre och 

anhöriga ska lösas och där det får konsekvenser att deltagarna hade ett be-

gränsat urval av positioner inom ramen för den berättelselinje som de valt 

att driva.  
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Avslutning: Betydelsen av ett mikroanalytiskt perspektiv vid studier 

av möten i äldreomsorgen 

Vi har i detta kapitel visat på hur dynamiska denna typ av data kan vara då 

de tillför ny kunskap om hur äldres vardagsliv ser ut men också hur me-

ningsskapande kring äldres behov går till. Att använda en samtalsanalytisk 

ansats som beskrivits ovan möjliggör studier av de varierande diskurser som 

ramar in de erfarenheter som exempelvis äldre personer har i relation till 

den samhälleliga vård- och omsorgsapparaten. En ingående analys ur ett 

mikroanalytiskt perspektiv ser inte bara äldre och anhörigas situation i be-

dömningsprocessen utan gör det även möjligt att se den komplexa arbets-

uppgiften som handläggare har. Det kan vara en grannlaga uppgift att be-

döma behov då individuella behov ska tolkas utifrån vissa gemensamma 

riktlinjer och prövas utifrån lagen (jfr Dunér & Nordström 2003; Norman 

& Schön 2005; Janlöv 2006) samtidigt som även individuella bedömningar 

har begränsningar som styrs av resurser och som kan te sig orättvisa utifrån 

den enskilde äldres livssituation (Olaison & Cedersund 2006; Andersson 

2007).  

Genom att identifiera berättelselinjer i samtal, som exemplet i denna text 

visat, blir det möjligt att identifiera hur kategorisering sker utifrån de posi-

tioner som deltagare försöker etablera i samtal (Harré & van Langenhove 

1999; Harré & Moghaddam 2003). Detta kan sedan relateras till behov och 

hemtjänstens organisering och struktur. Det innehåll som finns i berättelse-

linjerna och hur positioner formas inom dessa visar också på hur positione-

ring ingår som en del i en pågående reflexiv process i interaktion (Jones 

2006; Harré & van Langenhove 1999) där samtliga deltagare bidrar till att 

forma en bild av den äldres behov.  

En samtalsanalytisk forskningsansats tydliggör även vilken syn deltagarna 

har när det gäller hemtjänst men speglar också, i ett större perspektiv, de 

diskurser som är rådande inom äldreomsorgen och samhället i stort där 

äldres del i dessa praktiker idag är ett obeforskat område. Denna typ av 

forskningsansats menar vi är viktig då den kan bidra med nya perspektiv till 

den befintliga äldreomsorgsforskningen. Samtalsanalytisk forskning har 
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även stor potential när det gäller möjligheter till praktisk tillämpning, exem-

pelvis metodutveckling då resultat kan utvecklas till verktyg som är tillämp-

bara inom äldreomsorgens område.  
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Appendix: Utskriftsregler   

VERSALER markerar ord som uttalas med högre volym eller att något sägs 

med eftertryck 

Kursiv markerar tal som uttalas i snabbare takt än omgivande tal. 

 (.) markerar pauser 

(xxx) markerar ohörbart yttrande  

* * (stjärnor) yttrandedel som uttalas med skratt i rösten  

((material inom dubbla parenteser)) markerar kommentarer om hur något 

sagts eller vad som händer i den omgivande kontexten  
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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. 
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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-
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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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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-
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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. 
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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.  



217 

  

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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Tänk på döden 

 

Janicke Andersson 

 

Det här kapitlet kommer att handla om vårt förhållande till livets förgäng-

lighet och de populära råd och uppmaningar som förmedlas i vår nutid om 

hur vi ska ‖leva rätt nu så vi kan leva gott sedan‖. De frågor jag ställer mig 

är hur vårt förhållningssätt till tid och livets förgänglighet får konsekvenser 

för hur vi lever våra liv, samt hur man kan tolka behovet av att kontrollera 

tiden. Till grund för texten ligger det material som använts i mitt avhand-

lingsarbete samt dagsaktuella artiklar i tryckt press.  

Tanken på döden och livets förgänglighet är ständigt närvarande i våra liv. 

På Marcus Birros blogg stod en dag att läsa: 

 

Jag kommer inte leva för evigt. Jag kommer dö en dag. Tänk på 

Döden stod det på skylten ovanför ingången till kyrkogården vid 

Svingeln när jag bodde i Göteborg. Jag brukade tänka på alla 

stackars blöta regnrockar till medmänniskor som tvingades se den 

där skylten ombord på första morgonvagnen till jobbet. Då 

skrämde den där skylten mig. Jag tyckte inte om den. Nu är det 

annorlunda. Nu skänker de där tre orden en sorts tröst. Den på-

minner mig om det förgängliga i allting. Att tänka på den är inte 

att dö utan att hinna leva. (Marcus Birro) 

 

Jag har liksom Marcus Birro många gånger gått förbi kyrkogården i Göte-

borg och funderat över vad orden ‖Tänk på döden‖ egentligen betyder. 

Vad är det man vill förmedla med denna uppmaning? ‖Tänk på döden‖ 

eller ‖Memento mori‖ är enligt Nationalencyklopedin en flerhundraårig 

tradition inom konsten och kulturen vilken tjänade som påminnelse om 

döden och dödligheten: ‖Kom ihåg att du är dödlig‖. Memento mori an-
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vänds också som bevingade ord vilka riktas till människor som är på väg att 

handla i övermod (NE 2008a; NE 2008b). 

Min första tolkning när jag läste orden var att den bevingade frasen i stun-

der av lycka skulle påminna människan om att lyckan är förgänglig. ‖Passa 

på att skratta nu för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång‖, som Kjell 

Bergqvist sammanfattade det i filmen Den bästa sommaren. Mitt avhandlings-

arbete, som handlar om människans strävan efter ett längre liv, fick mig att 

börja betrakta uppmaningen ur ett nytt perspektiv. Det material jag använde 

mig av då var handböcker i hur man förlänger livet publicerade på svenska 

mellan åren 1700–1950. Gemensamt för dessa handböcker är att de påmin-

ner läsaren om hur viktigt det är att redan i barndomen börja planera för 

resten av sitt liv. Redan i barndomen skall man tänka på vad man äter, hur 

man äter, hur man motionerar, hur man sover, hur man hanterar sina käns-

lor och så vidare för att kunna uppnå de bästa förutsättningarna för ett 

långt och lyckligt liv. Budskapet var: ‖Lev rätt nu så lever du gott sedan‖.  

Det var när jag kom fram till ovanstående sentens som jag började se upp-

maningen ‖Tänk på döden‖ i ett nytt ljus. För det kan väl vara så att det 

handlar om samma sak: ‖Lev rätt nu så lever du gott sedan‖. Uppmaningen 

blir en påminnelse om livets förgänglighet, men också om de möjligheter 

som väntar och om vikten av att ta till vara på och rätt förvalta det man fått 

med sig i livet. Sett i det ljuset innehåller uppmaningen ett moraliskt bud-

skap om rättlevnad och anpassning.  

Cole beskriver hur livsloppet, från sextonhundratalet till vår samtid, föränd-

ras från att betraktas som en spirituell resa genom livet och mot ett bestämt 

mål som är frälsningen, till att betraktas som ett problem som skall lösas 

med hjälp av rationell teknik och vetenskap. Under det sena 1900-talet har 

denna rationalisering av livsloppet intensifierats vilket tar sig uttryck i stän-

diga ‖sensationsupptäckter‖ inom de biomedicinska fälten (Cole 1997). 

Simone de Beauvoir gjorde under 1970-talet en analys av ålderdomens hi-

storia utifrån ett klass- och genusperspektiv samt återkopplade denna analys 

till sin samtid och de äldres förhållanden i Frankrike. De Beauvoir visar i sin 

studie att hur åldrandet uppfattas i historien har varit starkt bundet till fak-
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torer såsom genus, ekonomisk, kulturell och social status. de Beauvoir må-

lar en mycket dyster bild av hur ålderdomen uppfattats och i viss mån hur 

äldre behandlats i historien. I denna bild ingår också en kritik av att det 

nästan bara är mannens åldrande som beskrivs (de Beauvoir 1976).  Från 

början, i det kristna Sverige, kan man tänka att det goda liv som man strä-

vade efter var frälsningen och livet i himmelriket men i senmodernitetens 

självreflexiva och sekulariserade samhälle är det snarare fulländning i det 

jordiska som eftersträvas. Utmaningen är att nå fulländning innan den ut-

mätta tiden runnit ut och därför har nutidsmänniskan inlett en kamp mot 

tiden och förgängligheten (Andersson 2007).  

Handböcker om att förlänga livet 

Människans kamp för att förlänga livet har sina rötter långt tillbaka i histo-

rien och åtskilliga är de experiment som banat vägen för dagens vetenska-

per och anti-ageingkrämer. Enligt Bernard Jeune inleddes den egentliga 

uppdelningen av livet i olika faser redan under renässansen. Det var då 

ålderdomen började avgränsas som en särskild del av livet (Jeune 2002; 87). 

Men det var framförallt de stora demografiska förändringarna i såväl USA 

som Europa under 1700-talet som bidrog till en tydligare strukturering av 

livsloppet där livet delades upp i barndom, arbetsför ålder och ålderdom. 

Förändringarna följde den rationaliserade syn på människan och hennes 

livslopp som industrialiseringen och den nya vetenskapen förde med sig 

(Cole 1997).  

I mitten av 1960-talet publicerades artikeln ‖A History of Ideas about the 

Prolongation of Life‖ med underrubriken ‖The Evolution of Prolongevity 

Hypotheses to 1800‖.  Författare var den amerikanske historiken Gerald J 

Gruman. Artikeln följer tanketraditioner om livets förlängning från taois-

men fram till artonhundratalet. Källmaterialet består av ett brett spektrum 

av källor från såväl filosofer, som vetenskapsmän och gamla myter och 

legender. Syftet med Grumans artikel var att spåra föreställningarna om 

livets förlängning samt att påvisa områdets betydelse i samtida intellektuella 

områden. I sin artikel lanserade Gruman begreppet prolongevity. Gruman 
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använde begreppet för att beskriva ‖the significant extension of the length 

of life by human action‖ (Gruman 1966:6). Begreppet prolongevity omfat-

tar således de idéläror vilka förespråkar det mänskliga livets förlängning 

som målsättning. I min avhandling använde jag Grumans begrepp för att 

studera handböcker om livets förlängning. Sedan sjuttonhundratalet har det 

publicerats ett stort antal handböcker om hur man förlänger livet. Böcker-

nas struktur har varit liknande från sjuttonhundratalet fram till idag. Det 

finns en inledande del med en teori eller hälsovetenskaplig inriktning som 

författaren utgår från. Sedan följer konkreta råd för läsaren om hur hon 

eller han kan förändra sina levnadsvanor för att förlänga livet (Andersson 

2007).   

Guldåldern eller tron på en ursprunglig tillvaro som var bättre än den sam-

tida har varit ett vanligt tema i tolkningarna av evolutionen, en föreställning 

som tidigt kopplades samman med Skapelseberättelsen och fördrivningen 

ut ur Paradiset. Föreställningen var att människosläktet från Paradiset ge-

nom Syndafallet hade förfallit i svek och synder. Enligt idéhistorikern Tore 

Frängsmyr har just syndafallet varit en vanlig sinnebild i förmedlandet av 

bilden av en guldålder, men för att förmedla ett långsamt och gradvist för-

fall räckte inte bilden av syndafallet eftersom förfallet där sker i hast. Där-

för, menar Frängsmyr, kan man se hur den bibliska syndafallsberättelsen 

kombineras med antika föreställningar om det gradvisa åldrandet och för-

fallet (Frängsmyr 1990, s. 22).  Liknande föreställningar om jordens gradvi-

sa undergång har enligt Frängsmyr varit kända i västerländsk litteratur allt 

sedan medeltiden. Vidare konstaterar han att denna undergångsmyt var 

särskilt frekvent under sextonhundratalet i samband med att Europa börja-

de utforska världen omkring sig. En konkurrerande världsbild gjorde sig 

dock gällande i de nya naturvetenskaperna (Frängsmyr 1990, s. 22).    

Ålderdomen har genom historien åtföljts av en ambivalens som pendlar 

mellan ont och gott, visdom och dårskap. Innan människan använde skrif-

ten som kulturbärare och innan läskunnigheten var utbredd i samhället så 

hade äldre en position som kulturförmedlare. Det var de som hade kunska-

pen om tidigare generationer och även viktiga lärdomar nödvändiga i var-

dagslivets praktiker (Fischer 1977). Å andra sidan, som Minois och de Bea-
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uvoir har beskrivit, har ålderdomen tolkats som en tid i förfall på vägen ned 

mot döden (Minois 1989; de Beauvoir 1976). Redan i Bibeln går det att 

spåra denna dubbeltydighet till ålderdomen som, å ena sidan är en förban-

nelse, och å andra sidan ett tecken på Guds frälsning.  Flera av patriarkerna 

i Moseboken tilldelades således särskilt långa liv, i de yngre delarna av Bi-

beln sjunker dock levnadsåldrarna successivt. Det är möjligt att omställ-

ningen var en följd av en gradvis förändrad tidsuppfattning men ytterligare 

en förklaring som haft betydelse, för senare teorier i anknytning till männi-

skans livslängd och dess förhållande till det övermänskliga, är att sänkning-

en av patriarkernas levnadsåldrar var en följd av den gudomliga ilskan över 

människans synder (Minois 1989; Cole 1997; Jeune 2002).  

Ibland relateras ovanstående process med jordens åldrande vilket produce-

rat bilder av varje historisk period som en livsfas. Tanken var, i samtliga fall, 

att jorden stod inför sin ålderdom och slutligen den ofrånkomliga döden. 

Föreställningarna om att jorden skulle gå under har hämtat näring i såväl 

antikt som kristet tänkande och är alltså inget unikt för den kristna kulturen. 

Under sjuttonhundratalet och en bit in på artonhundratalet beräknades 

människans livslängd utifrån jämförelser med patriarkernas livslängder om-

vandlat i samtidens tideräkning. Det ansågs att de bibliska patriarkernas 

livslängd var att tolka bokstavligt, men att människorna på den tiden i de 

länderna levt med en annan tideräkning där det hann gå tre år på vårt bor-

gerliga år. Således dividerades patriarkernas livslängd med tre och männi-

skans beräknade livslängd var uträknad. För Christopher Hufeland, som var 

en av de tidiga och dessutom en av de mest populära författarna, resultera-

de dessa beräkningar i en förväntad livslängd på ungefär 200 år (Hufeland 

1798).   

De som ansågs mest troliga att uppnå en ålder av 200 år var människor från 

de lägre klasserna bosatta på landet. Deras livsstil som förenade enkelt liv 

med kroppsarbete och frisk luft överensstämde väl med de teorier som 

utarbetats av antika filosofer såsom Galenos, Hippokrates och Aristoteles. 

Enligt Hufeland hade vi alla givits en bestämd tid på jorden och syftet med 

den så kallade Makrobiotiken var att finna en väg att förlänga människans 

dåvarande livslängd så att hon till fullo utnyttjade den tid hon givits av Gud 
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(Hufeland 1798; Andersson 2007).  För att hjälpa läsaren av handböckerna 

in på rätt väg mot det långa livet och kontrollen över tiden presenterar för-

fattarna ett antal konkreta levnadsråd. Inte överraskande så var de preventi-

va åtgärderna och självteknikerna dominerande. Vissa råd har varit bestän-

diga och vitt spridda praktiker såsom diet och kontrollerade kroppsrörelser 

(Andersson 2007). I grunden handlar råden om att leva efter vad som i 

folkmun brukar kallas ‖sunt bondförnuft‖. Den tyske läkaren Friedrich 

Hoffman (1660–1742) uppställde redan under 1700-talet sex levnadsregler 

att beakta om man eftertraktade ett långt liv. Reglerna var allmänt hållna 

och kan sägas karaktärisera råden om hur man skall förlänga livet under de 

följande århundradena:  

 

1: Måttlighet i mat och dryck. 

2: Vidhållande av gamla vanor i ålderdomen. 

3: Vistelse i frisk och ren luft. 

4: Enkel, god och sund föda. 

5: Harmoniskt sinnelag. 

6: In i det längsta undvika kontakt med läkare och sjukvård . 

(Hämtade från Forslund 1901.)  

 

Redan i de tidiga handböckerna insåg man vikten av att sova gott, äta nyt-

tigt och röra sig måttligt. Samtliga handboksförfattare vände sig mot, vad de 

ansåg vara, överdrivet festande eller frosseri. De tog avstånd från vad de 

ansåg vara ohälsosamma klädesvanor bland de välbärgade klasserna och 

förespråkade självbehärskning för att få kontroll över känslolivet så att 

onödiga känsloyttringar eller utbrott kunde förhindras (Andersson 2007).   

Den kroppsliga förgängligheten 

Människans liv har alltid en spatial och en temporal dimension, det vill säga 

att människan är förbunden till förhållanden i rum och tid. Därför är också 

tid centralt i de flesta mänskliga kulturer. Vi strukturerar vår vardag efter tid 

och vi strukturerar till och med våra liv efter tid (Johansson 2002). Det är 

tiden som bestämmer vår kronologiska ålder och det finns bestämda angi-
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velser för när vi får ta körkort, när vi blir myndiga, när vi får pension som 

alla grundar sig på temporala faktorer. 

Det som skiljer mina inledande tolkningar av utsagan ‖Tänk på döden‖ åt 

är att den första tolkningen placerar aktiviteten i nuet: Lev nu! Den andra 

tolkningen placerar aktiviteten och livet i framtiden: Lev sen! Skillnaderna 

kan tyckas marginella men de får betydelse för hur vi väljer att leva våra liv 

och hur vi förhåller oss till det faktum att våra liv är ändliga. de Beauvoir 

menar att vi i alla våra livsfaser tolkas och tilldelas status utifrån samhällets 

åldersnormer och att ålderdomen inte går ett tolka som en enskild företeel-

se, utan är slutet på den förändringsprocess som pågått i en människas liv 

sedan födseln. För henne är just förändringen det som är kännetecknande 

för livet. För att förstå åldrandet menar hon, måste vi analysera såväl det 

omgivande samhället, och människans plats i det vid olika åldrar, som bio-

logiska faktorer (de Beauvoir 1976).  

Henning Kirk menar att vetenskaperna om äldre och ålderdomen och även 

de folkliga bilderna av desamma än i dag påverkas av arvet från antiken. Att 

det finns omotiverade föreställningar och fördomar kring ålderdomen som 

påverkar vårt sätt att se på och förhålla oss till äldre människor. I boken 

Aldring og aeldrebilleder skriver han att naturvetenskaperna under 1800-talet 

till och med bidrog till att stärka denna bild av ålderdomen såsom synonym 

med sjukdom och förfall samt att gerontologin som vetenskap medverkat 

till att förstärka en negativ kategorisering av äldre och ålderdom (Kirk 

1991). Ett exempel på denna negativa gestaltning är åldrandekurvan som 

började användas på 1800-talet och byggde på uppfattningar om biologiska 

förändringar hos människan under livsloppet, vissa av dessa igenkännbara 

även i dagens teckningar av livsloppet. Gemensamt för åldrandekurvorna 

och trapporna var att livet tecknades som en kurva som först gick upp och 

sedan ner, där ålderdomen blev livets förfall (Kirk 1991). Genom denna 

gestaltning av livet blev deklination under ålderdomen en normalitet och 

den dominerande bilden av åldrandet (Andersson 2007). 
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En faktor som blivit allt viktigare i vår samtid är att förbli ung eller i alla fall 

se ung ut. Hälsa och kroppskontroll handlar i allt större utsträckning om att 

förmedla en bild av ungdom och vitalitet. Företeelsen märks inte bara på 

titlarna till de samtida handböckerna, med nyckelord som ‖ung‖ och ‖yng-

re‖ utan också i de ideal som förmedlas via medier och populärkultur.  

Flertalet studier pekar också på att det framgångsrika åldrandet idag associ-

eras med att ‖hålla sig ung‖, det vill säga bevara egenskaper och upprätthål-

la praktiker som förknippas med ungdom, såsom träning, styrka, potens, en 

slimmad kropp med få eller helst utan rynkor, resande och nyfikenhet 

(Featherstone 1994; Johansson 2002; Andersson 2007). Parallellt med dessa 

bilder förmedlas bilden av det ‖normala‖ åldrandet som något dystert och 

ålderdomen som en tid med ökade risker för social exkludering, sjukdom 

och svaghet. Samtidens konsumtionskultur är fokuserad på föreställningar-

na om den perfekta kroppen och det perfekta livsloppet med självanalys 

och självdisciplinering som medel på väg till målet. Eftersom ungdomskul-

ten styr uppfattningarna om det perfekta marginaliseras kroppsliga uttryck 

som associeras till ålderdomen och idealet blir att dölja dessa uttryck me-

delst hårfärgningsmedel, anti-rynkkrämer, botox, träning och plastikkirurgi 

(Andersson 2007).  

Men vad händer då när kroppen inte längre vill vara med? Hur känns det 

när förgängligheten gör sig påmind? Whitaker tar stöd i Shilling och Gid-

dens när hon påpekar att kroppen är en del ‖i skapandet av våra identite-

ter‖. Kroppen har på ett påtagligt sätt blivit förknippad med vår självkänsla 

(Whitaker 2005). Är vi inte nöjda med vår kropp så är vi inte nöjda med 

vårt Jag. En kroppslig förändring i form av sjukdom eller åldrande kan 

således innebära en negativ effekt på självkänslan. Utifrån Giddens kan man 

se kroppen som ett projekt, eller som en del i livsprojektet och den självre-

flexiva identiteten (Giddens 1999). Kroppsliga försämringar kan därmed 

tolkas som ett misslyckande med livsprojektet eftersom man inte lyckats 

hejda förgänglighetens intåg.  I dessa fall blir kroppens förgänglighet en 

stressfaktor och orden ‖Tänk på döden‖ något negativt. Jeppsson Grass-

man och Hydén skriver i Kropp, livslopp och åldrande att ett samhälle bygger på 

organiserandet av kroppar. Målet är att kropparna ska förbli produktiva, 

hälsosamma och ‖utvecklas som de ska‖. På så vis blir ‖en kontroll över 
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kropparna en kontroll av personerna och ett sätt att styra samhället‖. Vidare 

menar de att kroppen idag har kommit att stå allt mer i fokus för vår upp-

märksamhet och våra vardagliga ansträngningar (Jeppson Grassman & 

Hydén 2005).  

Striden mot tiden 

Enligt Featherstone (1994) har åldrandet i dag förvandlats till ett tecken på 

moraliskt förfall eller ett uttryck för individens slappa förhållningssätt till 

omvärlden och sig själv. Påståendet grundas i den moraliska debatt som 

uppstått i och med att kunskapen om och möjligheterna att påverka det 

kroppsliga åldrandet har ökat. Ett större ansvar avkrävs individen att an-

vända de hjälpmedel som finns i form av motion, nyttig kost, kosmetik och 

kirurgi. Det långa livet är ingenting man tilldelas eller råkar få, utan det är 

något man förvärvar genom kunskap och hårt arbete. Än tydligare blir den-

na tanke om det långa livet som något man förvärvar i citatet 

 

Jag har alltid sagt att om man äter lite och jobbar mycket, då håller 

man sig frisk!  (Kvällsposten 050318) 

 

Den som säger ovanstående är Ellen, 100 år, som blir intervjuad om hur 

hon lyckats bli så gammal och vad hon tror spelar roll för livslängden. I 

reportaget intervjuas även andra 100-åringar. Samtliga får svara på frågan 

‖Har du några tips om hur man ska hålla sig pigg och kry?‖. I detta korta 

reportage lyckas skribenten fånga in de mest centrala delarna inom veten-

skapen om konsten att leva länge. Det handlar om determinerande faktorer 

som arvsanlag, påverkningsbara faktorer som miljö och kost, samt tron på 

en högre makt som bestämmer livets utseende och längd. Under 2000-talet 

har det publicerats en rad liknande artiklar i dags- och kvällspressen.  Det 

man kan läsa ut av artiklarna är att det finns några faktorer som är ständigt 

återkommande och dessa är:  
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 sund gärna vegetarisk kost 

 god sömn 

 frisk luft 

 motion 

 gedigen utbildning 

 harmoniskt känsloliv 

 

När man sammanfattar råden på detta sätt i övergripande teman så är det 

förvånansvärt hur lite som har förändrats sedan sjuttonhundratalet. Råden 

presenteras ibland med oroväckande utsagor om nutidens degenerering 

liknande de guldåldersmyter som presenteras i äldre handböcker. En artikel 

som bygger på tanken om samtidens degenerering är ‖Så lever du längre, 

Sofia‖.  

 

Under hela 1990-talet blev de äldre friskare och friskare och äldre 

och äldre. Men nu har det hänt något: sedan 1997 ökar medellivs-

längden för kvinnor inte längre. Dessutom mår männen i åldrarna 

77–84 sämre. (Expressen 031209) 

 

Som ytterligare bakgrund kan läsaren ta del av statistiska fakta kring livs-

längd i världen samt en jämförelse av livsstilar mellan franska och svenska 

kvinnor vilken tydligt visar att svenska kvinnor röker mer, äter osundare, 

motionerar dåligt, sover dåligt och dubbelarbetar mer än franska kvinnor. 

En medveten livsstrategi krävs således för att trenden ska vändas och me-

dellivslängden börja öka igen. Som exempel jämförs hypotetiska livsbanor 

för en nyfödd svensk tjej och en nyfödd fransk tjej. Föräldrarna intervjuas 

om hur de tänkt gå till väga för att deras döttrar ska leva länge.  

 

Men Sofias föräldrar, Katarina, 32 och Wouk, 33, Stannervik tän-

ker leda in Sofia och hennes storebror Hugo på en lång livsbana 

genom bra mat, motion och lite negativ stress. (Expressen 031209) 
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Det långa livet är således något man lär sig, något som kräver en plan eller 

strategi inför framtiden. Samhällets normer och politiska klimat påverkar 

individens syn på kroppen, konsumtion, livsstil och så vidare (Öberg 2005).  

I enlighet med Foucault kan man diskutera tid och rum som principer vilka 

behöver kontrolleras för att skapa ordning i ett samhälle (Foucault 2003). 

Kontrollen av subjektens tidsrum har löpt parallellt med försöken att för-

länga livet, bland annat genom ingrepp i familjepolitiken. Det enskilda sub-

jektets tid och rum har således varit ett faktiskt spelfält för regulativa prin-

ciper för att kontrollera den kollektiva tiden på så sätt att individers livslopp 

och kroppar har betvingats för att skapa bättre förutsättningar till hälsa och 

långt liv för befolkningen som helhet (Andersson 2007).  

Hultqvist, Olsson, Petersson, Popkewitz menar att de senaste decennierna i 

Sverige har kännetecknats av framväxten av en ny välfärdspolitik. Den nya 

välfärdspolitiken bygger på ett ansvarstagande subjekt som ser livet som ett 

livslångt projekt och ett livslångt lärande. I sina analyser av samtida politiska 

styrdokument inom kriminalvård, folkhälsa och utbildning ser författarna 

framtidsbeskrivningar som bygger på föreställningen om det autonoma, 

ansvarskännande subjektet (Petersson et al. 2006). I samtidens pedagogiska 

styrningspraktiker kan man således spåra en förstärkt variant av de tankar 

om livet som projekt som redan under sjuttonhundratalet började göra sig 

påminda inom handbokslitteraturen, men då som ett tämligen perifert fe-

nomen. I jämförelse med samtida pedagogiska texter kan man också se 

likheter i hur narrativ, innefattande nostalgi och framtiden, används som sty-

rande praktiker på liknande sätt som i handbokstexterna. I dagens nostal-

giska berättelser om det förflutna formuleras dock inte längre framtiden 

som en väg mot undergången, istället belyses de möjligheter som väntar vid 

framtidens horisont, samtidigt finns ett moment av osäkerhet i framtiden. Vi 

vet inte idag vad framtiden har att erbjuda oss imorgon så vi måste delta 

aktivt som medborgare för att formulera den nya framtiden såsom vi vill 

uppleva den. Nostalgin blir i nämnda förhållande ett verktyg och en mobili-

serande kraft för att kunna hantera den osäkerhet som ovissheten om fram-

tiden ändå innebär (Petersson et al. 2006). I konstruktionen av framtiden 

används således nostalgin som en reminiscens av det förflutna. Utsagor 

förmedlas om något värdefullt som inte får gå till spillo utan istället åter-
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skapas i byggandet av framtiden. Praktikerna för konstruktionen av framti-

den förankras därmed redan i samtiden, vilket gör framtiden till ett sam-

tidsprojekt. Framtiden är inte något som händer sedan, tvärtom den är 

redan här! 

Allt kommer igen 

Människans strävan efter ett längre liv är ambivalent. Det är inte bara ett 

längre liv som är målet utan dessutom ett bättre liv, ett liv som innehåller 

hälsa, lycka och välgång. Dessutom är livet förbundet med uppfattningar 

om samhällsnytta och kollektivt ansvar. Det är inte bara den egna tiden som 

ska påverkas utan den kollektiva tiden. Redan under 1700-talets ideologiska 

ramar formades en syn på ålderdomen och livsloppet med starka moraliska 

förtecken om samhällsnytta och medborgerligt ansvar. Medborgarens nytta 

för samhället var allt som oftast förbunden med egenskaper som kroppslig 

och mental styrka, vitalitet och flit. I många fall beskrevs detta i termer av 

att behålla sin ungdom: Lev ung längre! (Andersson 2007). 

Idag har livsförlängning (prolongevity) blivit en säljande marknad och i 

USA finns redan speciella Life-extension Institutes där man bedriver forsk-

ning för att finna nyckeln till hur man förlänger livet, men det är också 

ställen där människor kan få livsförlängande behandlingar i form av hor-

monbehandlingar och Life-extension boosters. Till de riktiga ytterligheterna 

idag hör cryonics, det vill säga människor som låter frysa ner sin kropp efter 

döden i hopp om att kunna tinas upp en dag i framtiden då tekniken hunnit 

ifatt dem och på så sätt kunna förlänga sina liv ytterligare. Åldrandet i sig 

och kroppens förgänglighet har återigen blivit en sjukdom som ska botas 

med hjälp av teknik och medicin (Olshansky & Carnes 2001). I en samtida 

reklam för en anti-rynkkräm spänner modellen en pilbåge och säger att hon 

har bestämt sig: hon ‖för krig mot åldrandet‖. Anti-rynkkrämen är hennes 

vapen mot den naturliga förgängligheten och tiden. Försäljningen av anti-

rynkkrämer har också ökat dramatiskt under de senaste åren och för ett 

lyckat resultat föreslås att man börjar med dessa krämer redan i 20-

årsåldern. Andra behandlingar som blivit allt vanligare även bland gemene 
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man är laserbehandlingar och botoxinjektioner. På grund av alla tekniska 

och medicinska hjälpmedel som existerar i vår samtid framstår åldrandet 

och livets förlängning som i allt större utsträckning avhängigt individen. 

Det är individens ansvar att ta till sig och dra nytta av de framsteg som 

gjorts på området genom att gå på hormonbehandlingar, frysa in spermier 

för framtida användning och så vidare. Uttrycket manufactured time kan an-

vändas för att beskriva den extra tid som adderas till livet med hjälp av 

interventioner i form av medicin och teknik men även i form av motion 

och dieter (Olshansky & Carnes 2001). Det är en kontrollerad och styrd tid, 

vilket föranleder mig att fundera över om det inte är så att man till och med 

skulle kunna prata om manufactured Life spans?  Om vi redan från barndomen 

ska planera våra liv för att kunna leva så länge som möjligt handlar det ju 

inte om en begränsad kontroll av tid utan snarare om kontroll av hela livs-

lopp.  

Så vad säger all denna information oss om livet och om människan? Ja, dels 

visar den på människans stora rädsla för döden och vad som kommer där-

efter, men dessutom avslöjar den en allt större strävan efter perfektion och 

livet som en karriärbana som tog sin början redan i 1700-talets borgerlighet. 

Strävan efter att skapa det perfekta livet, den perfekta människan och det 

perfekta livsloppet, det är vad som lyser igenom i dessa texter (Andersson 

2007). I dagens råd formuleras dock inte längre framtiden som en väg mot 

undergången, istället belyses de möjligheter som väntar vid framtidens hori-

sont, samtidigt finns ett moment av osäkerhet i framtiden. Vi vet inte i dag 

vad framtiden har att erbjuda oss i morgon så vi måste delta aktivt som 

medborgare för att formulera den nya framtiden såsom vi vill uppleva den.  

I de äldre handböckerna förs argumentationen om livets förlängning utifrån 

föreställningarna om en predestinerad livslängd som inte uppnåddes i för-

fattarens samtid. Budskapet var att det inte i första hand var en fråga om att 

förlänga livet utan bättre uttryckt att låta bli att förkorta det. I jämförelse 

med samtida handböcker framstår det som att det i dag är större emfas på 

viljan att leva längre än att uppnå en predestinerad livslängd. I dagens 

handböcker förs inte diskussionen om livslängd på samma sätt om givna 

gränser eller något som vi har uppnått en gång i tiden men nu blivit för 
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degenererade för att leva upp till. I dag handlar diskussionen om möjlighe-

ter. Om det finns en sannolikhet att vi kan förlänga livet borde vi då inte 

försöka? Hur långt är det möjligt att sträcka livet? Vad är sannolikheten att 

vi kan leva 150 år eller 250 år eller kanske till och med i evighet?  

Livets förgänglighet är påtagligt närvarande i nutidsmänniskans vardag men 

inte som något positivt som gör att man ‖lever mer‖ utan snarare som ett 

hot som måste besegras och övervinnas med hjälp av träning, diet, medicin 

och teknik. Förmodligen har Marcus Birro rätt i sin iakttagelse att det är 

alltför många blöta regnrockar som varje morgon deprimeras av att läsa 

‖Tänk på döden‖ ovanför kyrkogården i Svingeln på vägen till jobbet. 

Människor för vilka de bevingade orden blir en stressfaktor och påminnelse 

om tidens knapphet eller vardagens krav om hälsa och ungdom. Marcus 

Birro valde istället an annan tolkning och accepterade det förgängliga som 

en del av vardagen. I förhållande till handböckerna och råden om livets 

förlängande innebär det en revidering av rådande värderingar. Istället för att 

jaga den eviga ungdomen och leva i tanken att ‖gör jag rätt nu blir jag lyck-

lig sedan‖ och därmed kanske gå miste om glädjen i livet så skulle kroppens 

åldrande betraktas som en del av det naturliga livsloppet. ‖Kom ihåg att du 

är dödlig så att du inte glömmer att leva‖ vilket för oss tillbaks till citatet 

från filmen Den bästa sommaren: ‖Passa på att skratta nu för man vet aldrig 

när det blir roligt nästa gång‖.  
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I ett annat perspektiv 

 

Catharina Nord 

 

Varje människa har en kärna av jag inom sig. De flesta kan nog känna att 

jag var jag för tio, tjugo och fyrtio år sedan. En liten flicka, en ung man. I 

det omvända perspektivet, om tio år, kan jag föreställa mig att jag sannolikt 

kommer att uppleva samma förtätning inom mig som jag kallar jag. Men i 

ett perspektiv på tjugo år, för att inte tala om trettio, fyrtio år börjar känslan 

av mitt jag upplösas i abstrakt åldrande. Det behöver inte bero på vår tids 

fixering vid ungdomlighet att detta bereder en svårigheter. Livets mening är 

helt enkelt att leva. Att föreställa sig att man närmar sig sitt eget slut låter 

sig inte göras utan motstånd. Man kan nog sluta sig till att en gammal män-

niska är, liksom jag som är yngre, alla sina åldrar. Men inte för att trösta 

mig. För en gammal människa är framförallt gammal. Och det kommer jag 

också att bli om jag har tur. 

Jag vill berätta om och tolka två kvinnor som var gamla redan när jag mötte 

dem de första tio, tjugo åren i mitt liv, regelbundet, då och då. ‖Hermeneu-

tikens uppgift grundar sig på en polaritet av förtrogenhet och främ-

lingskap‖, sammanfattar Gadamer i Sanning och metod (1997, s. 142). De två 

kvinnorna finns kvar i mitt minne som fragment, min mors berättelser, 

reflekterade och oreflekterade erfarenheter. Jag är förtrogen med dem men 

också en främling inför båda. Detta är min förförståelse som barnbarn. Jag 

är förlåten av Gadamer för de vaga utgångspunkterna. Den hermeneutiska 

situationen står man mitt i, den kan aldrig klargöras. Min horisont är bar-

nets och grumlas av min omogna blick som såg en mormor som älskade 

sina barnbarn och en farmor som knappt ens talade med oss. En del av 

mina minnen har återkommit i en hermeneutisk cirkularitet under åren som 

gått, förändrats och förändrats igen. ‖Horisonten är‖, menar Gadamer,  

‖...något som vi vandrar in i och som vandrar vidare i oss‖ (s. 152). Det är 

mer än trettio år sedan mormor och farmor dog. Gadamer råder oss att inte 
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nedslås av ett avsevärt tidsavstånd. Tvärtom, han menar att det öppnar 

fruktbara möjligheter för förståelse. Han skriver uppmuntrande att ‖Först 

med tidsavståndet kommer sakens verkliga innebörd till fullt uttryck‖ (s. 

145). Jag utgår därför från att ett återbesök i mina minnen efter många, 

långa år ger nya möjligheter till att se i ett annat ljus, att se en annans ljus. 

När det var dags för morfar att dö så hjälpte mormor honom att klä 

på sig på morgonen. Det var inget märkvärdigt med det. Det hade 

hon gjort under en tid eftersom han hade blivit allt skraltigare. Hon 

såg ner över åkern varje dag när han kom tillbaka från postlådan, 

långsamt uppför backen som om fotsulorna gjorde ont i skorna, 

långsammare än förra veckan. Den morgonen när mormor förstod 

hur det var fatt tvättade hon och rakade honom och satte på honom 

ren skjorta. Sen tackade hon honom för deras liv tillsammans. Taxin 

hon ringde efter tog honom till Vindelns sjukstuga. Ensam. Hon såg 

honom aldrig mer. Det är möjligt att hon inte orkade hålla en döen-

de älskad i famnen. Särskilt inte i en taxi. 

Mamma sökte som vuxen upp graven där hennes storebror låg. Hon 

hade svårt att hitta den. Den hade ett enkelt träkors och högt gräs. 

Ingen hade någonsin ägnat den någon omsorg. Mormor besökte den 

aldrig. Evert var tolv när han dog i hjärnhinneinflammation i taxin 

till sjukhuset i Umeå en vinternatt 1937. ‖Stanna bilen‖, hade mor-

mor bett taxichauffören. ‖Liemannen sitter där bak.‖ Där dog Evert 

mitt i natten i hennes armar i baksätet på en bil.  

Min mormor hade mage som hoppade under förklädet när hon 

skrattade och det gjorde hon ofta. Hon lät oss barnbarn klättra på 

henne där hon satt i gungstolen och dra bort långa, krulliga hårstrån 

som växte på hennes haka. Det gjorde ont, hon ryckte till och grima-

serade, men hon lät oss. Och vi skrattade. Jag såg aldrig någonsin 

hårdheten och bitterheten efter Evert som min mor berättade om. 

Hur hon brutalt kunde fråga en nybliven mamma som stolt visade 

upp sitt barn hur det skulle kännas att förlora ‖lillonga-denna‖. För 

oss var hon bara mormor, med O‘Boy, som hon inte kunde uttala, 

tunnbröd och pitepalt, med sin generositet och sitt skratt. Den enda 
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ärligheten vi fick känna av var när hon sa att ‖det ger så roligt når ni 

kjem, och, hovaligen så skönt når ni åk!‖ Jag tror vi hade någon slags 

förståelse för det. Hon och morfar levde under det man kallar små 

förhållanden i sin stuga så långt från kommersialism det går att 

komma. Men, hon köpte sitt livs första par långbyxor efter att mor-

far dött.  

På våren det året som farmor skulle dö köpte hon ny kappa och hatt. 

Hon var 89 år. Hon var nästan blind de sista tio åren. Jag gick så 

nära henne som jag vågade där hon satt på pinnstolen i köket för jag 

ville se om jag kunde se blindheten i de grumliga ögonen. Jag var lite 

rädd för den tysta, oseende kvinnan. Hon hade förklädet knutet un-

der de kopiösa brösten, precis som mormor. Men hennes mage 

hoppade aldrig. Jag minns inte att hon skrattade en enda gång, eller 

ens ett leende. Hon var i det närmaste helt ointresserad av oss barn-

barn, åtminstone sett från min horisont. Men hon hade bröstkara-

meller som hon bjöd mig på och en lång, grå fläta som hon släppte 

ut längs ryggen när hon sov över hos oss i stan.  

Hon och farfar var födda på 1880-talet. När jag kom 1956 så var hon 

gammal nog att vara farmorsmor. Hon var drygt trettio och nybliven 

mor för andra gången när första världskriget bröt ut. Henne make 

var en av de få som hade kommit tillbaka efter några år i USA. Han 

hade arbetat ihop en ansenlig summa pengar som han köpte gården 

för. Själv hade hon under de åren när han var borta arbetat i Malmö 

som sällskapsdam åt ‖den fina fruen‖. Hon hade gått på teater (vis-

serligen tredje raden, medan fruen satt på parkett, men ändå) och 

rört sig i bättre kretsar. Hon gick aldrig ut i lagår‘n och mjölkade ef-

ter det. De hade piga trots att det var ett småbruk med fem kor. 

Farmor skötte hushållet. Hon bakade bröd i den stora vedeldade ug-

nen över spisen, högvis med bröd varje gång, som hon torkade av 

med disktrasan när de kom ut ur ugnen. De var kompakta och sma-

kade kraftigt råg. Ska man få ett sånt bröd idag måste man baka det 

själv: 
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Surdeg. 

vatten och salt. 

mjöl, mest råg. 

Rör ihop och låt jäsa. 

Knåda degen, sätt till mer mjöl om det behövs.  

Det ska kännas som en barnrumpa när det är bra.  

Forma till runda kakor. Låt jäsa. Grädda på låg värme.  

Länge. 

Jag ser farmor på långt avstånd, så som hon måste ha sett oss, som i 

en felvänd kikare, med mer än ett halvsekels distans. Kanske hade 

hon glömt hur små barn var. Kanske inte. Strax innan hon skulle dö 

sa hon: ‖Hu ska det gau fö de smau pajkarna nä ja döe?‖ Pappa hade 

inte bott hemma på sisådär fyrtio år och farbror Harry hade ensam 

drivit gården efter farfars död ett tiotal år före. Men hon oroade sig 

för pojkarna. De små. 

Hon syns på gulnade foton. Hon har tjockt, uppsatt hår och blus 

med höghalsad krage och stråveck. Fotsid kjol. Liten och vacker. En 

kvinna man kommer tillbaka från USA för.  

Mormor står bredbent i gräset ensam på fotot vid lagårdsväggen. 

Timret bakom är rödslammat. Hon har förkläde, städrock i blågröna 

blommönster och det gråa håret hålls på plats av många hårnålar och 

nät. Hon är allvarlig. Det är ett Kodak Instamatic-kort från 1970-

talet. Om jag tittar noga efter ser jag att hon håller en liten pojke i 

handen. 

Jag var en flicka som hade en snäll mormor och en inte så snäll farmor. 

Med mitt vuxna perspektiv ser jag naturligtvis annorlunda på dem. Kanske 

präglades mormors kärlek till barnbarnen av förlusten av ett annat barn 

långt tidigare. Kanske berodde farmors ointresse helt enkelt att hon var så 

väldigt gammal. Men det är mer än så enligt Gadamer. Jag betraktar inte 

bara de två kvinnorna härifrån utan deras historier blir min historia. Gada-

mer skriver att ‖Samtidens horisont kräver sålunda det förflutna för att 

bildas‖ (s. 154). Det finns inget då och nu, utan ‖istället inordnas det för-

gångna i den egna horisonten som samtiden öppnar för förståelse‖ (s. 154). 
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Jag ser de två annorlunda därför att deras historier har gjort mig annorlun-

da. Kanske lärde mig mormor något om förlust. Kanske lärde mig farmor 

något om att bli gammal. 
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