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Förord 
 
Måhända är en av anledningarna till att jag skrivit en avhandling på temat 
”gammfolket” och ålderism följande. Under min skolgång i årskurserna 1-6 bad 
vi ofta bönen ”Fader vår” som avslutning på morgonsamlingen. Under sex års 
tid bad jag ”… fräls oss ifrån ungdom …” och det var först långt senare jag fick 
kläm på att det var ifrån ”ondo” vi skulle frälsas. Detta är mitt första minne av 
hur vi lär oss något om ålder i livet eller om det som Sofia Karlsson sjunger i 
sången ”Stjärnor över Asahikawa”: ”det är så mycket som vi tror vi är, men 
som vi bara fått, av någonting gammalt, som vi tror är vårt, men det måste 
finnas ett annat sätt att leva än det jag lärt mig”. 

Jag ska kort fortsätta på det rubricerade temat ”gammfolket” och berätta om 
en händelse jag fått vara med om och som jag tycker fångar in vad den här 
avhandlingen ska handla om på ett belysande sätt. Händelsen är även delvis en 
orsak till att avhandlingen fått denna titel. I maj år 2008 är jag på väg mot Oslo 
där jag ska presentera ett av mina alster på en nordisk konferens. Jag intar min 
onyttiga snabbmatslunch på en hamburgerrestaurang på Arlanda i Stockholm. 
Bredvid mig sitter en man som enligt min bedömning är något yngre än mig 
själv och även han intar en snabb lunch. Han läser samtidigt den färskaste ver-
sionen av en välkänd dagstidning. När han läst den klart frågar han mig om-
tänksamt och artigt om jag vill läsa tidningen. Jag avböjer vänligt med hänvis-
ning till att jag redan har läst den. Jungmannen uttrycker då: ”ja, gammfolket hinn 
allti före”. Med detta avser han att ”gammfolket” alltid hinner läsa dagens tidning 
innan han själv hunnit läsa den. Plötsligt sitter jag där och är en del av ”gamm-
folket”. Jag känner mig lite småchockad och inledningsvis får det mig faktiskt 
att känna mig rätt illa till mods. Nu hade jag tack vare mannens dialekt fått en 
föraning om att han kommer från Norrbottens eller Västerbottens inland och 
att ”gammfolket” i dessa regioner huvudsakligen används i en positiv bemärkel-
se. Jag pustade ut när jag insåg att det han sa nog var ämnat i ganska positiv 
bemärkelse. Nog så intressant är att jag inte skulle ha tyckt om att bli tilldelad 
en identitet som en del av ”gammfolket” på det där andra sättet. Vad är det 
som fick mig att initialt känna mig illa till mods och vad är det som gjorde att 
jag ganska snabbt ändrade mitt sätt att förhålla mig till det han sa? Det ska jag 
avhandla, men först vill jag rikta erkännanden till personer och finansiärer som 
varit viktiga i arbetsprocessen.  

Inledningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till mina handledare, pro-
fessor Stina Johansson och docent Hildur Kalman. Jag hade inte lyckats fram-
bringa det jag vill utan era intellektuella synpunkter. Vi har haft ett mycket nära 
och fruktbart samarbete som jag värdesätter och uppskattar storligen. Ert enga-
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gemang och er kompetens är något jag står ödmjuk inför; Tack ska ni ha, som 
vi brukar säga på finlandssvenska. 

En annan forskare som varit nära involverad i avhandlingsarbetet är Marie-
Louise Snellman. Tack för all den läsning du företagit av olika manus och för 
de diskussioner vi haft om speciellt krångliga spörsmål. Tack för initieringen av 
arbetet med livsberättelserna, där du även deltagit i materialinsamlingen, det är 
trots allt med utgångspunkt i dessa som öppenheten inför den problematik jag 
studerar i avhandlingen härstammar. Jag vill även speciellt uttrycka min tack-
samhet till professor Gunborg Jakobsson (även handledare i den första delstu-
dien), som självuppoffrande stöttat, uppmuntrat och bekräftat det arbete jag 
har genomfört ända sedan grundutbildningstiden; tack Gunborg. Professor 
Lars Andersson vill jag tacka för konstruktiva och värdefulla synpunkter vid 
slutseminariet. 

Tack till seminariedeltagare som visat intresse och aktivt medverkat med 
värdefulla synpunkter i synnerhet vad gäller avhandlingens andra delstudie. För 
den goda gemenskapen och givande pratstunder vill jag även rikta ett tack till 
Joakim Isaksson (även för visat intresse för och arbete med GERDA-studien), 
Maria Sjölund, Pierre Engström, Petra Ahnlund, Katarina Andersson (som 
även korrekturläst slutmanus), Kajsa Svanevie, Sara Lilliehorn, Tony Pellfolk, 
Owe Grape och Anders Lindström. Björn Rasmusson, prima squashdueller vi 
har haft. Tack till vänner och bekanta som visat sitt stöd under arbetsprocessen. 

Ett stort hjärtligt tack till informanter och respondenter för att ni har delat 
med er av era mångskiftande och intressanta livserfarenheter och för att ni tog 
er tid att fylla i den mycket omfattande GERDA-enkäten. Naturligtvis hade 
inget av det jag har skrivit varit möjligt utan ert hängivna och aktiva deltagande. 
Ett stort tack till er alla. 

Det finns en rad finansiärer som förtjänar ett stort tack för att ha möjliggjort 
olika delar av avhandlingsarbetet; allt från arbetstid till presentationer vid inter-
nationella konferenser. Tack till Wallenberg Stiftelsen, Länsförsäkringar Väster-
botten Jubileumsfond, Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond, Waldemar 
von Frenckell Stiftelse (Nordea Private Wealth Management), Professor Jan 
Magnus Jansson Fond (Samfundet Folkhälsan) och Stiftelsen vid Österbottens 
Högskola. Det gränsöverskridande samarbetsprojektet GERDA och dess fi-
nansiärer vill jag dels tacka för den finansiering som respektive part bidragit 
med, dels för det mycket goda och för min del ytterst fruktbara samarbetet. 
Tack till Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia programmet 
(2000-2006), Bothnia-Atlantica programmet (2007-2013) 
“Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav” (båda 
programmen finansieras av Europeiska Unionen och Europeis-
ka Regionala Utvecklingsfonden), Österbottens Förbund, Umeå Kommun, 
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Länsstyrelsen Västerbotten, Äldrecentrum Västerbotten, Umeå universitet, 
Yrkeshögskolan NOVIA, Vaasa Universitet och Åbo Akademi i Vasa. 

Slutligen vill jag uttrycka stor tacksamhet till de personer som för min del är 
de i särklass viktigaste för att överhuvudtaget ha uppbringat kraften att slutföra 
avhandlingsarbetet; Marie-Louise, Tindra och Nellie. I skrivande stund sitter jag 
tårögd och tänker att det inte alla gånger har varit så riktigt lätt med tanke på 
allt det vi har fått gå igenom. De är goda erfarenheter och jag är outgrundligt 
tacksam för att vi har införlivat dessa tillsammans. Tack mina fina vänner! 
 
 
 
Fredrik Snellman 
Umeå den 24 april 2009 
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Kapi te l  1.  Introduktion 
 
 

1.1 En historia om människor och ålder 
Den här avhandlingen behandlar en avgränsad historia om människor och ålder 
under förhandling. Verkligheten som historien avbildar kommer nog aldrig låta 
sig berättas i sin helhet för att den är synnerligen vidsträckt. I det här samman-
hanget har den i alla fall sin kronologiska början år 1923 när den förste av per-
sonerna som berättat något om historien föds. Några år efter första världskri-
gets slut. Historien handlar om hur människor lever sina liv och hur det relate-
ras till synsätt som har att göra med ålder. Historien handlar också som jag 
antyder i förordet om mig själv (se sidan 7). På grund av det akademiska skri-
vandets regler har jag så gott jag förmått försökt ställa detta faktum åt sidan. 
Historien handlar om att när jag skriver om ”gammfolket” så skriver jag inte 
bara, utan jag gör något. Ordet har någon slags vidare betydelse, vilket jag är 
medveten om och därför väljer att använda för att utmana och problematisera. 
Historien handlar om hur ”gammfolket” görs. Historien handlar om hur vi alla 
lär oss någonting som anknyter till ålder. Inledningsvis ska historieberättarna 
Caroline, Bernice och Stig berätta något om ”gammfolket”.  
 

Caro lin e:   ja men man tycker sig ju inte vara det, man känner sig ju yngre, än 
vad man är 

Berni c e :  ja och jag brukar också skoja liksom gammfolket, jo men ibland 
finns det dom som, vad menar du med det 

Caro lin e:   hmm 
St ig :  [skrattar] 
Berni c e :  men inte vet jag, man behöver ju inte mena något negativt för det i 

alla fall, men det finns många som inte tycker om när man använder 
dom orden, jag kallar ju mig själv jag tillhör ju också gammfolket, 
men inte vet jag om jag, tar det så himla negativt 

Caro lin e:   nä 
 
Kalle, Berit och Nils berättar om en annan del av historien, men inte direkt om 
”gammfolket”. Ändå ger de en berättande bild av vem den här historien också 
handlar om. De berättar om en grupp människor som flera av dem inte anser 
sig vara en del av. Men det finns också en intressant bestämdhet som ifrågasät-
ter riktigheten i det som berättas om historien. 
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Ni ls :  men hör ni dom här som är, det finns ju en del som är väldigt pessi-
mistiska, och det är väldigt lågmält 

Ber i t :   gör de’ det [bestämt frågande] 
Ni ls :  jo 
Kal le :  hmm 
Ni ls :  men har vi inte valt bort dom 
Kal le :  det kan 
Ni ls :  är det inte så att man, alltså jag undrar om man inte väljer bort 

alltså, dom som blir kvar i den här inre kretsen, det är dom som är 
ungefär som jag själv som tycker det är kul, som tycker det är som, 
som fortfarande är nyfikna som tycker att livet är faktiskt rätt roligt 
alltså, för dom här som är så pessimistiska och klagar så förbannat 
dom blir ju så tråkiga, dom finns, dom finns 

Kal le :  ja 
 
Vad är det som får oss människor att förhålla oss till andra människor och oss 
själva på det sätt som informanterna ovan gör? 
 

1.2 Debatten om ålderism och vem fenomenet berör 
 

Den of fen t li ga debat t en  om ålderi sm 
Det sociala fenomenet ålderism relaterar till en komplex verklighet i samhället. 
Detta har föranlett att fenomenet har en något kontroversiell ställning i forsk-
ningen och även i den offentliga debatten i den mån den förekommer. I den 
sparsamma offentliga (politiska) mediadebatten om ålderism som finns i Sveri-
ge har till exempel två riksdagsledamöter och en partisekreterare i samma artikel 
i Söderhamnskuriren (2008-07-17) debatterat fenomenet ålderism. De skriver 
bland annat att: ”’ålderism’ är ett begrepp som beskriver negativa attityder eller 
diskriminering utifrån en människas ålder. Den trista sanningen är att Sverige 
lider svårt av ålderism och att äldres erfarenheter ofta ställs åt sidan”. När ordet 
ålderism används i den offentliga debatten görs det ofta med utgångspunkten 
att det är något som per definition är negativt och som bör motarbetas. Ofta 
förknippas även ålderism med gruppen ”äldre”. Under år 2004 blossade en 
intressant debatt upp i tidskriften Äldre i Centrum där temat ålderism med ut-
gångspunkt i den parlamentariska Äldreberedningen SENIOR 2005 (SOU 
2002) debatterades (Odén 2004a; 2004b; 2004c; Tornstam 2004; Andersson 
2004; Alexandersson 2004; Olson 2004; Ytterberg 2004; Edebalk & Eliasson 
Lappalainen 2004). Av den här debatten framgår att det råder viss oenighet om 
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i vilken omfattning ålderism existerar i samhället och om fenomenet överhu-
vudtaget existerar. Argumentationen förefaller avhängig av hur man defini-
tionsmässigt förhåller sig till begreppet ålderism. Det förefaller saknas en 
gemensam utgångspunkt för vilka alternativa innebörder begreppet ålderism 
kan ges. Om ålderism förkommer i viss mån i debatten i Sverige så är använd-
ningen näst intill obefintlig i Finland. Samtliga delstudier i denna avhandling 
inkluderar individer i Finland som förhåller sig till ålderism, i termer av ålders-
relaterad särbehandling.  
 

Åldersdi skriminering och ålderi sm 
Lagstiftning om åldersdiskriminering inom den Europeiska Unionen och de 
olika medlemsstaterna är för närvarande aktuell. Inom EU formulerades ett 
direktiv om likabehandling (Council Directive 2000/78/EC) för snart tio år 
sedan. I direktivet framgår bland annat att: ”därför bör all direkt eller indirekt 
diskriminering på grund av /…/ ålder /…/ förbjudas i hela gemenskapen”. I 
direktivet kopplas även diskriminering på grund av ålder till ”det sociala skyd-
det”, ”höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten och ”social sammanhåll-
ning och solidaritet”. Direktivet har lett till någon form av lagstiftning mot 
åldersdiskriminering i de olika medlemsstaterna. Målet med direktivet var att 
alla Europas länder skulle ha infört lagstiftning mot åldersdiskriminering år 
2006.  

Lagstiftningssammanhanget i Sverige har fått anstånd med införandet för att 
hinna formulera undantag i lagen. Från den första januari 2009 har dock 
diskrimineringslagen (2008:567) trätt i kraft. Diskrimineringsgrunderna, som 
tidigare fanns uttalade i olika lagar, finns nu samtliga uttalade i diskriminerings-
lagen. Lagen har numera som ändamål att motverka diskriminering på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Vad gäller 
de nämnda undantagen så framgår det till exempel av lagens §13 och §14 att 
”förbuden gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder”. Detta 
gäller inom områdena hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringssy-
stemet, arbetslöshetsförsäkring och studiestödet. Huruvida lagstiftningen fort-
farande tillåter diskriminering på grund av ålder torde därmed vara öppet för 
tolkningar. 

Fenomenet ålderism är i ett avseende intressant med tanke på den nya lag-
stiftningen om åldersdiskriminering som införts. Debatten om ålderism och 
åldersdiskriminering, har ägt rum skilt från varandra. Lagstiftningen om ålders-
diskriminering har fått förhållandevis mycket uppmärksamhet medan ålderism 
som ett genomgripande samhällsfenomen uppmärksammats i betydligt mindre 
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utsträckning. Åldersdiskrimineringen har till stora delar handlat om lagstiftning 
på arbetsmarknadsområdet. Carrigan och Szmigin (2000) menar att ålderism 
har haft mycket låg prioritet i lagstiftningssammanhang i hela världen. Duncan 
och Loretto (2004) argumenterar med fog för att det finns problem med att 
lagstifta mot ålderism. Enligt min uppfattning är det världsfrånvänt och orealis-
tiskt att resonera om lagstiftning om ålderism. Mer forskning och en avsevärt 
livligare offentlig debatt om fenomenet som socialiseras och i vilket åldersdis-
kriminering uppstår är emellertid önskvärd och realistisk. Det finns studier som 
använder begreppet ålderism inom arbetsmarknadsområdet. Ett sådant exem-
pel är Bradley (2007) som menar att ålderism definierar de övre åldersgränserna 
för avlönat arbete. Den offentliga debatten som inkluderar ålderismens andra 
röster än politikers och forskares saknas. 

Denna avhandling handlar trots allt inte om åldersdiskriminering i den lag-
stiftande bemärkelsen, även om det finns många intressanta beröringspunkter. 
Det kan sägas att avhandlingen rör sig i landet där lagstiftningen om förbud 
mot diskriminering på grund av ålder överhuvudtaget inte går att tillämpa, men 
där ålder de facto ändå har en mycket central roll i många människors liv. 
 

Vem handlar avhandlingens  ålderi sm om? 
Vem är det som fenomenet ålderism handlar om eller berör inom ramen för 
denna avhandling? I och med det faktum att det är pensionerade individer i 
åldern 60 år och uppåt som har fått och tagit tillfälle att uttala sig kring den här 
problematiken i de olika studierna så föreligger en risk för att resultaten uppfat-
tas som en slags unik egenskap, specifik för denna ”grupp” av människor. Den 
intertextuella effekten, det vill säga sådan retorik och användning av ord som 
följer med i användningen av andras referenser, är något som också kommer att 
späda på intrycket av att ålderism handlar om en viss grupp människor. Som ett 
exempel kan ordet ”äldre” nämnas. Detta är ett ord som används mycket ofta 
inom forskningen och i vardagligt tal. Det är i det närmaste omöjligt att förhålla 
sig till tidigare forskning eller vardagliga sätt att relatera till en viss problematik 
utan att använda etablerade termer och kategoriseringar. 

Jag förmår dock inte nog betona att orsaken till att just dessa informanter är 
de som valts att delta i studierna är att de har den längsta levda erfarenheten av 
att socialiseras i ålder. De har mest kunskap om ålderism i och med att de har 
levt den längst. Att använda denna rika källa av information genererar den mest 
diversifierade empirin. Att dessa aktörer och erfarenheter får komma till tals i 
ålderismfrågan gör att människors givna positioner vad gäller ålder i samhället 
generellt, inkluderat för aktörernas egen del, kan problematiseras. Det är endast 
dessa individer som är riktigt införstådda med vad det innebär att ha just den där 
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åldern eller att ha ålder överhuvudtaget. Visst har även barn och unga någon 
ålder, men de kan inte förmedla den på samma beskrivande sätt. Och individer 
som finns där mellan, som jag själv, reflekterar inte över att vi kan räknas som 
äldre eller att vi har ett åldrande.  

Fenomenet ålderism kan å ena sidan sägas vara ytterst trivialt, eftersom det 
är något vi alla känner. Å andra sidan kan det sägas vara kraftfullt socialiserande 
på ett sätt som påverkar allas vår vardag. För vissa individer påverkas vardagen 
betydligt mer av ålderism än för andra. Det är inte min avsikt i avhandlingen att 
identifiera vilka individer eller grupper som påverkas mer eller mindre av ålde-
rism än andra. Ålderism handlar om oss alla på många olika sätt. Ålderism 
handlar om oss som socialiserade och socialiserande individer. 
 

1.3 Övergripande syfte och frågeställningar 
I avsnitt 1.4 kommer övergripande inriktningar som forskningen om fenome-
net ålderism har kretsat kring att behandlas mer specifikt. I korthet kan sägas 
att tidigare studier huvudsakligen har varit inriktade på att närma sig ålderism i 
termer av ideologi eller att identifiera ålderismens grundläggande beståndsdelar 
eller att klarlägga vilka konkreta uttryck ålderism tar sig i samhället. Frågor som i 
betydligt mindre utsträckning har fokuserats inom forskningsfältet är synen på 
ålderism som individers aktiva och medskapande process. Vad gäller de två 
förstnämnda forskningsinriktningarna så är frågan om hur individer förhåller 
sig i det vardagliga livet, förhållandevis dold. Det här är ett område inom vilket 
vi troligen har mer kunskap att hämta om ålderism förutsatt att vi kan beakta 
det som människor i sitt vardagliga liv vet om ålder och dess konstitutiva kraft 
för livets utformning.  

En bredare dimension av ålderism, som inte finns explicit uttalad i etablera-
de definitioner av ålderism skulle kunna kallas processuell eller socialiserande 
ålderism. När ålderismen beskrivs på detta sätt finns mänskliga processer som 
är kärnan eller själva kittet i problematiken och som utgör grunden för att och 
hur ålderism görs. Det finns ett dialektiskt förhållande mellan dessa beståndsde-
lar i vilken de enskilda delarna inte kan definieras utan att beskrivas i förhållan-
de till något annat. Något som gör att relationen mellan delarna är viktigare än 
beståndsdelarna i sig själva. Laclau skriver till exempel att ”something is what it 
is only through its differential relations to something else” (2005, 68). Den 
processuella ålderismen är något som inte enkelt låter sig beskrivas. Det är ut-
manande att med hjälp av skriven text och även talat språk att fånga dess aktiva 
och socialiserande karaktär. Ålderism ligger oss alla mycket nära i vardagen, 
vilket gör fenomenet utmanande att bedriva forskning om. En av de största 
utmaningarna i avhandlingsarbetet är hur forskning kan närma människors 
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erfarenheter av ålderism givet att fenomenet finns påtagligt men omedvetet 
nära i vardagen 

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera äldre männi-
skors åldersrelaterade livserfarenheter och att problematisera ålderism som ett 
analytiskt begrepp i förhållande till detta för att öppna för en mer dynamisk 
förståelse av fenomenet ålderism i vardagen. 
 

• Hur förhåller sig äldre individer till ”ålder” i livet och i sammanhang 
där ställningstaganden görs relaterat till ålderskoder och hur kommer 
detta till uttryck? 

• Vad kan sammantaget sägas ligga till grund för de erfarenheter äldre 
människor har av ålderism? 

• Vilken övergripande bild av ålderism och ålderskodning synliggörs när 
fenomenet studeras med hjälp av flera olika empiriinsamlings- och ana-
lysmetoder? 

 
I följande avsnitt presenteras en forskningsöversikt av det som jag anser vara 
centrala studier inom området. Min uppfattning är att det finns ett glapp mellan 
det hegemoniska sättet att definiera ålderism som stereotypier, fördomar, (kan-
ske speciellt) diskriminering och mellan det som alla människor upplever och 
gör med avseende på ålder i sitt vardagliga liv (se även Krekula 2009; Hagestad 
& Uhlenberg 2005). En lucka i forskningen som handlar om ett område där 
”ålder” gör och görs i vardagen.  
 

1.4 Ålderismbegreppets definitioner och forskningsfält 
Ålderism är ett fenomen som forskningen har försökt fånga på många olika 
sätt. Forskning om ålderism är något som har bedrivits inom många akademis-
ka discipliner. Det kan också tänkas vara en av anledningarna till att det finns så 
många olika sätt att försöka fånga, tolka och förhålla sig till fenomenet inom 
forskningen. Med hjälp av en grundläggande struktur utgående från antaganden 
om vad ålderism är och vad den gör redogörs i detta avsnitt den tidigare forsk-
ning som fokuserat fenomenet ålderism på varierande sätt 

Att framställa ålderismforskningen enligt denna uppdelning är ett första steg 
att strukturera forskningsfältet och belysa fenomenet ålderism som en pågående 
och dynamisk process. Ålderismfenomenet har med andra ord fokuserats på 
olika övergripande, men dock inte varandra exkluderande sätt. Det finns alter-
nativa sätt att förhålla sig inom var och en av de tre områden som presenteras. 
Det är heller inte så att tidigare forskning eller definitioner av ålderismfenome-
net entydigt kan placeras inom ramen för ett av de presenterade områdena. Det 
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finns i de allra flesta fall överlappande aspekter. Presentationen av tidigare 
forskning inom de tre områdena är inte heller helt uttömmande, utan skall upp-
fattas som exemplifierande.  

Inom den befintliga forskningen har tre övergripande områden identifierats. 
Huvudsakligt fokus inom forskningen har lagts på a) ålderism som ideologi, b) 
ålderism som dekonstruerbar ”ideologi” och c) ålderism som konsekvenser i 
det vardagliga livet. I det följande beskriver jag kort innehållet i vart och ett av 
de tre områdena och väljer även att ytligt dryfta begränsningar med de olika 
förhållningssätten.  
 

Fokus på ålderi sm som ideo logi  
Ålderism har för det första studerats med utgångspunkten att det är en form av 
ideologi i samhället; en ideologisk värdegrund som vi människor förhåller oss 
till. Laws är en av forskarna som förhåller sig till ålderism och ideologi. 
 

Ageism is an ideology that ascribes certain attributes and abilities to people, young or 
old, simply because of their age (1993, 673). 

 
Enligt Giddens är ideologi ”gemensamma ideér och åsikter som fyller funktio-
nen att legitimera eller rättfärdiga dominerande gruppers intressen” (2003, 557). 
Sättet att närma sig begreppet identifieras genom att tyngdpunkten inte ligger 
på hur vi människor agerar när vi gör ålderism. Tyngdpunkten inom denna an-
sats ligger i stället på att analytiskt beskriva vad ålderism som generellt samhälls-
fenomen är. Bytheway är en av forskarna som beskriver ålderism i liknande 
termer som Giddens sätt att förhålla sig till ideologi. Både Giddens och Bythe-
way bygger på ideologi i förhållande till dominanta grupper i samhället. Bythe-
way skriver att: 
 

… an ideology is a coherent set of shared ideas and beliefs that constitute a particular 
justification of the interests of dominant groups. It is in this sense that ageism is an 
ideology upon which dominant groups […] justify and sustain not just the inequalities 
between age groups but also the belief that these age groups exists and are different. 
(Bytheway 1995, 116). 

 
Även om jag i flera avseenden kan instämma i vad Bytheway skriver om ålde-
rism finns det en aspekt i hans beskrivning som jag inte fullt ut delar. Bytheway 
skriver också att ”ageism itself is an ideology, not a process” (ibid, 116). Ålde-
rism är enligt min uppfattning en process och det bottnar mot bakgrund av det 
Bytheway skriver om ålderism och ideologi i följande. Även om det är fullt 
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möjligt att som Bytheway tala om dominerande grupper, så anser jag att det i 
grunden inte kan sägas vara någon dominerande grupp i samhället som upp-
rätthåller ett speciellt sätt att vara. Ett alternativt sätt att närma sig frågan bör 
inbegripa individers identifieringsprocess i vilken identitet kontinuerligt kon-
strueras. Ålderism skulle då snarare handla om att individer identifierar eller 
inte identifierar sig med den dominerande gruppen och inte om något den do-
minerande gruppen gör. Det finns enligt min förståelse ingen identifierbar eller 
avgränsad dominerande grupp eller specifik åldersgrupp vad avser fenomenet 
ålderism. Vi är alla ”gruppen” under hela livet, utan att vi reflekterar över det i 
någon nämnvärd omfattning. 

Bodily (1994) är en av de forskare som antyder en åtskillnad mellan ålderism 
och åldersdiskriminering på ett sätt som kan förstås som att ålderism helt skiljer 
sig från något slags konkret handlande, medan åldersdiskriminering däremot 
bygger på handlande som exempelvis exkludering eller segregering. Han menar 
att: “the structure of ageism […] is independent of any particular benefits it 
might offer or damage it might cause” (ibid, 185). Bodilys beskrivning kan för-
stås som att han tillskriver ålderism någon slags “ren” ideologisk icke-
handlande karaktär. Men samtidigt finns det helt uppenbart konsekvenser i 
människors vardagliga liv. Trots att Bodily nämner ålderismens struktur gör han 
ingen ansats att försöka beskriva vad som kännetecknar denna struktur på an-
nat sätt än att uttala vad ålderism inte är.  

En generell begränsning med att förhålla sig till fenomenet ålderism i mer 
ideologiska termer är att konkreta yttringar eller konsekvenser i samhället ten-
derar att hamna i skymundan. Ålderismens process som görande riskerar då att 
framstå som klart sekundär och fenomenet ålderism framstår därmed som 
svårgripligt abstrakt.  
 

Fokus på ålderi sm som dekonstruerbar ”ideo logi” 
Ålderism har för det andra studerats genom dekonstruerande ansatser för att 
synliggöra olika delar av fenomenet. Utgångspunkten inom detta område är att 
ålderismfenomenet är möjligt att definitionsmässigt bryta isär för att åskådliggö-
ra dess ingående delar. Inom området har många av ålderismens dekonstrue-
rande definitioner uppkommit1 som uttalar sig om vad ålderism är. Det dekon-
struerande området har sina rötter i pionjären inom området, Robert Butler 
som i slutet av sextiotalet definierade ålderism som ”the systematic stereotyping 
of and discrimination against people because they are old” (1969, 243). Butler 
                                                
1 För alternativa definitioner se till exempel Andersson 2002, 2008; Bytheway 2005; Thompson 
2005; Spencer & Fredman 2003; Levy och Banaji 2002; SOU 2002; Bytheway & Johnson 1990; 
Schonfield 1982; Comfort 1977; Butler 1975. 
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var den första som myntade och definierade begreppet. En hel del spännande 
forskning har sedan dess baserats på Butlers initiala definition.  

Lars Andersson har i den svenska kontexten utarbetat en koncis och rätt ut-
tömmande genomgång av ålderismens kortfattade definitioner där han på ett 
klargörande sätt ställer upp centrala kriterier som använts av andra forskare i 
deras definitioner. Anderssons genomgång mynnar ut i en föreslagen definition 
av ålderism som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en 
människas ålder och som kan leda till diskriminering” (2008, 12). Detta kan 
även ses som en dekonstruerande definition som jämsides med Robert Butlers 
definition förefaller rimlig för att kortfattat beskriva vad fenomenet ålderism är.  

I avhandlingen stöder jag mig mot den alternativa definitionen av Laws 
(1993) som ter sig annorlunda än de definitioner av ålderism som inkluderar 
begreppet ”diskriminering”. Jag väljer dock att redovisa definitionerna av Butler 
och Andersson i detta avsnitt eftersom dylika definitioner (sådana som inklude-
rar begreppet diskriminering) förefaller vara de mest vedertagna sätten att defi-
niera ålderism. 
 
Ålderism och typerna, komponenterna, modellerna och typologierna 
Erdman Palmore har i dekonstruerande termer beskrivit fyra grundläggande 
typer av ålderism. Palmore menar att ålderism är något som består av negativa 
fördomar, negativ diskriminering, positiva fördomar och positiv diskriminering 
(1999). Palmore skriver även om känslor, attityder och stereotypier och att 
dessa antingen kan ha en personlig eller institutionell karaktär. Kite och Smith 
Wagner (2002) är forskare som på liknande sätt beskriver ålderism som bestå-
ende av affektiva, kognitiva och handlande komponenter. Den affektiva kom-
ponenten består av känslor vi människor har om äldre individer. Den kognitiva 
representerar övertygelser och stereotypa uppfattningar om äldre individer och 
den handlande komponenten representerar agerande eller ämnat agerande mot 
äldre individer. Levy & Banaji (2002) och Jost, Banaji & Nosek (2004) är fors-
kare som intresserar sig för omedvetna eller automatiska komponenter av fe-
nomenet ålderism (se även Levy 2005). 

Det finns även forskare som har framställt visuella modeller av ålderism el-
ler som kan förstås som en representation av ålderism. Thompson (2006), Wil-
kinson och Ferraro (2002), Palmore (1999), och Jönsson (2002) inspirerad av 
Hirdmans (1986, 1988) tankar om genussystemets logiker om särart och likhet 
är exempel på sådana. 

Lars Tornstam (2006) är en av forskarna som tagit sig an utmaningen att 
dekonstruera fenomenet ålderism. Tornstam föreslår att motsägelsefulla attity-
der till äldre individer kan delas in i en ”typologi av ålderism”. Typologin karak-
teriserar människor som att de a) tycker synd om men är positiva, b) inte fjäskar 
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för, c) är konsekvent negativa eller d) är konsekvent positiva till äldre männi-
skor. Typologin anges vara ett sätt att närma sig ålderismens grundläggande 
anatomi. De som tycker synd om men är positiva till äldre människor är indivi-
der som har negativa fördomar, men som trots det framstår som positiva till 
äldre människor. De som inte fjäskar för äldre människor har goda kunskaper 
om äldre människors verkliga förhållanden, men inga positiva attityder i övrigt. 
De konsekvent negativa individerna har negativa föreställningar om äldre män-
niskor generellt och negativ uppfattning om vilken roll äldre människor ska ha i 
samhället. De som är konsekvent positiva till äldre människor är förhållandevis 
välinformerade om äldre människors verklighet och de har även positiva attity-
der till äldre människors deltagande i samhället.  

Jag delar inte Tornstams beskrivning om att detta är en typologi av ålderism, 
om inte tonvikten läggs vid en. I den föreslagna typologin finns till exempel inga 
aktörer som i en process är mottagare av någon slags handling. Det som kan 
sägas om Tornstams bidrag är till exempel möjligheten att positiva fördomar 
kan leda till negativ diskriminering. Det vill säga att det exempelvis inte bara är 
negativ fördom som är anledningen till negativ diskriminering. Tornstam (2008) 
kan sägas ha antytt detta genom att i sitt resonemang om ”köttbergsålderism” i 
en mer populärvetenskaplig artikel i tidskriften Äldre i Centrum. Där diskuterar 
Tornstam om hur ”social ingenjörskonst” legitimerar nedskärningar i service 
för äldre människor baserat på generella positiva bilder av gruppen äldre. 
 
Ålderism och mätinstrument 
Inom detta område finns även forskning som utvecklat mätinstrument i syfte 
att mäta ålderism och som kan förstås som dekonstruerande ansatser. Tuckman 
och Lorge (1953) konstruerade på femtiotalet ett ”Old people questionaire”. 
Golde och Kogan (1959) konstruerade ett instrument för att mäta generella 
attityder mot äldre människor och Kogan (1961) byggde vidare på detta in-
strument en ”Old people scale”. Palmore (1998; 1988; 1977) har konstruerat 
flera versioner av det han kallar ”The facts on aging quiz”. Rosencranz och 
McNevin (1969) har konstruerat ”The aging semantic differential”. Fraboni, 
Saltstone och Hughes (1990) har konstruerat ”The Fraboni scale of ageism” 
och detta instrument har även validitetstestats av Rupp, Vodanovich och Credé 
(2005). Det finns även instrument som utvecklats för att mäta implicit ålderism 
och som används i datormiljö (Greenwald, McGhee & Schwartz 1998; Perdue 
& Gurtman 1990.  

En generell begränsning med de dekonstruerande ansatserna är att försöken 
tenderar att exkludera de mänskliga processer som fenomenet ålderism innefat-
tar då dessa ligger implicit i definitioner av vad ålderism är. Att explicit syn-
liggöra dessa processer, som är ålderismens görande, framstår som utmanande 
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då komponenter av fenomenet ska beskrivas. Ålderimens komponenter i sig 
tenderar att bli det mest iögonfallande och inte vad som händer mellan kompo-
nenterna. Som i fallet med Tornstams (2006) typologi så är handlande aktörer 
inte särskilt i fokus inom ramen för detta forskningsområde. 
 

Ålderi sm som konsekvenser i  de t vardagl i ga l i ve t .  
För det tredje har fenomenet ålderism studerats som en konkret yttring i sam-
hället. Sättet att närma sig fenomenet ålderism kännetecknas huvudsakligen av 
att det rör sig om någon slags konkret yttring. Ålderism i det vardagliga livet 
handlar om mer vardagsnära händelser som människor har lätt att identifiera 
som något beroende av ålder. Till exempel så menar Andersson (2002) att de 
yttringar ålderismen tar sig är välkända, men att terminologin för att kommuni-
cera dessa tidigare saknats. Hur känner vi då egentligen fenomenet ålderism i 
det vardagliga livet?  
 
Ålderism och social exkludering 
Flera forskare menar att ålderism kommer till uttryck i form av social exklude-
ring (Cuddy, Norton och Fiske 2005; Solem 2005; Fredman 2003) i äldre indi-
viders tillvaro. För att undvika reproduktionen av en homogeniserande bild av 
gruppen äldre individer är det måhända mer rättvisande att säga att i de före-
kommande fall som social exkludering finns, är ålderism i görande. Social ex-
kludering är en av de yttringar de flesta av oss känner till något exempel på, 
medan dess omfattning överlag i samhället torde vara föremål för tvetydigheter. 
Social exkludering kan handla om att man inte tillåts vara med i något specifikt 
socialt sammanhang eller att man inte tillåter sig själv delta. Craig (2004) disku-
terar till exempel äldre individers ställning på arbetsmarknaden med hjälp av 
begrepp som medborgarskap och social exkludering. 
 
Ålderism och ålderssegregering 
Hagestad och Uhlenberg (2006; 2005) menar att ålderssegregering är en negli-
gerad aspekt i forskningen. Hagestad och Uhlenberg berör problematiken i 
termer av ”institutional, spatial, and cultural” segregering på grund av ålder. De 
menar att institutionell ålderssegregering föreligger när principer och normer 
som definierar en social institution inkluderar kronologisk ålder som ett kriteri-
um för människors deltagande. Bland annat skriver de att: 
 

Much of health care is also differentiated by age. Religious congregations frequently 
structure their classes and activities on the bases of age. Even academic disciplines 
maintain separation by age. Gerontologists typically publish in different journals and 
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go to different conferences than scolars interested in children and youth. (Hagestad & 
Uhlenberg 2005, 347). 

 
”Spatial”, eller rumslig segregering föreligger enligt Hagestad och Uhlenberg 
när individer av olika åldrar uppehåller sig i olika fysiska sfärer och därmed kan 
de inte interagera med varandra. Som exempel nämner de hushållet, grannska-
pet och arenor i samhället utanför hemmet. Med kulturell ålderssegregering 
avser forskarna huvudsakligen det sätt på vilket vi använder språket för att göra 
en åtskillnad mellan människor. Vad gäller förhållandet mellan det övergripande 
fenomenet ålderism och den mer specifika företeelsen ålderssegregering skriver 
Hagestad och Uhlenberg att: 
 

… age segregation is an antecedent as well as a consequence of ageism. Indeed, it is 
our argument that both phenomena are part of a cycle of reproduction. Institutional, 
spatial, and cultural arrangements maintain or increase ageism, which, in turn, main-
tains separation. The key mechanism linking separation and ageism is the nature of 
social networks, their structure and functions (2005, 351). 

 
Ålderism och kroppen 
Öberg och Tornstam (2001) har studerat betydelsen av ungdomlighet och kon-
dition bland svenskar i olika åldrar och de konstaterar att dessa är universella 
fenomen som är oberoende av ålder. De visar att 70 procent av respondenterna 
uppger en lägre subjektiv ålder än sin egentliga kronologiska ålder. Detta menar 
de kan antingen förstås som uttryck för positivare bilder av åldrandet eller som 
en ny mer subtil form av ålderism. Enligt min uppfattning så handlar båda 
tolkningarna om fenomenet ålderism och ålderismens görande. Öberg och 
Tornstam (2003) har också studerat attityder till förkroppsligad hög ålder bland 
svenskar i olika åldrar. Resultaten visar att attityderna till den åldrade kroppen 
är förhållandevis positiva.  
 
Myter om äldre 
De studier som hittills nämnts är sådana som explicit har använt sig av begrep-
pet ålderism. Det finns dock andra studier som skulle kunna inordnas under 
detta område men som inte använder begreppet ålderism. Ett sådant exempel 
är Lars Tornstam (2005) och resonemangen kring myterna om äldre människor 
och att dessa myter fyller någon typ av funktion i samhället. De negativt ladda-
de ”myter” som Tornstam nämner är uppfattningen att alla äldre människor är 
sjuka, ensamma, rigida och förslöade. De positivt laddade ”myterna” kan vara 
beskrivningen av äldre människor som visa, vänliga, välbärgade och välmående. 
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Ålderismforskning där äldres röster lyfts fram 
Inom detta område återfinns även ett fåtal studier som explicit har utgått från 
äldre människor själva i studiet av ålderism. Minichello, Browne och Kendig 
(2000) har undersökt meningen och erfarenheterna av ålderism bland äldre 
australiensare och de konstaterar att det finns många som inte förstår ordet 
ålderism eller använder det. Däremot finns det många bland deras informanter 
som talar fritt om erfarenheter av att ”betraktas som gammal” och att ”behand-
las som gammal”. Informanterna är även medvetna om att äldre människor 
som grupp behandlas negativt i fråga om tillgången på transporter och boende, 
låga inkomster, påtvingad pensionering och bristande äldrevård. Människor 
känner med andra ord inte till ålderism, men väl ålderismens görande. Stewart 
(2003) visar med hjälp av empiri från femton fokusgruppintervjuer att före-
komsten av och reaktionerna mot ålderism är ett universellt intresse för äldre 
människor och ett viktigt område för tillämpad forskning. Stewart menar att det 
är ett problem att äldre människor själva inte tillåts delta i sådana sammanhang 
som berör dem själva. Det kan sägas att det faktum att äldre människor inte 
agerat informanter, valts ut och/eller inte valt att delta, i empiriska studier i 
någon större omfattning också är ett av ålderismens göranden. Oswald (1991) 
diskuterar resultaten av en tysk studie där 30 personer i åldern 63 till 96 år in-
tervjuades kring frågan att ”vara gammal”. I denna studie fann man 279 olika 
aspekter av att vara gammal, men ingen generell negativ bild av att vara gammal 
kunde identifieras. Inte alla deltagare identifierade sig som gamla och detta var 
oberoende av vilken ålder deltagarna hade.  
 

Posi ti onering i  forsknings fäl t e t  
Det finns med andra ord flera alternativa sätt att förhålla sig till fenomenet 
ålderism inom forskningen. Var för sig ger dessa förhållningssätt eller sätt att 
tala om ålderism viktig information och kunskap om fenomenet. Min förståelse 
av den sociala företeelsen ålderism är att det inte är tillräckligt att beskriva den i 
termer av fördomar, stereotypa föreställningar eller diskriminering. Inte heller 
är det tillräckligt att säga att ålderism är en ideologi eller att studera dess konse-
kvenser. Dessa delar är mycket viktiga för förståelsen av ålderism, men jag häv-
dar att vi också bör anta utmaningen att diskutera ålderism i termer av prakti-
ker, processer och mening i individers liv, med andra ord studera ålderism som 
görande i vardagen. Det leder i riktning mot en förståelse av företeelsen ålde-
rism som ett diskursivt fenomen, där positioneringen i förhållande till forsk-
ningsfältet skulle kunna sägas vara att i någon mån problematisera tidigare defi-
nitioner av ålderism.  
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Avhandlingens övergripande syfte är alltså att beskriva och analysera äldre 
människors åldersrelaterade livserfarenheter och att problematisera ålderism 
som ett analytiskt begrepp i förhållande till detta, för att öppna för en mer dy-
namisk förståelse av fenomenet ålderism i vardagen. En mer dynamisk förståel-
se i jämförelse med hur tidigare definitioner och sätt att förhålla sig till fenome-
net är beskaffade. Det konkretiseras genom att fånga ålderism i livserfarenheter 
och i vardagen med hjälp av olika metodologiska ansatser. Tillvägagångssättet 
har som mål att synliggöra hur processen ålderism är central för människor i 
det vardagliga livet och för hur vi skapar mening i tillvaron, relaterat till bland 
annat ålder. 

I nästa kapitel redogörs för de teoretiska perspektiv som används i avhand-
lingens delarbeten och för det teoretiska perspektiv som används i den sam-
manfattande delen för att sammanföra avhandlingens olika delstudier i en slut-
argumentation.  
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Kapi te l  2.  Avhandlingens specifika och metateo-
retiska perspektiv 
 
 

2.1 Teoretiska perspektiv i avhandlingens delarbeten 
 

De spec i f ika och övergripande t eore t i ska perspekt iven  i  den  förs ta 
de ls tudi en  
I licentiatavhandlingen (Snellman 2005) används en förhållandevis bred social-
konstruktivistisk förståelseram för att tolka och förstå den empiri som förelig-
ger i studien där människors ”fria” berättelser om sina liv ligger i fokus. Inom 
ramen för delstudien bereddes en översiktlig beskrivning av socialgerontologis-
ka teorier och deras historiska utveckling. Anledningen till detta var att lägga en 
grund för hur studien positionerades i teoretisk bemärkelse i förhållande till 
befintliga teorier för att förstå och problematisera det livsberättelsematerial som 
hade samlats in.  

I delstudien framställs aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, modernise-
ringsteorin (och subkulturteorin) baserat på Bengtsons et al. (2002) beskrivning 
av perspektiven som första generationens socialgerontologiska teorier. Vidare 
framställs det som kallats andra generationens socialgerontologiska teorier; 
kontinuitetsteorin, rollteori (rollkontinuitet), social utbytesteori och teorin om 
det sociala sammanbrottet. Även tredje generationens socialgerontologiska 
teorier; social konstruktivism, social utbytesteori, livsloppsperspektivet, feminis-
tisk åldrandeteori, åldersstratifiering, det politisk ekonomiska perspektivet och 
kritiska gerontologiska perspektiv avhandlas övergripande.  

Ur myriaden av teoretiska perspektiv valdes några perspektiv som framstod 
som fruktbara i analysen av livsberättelsematerialet. De perspektiv som ansågs 
fruktbara var livsloppsperspektivet, kritisk gerontologiskt perspektiv och det 
överordnade socialkonstruktivistiska perspektivet. Inom ramen för det kritiska 
perspektivet formulerades de definitioner av ålderism som antogs bli riktgivan-
de för analysen. De tonas dock senare ner i avhandlingen då beskrivningar i det 
empiriska materialet inte gick att härleda till det ålderism definitionsmässigt 
beskrivits vara. En av förväntningarna under arbetets gång var nämligen att det 
var möjligt och enkelt att plocka ut empiriska belägg ur materialet som skulle 
påvisa ålderimens existens och roll i samhället i något avseende.  
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För att göra en kortfattad återkoppling kan övergripande sägas att jag använder 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i avhandlingen genom att empiriskt be-
skriva vad som kan anses socialt konstruerat i något avseende. Jag menar i livs-
berättelsestudien att det individuella livsloppet, det kollektiva livsuttrycket och 
de val jag som forskare gör i processen är möjliga att betrakta som sociala kon-
struktioner. I arbetet med licentiatavhandlingen fanns en förhoppning om att 
kunna beskriva 
 

en mängd olikheter mellan individer, som alltid är förtjänta av att beskrivas som en-
skilda fallbeskrivningar. Ett ’problem’ uppstår dock i vårt vardagsspråk och märk 
även inom forskningen, så även denna studie, då vi vill benämna dessa olikheter” 
(Snellman 2005, 27).  

 
Ett försök att bibehålla en teoretisk öppenhet för det empiriska materialet reali-
seras i delstudien, bland annat genom att hänvisa till Gergen som menar att: 
”many social scientists have been moved to expand on social constructionism 
as an empirically viable theory of social life” (2001, 2). Ett öppet förhållnings-
sätt som harmonierar med diskursteorins öppenhet för sociala fenomen och 
som fortsatt utgör vetenskapsteoretisk grundsyn för avhandlingen som helhet. 
 

De speci f ika empiri skt  t eore ti ska föru tsättn ingarna i  den andra 
de ls tudi en  
I den andra delstudien används empirisk teoretisk förankring (till viss del även 
normativ) inom ålderismens forskningsfält för att underbygga den holistiska 
modell av ålderism som presenteras. Med empirisk teoretisk förankring avses i 
detta fall tidigare empiriska studier som fokuserat fenomenet ålderism i något 
avseende. Faktum är att empirisk (och normativ) teoretisk karaktär är det som 
huvudsakligen står till förfogande om man avgränsar sig till ålderism som ett 
isolerat forskningsfält. I delstudien används med andra ord empiriska teorier 
som andra forskare inom ålderismens forskningsfält tidigare har härlett i andra 
studier genom att problematisera fenomenet ålderism i samhället. 

Studien grundar sig på ett kvantitativt enkätmaterial, där multivariata ana-
lysmetoder tillämpas för att analysera och härleda ålderism baserat på den typ 
av attityder (positiva, neutrala eller negativa) som respondenterna upplever och 
rapporterar. De analysmöjligheter som åtföljs med användningen av multivaria-
ta analysmetoder är i hög grad mångfacetterade. I stort sett är det möjligt att 
härleda statistiskt signifikanta resultat genom att låta analysen vara datastyrd. 
Kriteriet för att genomföra analyserna i den andra delstudien är att det skall 
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finnas någon form av teoretisk förankring för att genomföra analyserna, även 
om denna ”enbart” är empirisk till sin karaktär.  

Rent konkret handlar den teoretiska förankringen i delstudie två kortfattat 
om att underbygga konstruktionerna som anses representera ålderism på sam-
hällets nivåer (till exempel Thompson 2006; Palmore 2005), förhållandet mellan 
dessa konstruktioner (till exempel Thompson 2006; Wilkinson & Ferraro 2002), 
inkluderande av oberoende variabler (kön) i analysen (till exempel Walker et al. 
2007; Calasanti and Slevin 2006; 2001) och teoretisk förankring för att göra 
modifieringar i den modell som hypotetiseras (till exempel Walgrave 2008; Car-
rigan & Szmigin 2000). Det handlar med andra ord om teoretisk (av empiriskt 
slag) förankring i de analytiska stegen som gör det möjligt att klarlägga en holis-
tisk modell av ålderism.  
 

De speci f ika och övergripande t eore t iska perspekt iven  i den  t redj e  
de ls tudi en  
Den tredje delstudien bygger i likhet med den första delstudien också på en 
öppen teoretisk ansats. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Gubrium & 
Wallace (1990) som menar att vi förhåller oss till två världar av teoretiserande. 
En värld av teoretiserande som är knuten till de konkreta erfarenheter som 
människor upplever i sin vardag och en akademisk som försöker härleda gene-
rell teoretisk kunskap från dessa vardagliga erfarenheter. De informanter som 
deltagit i denna studie använder själva sådan tematik som forskare använder för 
att analysera och teoretisera fenomen. Den övergripande målsättningen i del-
studien är att tillskriva denna typ av teoretiserande större betydelse, då äldre 
individers röster har varit förhållandevis frånvarande i forskningssammanhang-
et. Delstudien är ett sätt att framställa på vilket sätt teoretiserandet om ålder i 
fokusgruppintervjuer kommer till uttryck i form av ambivalenser, motsägelser, 
gemensamma uppfattningar och tystnad i intervjusituationen.  

I delstudien används Krekulas (2009) koncept om ålderskodning och ål-
derskodande processer delvis som ett verktyg för att problematisera de sätt på 
vilket informanterna förhåller sig till artefakter (födelsedagskort) av ålderism 
som finns i samhället och hur mening kring dessa förhandlas. Krekulas koncept 
om ålderskodning och ålderkodande processer med vilket kortfattat avses ”age-
based practices of distinction” har härletts genom att hon på ett fruktbart sätt 
fogar ett intersektionellt teoretiskt perspektiv till forskningen om ålder inom det 
socialgerontologiska forskningsfältet.  
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2.2 Ålderism inom ramen för en diskursteoretisk sam-
hällssyn 
Det teoretiska redskap som valts för att knyta samman de olika delstudierna 
och för att öppna upp för en alternativ förståelse av ålderism är ett diskursteo-
retiskt perspektiv. Diskursteori är något som kan användas både i metodologisk 
och teoretisk bemärkelse. Diskursteorin innefattar en mängd begrepp med vilka 
analys av socialt konstruerade fenomen kan konkretiseras metodologiskt. Dessa 
är dock begrepp som inte metodologiskt har använts i de olika delstudierna, 
annat än delvis i den första delstudien där Jacques Derridas koncept om dekon-
struktion användes som analysmetod på det sätt som den framställs i Nyhléns 
(2005) bidrag. Diskursteorins begrepp har med andra ord inte använts i meto-
dologiskt avseende i de olika delstudierna och inte heller uttalat i teoretiskt 
avseende. Tyngdpunkten ligger på att använda grundläggande premisser inom 
diskursteorin för reflektion och redskap för att knyta samman avhandlingens 
delstudier.  

Avsikten i avsnittet är inte att göra en uttömmande beskrivning av hela det 
omfattande fält som anknyter till diskursteorin. Avsnittet presenterar endast en 
liten del av litteraturen, som ses som relevant för att förstå och tolka avhand-
lingens delstudier i en sammanhängande kontext där huvudsaklig fokus är att 
presentera en mer öppen och dynamisk förståelse av det sociala fenomenet 
ålderism. En mer öppen förståelse som baseras på människors vardagliga erfa-
renheter av ålderism än vad etablerade definitioner av fenomenet gör gällande. 
Dels presenteras mer grundläggande referenser som lagt grunden för perspekti-
vet, dels sekundärreferenser som har arbetat med tolkningar och vidareutveck-
ling av ursprungsverken. Valet att använda mig av diskursteoretisk förståelse-
ram grundar sig på att den samhällssyn som representeras inom den diskursteo-
ri som Laclau och Mouffe (1985) representerar sammanfaller med det sätt på 
vilket jag betraktar samhället. Vilken är då denna syn på samhället? 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips som hävdar att diskursteorin är ”teo-
rin om det sociala” så är  
 

den överordnade tankegången i diskursteorin [är] att sociala fenomen så att säga ald-
rig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för 
ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får 
sociala konsekvenser. (2000, 31) 

 
Giddens är en av de teoretiker som på ett enkelt, dock kanske förenklat, sätt 
definierar diskurs som ”en referensram för tänkandet inom en viss samhällelig 
sfär” (2003, 553). Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar att Laclau 
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och Mouffes diskursbegrepp omfattar alla sociala fenomen. Därmed kan även 
fenomenet ålderism sägas vara inkluderat inom ramen för sättet att betrakta 
sociala fenomen, vilket samtidigt gör att det förefaller rimligt att betrakta ålde-
rism som ett diskursivt fenomen. Glynos och Howarth menar att ”discourse 
signals the centrality of meaning to practices” (2007, 109). När den samman-
tagna diskussionen förs om avhandlingens olika delstudier kommer jag att gå in 
på fenomenet ålderism som ett diskursivt fenomen. Jag kommer att diskutera 
människors upplevelser av mening i olika livserfarenheter och hur de kan tolkas 
som någonting som relaterar till och kan förstås som ålderism.  
 

2.3 Diskursteoretisk inspiration och nedtonade explicit 
användning  
Med en diskursteoretisk utgångspunkt är det aldrig rimligt eller möjligt att be-
trakta den sociala företeelsen ålderism som färdig eller total i något avseende. 
Sociala företeelser kan aldrig bli meningsbestämda eller avslutade en gång för 
alla. Accepterar man premissen att sociala fenomen aldrig är avslutade följer 
även att ålderism som en social företeelse aldrig kan bli fullständig eller ens 
betraktas som sådan. Den ständigt pågående förhandlingsprocessen om ålde-
rism är en oupphörlig strävan efter att försöka fixera betydelsen eller meningen 
om hur verkligheten kring ålderismen är beskaffad. Med hjälp av ett diskursteo-
retiskt perspektiv görs för avhandlingen som helhet en fördjupning av det soci-
alkonstruktivistiska perspektivet. 

Samtidigt kan det tyckas att ett diskursteoretiskt perspektiv enbart gör pro-
blematiken mer abstrakt. Trots perspektivets abstrakta karaktär vill jag mena 
det är ett fruktbart sätt att närma sig det sociala fenomenet ålderism därför att 
den låter oss inkludera oss själva i synen på hur människor socialiseras i ålder 
och hur kunskap om detta produceras. Perspektivet är något som faktiskt tillå-
ter mig att problematisera begreppet ålderism och det sociala fenomen som 
begreppet söker omfatta. En diskursteoretiskt ansats är på så sätt ett tillåtande 
och berättande teoretiskt perspektiv då det möjliggör sociala fenomen som 
ålderism att faktiskt vara full av paradoxer och motsägelser. Det skulle också 
kunna sägas att diskursteorins premisser inte tillåter oss som människor eller 
som forskare att ställa oss utanför det sammanhang inom vilket kunskap om 
det sociala fenomenet ålderism produceras. Det är alltså inte möjligt att ta ställ-
ning på ett sätt som beaktar ett fenomen utifrån eller i ett fågelperspektiv. 
Diskursteori erbjuder enligt min uppfattning en känslig teoretisk ram för att 
öppna upp horisonten för en alternativ förståelse. 

Jag hävdar att diskursteorins öppenhet för sociala fenomen i samhället im-
plicit finns representerad i samtliga delstudier. Diskursteorin är redskapet som 
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nu omnämns som explicit utgångspunkt och används för att formulera de öpp-
na slutsatser om ålderism som görs i avhandlingen. Den begreppsliga använd-
ningen av diskursteorin i det som skrivs har dock tonats ner så långt möjligt. 
Då vi rör oss kring vardagliga sätt att förhålla oss till ålderism är diskursteorins 
begrepp inte de bäst lämpade att använda. I synnerhet som dessa begrepp inte 
har använts metodologiskt i någon av avhandlingens delstudier. Diskurs är det 
begrepp som huvudsakligen används ur diskursteorins vokabulär när vi kom-
mer till den sammanfattande diskussionen.  

En av de största utmaningarna är hur vi ska identifiera ålderismproblemati-
ken i empiriska material som underbygger uppfattningen om mer öppna och 
dynamiska alternativ? Om man accepterar inviten att ålderism skulle kunna vara 
något annat, utöver allt det andra som ålderism tidigare har sagts vara, vad är 
det då rent konkret vi ska leta efter empiriskt för att underbygga detta påståen-
de? Är det till exempel stereotypa föreställningar, fördomar eller diskriminering 
som ofta föreslagits i tidigare forskning eller är det rimligt att det kan vara något 
annat? Vad kan rimligen konkluderas när vi förhåller oss till informanters arti-
kulerade erfarenheter i livet? 
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Kapi te l  3.  Att fånga ålderism i vardagen med ex-
plorativa metoder och triangulering 
 
 

3.1 Empiriska material och undersökningsområdet 
Den verklighet eller vardag i vilken ålderism görs är uppenbart alldeles för 
komplex för att kunna fångas med hjälp av en enda metod. Även om jag i av-
handlingen använder en kombination av flera metoder så kommer detta att vara 
ett bestående faktum även framöver. Inte ens en kombination av metoder 
kommer att kunna täcka in hela det komplexa fenomenet ålderism. Den meto-
diska ansats som används i denna sammanbindande text för att närma mig 
ålderism på olika sätt är explorativt metodtriangulerande. Grundtanken genom 
hela arbetsprocessen har varit att induktivt skapa kompletterande bilder av det 
sociala fenomenet ålderism genom att använda olika metoder som alla fångar 
ålderism på olika sätt. Som redan har framgått av forskningsgenomgången så 
finns det en mängd sätt att metodiskt forska och skriva om fenomenet ålde-
rism. Men på vilka alternativa sätt är det möjligt att närma sig ålderism i varda-
gen? Vilka är styrkorna och svagheterna med de olika metodansatserna och 
med att kombinera olika metoder? 

De metoder som används i avhandlingens delstudier i explorativt syfte med 
avsikt att fånga ålderism är (1) ”fritt” formulerade livsberättelser, (2) ett enkät-
material insamlat inom ramen för GERDA projektet och ett material där (3) 
fokusgruppintervjuer har använts. Detaljerade metodbeskrivningar framgår av 
de enskilda studierna (Snellman 2005; Snellman, delstudie två i avhandlingen; 
Snellman, Johansson & Kalman, delstudie tre i avhandlingen). Avsikten i detta 
avsnitt är att ge en mer övergripande beskrivning av deltagare, tillämpade me-
toder, den metodtriangulerande ansatsen och framförallt progressionen i forsk-
ningsprocessen, i vilken en typ av metod har lett till användningen av en annan 
typ av metod. Arbetsgången eller progressionen kan sägas följa ”tes-antites-
syntes” sättet att arbeta där de olika delstudierna tjänar som fragment av det 
större sammanhang som nu presenteras. Avsikten är att tydliggöra den avsedda 
funktion de olika studierna har för avhandlingen som helhet i strävan att öppna 
upp förståelsen av fenomenet ålderism. 

I tabell 1 framgår antalet deltagande informanter i de olika delstudierna och 
hur många av dessa som är kvinnor respektive män.  

 



 31 

 
 Antal deltagare (n) Kvinnor Män 
Studie 1 (livsberättelser) 16 9 7 
Studie 2 (GERDA-enkätdata) 2010 1013 997 
Studie 3 (fokusgruppintervjuer) 31 24 7 

TABELL 1. Antal deltagare, kvinnor och män i de olika delstudierna 
 
Det geografiska området inom vilket studierna har genomförts är inte det 
samma i alla tre studierna. I den första delstudien kommer informanterna från 
en ganska liten finsk lokal och rural kontext och det handlar i första hand om 
ett bekvämlighetsurval, access och förtroendeskapande till informanterna. I den 
andra delstudien innefattar urvalet av informanter två större regioner i Sverige 
och Finland, Västerbottens län och den region som sorterar under Österbot-
tens förbund (figur 1). Urvalet i denna studie är strategiskt i avsikt att trygga 
den rurala befolkningens andel i urvalet och att skapa möjlighet för att kunna 
vikta materialet vad gäller andelen boende i stad respektive landsbygd, men är i 
övrigt slumpmässigt. Urvalet och resultaten är representativa för regionerna 
som helhet, då den återställer den ursprungliga fördelningen (se Herberts 2007 
för metodbeskrivning). Det strategiska urvalet i studien har gjort att undersök-
ningen i landsbygdskommunerna (alla utom Vasa, Umeå och Skellefteå) är en 
totalundersökning.  
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FIGUR 1. Geografiskt område inom vilka delstudie två har genomförts 

 
I den tredje delstudien har urvalet återigen gjorts utgående från bekvämlighets-
argument, men där dock informanter både från Finland och Sverige finns re-
presenterade. Informanterna som har deltagit i denna studie kommer både från 
en stads- och en landsbygdsmiljö. Urvalet i delstudierna två och tre har gjorts i 
de två länderna med komparativa ambitioner, där analytiskt fokus har lagts på 
likheter och inte skillnader i förhållande till ålderism. 
 

3.2 Metodtriangulering – dess förtjänster och svagheter 
Metodtriangulering innebär att flera olika empiriinsamlingsmetoder används för 
att närma sig samma sociala fenomen. Triangulering enligt Brante, Andersen 
och Korsnes (2001, 330) är en ”kombination av olika teorier, olika metoder 
eller olika datatyper för att belysa en bestämd problemställning, vanligtvis inom 
ramen för en och samma forskningsuppläggning”. I den här avhandlingen an-
vänds både kvantitativa (enkäter) och kvalitativa livsberättelser och fokusgrup-
pintervjuer som metoder för att belysa problemställningen om det mer dyna-
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miska fenomenet ålderism. Det handlar med andra ord om olika insamlingsme-
toder som var för sig genererar olika slag av empirisk information med vilken 
jag försöker fånga fenomenet ålderism på olika sätt. I arbetsprocessen ligger 
dessa metodansatser inbäddade. Användningen av de olika metoderna inbegri-
per även per automatik användningen av olika teoretiska perspektiv. Så vad kan 
jag nu sammantaget fånga och i vilken mån fungerar det att fånga ålderism på 
de olika sätten? Var för sig ger de olika metoderna olika kunskap om fenome-
net, och det är nu huvudsakligen till frågan vad de sammantaget kan fånga om 
ålderism som jag nu vänder mig. 

Hur kompletterar då metoderna varandra på ett generellt plan? Förtjänsten 
med triangulering i detta fall är i synnerhet att temat kan belysas dels med två 
slags kvalitativ och en slags kvantitativ empiri. Samtliga genererar ett unikt sätt 
att fånga och förstå ålderism. Trianguleringen möjliggör också att informanter-
nas livserfarenheter kan representeras på ett bredare sätt. Där jag med hjälp av 
en av de använda metoderna inte kan uttala mig om ålderism på ett visst sätt, 
fyller någon av de två andra metoderna funktionen av att representera en alter-
nativ vinkling av problematiken. Användningen av olika metoder sätter alltid 
ljuset på svagheter i någon av de enskilda metoderna. Genom trianguleringen är 
målet att vinna nyanserad kunskap om ålderism. 

Givet urvalet av informanter i de olika delstudierna närmar jag mig inte ål-
derism från olika håll med hjälp av samma informanter, utan från olika håll med 
olika informanter, för att belysa den bestämda problemställning som är avhand-
lingens fokus. När avsikten nu är att öppna upp förståelsen av fenomenet kan 
det hävdas att detta sätt att belysa problematiken både har fungerat, och inte. 
Det vill säga tillvägagångssättet belyser ålderism som ett uttryck i människors 
liv, på olika men varandra kompletterande sätt, där de olika studierna tagna var 
för sig skulle kunna sägas ha blinda fläckar. Men därmed kan också arbetet som 
helhet sägas ha belyst metodernas förtjänster och svagheter. För att mer ingå-
ende gå in på detaljer i hur metoderna kompletterar varandra diskuteras som 
följande var och en av de använda metoderna.  
 

3.3 De enskilda metodernas förtjänster och åtföljande 
tolkningsmöjligheter 
 

Livsberät t e ls en  och ålderi sm 
Målsättningen med användningen av livsberättelser som informanter själva 
formulerar fritt, så långt möjligt på egna premisser, var att på ett mycket explicit 
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sätt kunna synliggöra inslag av ålderism som fenomen i själva livsberättelsen 
genom att tillämpa innehållsanalys. Jag förväntade mig att kunna visa på livser-
farenheter som på något sätt var determinerade av ålderism. Detta visade sig 
omöjligt i och med att ålderism inte framträder genom det sätt på vilket infor-
manterna berättar om sina liv. I livsberättelserna har ålderismens uttryck inte en 
självklar plats.  

Styrkan med livsberättelser som en metod för att närma sig ålderism handlar 
med andra ord om det omvända. Livsberättelsen lyfter fram livserfarenheten på 
ett sätt där ålderismens inslag inte är explicit påtaglig i någon nämnvärd omfatt-
ning. Det finns enstaka exempel i det empiriska materialet, som med lite god 
vilja hade varit möjligt att tolka som ålderismens negativa görande. Det som 
livsberättelsen ger är en öppenhet för ny förståelse för att bryta mot det etable-
rade och utgör ett sätt att representera ”det vanliga åldrandet”. Det förefaller 
rimligt att säga att den induktiva ansatsen som karakteriserar livsberättelsen 
huvudsakligen utgör en styrka i och med att designen är sådan att man finns 
mycket nära människor och deras vardag.  

Om det är så att ålderism är någon slags ideologi, vilket har föreslagits 
(Bytheway 1995; Laws 1993; Bodily 1994), varför är då fenomenet så påfallande 
osynligt i livsberättelsen? Det finns flera möjliga tolkningsmöjligheter i detta 
fall. Det kan med fog hävdas att ålderism inte finns, eftersom jag inte hittade 
explicita uttryck för fenomenet. Men det kan lika gärna tolkas som att ålderism 
är en internaliserad del av våra liv och att det behövs mer problematisering och 
andra analytiska verktyg för att synliggöra detta.  

De socialiserade erfarenheterna i livsberättelsen är trots allt en indikation på 
något, men frågan är vad det är en indikation på. Det förefaller skäligen rimligt 
att individer socialiseras på ett sätt som gör att man tar ålderismens uttryck för 
givna. Det framstår förnuftsenligt som att det handlar om en internalisering av 
de begränsande och möjliggörande uttrycken som ålderism för med sig. För 
individer är det inte ett uttryck för ålderism, utan ett uttryck i livet. I efterhand kan 
konstateras att det egentligen hade varit mer förvånande om det i livsberättelsen 
hade funnits explicita exempel på ålderism som fenomen. Det var med andra 
ord egentligen inte en rimlig förväntning. Informanter pratar inte heller om sig 
själv som finsk eller svensk, man eller kvinna.  

Det som behöver lyftas i sammanhanget är det faktum att redskap för att 
problematisera ålderism vid tidpunkten för studiens genomförande inte var 
etablerad på samma sätt som fallet är i skrivande stund. Begreppet ålderism 
fanns i den akademiska diskussionen och pekade i riktning mot ett socialt fe-
nomen i samhället som var mycket nära förknippat med stereotypisering, för-
domar och diskriminering på grund av ålder. När denna delstudie skrevs hänvi-
sades till definitioner av ålderism (SOU 2002; Andersson 2002; Laws 1993), 
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men var trots allt mer styrd av andra inspirerande socialgerontologiska perspek-
tiv i de tolkningar som gjordes av livsberättelserna. Direkta citat som under-
byggde ålderism kunde inte identifieras vid tidpunkten när delstudien skrevs, då 
konkreta analytiska verktyg inte fanns i samma omfattning som idag. I stället 
genomfördes en dekonstruerande tematisk analys av materialet där ålderism 
bereddes en alternativ roll i analysprocessen. Genom att ställa individer mot 
den typologiska struktur som presenterades, bröts strukturen upp och blottade 
dess inbäddade karaktär av att inte vara rättvisande för enskilda individer.  

För att sammansmälta konkluderande slutsatser om ålderism i människors 
vardagliga liv inleds avhandlingens slutdiskussion med att ge en kortfattad in-
blick i en alternativ förståelse av ålderism som en klart uppenbar del i livsberät-
telserna.  
 

Kvant i tat i va data och ålderi sm 
Tanken att konstruera en holistisk modell med hjälp av de frågor som ställdes i 
GERDA enkäten fanns vid tidpunkten för utformningen av enkäten och frå-
gorna överhuvudtaget inte. Fokus i en av frågorna i enkäten som anknöt till 
ålderism efterfrågade: ”har du någon gång under det senaste året blivit dåligt 
bemött eller diskriminerad enbart på grund av din ålder?” Av respondenterna 
som besvarade frågan tyckte 4.8 procent att de hade sådan erfarenhet, 90.2 
procent att de inte hade sådan erfarenhet och 5.0 procent visste inte (här gäller 
samma urval som jag redovisar för den andra delstudien i tabell 1). Spridningen 
av svar på denna fråga lämnade mer att önska och frågan var dessutom pro-
blematisk att knyta till det sätt jag ville problematisera den analytiska använd-
ningen av begreppet ålderism. För att identifiera ett alternativt sätt att proble-
matisera ålderism gjorde jag valet att använda mig av frågorna om positiva, 
neutrala och negativa inställningar till äldre människor generellt och att med 
hjälp av dessa analysera ålderism. 

Med hjälp av dessa explicita frågor och multivariata analysmetoder visade 
det sig möjligt att på ett teoretiskt grundat sätt konstruera en holistisk modell av 
ålderism. Fenomenet ålderism kan synliggöras på ett sätt som åskådliggör dess 
karaktär på samhällets nivåer rent visuellt. Det är möjligt, om än på ett mycket 
abstrakt sätt, att belysa en ram för ålderismens socialisering och verkningar där 
inga av ålderismens aspekter så att säga ligger utanför ramen. Den holistiska 
modellen som är det centrala resultatet i den andra delstudien presenterar på ett 
sätt ramarna för den socialiserande ålderismens diskurs. Detta under förutsätt-
ningen att vi väljer att förstå fenomenet bortom de konkreta enkätfrågor som 
ställts på vägen mot att konstruera modellen. Väljer man att fokusera på förhål-
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landet mellan nivåerna i modellen är det möjligt om än abstrakt att få en upp-
fattning om den ram inom vilken ålderism socialiseras. 

Betonas skall, att modellen naturligtvis inte ger oss den slutliga bilden av ål-
derism, utan att den ger ytterligare en kompletterande bild av ålderism som 
fungerar som ett alternativt sätt att få en överblick av ålderismens socialiserande 
struktur och dess processuella karaktär. Modellen är ett sätt att synliggöra ålde-
rism i förhållande till strukturer i samhället. Det som den andra delstudien kan-
ske framförallt gör är att den leder mig vidare i förståelsen av ålderism och hur 
det kan fångas. 
 

Fokusgruppintervjuer och ålderi sm 
De två första delstudierna fyller en viktig och nödvändig funktion i progressio-
nen mot att skapa en forskningsdesign där fenomenet ålderism kan fångas mer 
explicit, både som erfarenhet och som en förhandlande process. Genom an-
vändningen av fokusgruppintervjuer uppnås fördelar med att informanterna 
tillåts diskutera och intervjua varandra utgående från ett på förhand bestämt 
fokus. Det sker på ett specifikt sätt inom ramen för det sammanhang informan-
terna befinner sig. Baserat på det Willgerodt skriver skulle fördelen kunna ut-
tryckas som att jag använder ett ”…culturally appropriate instrument that accu-
rately reflected the community’s life experiences” (2003, 798). Att skapa en 
interaktiv situation där olika gratulationskort och olika budskap i dessa står i 
fokus, är ett instrument som fungerar som ett sätt att fånga ålderism i dess gö-
rande.  

Ingångsfrågan som inledde fokusgruppintervjuerna var att informanterna 
skulle ”diskutera attityder till och synen på åldrandet med utgångspunkt i olika 
slag av födelsedagskort” (se bilaga 1). I studien används sex olika födelsedags-
kort som alla på olika sätt framhåller budskap om ålder och åldrande. I inter-
vjusituationen nämndes även den generella tanken med tillvägagångssättet i 
termer av att informanterna förväntades diskutera med och ställa frågor till 
varandra. 

En betydande fördel genom detta tillvägagångssätt är även att forskarens 
roll blir mindre framträdande i intervjusituationen. Detta gör att intervjun inte 
blir så styrd av mig i egenskap av forskare och mina förutbestämda frågor. Jag 
behöver inte använda mitt talade språk för att ställa frågan som ska fånga ålde-
rism. Jag bedömer att designen av studien fyller luckan där oklarheter och flera 
rätt dunkla tolkningsalternativ föreligger med användningen av livsberättelser 
eller enkätfrågor relaterat till ålderism. Det råder ringa tvivel om att det är i den 
explicita ålderismen och dess görande vi rör oss och som diskuteras kring när 
intervjuerna genomförs. För att göra en återkoppling till ålderism i livsberättel-
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sen, kan nämnas att empirin som produceras under fokusgruppintervjun till 
vissa delar tangerar karaktären i livsberättelsen, vilket på ett sätt sluter cirkeln. 
Kontentan av det hela är att en fokusgruppintervjustudie med nämnda tema i 
fokus genererar ett mycket rikt och mångfacetterat material. Fokusgruppinterv-
juer där olika typer av gratulationskort står i fokus fångar komplexiteten i ålde-
rismen på ett mycket specifikt sätt. I dessa får jag fatt på erfarenheterna av ålde-
rismens görande.  

För att urskilja vad som var väsentligt med avseende på ålderism i empiriska 
material användes Krekulas koncept om åderskodning. Konceptet var ett av 
redskapen som användes i delstudien, då det visade sig fruktbart som en ut-
gångspunkt för analysen. Krekulas koncept kan både användas metodologiskt 
för att identifiera de ställen där informanter förhandlar ålder och det kan an-
vändas som ett teoretiskt redskap för att problematisera vad det är man förhål-
ler sig till. Med sitt resonemang om ålderskodning avser Krekula (2009) 

 
 särskiljande praktiker som baseras på och som upprätthåller föreställningar om 
handlingar, fenomen och karakteristika som förenade med och lämpliga för avgränsa-
de åldrar. Ålderskodning handlar med andra ord om praktiker där ålder och ålders-
baserade grupper och kategorier såsom t.ex. generationer tillskrivs givna innebörder 
och där olikhet och skillnader mellan olika åldrar framhålls samtidigt som likhet 
inom avgränsade åldersgrupper betonas.  

 
Konceptet om ålderskodning ligger enligt min förståelse inte långt ifrån Laws 
sätt att definiera ålderism som ”an ideology that ascribes certain attributes and 
abilities to people, young or old, simply because of their age” (1993, 673). 
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Kapi te l  4.  Sammanfattande om delstudierna 
 
 

4.1 Livsuttryck, livslopp och meningskonstruerande pro-
cesser 
Den första av delstudierna handlar om pensionerade kvinnor och män i en 
avgränsad del av Finland och deras berättelser om sina liv. Syftet med delstudi-
en (Snellman 2005) är att beskriva och analysera livsberättelser och att kontras-
tera livsberättelsernas egentliga innehåll mot det tolkade innehållet. De frågor 
som studien söker svar på är a) vilka kollektivt konstruerade livsuttryck respon-
denterna uppvisar, b) på vilket sätt det individuellt konstruerade livsloppet för-
håller sig till det kollektiva livsuttrycket och hur det individuella livsloppet 
lämpligast kan representeras och slutligen c) om det finns, och i så fall vilka, 
meningskonstruerande element som informanterna använt i sina livsberättelser 
samt vilken betydelse dessa har för informanternas upplevda välbefinnande. I 
studien avhandlas också de socialgerontologiska teorierna och deras utveckling 
som ett forskningsfält för att positionera det egna arbetet. 

Livsberättelsematerialet dekonstruerades genom att kronologiskt dela in be-
rättelsernas teman i de någorlunda framträdande, dock inte alltid tydligt avgrän-
sade livsfaserna a) barndoms, ungdoms- och skoltiden, b) krigstiden, c) för-
värvsarbetstiden och d) pensionärtiden. För respektive livsfas presenterades 
vilka liknande och åtskiljande mönster informanterna hade delgivit och som 
baserade sig på vad och hur de berättade. Livsuttrycken under barndoms-, ung-
doms- och skoltiden beskrevs som innehållande sex olika livsuttryck, det lyckli-
ga livsuttrycket som fick en abrupt brytpunkt, det tungt arbetande-enformiga 
livsuttrycket, det äventyrliga livsuttrycket, det rebelliska livsuttrycket, det be-
kymmerslösa livsuttrycket och det olyckliga livsuttrycket som jämnades ut. När 
en post hoc sammanfattning skrivs av denna studie så kan konstateras att flera 
likheter finns med Öbergs (1997) livsloppsformer ”det bittra livet”, ”livet som 
fallgropar”, ”livet som hinderlopp”, ”det dämpande uppoffrande livet”, ”livet 
som yrkeskarriär” och ”det ljuva livet”, även om Öbergs livsloppsformer spän-
ner över hela livet.  

Eftersom samtliga män deltagit och upplevt kriget under 1940-talet ter sig 
deras livsuttryck ganska likartat som en förhållandevis mekanisk frontberättelse 
under denna tid. Kvinnornas livsuttryck är däremot mer heterogent under den-
na period. Någon beskriver tiden som hemsk och problematisk, någon går in på 
mycket detaljerade händelser som framstår som fragment ur helheten, en berät-
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tar om insatserna som Lotta-soldat, en om direkta bombningar i Helsingfors 
och två kvinnor berättar om förvärvsarbete och förnödenheter. För en av kvin-
norna var kriget inget speciellt, det gick ”enligt vanligheten”. En av kvinnorna 
berör inte krigshändelser överhuvudtaget. Livsuttrycken under förvärvsarbets-
tiden kan sammanfattas som det uppoffrande-självförverkligande, det jämnmo-
diga-tidvis haltande, det karriärinriktade, det arbetande äventyret, det hårt arbe-
tande-olyckdrabbade, det kämpande och det underkuvade livsuttrycket. Livsut-
trycken under pensionstiden kan beskrivas som det arbetande, det hopplösa 
och huvudsakligen det rika livsuttrycket. 

Livsberättelsematerialet frambringade i stället för informanters konkreta er-
farenheter av ålderism två alternativa sätt att relatera det empiriska materialet till 
fenomenet. De alternativa sätten utgör dock mycket implicita sätt att relatera till 
ålderism och de utgör inga konkreta upplevda erfarenheter hos informanterna. 
För det första visades, med hjälp av att livet som sammanfattad helhet som 
någonting rikt, på möjligheten att bryta mot det som inom gerontologisk forsk-
ning övergripande kallas ”eländesbilder”. Det gav en mer nyanserad och kom-
plex bild av vem äldre människor egentligen är, som en motvikt till förekom-
mande homogena beskrivningar av gruppen. För det andra uppenbarade sig 
möjligheten att på ett konkret sätt visa hur ålderism är något som väldigt lätt 
smyger sig in i själva forskningsprocessen och låter sig presenteras i forsknings-
resultaten.  

Ålderism ligger implicit inbäddad i forskningsprocessen, i det sätt på vilket 
forskning görs. Arbetet bidrog med en möjlighet att explicitgöra detta faktum. 
Tillvägagångssättet är ett försök att bryta mot den typologiska struktur och 
schematiska bild av informanternas liv som framställs och att visa de enskilda 
individernas ”livslopp” i relation till de kollektiva livsuttrycken. Resultatet av 
tillvägagångssättet möjliggjorde synliggörandet av helt unika livslopp på ett sätt 
som inte låter sig beskrivas genom en typologisk struktur av kollektiva livsut-
tryck. Det här presenteras som en figur i avhandlingen (Snellman 2005), där 
livsfas, kollektiva livsuttryck, mäns och kvinnors individuella livslopp finns 
konkretiserade. Det rika livsuttrycket under pensionstiden som de allra flesta av 
informanternas berättelser kan karakteriseras med hjälp av, är ett uttryck för att 
informanterna är rika på livserfarenheter som de huvudsakligen framställer i 
uppskattande ordalag. Oberoende vilket slag av livserfarenheter informanterna 
har förefaller de fylla en viktig funktion i livet som helhet. Det gäller även för 
tidvis påtagliga svårigheter och ibland traumatiska upplevelser under livsloppet. 
Det här kan ses som ett implicit förmedlande av en djupare insikt om hur man 
skapar mening i livet. 
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4.2 En holistisk modell av ålderism på samhällets nivåer 
Delstudien med titeln ”Perceived levels of ageism in society, a deconstructive 
approach” (Snellman, delstudie två i avhandlingen) redogör för hur äldre indi-
vider födda 1930 och 1940 relaterar till och rapporterar existerande åldersattity-
der i samhället. Det specifika syftet i studien är att redogöra för deskriptiva data 
av upplevd ålderism och att identifiera en holistisk modell som klarlägger ett 
alternativt sätt på vilket angivna explicita (ålders)attityder på samhällets olika 
nivåer relaterar till varandra. I studien söks svar på tre överbryggande fråge-
ställningar: a) i vilken omfattning rapporterar respondenterna positiva, neutrala 
och negativa attityder? b) vilka slags explorativa konstruktioner (komponenter) 
är möjliga att påvisa med hjälp av faktoranalys och till vilken grad är dessa kon-
struktioner korrelerade? och c) vilket slag av relation mellan konstruktionerna 
kan identifieras med hjälp av strukturell ekvationsmodell? Ansatsen i studien är 
ett sätt att analysera ålderism, då ålderism är ett fenomen som i många sam-
manhang enbart åberopas och används som ett politiskt instrument. I studien 
beaktas även variabeln kön då det finns tidigare forskning som pekar på att kön 
är centralt för att förstå människors sätt att relatera till ålder. Identifieringen 
och konstruktionen av den holistiska modellen är teoretiskt informerad och 
bygger på följande empiriska data. 

Frågorna som ingår i studien har delvis härletts från aktuell socialgerontolo-
gisk forskning i den svenska kontexten och studien är ett försök att relatera 
frågorna mer explicit till ålderismens forskningsfält. I studien har deskriptiv och 
multivariat analysmetod (faktoranalys och analys med strukturell ekvationsmo-
dell) använts. Respondenter i Västerbotten i Sverige och i kommuner som sor-
terar under Österbottens Förbund i Finland ombads i en enkät under år 2005 
att ta ställning till frågan om vilken inställning de tycker generellt finns mot 
äldre människor i samhället. Relaterat till huvudfrågan fick respondenterna ta 
ställning till om de ansåg att det existerar positiv, neutral eller negativ inställning 
inom områdena dagstidningar (positiv 16.7, neutral 67.5 och negativ 15.8 pro-
cent), på TV (13.5/63.3/23.2 procent), reklamen (8.2/47.8/44 procent), politi-
ken (7.6/43.3/49.1 procent), arbetsmarknaden (3.7/26.2/70.1 procent), inom 
hälso- och sjukvården (19.9/48.2/31.9 procent), i affärer/banker (27.7/60/12.3 
procent) och slutligen i kulturella sammanhang (22.3/64.9 och 12.8 procent).  

I resultatet av den explorativa faktoranalysen föreslås att attitydfrågorna i 
enkäten har ett sammanhängande svarsmönster. Med hjälp av resultatet av den 
explorativa faktoranalysen och med teoretiskt stöd identifieras en hypotetisk 
modell. I den hypotetiserade modellen ingår de tre välbekanta samhällsnivåerna 
strukturell, kulturell och individuell, vilka samtliga antas vara beroende av kön. I 
studien testas och diskuteras även förhållandet (korrelationen) mellan nivåerna. 
Den individuella nivån karakteriseras av liknande svarsmönster i affärer/ ban-
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ker och i kulturella sammanhang, den kulturella nivån av dagstidningar, TV och 
reklamen, samt den strukturella nivån av ett liknande svarsmönster på attityd-
frågorna inom arbetsmarknaden och politiken. Med hjälp av strukturell ekva-
tionsmodell undersöks förhållandet mellan de tre nivåerna på statistisk väg, 
vilket samtidigt erbjuder ett sätt att visualisera ålderismen på samhällets nivåer. 
I delstudien redogörs parallellt även rätt ingående för tillämpningen av struktu-
rella ekvationsmodeller som analysmetod. 

I resultatet av analysen föreslås att det finns ett acceptabelt sätt att förstå re-
lationerna i den holistiska modellen som statistiskt signifikanta. Relationerna i 
modellen är acceptabla givet vissa begränsande premisser. Relationen mellan de 
olika samhällsnivåerna diskuteras med utgångspunkt i tidigare teoretiska bidrag. 
Bland annat föreslås att de tre nivåerna har ett dialektiskt förhållande till var-
andra (Thompson 2006; Wilkinson and Ferraro 2002) eller konstituerar var-
andra, något som dock inte kan testas med hjälp av den tillgängliga metoden 
eller med någon annan analysmetod. I delstudien är en av slutsatserna att det 
förefaller mest rimligt att i teoretisk mening hålla fast vid förslaget att nivåerna 
står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Det som däremot är möjligt att 
påvisa med hjälp av tillgänglig data (och använd mjukvara) är ett statistiskt sig-
nifikant samband som löper i riktningen från strukturell, via kulturell och till 
den individuella nivån.  

Variabeln kön är intressant på två olika sätt inom ramen för studien. Dels 
genom dess övergripande betydelse för modellen som sådan och dels för dess 
specifika utfall på den strukturella nivån. Studien visar att variabeln kön är sta-
tistiskt signifikant vad gäller utfallet på den strukturella nivån, men däremot inte 
signifikant vad gäller den individuella och kulturella nivån. Effekten är närmare 
bestämt resultatet av att kvinnor och män tenderar att svara helt olika vad gäller 
inställningen inom politiken. Studien visar vidare att kriteriet för att den holis-
tiska modellen om ålderismens nivåer ska vara acceptabel i statistisk bemärkelse 
krävs att variabeln kön finns med i modellen. Beaktande av kön är avgörande 
för att förstå ålderism på samhällets nivåer och att belysa det med hjälp av en 
modell. 

I den hypotetiserade modellen antogs att ålderismens samtliga nivåer skulle 
vara beroende av kön. Det kan med andra ord inte beläggas med tillgängliga 
data. Data antyder endast att utfallet på den strukturella nivån är beroende av 
kön. Även om så är fallet förkastas inte den hypotetiserade modellen då det 
faktum att variabeln kön och dess icke signifikanta relation till den kulturella 
och individuella nivån kan tänkas ha andra orsaker. Till exempel kan det ha att 
göra med att vi lever på en könssegregerad arbetsmarknad som vi tar för givet. 
Individer som besvarat enkäten (och människor generellt) är möjligen omed-
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vetna om att vi faktiskt lever på en könssegregerad arbetsmarknad på ett sätt 
som gör att det inte kommer till uttryck när individerna besvarar enkätfrågorna.  
 

4.3 Förhandling och ambivalenser av mening i åldersko-
dade födelsedagskort 
I det tredje delarbetet (Snellman, Johansson & Kalman, delstudie tre i avhand-
lingen) har individers reaktioner på och tankar om olika slag av födelsedagskort 
studerats med hjälp av fokusgruppintervjuer. Grundidén bakom studien är att 
låta äldre individer diskutera fritt kring olika typer av födelsedagskort som inne-
fattar budskap om ålder. Födelsedagskort anses vara en typisk artefakt av ålde-
rism samhället. Tanken med upplägget är att forskaren inte ska behöva ställa 
någon direkt och särskilt styrande fråga som på något sätt antas fånga ålderism i 
människors vardag. I stället används olika typer av (ålderskodade) födelsedags-
kort kring vilka informanterna får säga sin mening. Som tidigare nämndes var 
grundfrågan som ställdes till informanterna en anvisning om att ”diskutera 
attityder till och synen på åldrandet med utgångspunkt i olika slag av födelse-
dagskort”. 

Informanterna uppmuntras att ställa frågor till varandra och att diskutera 
problematiken med de olika budskapen i korten. Målsättningen var att använda 
(och till viss del även utveckla) en kulturellt relevant empiriinsamlingsmetod för 
att försöka fånga vardagliga erfarenheter av ålderism. Resultatet av detta sätt att 
samla in empiri genererade ett mycket rikt och mångfacetterat material. Det 
framgår att informanterna förhåller sig till budskapen på de mest varierande 
sätt. En rätt snäv avgränsning av materialet har dock gjorts i genomförandet av 
avhandlingens tredje delstudie. Här används huvudsakligen material som 
anknyter till de specifika födelsedagskorten.  

Syftet i studien är att åskådliggöra uppfattad mening av och associerade livs-
erfarenheter till ålderskodade budskap i födelsedagskort. Frågan vi ställde oss i 
denna studie var på vilka alternativa sätt informanterna relaterar till budskapen i 
födelsedagskorten. Tidigare forskning om födelsedagskort gör gällande att bud-
skapen till övervägande del representerar negativa attityder. Dessa resultat har 
härletts genom att personerna som genomfört forskningen själva har bedömt (i 
vissa fall har flera forskare fungerat som oberoende bedömare) vad budskapet 
definitionsmässigt är. Studien är följaktligen ett sätt att tillmäta informanterna 
som handlande subjekt större teoretiserande utrymme i forskningssamman-
hanget ålderism. Därför redovisas förhållandevis mycket empiri.  

Studiens resultat visar generellt på att informanters sätt att förhålla sig till 
budskapen i födelsedagskorten är komplext i mycket stor omfattning. Det finns 
en stor spännvidd i vad informanterna anser är meningen med budskapen i de 
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olika födelsedagskorten. Tidigare forskning har föreslagit att negativa attityder 
mot äldre människor förmedlas med hjälp av födelsedagskort. Lyssnar man till 
människor som relaterar till och pratar om budskapen i korten, blir man som 
forskare nödgad att försöka göra den bilden mer komplex. Oberoende av vilket 
födelsedagskortet är så förefaller informanter förhålla sig på diametralt olika 
sätt till korten. De mest påtagligt skilda sätt att förhålla sig till samma kort 
kommer när man ser till empirin från skilda fokusgrupper. Det finns också 
skilda sätt att förhålla sig till samma kort inom samma grupp, men dessa skill-
nader är inte lika påtagligt tydliga som mellan grupper. Även om vissa individer 
upplever att det finns negativa inslag representerade i korten, finns det däremot 
inget definitivt sätt att definitionsmässigt betrakta budskapen som negativa. 

Spännande att reflektera över är vad stunder av tystnad i intervjusituationen 
innebär. När meningen med budskapen i de olika födelsedagskorten förhandlas 
inträder vid flera tillfällen tystnad i intervjusituationen. Ibland får vi intrycket av 
att individuella röster, som skiljer sig alltför mycket från den rådande mening 
som förhandlas, tystnar. En specifik mening av ett budskap eller födelsedags-
kort blir i och för sig utmanat, men tillåts inte representera en gemensam rå-
dande uppfattning, då diskussionen i dessa fall stannar upp. Det förefaller som 
att på samma sätt som diskussion frambringar mer diskussion så frambringar 
tystnad mer tystnad. 

Studien berör även den ålderskodande vokabulären som informanterna an-
vänder sig av för att beskriva sina erfarenheter. I de fall där födelsedagskorten 
väcker negativa känslor hos informanterna, namnges känslan mycket lätt ge-
nom användningen av enstaka ord. Informanterna talar bland annat om erfa-
renheter av att ”stämplas”, ”diskrimineras” och ”nedvärderas”. Sådana fall där 
födelsedagskorten väcker positiva känslor kan däremot inte beskrivas med ett 
enstaka ord. I stället använder informanterna fler ord för att beskriva erfarenhe-
ten. En av informanterna säger till exempel att, ”ja, inte är farmor så gammal så 
hon inte kan klyva ved”. I studien diskuteras ålderskodning som något som 
utförs, men inte enbart i förhållande till ålder, utan i många fall även i relation 
till andra åldersmarkörer. Detta omnämns som ”tidskodning”, vilket är något 
som vidareutvecklas i avhandlingens slutdiskussion.  

Sammantaget visar förhandlingen av gemensamma uppfattningar, ambiva-
lenser, diametralt motsatta uppfattningar, tystnaden i situationen och den ål-
derskodande (tidskodande) praktiken på vikten av att beakta individers aktiva 
och konstruktiva sätt att förhålla sig till budskapen. Det visar att människor 
handlar aktivt i relation till strukturella förutsättningar i samhället. Studien visar 
hur mening om nya ålderskoder skapas utgående från befintliga ålderskoder. I 
sådana fall där ingen uppenbar mening finns tillskriven en specifik ålderskod, så 
skapar människor en sådan mening. Avslutningsvis visas på vidden av möjliga 
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förhållningssätt som står människor till buds i förhållande till strukturella förut-
sättningarna om ”ålder” i samhället.  

Målsättningen i det nästa och avslutande kapitlet är att öppna för en mer 
dynamisk och kompletterande förståelse av samhällsfenomenet ålderism som 
en ständigt pågående socialiserings- och förhandlingsprocess vad avser männi-
skors vardagliga liv. Den mer dynamiska framställningen av fenomenet ålderism 
baseras på hur människor erfarenhetsmässigt förhåller sig till ålder i livet och till 
ålderism genom andra typer av markörer kring vilka mening konstrueras. 
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Kapi te l  5.  Avslutande diskussion 
 
 

5.1 Från ställningstaganden om ålder och ålderskoder till 
ställningstaganden om tid 
Den övergripande problemställningen handlar om att synliggöra en mer dyna-
misk förståelse av fenomenet ålderism i människors vardag. För att föra en 
tydligare argumentation om ålderism i det vardagliga livet krävs en fokusför-
skjutning i förhållande till det som framhålls i livsberättelsestudien. Det som 
framgår i själva studien baseras på vad som vid tillfället ansågs vara uttryck för 
ålderism. Vid tidpunkten fanns en stark känsla av att ålderism i något avseende 
är väldigt centralt även i livsberättelser. Men jag förmådde inte beskriva på vil-
ket sätt. Detta är en känsla som jag inte kunnat skaka av mig.  

Livsberättelserna där äldre människor själva kommer till tals på sina egna 
premisser väckte fler tankar och funderingar om ålderism. Livsberättelsemeto-
den i sig är ett sätt att komma bort från de insnävade och ibland missvisande 
kategoriseringar som handlar om att sätta etiketter på äldre och att definiera 
”dem” på förhand. Förutsatt att ett fruktbart sätt att representera livsberättel-
sernas innehåll hittas, så minskar metoden risken för att presentera stereotypifi-
erande bilder av de äldre. Känslan fick mig att arbeta vidare med två andra 
delstudier om ålderism där fenomenet undersöktes med hjälp av andra meto-
der. De insikter som tillskansats under arbetsprocessen har gjort att ålderism i 
livsberättelsematerialet kan betraktas i ett annat ljus än vad som tidigare var 
möjligt. Vid tidpunkten identifierades inte de alternativa ålderskoder eller mar-
körer som demaskerar ålderism i människors vardag. Sådana finns uppenbarli-
gen i människors fria berättelser om sina liv och även i ställningstaganden som 
informanterna gör i avhandlingens två andra delstudier. 

Det övergripande som i skrivande stund kan identifieras i livsberättelsemate-
rialet, är att människor i mycket liten utsträckning tillskriver händelser till ålder 
per se. Individer använder sig inte av ordet ålder kring vilket man knyter upp 
sina erfarenheter. En systematisk sökning i de sexton transkriberade livsberät-
telserna indikerar att informanterna använder ordet ålder i fyra av livsberättel-
serna vid ett femtontal tillfällen. Vid samtliga förutom ett av tillfällena refererar 
användningen till att de själva eller oftast någon annan som barn har ålder. 
Informanterna använder vid ett tillfälle ordet ålder i samband med ”ålderdom” 
och ”ålderdomshem”. Vid ett enstaka tillfälle tillskriver en informant betydelse 
till ålder explicit.  
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Finns nog de som det har gått sämre för, hälsan har vi ju ganska bra enligt åldern 
tycker vi själva också (informant 16) 

 
Ordet ålder som ett konkret uttryck är kort och gott nästan helt frånvarande i 
livsberättelserna. Väl värt att notera är det faktum att detta citat, som explicit 
antyder ålder, krävde tiotals timmar av intervjuande och cirka trehundrafemtio 
A4 sidor transkriberad text för att hitta i människors vardag. Detta väcker frå-
gor om hur människor överhuvudtaget skulle kunna vara medvetna om ålde-
rism och dess görande i vardagen när de i talet om sitt vardagliga liv överhu-
vudtaget inte ens förhåller sig till ålder. Minichello, Browne och Kendig (2000) 
har tidigare visat att människor inte känner till ordet ålderism, men dock förhål-
ler sig på många olika sätt till att ”betraktas som gammal”. Deras bidrag antyder 
något om andra markörer som såväl markerar som maskerar ålderism i männi-
skors vardagliga liv. 

Bytheway pekar på någonting mycket centralt när han menar att ”by numbe-
ring and counting years we construct a basic measure of age” (1995, 109). Han 
diskuterar även kring tid som något centralt för teoretiserande om ålder (se 
även Hagestad & Uhlenberg 2005). Människor tillskriver i mycket stor ut-
sträckning händelser till andra typer av åldersmarkörer. Det gäller för såväl 
livsberättelser; sättet på vilket informanter tar ställning till enkätfrågor som 
inkluderar en sådan markör och; hur ställningstaganden görs relaterat till bud-
skap om ålder i födelsedagskort av olika slag. Markörer som till exempel ”ung”, 
”gammal”, ”år”, ”månad”, ”tid”, ”äldre”, ”yngre” och så vidare är typiska och 
frekvent förekommande. Individerna använder en mängd alternativa markörer 
kring vilka livshändelser och erfarenheter verbaliseras. Dessa alternativa markö-
rer avslöjar enligt min uppfattning också ålderism i vardagen, med vars hjälp 
fenomenet kan demaskeras som en del i människors vardagliga liv. Vad gäller 
livsberättelsematerialet identifieras dessa alternativa markörer alltså post hoc. 
Två av informanterna relaterar exempelvis till markörerna ung och år och 
gammal på följande sätt. 
 

då jag var ung och dansade, för jag var ju hemskt livad, jag brydde mig inte i vad de 
sa, de fick säga vad de ville, och i synnerhet då om mig som hade vuxit upp i ett tro-
ende hem, det var ju någonting fasansfullt, det passade inte mig, men jag tyckte ju det 
passade jag [skrattar] (informant 8 i Snellman 2005, 50). 
 
men det är, vi har ju orkat länge, man måste ju tänka så, han är ju åttio år han så, 
förr tyckte man nog att de som var åttio år, de var nog utlevda de, men när man 
kommer dit, ja, ja att man har ju, vi har, vi har ju arbetat söndag och lördag och, och 
det tycker jag nu är det värsta då man har arbetat hela livet och de tar skatt av gam-
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la människor, de skulle sluta ta skatt då man blir gammal, det tycker jag nog … 
(informant 9 i Snellman 2005, 67-68). 

 
Jag hävdar med andra ord att även om individer inte förhåller sig till ålderism 
explicit eller ens i termer av ålder, så finns ett implicit sätt att förhålla sig till 
ålderism som sker med kraft av andra markörer. Dessa alternativa markörer har 
en central roll för vad som ligger till grund för äldre individers erfarenheter av 
ålder i livet och för den mer dynamiska bilden av ålderism. Jag har funnit kon-
ceptet om ålderskodning klart användbart i arbetsprocessen, framför allt för att 
identifiera de alternativa markörer som föreligger i de empiriska materialen. För 
att förtydligande anslå den mer dynamiska förståelsen av ålderism anser jag med 
stöd av de markörer som identifierats att konceptet om ålderskodning kan för-
djupas något.  

Centralt enligt den mer dynamiska förståelsen av ålderism är att beakta de 
alternativa markörerna och inte enbart markören ”ålder”. Det finns uppenbarli-
gen situationer där informanter inte förhåller sig till ordet ålder uttryckligen. 
Ålderism förhandlas implicit i en förhållandevis öppen och vardagsnära kon-
text. Uttryck för detta finns på olika sätt i de delstudier som ingår i avhandling-
en. Det är, som nämndes, påtagligt vad gäller livsberättelserna. I avhandlingens 
andra delstudie förhåller sig informanterna redan i den fråga som ställs i enkä-
ten till markören ’äldre’. Det som görs i den studien kan egentligen betraktas 
som ett försök att med hjälp av statistiska analysmetoder fånga den gemen-
samma meningen som finns kring markören ’äldre’. I avhandlingens tredje del-
studie förhåller sig informanterna till det breda spektret av alternativa markörer. 
Det är huvudsakligen genom denna studie jag fått inblick i hur mening tillskrivs 
många olika markörer som inbegriper konstruktioner av tid. Uttryck av kom-
plexitet är framträdande i hög grad. Det finns ingen definitiv samstämmighet i 
de röster som säger något om den uppfattade meningen kring markörerna. 
Däremot kretsar mening alltid kring dessa markörer. Kanske det mest intres-
santa är att komplexiteten är lika närvarande när individer förhåller sig till ett 
och samma ålderskodade budskap. Inte ens i sådana situationer kan entydig 
samstämmighet påvisas. Till exempel är detta mycket påtagligt i studien om 
födelsedagskorten och sättet på vilket informanterna belyser budskapen i dessa. 
Intressant är även att i situationer där ingen ålderskodad mening uppenbarligen 
föreligger så tillskriver individer mening till markörer och ger således detta en 
ålderskodad innebörd som tidigare inte varit möjlig att observera.  

Det föreligger med andra ord skäl att överväga hur ålderism kan identifieras 
i människors liv. Givet att ålderism i vardagen ofta kan identifieras med alterna-
tiva åldersmarkörer är det mer ändamålsenligt att betrakta dessa som (relativa) 
tidsmarkörer. Det som individer gör med tidsmarkörer i det vardagliga livet 
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skulle med inspiration av konceptet om ålderskodande processer kunna 
benämnas tidskodande processer. Den mening som tillskrivs alternativa tids-
markörer inbegriper mycket mer än den mening som tillskrivs ålder. Det är 
följaktligen möjligt att betrakta ålderism som tidskodande processer, på grund 
av att mycket av det som vi förhåller oss till i det vardagliga livet kretsar kring 
samma centrala tidsmarkörer. 

För att kortfattat återknyta till Hagestad och Uhlenberg (2006; 2005) skulle 
det kunna påstås att tid görs till en segregerande faktor med hjälp av tidsmarkö-
rer som vi människor använder i vårt vardagliga liv.  
 

5.2 Ålderism – ett konstitutivt diskursivt fenomen baserat 
på alternativa tidsmarkörer 
I detta avsnitt beskrivs det sociala fenomenet ålderism som ett konstitutivt 
diskursivt fenomen; ett fenomen som ofta bygger på användningen av sådana 
tidsmarkörer som synliggjordes i föregående avsnitt. Att förhålla sig till ålderism 
diskursivt innebär att förhålla sig till fenomenet på ett icke-betydelsemässigt 
fastslaget sätt. Som forskare eller som människa i ett samhälle präglat av ålde-
rism är man alltid en del av det som representeras, alltid en del av ålderismens 
konstituerande diskurs.  

Anledningen till att ålderism kan betraktas som ett konstitutivt fenomen är att 
många olika tidsmarkörer används av människor i det vardagliga livet och att 
mening otvivelaktigt konstrueras kring dessa markörer. Erfarenheter artikuleras 
vilket gör att diskurs uppkommer. Fenomenet ålderism blir konstitutivt i sam-
ma stund som tidsmarkörer används och tillskrivs mening. På samma sätt som 
det förefaller svårt att prata om kön/genusfrågor utan att förhålla sig till markö-
rer som kvinna och man, förefaller det svårt att förhålla sig till livet utan att 
göra det med hjälp av tidsmarkörer. Det konstitutiva ligger följaktligen i det sätt 
på vilket vi använder språket för att beskriva levda erfarenheter. 

Den förståelse av ålderism jag har landat i efter att ha arbetat med avhand-
lingens delstudier är att karaktären på de teoretiska redskapen och hur de knyts 
till den empiri som föreligger avgör det förhållningssätt till ålderism som för-
värvas. Betraktas ålderism som ett avgränsat forskningsfält kan det konstateras 
att det är en forskningstradition som är förhållandevis begrepps- och teorifattig 
med avseende på konstitutiva teoretiska bidrag. Men jag hävdar att nya konsti-
tutiva koncept som ålderskodning och ålderskodande processer är utomordent-
ligt viktiga metodologiska och teoretiska bidrag.  

Forskningen om ålderism som ett konstitutivt fenomen är fortfarande teore-
tiskt sett i sin linda. Tillämpningen av konstitutiva teorier från parallella fält som 
till exempel genusteori och teorier om intersektionalitet skulle kunna användas i 
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avsevärt större utsträckning för utvecklingen av konstitutiva teorier om ålde-
rism. Inom ålderismforskningen är det som finns att tillgå till övervägande del 
empiriska och normativa teoretiska bidrag. Dessa bidrag är ytterst nödvändiga, 
och baserat på dem är det möjligt att bygga teoretisk kunskap och teorier av det 
konstitutiva slaget. För den breda nyttans skull är det dock ytterst nödvändigt 
att betrakta empiriska, normativa, och konstitutiva förhållningssätt till ålderism 
som kompletterande ansatser som potentiellt kan befrukta varandra.  

Anledningen till att ålderism kan betraktas som ett diskursivt fenomen är att 
den mening som tillskrivs markörerna görs på många olika sätt. Det finns 
många olika sätt att tillskriva mening till markörerna och många olika sätt att 
förhålla sig till den etablerade mening som finns i markören. Ålderism känne-
tecknas av en diskursiv karaktär som ger oss individer handlingsanvisningar om 
vad som är möjligt och inte möjligt i olika situationer. När tidsmarkörer an-
vänds ger (konstituerar) de alltid handlinsanvisningar om hur vi skall förhålla 
oss i olika situationer. Ibland får anvisningarna en avgörande roll för valet att 
agera i enlighet med handlingsanvisningarna. Vi kan exempelvis hävda att vi är 
gamla eller äldre därför att det fungerar som en resurs i sammanhanget. Ibland 
har handlingsanvisningarna en sådan karaktär att vi inte kan välja hur vi skall 
göra i en specifik situation, men däremot hur vi skall förhålla oss till det vi är 
tvungna att göra. En uppenbar sådan handlingsanvisning är tidpunkten då indi-
vider skall gå i pension och inte längre får arbeta. Med stöd i de empiriska ma-
terialen uppger vissa individer att de upplever det som att de måste gå i pension, 
medan andra upplever det som att de får gå i pension. När det inte går att välja 
hur man som individ skall förhålla sig är fenomenet ålderism belamrad med en 
hegemonisk diskursiv karaktär. I andra sammanhang är det möjligt att bortse 
från och motstå handlingsanvisningar. Exempelvis betraktas vi i vissa fall som 
gamla i andras ögon, men nästan aldrig som gamla på det avsedda sättet i våra 
egna ögon.  

Den mening som konstrueras kring tidsmarkörer ger oss i vilket fall som 
helst alltid handlingsanvisningar. Utfall i olika situationer har med andra ord 
gemensam grund i att mening tillskrivs tidsmarkörer på många olika sätt och 
den kan uppfattas på många olika sätt. Detta gör fenomenet ålderism diskursivt. 
Det finns ingen fixerad betydelse av den mening som konstrueras kring markö-
rerna. Här är det möjligt att bara leka med tanken om vem som har rätten att 
åberopa ”gammal” eller ”ung” i olika sammanhang och hur det görs. Det före-
faller rimligt att ålderism konstituerar diskursivt i en ständigt pågående process 
med kraft av den mening som tillskrivs olika tidsmarkörer. 
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5.3 En bild av ålderism som ålderismer och upprepande 
praktiker 
Vilken är den mer dynamiska bilden av ålderism som baseras på människors 
vardagliga erfarenheter av ”ålder” i livet? Bilden inkluderar naturligt beskriv-
ningen av ålderism som ett konstitutivt och diskursivt fenomen. Försöket att 
med hjälp av olika empiri- och analysmetoder analysera ålderism i vardagen 
utifrån olika teoretiska perspektiv skall ses i det konstitutivt teoretiska ljuset. Att 
faktiskt analysera det sociala fenomenet ålderism kan baserat på detta teoretiska 
förhållningssätt sägas vara att analysera pluralitet och komplexitet av mening. 
Mening som uppstår i processer där tidsmarkörer som bland annat ålder socia-
liseras och socialiserar.  

Enligt min uppfattning finns numera så många olika sätt att förhålla sig till 
ålderism att användningen av dess singulära begrepp ter sig orimlig. Som an-
tyddes förefaller det rimligt att det åtminstone finns tre övergripande teoretiska 
förhållningssätt till ålderism; empiriska, normativa och konstitutiva. Detta för-
anleder nödvändigheten av att presentera bilden av ålderism som ålderismer 
och förhandlande praktiker som upprepas. För att återknyta till den första del-
studien om individers livslopp och ”meningskonstruerande processer” så före-
faller det skäligt att väcka ett förslag om att bilden av ålderism i en öppen och 
dynamisk bemärkelse utgörs av ålderismer som meningskonstruerande proces-
ser. Ålderismerna och det som konstrueras kring de alternativa tidsmarkörerna 
är processer i vilka mening formas. I ett avseende kan ålderismer beskrivas som 
flytande åldersgränser. 

Upprepande eller repetitiva ålderismer är i en öppen och bred bemärkelse 
något som organiserar våra liv på många olika sätt. Det är något som även Ha-
gestad och Uhlenberg (2005) problematiserar när de diskuterar ålderismens och 
ålderssegregeringens ömsesidiga reproduktion. Att ålderismer upprepas är nå-
got som blir tydligt i avhandlingens tredje delstudie där ny mening förhandlas i 
relation till befintliga tidsmarkörer. Ålderismer är grundläggande samhällskraf-
ter som kanske rent av gör det sociala möjligt. Upprepande ålderismer kan och 
skall inte låsas eller betydelsemässigt fixeras. Ålderismer skall baserat på det 
konstitutiva och dynamiska förhållningssättet inte heller låsas till någon speciell 
grupp individer. Det är nödvändigt att ålderismer som sociala fenomen betrak-
tas som något under ständig förhandling där så många aktörers röster som möj-
ligt får komma till tals i forskningen och i den offentliga debatten. Nödvändig-
heten i att betrakta ålderismer som upprepande praktiker ligger också i möjlig-
heten till social förändring. Betraktas inte ålderismer som ett upprepande, för-
svinner insikten om att hegemoniska innebörder och även praktikerna faktiskt 
kan förändras. 
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Det är med andra ord angeläget att betrakta försöket att fånga bilden av ål-
derismer på ett dynamiskt sätt som en konstitutiv idé snarare än något definitivt 
fastslaget. Upprepande ålderismer kommer aldrig fullt ut att låta sig genomlysas. 
De diskursiva ålderismerna kommer aldrig att bli helt transparanta på ett sätt 
som skulle tillåta oss att prata om en ålderism som uttömmande skulle kunna 
representera hela dess komplexa mening. Förhoppningen är att den dynamiska 
förståelsen av ålderism som ålderismer, som upprepande praktiker, kan fungera 
tankeväckande och för att föda nya forskningsfrågor som framöver kan vara 
tillämpbara i andra sammanhang där ålder(ismer) görs. Vetenskapligt torde det 
finnas mycket att upptäcka som kan kommunicera bättre med vardagens ålde-
rismer.  
 

5.4 Avslutningsvis – att åberopa och/eller analysera ålde-
rism 
En av de hitintills outtalade målsättningarna i avhandlingen har varit att agera 
ombud för exkluderade röster om ålderismer. Även om rösterna unisont inte 
uttrycker det, framstår det befogat att dra slutsatsen att rösterna uttrycker att 
ålderismer definitivt inte enbart berör de icke-hörda i sammanhanget. Ingen 
bland dessa röster, eller någon annan heller för den delen, har dock efterfrågat 
en ställföreträdare i ålderismer. Jag har själv lagt mig i positionen av att vara 
ställföreträdare i ålderismer och kring detta uppkommer en ansenlig mängd 
etiska betänkligheter för mig. Betonas skall, att bara det faktum att jag i egen-
skap av forskare väljer ut dessa röster, är något som ålderismer gör. En uppre-
pande praktik i sig själv, men med vilkas hjälp förståelsen av ålderism styrs i en 
annan riktning än vad tidigare gjorts. Jag förmår mig själv att vara en ställföre-
trädare för dessa röster, trygg i argumentet att dessa har varit förhållandevis 
tysta i sammanhanget och att den dynamiska bilden av fenomenet som presen-
teras inte enbart berör de individer som deltagit i de olika delstudierna. När 
dessa röster tillåts tala föreligger även möjligheten att upprepanden till viss del 
bryts.  

Ålderism anförs i många sammanhang (Cruikshank 2003) utan att i någon 
djupare bemärkelse analysera vad det egentligen är. Konstruktivt reflekterande 
eller problematisering av fenomenet i sig kommer ofta i andra hand. Det gäller 
speciellt för de offentliga sammanhang i vilka ålderism åberopas och följden 
ofta blir att det sker en fixering av betydelsen om vad ålderism är. Den karaktär 
som fenomenet förefaller ha i den offentliga debatten är att det handlar om 
något som skall motarbetas och som per definition är något negativt. Det finns 
forskare som framhäver ålderismen som potentiellt positiv, Palmore (1999) är 
till exempel en av dessa. Både det negativa och positiva förhållningssättet utgör 
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praktiker där det empiriska inte problematiseras, utan tas för givet. Med Cruik-
shanks terminologi kan sägas att dessa är övergripande exempel på hur ålderism 
åberopas. Att förhålla sig till fenomenet i dessa snäva avseenden är enligt min 
mening något av en hämmande omständighet. Ålderismens konstitutiva kom-
plexitet och mycket av det som socialiseras i människors vardag i förhållande 
till tidsmarkörer hamnar per automatik i undangömdhet.  

Därför är det viktigt att försöka öppna upp förståelsehorisonten vad avser 
fenomenet ålderism i människors vardag genom att faktiskt analysera ålderism; 
men utan att för den skull hävda att just den öppet konstitutiva förståelsen av 
fenomenet är det korrekta eller allenarådande. Vågstycket med att plädera för 
en konstitutiv och mer dynamisk bild av ålderism är att det i de sammanhang i 
vilket begreppet används för välfärdspolitiska ändamål med mer specifika bety-
delser för vissa grupper av människor kan urvattnas. Duncan är en av forskarna 
som berört nackdelarna med att använda ålderism begreppet för andra ändamål 
än vad det ursprungligen var ämnat. Det som Duncan förefaller utgå från är 
hur begreppet ålderism definierades och att det som numera görs i dess namn 
har frångått det som begreppet var ämnat för. Duncan menar att initiativ som 
förespråkar jämlikhetssträvanden: 

 
has led to the illegitimate dissociation of ageism from older age and promoted damaging 
notions of age equivalence. The consequence has been that old-age prejudice has been 
de-prioritised, and older people have been de-legitimised socially and as a welfare con-
stituency (2008, 1133). 

 
Även andra forskare har lyft frågan om problematiken med ”ålderslöshet” 
(Bytheway 2000; Andrews 1999) och ”anti-aging” (Katz 2001). Ett vågstycke 
som jag anser att Duncan skriver in sig i, är att baserat på den första kortfattade 
definition av ålderism framhålla vad begreppet ålderism ursprungligen var äm-
nat för. Enligt min uppfattning har definitionsdelen och vad begreppet ämna-
des för mycket lite med varandra att göra. Dessa bidrag kan förstås som norma-
tiva sätt att förhålla sig till begreppet ålderism och vad det egentligen är ämnat 
för. De kan förstås som motreaktioner på att gruppen äldre människor inte 
bereds företräde inom ramen för andra sätt att förhålla sig till ålderism. En 
aspekt kan även tänkas ligga i hur vi uppfattar andra forskares intentioner; om 
vi uppfattar bidragen som jämlikhetssträvanden eller jämställdhetssträvanden. 
Enligt min uppfattning förefaller det i ett avseende märkligt att förbehålla äldre 
människor ålderism när de själva bevisligen inte förhandlar sina erfarenheter i 
förhållande till ålder.  

De mer insnävade betydelserna av ålderism och de normativa och politiska 
sammanhang där de används för till exempel äldre människor, riskerar med 
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andra ord att förlora sin handlingspotential. Det finns i en del forskning etable-
rade handlingsanvisningar om att ålderism skall gälla äldre människor. Inte 
minst är väl denna handlingsanvisnings genomslagskraft påtaglig om informan-
ternas ålder i avhandlingens olika delstudier reflekteras över. När en mer dyna-
misk förståelse av ålderism som konstitutiv för alla människor med ålder pre-
senteras, riskerar handlingsanvisningen att betrakta ålderism i empiriska och 
normativa avseenden att hamna i skymundan. Påtalas skall, att det är en möjlig 
framtida utveckling som kan ske på basen av det som presenteras och därför är 
det viktigt att ta kritiken på allvar. Den mer dynamiska förståelsen av ålderism 
kan mycket väl uppfattas som den jämlikhetsagenda som bland andra Duncan 
varskor om.  

Det förefaller inte helt orimligt att påstå att det går en hårfin gräns mellan 
vad som kan betraktas som forskningspolitik och vad som kan betraktas som 
välfärdspolitik i denna fråga. En central distinktion i frågan om hur vi förhåller 
oss till ålderism är om vi gör det i empirisk, normativ eller konstitutiv bemär-
kelse. Att positionera ansatsen i relation till dessa förhållningssätt skulle sanno-
likt kunna lösa en del problematik inom forskningen. Duncans (2008) och 
andras policykritiska bidrag är befogade inom ramen för ett empiriskt eller 
normativt sätt att förhålla sig till ålderism, men obefogat inom ramen för ett 
konstitutivt sätt att förhålla sig till ålderism. Grundfrågan handlar i ett avseende 
om vad vi teoretiskt låter vara handlingsanvisande när fenomenet ålderism står i 
fokus och för vad, vem och hur ålderism skall användas eller för vad, vem och 
hur ålderism kan användas? 

Avsikten med att öppna upp för en mer dynamisk förståelse av ålderism är 
dock inte att det skall ske på ett sätt som positionerar utfallet inom ramen för 
en inriktning som förespråkar ålderslöshet. Försöket skall inte heller uppfattas 
som drivandet av en jämlikhetsagenda som är oberoende av ålder. Kanske sna-
rare tvärtom, att ålderismer är konstitutiva på många olika sätt i människors 
vardag i en betydligt större omfattning än många är redo att vidkänna. Men det 
centrala är att det konstitutiva görs i förhållande till andra tidsmarkörer. Om det 
kunde uppmärksammas på ett mer synligt sätt kan det eventuellt förbättra alla 
människors välfärd. Det gäller inte minst äldre människors välfärd och livssitua-
tion.  

Oavsett allt det här är det faktiskt möjligt att betrakta det jag beskriver om 
tidsmarkörer som att ålderism åberopas. Tillvägagångssättet är inte fritt från 
åberopande, men det jag föreställer mig att tillvägagångssättet inbegriper, är att 
analysera och åberopa ålderism. Frågan som då omedelbart anmäler sig, men 
som jag låter stå obesvarad, är vad det egentligen är som säger att det är ålde-
rism som har analyserats? 
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Det ligger naturligtvis inget inkorrekt i att vi använder oss av tidsmarkörer i 
vårt vardagliga liv. Vem skulle överhuvudtaget kunna föra en diskussion med 
en annan människa utan att tillskriva mening till tidsmarkörer? Det ligger ju 
heller inget inkorrekt i att använda markörer som kvinna och man. Men numera 
finns det kort sagt uttalat i forskning, instansers policydokument och många 
andra sammanhang att vi bör vara uppmärksamma på hur vi tillskriver mening 
till kvinna och man. Det jag på liknande sätt anser att vi behöver bli varse om 
är, hur vi använder tidsmarkörer. I en ny spännande avhandling uppmärksam-
mar till exempel Nilsson (2008) vad vi gör i offentligheten med kraft av ordet 
äldre. Nilsson skriver bland annat att: 

 
Äldre konstrueras som ett objekt för en offentlighet och ett nationellt ansvar på både 
komplicerade och motsägelsefulla sätt och det är inte rimligt att bara förstå det i ter-
mer av utstötning ur samhället. I stället kan man se det som att det är en inklude-
rande andrafiering; ’de äldre’ är ’våra andra’” (ibid, 226). 

 
Det finns en enorm makt genom det vi skriver inom forskningen både vad 
gäller ålder och ålderismer. Avslutningsvis är det därför viktigt att erinra att 
ålder är varje människas ägodel. Alla människor äger ålder och rätten att göra 
vad man vill med den. Alla människor äger den demokratiska rättigheten att 
teoretisera ålder och att (om)förhandla sin ägodel. Även om det så innebär ett 
ställningstagande om att man inte har ålder. Ålderismer handlar inte enbart om 
ålder. Ålderismer handlar också om något annat som vi alla är mycket välbekan-
ta med i vårt vardagliga liv. Utmaningen ligger i att ålderismerna tas för givna. 
Ålderismerna ligger för nära i livet för att de ska vara synliga för oss människor.  
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Kapi te l  7.  English summary 
 
 

Background and objective of  the thesis 
The work involved in the writing and completion of this thesis is largely in-
spired by personal experiences of age in life. All people relate to age in some 
way and the experiences we have are repeatedly tied to the specific age we em-
body. Public debate on ageism in the Nordic countries is quite rare and when 
the phenomenon is debated it is most often viewed as something that is nega-
tive by nature and therefore needs to be opposed. To an extent the phenome-
non is also on the public agenda if one considers the legislation concerning the 
prohibition of discrimination on the grounds of age within the European Un-
ion and in Sweden. Swedish legislation does prohibit age discrimination within 
the labour market beginning the first of January 2009, but the legislation can be 
interpreted in a way that it still allows “discrimination” on the grounds of age 
within many other sectors. It can be said that this thesis is positioned within the 
realm in which legislation is not applicable, but “age” still matters. 

The overall objective of this thesis is to describe and analyse the age-related 
life experiences of elderly retired people and in relation to this to problematise 
ageism as an analytical concept in order to present a more dynamic understand-
ing of the phenomenon of ageism in everyday life. Related to the overall objec-
tive three overarching research questions are addressed. How do elderly indi-
viduals relate to “age” in life and how do they express this in contexts in which 
standpoints are made in relation to age-codes? What can be generally said to 
represent the foundation of elderly people’s experiences of ageism? What all-
embracing picture of ageism and age-coding is made visible when the phe-
nomenon is examined using different kinds of methods for collecting and ana-
lysing empirical material?  

 

Previous research  
Research within the field of ageism is presented in terms of how it has been 
examined. First, ageism has been previously investigated in terms of an ideol-
ogy. Laws for example suggests that “ageism is an ideology that ascribes certain 
attributes and abilities to people, young or old, simply because of their age” 
(1993, 637). Second, ageism has been investigated in terms of an “ideology” 
that is possible to deconstruct. For example, this is the research field in which 
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several researchers have defined ageism as prejudice, stereotyping and discrimi-
nation based on age. This is also the research realm within which the types, 
components, models and typologies of ageism are presented. Finally, ageism 
has been investigated in terms of manifestations in everyday life. Research has, 
for example, examined ageism in relation to social exclusion (Solem 2005) and 
age-segregation (Hagestad och Uhlenberg 2006; 2005). Elderly people’s voices 
have also been in focus to some extent within this approach to ageism (for 
example Stewart 2003; Minichello, Browne & Kendig 2000). 

However, the hegemonic way of defining ageism is to associate it with 
prejudice, stereotyping and discrimination based on age. In the thesis this is 
viewed to be insufficient in order to understand ageism in everyday life and the 
process in which people are involved in the doing of age. The positioning of 
the thesis in relation to the research field is therefore seen as problematising the 
analytical concept of ageism. This is accomplished by three different studies 
that are based on three different empirical materials in which ageism is investi-
gated with distinct methods and interpreted from different theoretical perspec-
tives.  

 

Methods and materials 
The three different studies build on empirical materials collected with life-
stories (study 1), a questionnaire (study 2) and focus group interviews (study 3). 
The materials have been collected in this very order. These methods are used to 
collect empirical material on the subject of elderly people’s age-related life ex-
periences. The number of participants who have shared their life-stories is 16 (9 
women and 7 men). The number of respondents in the second study is 2010 
(1013 women and 997 men) and the number of informants in the third study is 
31 (24 women and 7 men). The six steps in analysing the life-stories are de-
scribed in the study. Exploratory component analysis and structural equation 
modelling was used to analyse the quantitative data in the second study. A the-
matic analysis was applied in the third study, whose main aim was to identify 
the phrasing (or reactions) directly connected to the different birthday cards. 

The empirical materials and the studies connected to them are distinct ways 
of investigating ageism. Tentatively, method-triangulation is applied in order to 
analyse the topic of ageism in everyday life from different theoretical perspec-
tives. All of the applied methods render a supplementary picture of how ageism 
is perceived in everyday life. 
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Theoretical perspectives 
In the studies and the thesis as such different theoretical perspectives are ap-
plied. These are specific and meta-theoretical perspectives that assist in under-
standing and interpreting the empirical materials at hand. In the study based on 
life-stories a broad theoretical framework of social constructivism is applied 
alongside perspectives that are considered fruitful in the analysis of the life-
stories. The other fruitful perspectives are the life-story perspective and the 
perspective of critical gerontology.  

In the second study, which depicts a holistic model of ageism on different 
levels of society, empirical theoretical underpinning is applied. Previous studies 
within the field of ageism are considered to be empirical theoretical contribu-
tions. One criterion in identifying and testing the model (using structural equa-
tion modelling) is that the statistical analysis is theoretically informed and not 
merely data driven. Some kind of empirical underpinning is required in order to 
move ahead with the specific analysis in the study. Empirical theoretical under-
pinnings are applied because these (and normative theoretical contributions) are 
the only available contributions within the research field of ageism. Constitutive 
theoretical contributions are lacking.  

In the third study, which focuses on the messages in the birthday cards, an 
“open” theoretical approach is shown to be fruitful. In this case the researchers 
build on Gubrium and Wallace (1990) who believe that we are faced with two 
worlds of theorising: one academic world of theorising and one world of theo-
rising in which ordinary women and men theorise age in everyday life. An am-
bition in the study is to allow more space for informants to theorise the issue of 
ageism. Interestingly, the informants use much of the same vocabulary that we 
use within the academic world in order to theorise. For example the informants 
use phrasing like “sample”, “interpret”, “explain” and “understand” to make 
sense of the focus of discussion. The procedure can be described as a way of 
shifting the power of theorising ageism somewhat closer to the informants. 

In the aggregative part of the thesis social constructivism is still the overall 
theoretical framework. However, when bringing the different studies together a 
discourse theoretical perspective is utilised in order to synthesise the overall 
conclusions. Discourse theory is considered to be a theory of the social by 
some researchers (Winther Jørgensen & Phillips 2000). The perspective is util-
ised based on the view that the meaning of social phenomena can and should 
never be fixated if we want to allow for the possibility of social change.  
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Main findings of  the empirical studies 
The first study (Snellman 2005) deals with elderly people’s life-stories and 
shows a categorisation of how people experience their lives in general. To ex-
emplify, of the 16 people’s life-stories analysed 14 tend to be summed up in a 
way that can be interpreted as a representation of a “rich life”. No matter how 
traumatic their previous lives have been (Finnish women and men who have 
experienced wartime) it seems as if the summary of the life as a whole shows 
merely positive characteristics. In writing the study one of the expectations was 
to identify clear instances of ageism. However, as the case turned out, instances 
of ageism are not as apparent as expected. In order to still be able to claim that 
ageism is researched an alternative way of invoking ageism is identified. The 
alternative way is to look at how individual lives fit into the categorisation of 
lives that is suggested. The study shows that the informants construct all the 16 
of the life-stories in a unique way. This unique way cannot be accounted for by 
the overall categorisation. 

In the second study (Snellman, study two in this thesis) an attempt is made 
to connect survey items that are derived from previous gerontological research 
in Sweden to the explicit research field of ageism. The goal is to depict a holis-
tic model of ageism at different levels of society. Results suggest that aged indi-
viduals perceive and report experiences of ageism at individual, cultural and 
structural levels of society. These three levels, the mediational direction that 
links them and the intersectional issue of perceived gendered ageism are dis-
cussed in relation to previous empirical and theoretical contributions. Using the 
data at hand it is possible to depict a holistic model of ageism. One of the ar-
guments emphasised is the necessity of analysing the constructs of ageism in 
order to identify a satisfactory condition upon which it is possible to attribute 
ageism as potentially constitutive of individual subjective and objective experi-
ences. An important and noticeable conclusion in this study is that we cannot 
understand perceived ageism, or depict a holistic model of perceived ageism, if 
we do not take gender into consideration. Drawing on statistically significant 
results it is imperative to practice intersectional reasoning in order to under-
stand the dynamics of ageism. Gendered ageism is essential in comprehending 
what people experience in everyday life. 

The third study (Snellman, Johansson & Kalman, study three in this thesis) 
examines negotiated perceptions of ageism in everyday life among elderly peo-
ple. Birthday cards of different kinds were the focus of discussion in the focus 
group interviews. Previous research suggests that birthday cards support nega-
tive attitudes towards elderly people. Generally, results point towards a negoti-
ated complexity of meaning and a great variety of perceptions of the card im-
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ages. Ancillary perceptions occur clearly between, but also to an extent within 
groups although the latter are not as obvious. Deviant voices within the groups 
are in some instances brought to a standstill, which means that a specific mean-
ing is left unchallenged. Some birthday cards might support negative attitudes 
according to some voices, but these voices do not give us the whole picture. 
Other voices explicitly claim otherwise. There is a greater picture of meanings if 
we look at the ways in which people actually relate to the cards in everyday life. 
When people discuss the meaning of the massages in birthday cards they some-
times agree on what the image conveys; sometimes they express ambivalences; 
sometimes they discuss ancillary perceptions and; sometimes silences prevail. 
 

Comprehensive conclusions 
An approach to the problem of ageism in everyday life requires reversing vis-à-
vis the way in which ageism has previously been used and defined. The most 
important conclusion in the thesis is that ageism can be understood more dy-
namically as a practise that is exceptionally close to us individuals in everyday 
life. It is suggested that ageism is not only associated to age. Informants use 
alternative age-markers or time-markers in relation to which they ascribe mean-
ing. When individuals tell their life-story the experiences are, for example, not 
tied to age. Age is hardly ever mentioned. In its place meaning is constructed 
around and ascribed to time-markers such as “young”, “old”, “year”, “month”, 
“elderly” and so on. These alternative time-markers are suggested as something 
that also indicate ageism. Researching ageism can consider what kind of experi-
ences and/or meaning is focused on these alternative markers.  

Ageism is discussed as a constitutive phenomenon, and this is based on the 
fact that people often use and make standpoints in relation to time-markers. 
This is the case regarding life-stories as we have seen. Regarding questionnaires 
in which respondents make a standpoint related to the time-marker “elderly”, 
ageism is constituted already in the formulation of the survey question. In the 
interactive context of focus groups in which birthday cards are the focus of 
discussion informants discuss experiences in relation to many alternative age-
markers. Ageism becomes constitutive at the same time as a time-marker is 
used (and ascribed meaning). 

However, the character of the meaning constructed around the alternative 
markers is not unanimous judging from the studies in the thesis, even if it 
sometimes appears to be. The experienced and negotiated meaning take many 
different forms and can by no means be fixated once and for all. The fact that 
informants identify and negotiate many different forms of meaning in relation 
to the age-markers has led to the suggestion that ageism is a discursive phe-
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nomenon. Meaning is ascribed to time-markers in many different ways and 
responded to in many different ways. In order to exemplify, one can think 
about who has the right to use the words “old” or “young” in different con-
texts and the ways in which this is done. This makes the phenomenon of age-
ism discursively constitutive even in everyday life. It seems reasonable that 
ageism constitutes discursively by the power of the meaning ascribed to time-
markers. 

The previously described dynamic picture of ageism can therefore be rea-
sonably referred to as a picture of ageisms. Given the many different ways in 
which people relate to time-markers and the distinct ways in which ageism has 
been defined and used in research, a pluralized term seems more reasonable. It 
seems plausible to conclude that we are faced with at least three different ways 
of theoretically relating to ageism. Ageisms can be approached in an empirical, 
normative and constitutive manner. Regarding the constitutive approach, to 
analyse ageism is to analyse a plurality and complexity of meaning that are fo-
cused on alternative age-markers.  

The concluding section of the thesis discusses the practices of invoking 
and/or analysing ageism. Some critique in relation to the contributions that 
take a normative standpoint, and invoke ageism as predetermined for elderly 
individuals is offered. These contributions are described as participating in an 
act of daring as one of them states what the concept of ageism originally was 
intended for merely on the basis of how ageism was defined. In the thesis age-
ism is regarded as something that concerns people of all ages. However, that in 
itself is also an act of daring. When ageism is presented as something that con-
cerns people of all ages there is simultaneously a risk that this can be used to 
de-legitimise practises in which ageism is used for a specific group of people. 
Hopefully, this will not be comprehended as the intention of the thesis. On the 
contrary, the ambition is to stress the constitutive power of ageism. If more 
attention could be paid to this, it could improve the welfare for people of all 
ages, and not only the welfare of elderly people themselves. 
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FOKUSGRUPPINTERVJU   Bilaga 1 
[21 och 28 februari 2008] 
 
Jag som utför intervjun heter Fredrik Snellman och är Pol.Lic. Doktorand vid Insti-
tutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet. Den information Du delger mig 
kommer att ingå i min doktorsavhandling som planeras vara klar under våren 2009 
och som för tillfället har den preliminära titeln ”Levandets konsekvenser – om ålde-
rismens nivåer och processer”. 
 
Viktigt innan vi inleder: 

• Preliminärt övergripande syfte att ”diskutera attityder till och synen på 
åldrandet med utgångspunkt i olika slag av födelsedagskort”. 

• Som deltagare i intervjun förblir Du anonym i den slutliga produkten. Geo-
grafisk ort eller eventuell verksamhet Du deltar i omnämns inte. 

• Det material som samlas in hanteras konfidentiellt. Namn på deltagare för-
varas inte på samma ställe som nedskriven intervju. Nedskrivna intervjuer 
förvaras i låst kassaskåp. 

• Du har möjlighet att i vilket skede som helst dra Dig ur intervjun. 
• Du har, när intervjun skrivits ut, möjlighet att läsa igenom nedskriven in-

tervjutext, tillrättalägga, ta bort eller lägga till text. Fyll i under ”Mina kon-
taktuppgifter” nedan om du vill få intervjun tillskickad och lämna till un-
dertecknad. 

• Ur etisk synpunkt viktigt att Du själv aktivt tar ställning till om Du vill del-
ta eller inte. Ja eller Nej? 

• Använder med Din tillåtelse bandspelare. 
 
Själva intervjun: 

• Födelsedagskort, budskap om åldrandet, diskussion. 
• Uppföljande frågor ställs i förhållande till vad deltagarna väljer att diskute-

ra utgående från födelsedagskorten. 
Forskarens kontaktuppgifter: 
Fredrik Snellman 
Tel: (Swe) +46 70 5538740, +46 90 7866008, (Fin 358 40 5538676) 
E-post: fredrik.snellman@socw.umu.se 
Ringa gärna, eller skicka e-post, även om den minsta fundering eller osäkerhet. 
 
 Mina kontaktuppgifter: (valfritt) 

Namn: ______________________________ 
Adress:______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 
 Ja Tack, jag vill få nedskriven intervjutext tillskickad  
för genomläsning. 
 


