
 

Levd erfarenhet av ålder 
Föreställningar om och erfarenheter av att 
vara och bli äldre 

Maria Sjölund 

 

Institutionen för Socialt arbete 
Umeå 2012 



 

 
This work is protected by the Swedish Copyright Legislation (Act 1960:729) 
ISBN: 978-91-7459-450-8 
ISSN: 0238-300-72 
Omslagsbild: Jan ”Aba” Abramsson, 2011. 
Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ 
Tryckt av: Print & Media 
Umeå, Sverige 2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Till de Mina, 

Helmer & Hilma





 

Abstract 
 

Starting from the perspective that the ageing human body always is a 
situation and in a situation, the present thesis explores situations in 
which the meaning of age and ageing is negotiated. The analytical focus 
is on situations, and more specifically on experiences of age and ageing. 
The aim of the thesis is to describe and analyse the lived experience of 
age and ageing. A hermeneutic understanding of experience and lived 
experience is fundamental to the thesis. Three studies are included.  

The first study is based on descriptions of situations in which older 
people felt “especially young” and "especially old". The analysis revealed 
that the same kinds of situations gave rise to experiences both of feeling 
“especially young” and of feeling “especially old”, but they differed in 
focus regarding social inclusion/exclusion.  

The second study is based on interviews with amateur dancers 
regarding their experiences of a dance project in which the artistic focus 
is on the aged body. Two themes emerged in the analysis: the dance 
project as a situation in which the meaning of age and ageing was both 
given new meanings and restated in stereotypical terms; and the aged 
and ageing person him-/herself as a situation for negotiating the 
meaning of age and ageing. The meaning of age was negotiated, as there 
were tensions between referring to age and ageing as resources and 
referring to them as a problem associated with restrictions. The situated 
experiences involved changes in the body, pointed out by other people or 
felt oneself. The dissociation from being old appeared as an internalized 
social norm, and one strategy for avoiding old age was to keep active, but 
not too active.  

The third study is based on a vignette dialogue with amateur dancers. 
Text excerpts from Simone de Beauvoir's book The Coming of Age 
(1970/1972) were used as vignettes to grasp notions about the aged in 
society as they appeared to the informants. Among the informants, 
notions of being and becoming old in a society are filled with fears of 
being dependent, becoming a social burden on society and being reduced 
to an aged person with standardized needs who is unable to live a worthy 
life. In sum, the lived experience of ageing is always situated as a 
complex interplay between the body, social norms, the available 
language and our notions about these phenomena. The present thesis 



 

shows that age and ageing can be filled with various inconsistent 
meanings that embrace social inclusion as well as social exclusion.  

 

Keywords 

Lived experience, ageing, situated ageing, age positions, social aspects of 
growing old, situational analysis, phenomenological aspects of being and 
becoming, age negotiation 



 

 
 



 

Förord 

Att vara doktorand är inte alltid en dans på rosor, men rätt mycket dans 
har det ändå blivit för min del, rosorna återstår att se. En avhandling 
skriver sig inte själv och jag är ensam ansvarig för innehållet, men jag vill 
passa på att rikta tack till alla de personer runt mig som på olika sätt har 
möjliggjort och betytt särskilt mycket för dess genomförande.  

Varmt tack till alla er som valde att medverka i någon av studierna, utan 
er medverkan hade studien inte varit möjlig. Mina handledare Stina 
Johansson & Hildur Kalman, mycket har hänt under resans gång. Ni har 
på olika sätt utmanat och stöttat mig, tack för er tålmodighet tilltro. 
Katarina Andersson, din klokskap och varma vardagliga vänskap är 
ovärderlig, hjärtligt tack för synpunkter och för genuint engagemang. 

Basso, för gästfrihet och för inkludering i kreativa kontaktnät, vill jag 
tacka dig. Utan dig och de äventyr du har tagit med mig på, hade det inte 
varit lika kul. Varmt tack, Du är. För möjligheten att få jobba med RSKM 
vill jag tacka dansgänget på dåvarande E.L.D och Efva Lilja, som höll i 
projektrodret med en inspirerande och ödmjukt fast hand. Dansveckan i 
Växjö var suverän, stort tack för att jag fick hänga på! Jan ”Aba” 
Abramson den vackra målningen är perfekt, tack för ditt engagemang 
och påhejningar under senaste året de har värmt. 

Stor hjälp har jag haft av kollegor som har språkgranskat mina texter, 
tack till Ewa Wikström för granskning och omtanke under slutspurten. 
Tack, Erik Bobrink för att du gjorde mig uppmärksam inför den tyska 
grammatiken! Varmt tack också till Karina Nygren, Kajsa Svanevie och 
Ann-Britt Sand, mitt i sommarsemester och allt! Tack även till Petra 
Ahnlund och Marie-Louise Snellman för er samordnade right on demand 
koll. Fredrik Snellman tack för samarbete, stöd och för kommentarer 
under arbetets gång. Tack även till Anna-Sofia Lundgren som var 
granskare vid slutseminarium. För vänskap och vardagligt påhejande vill 
jag tacka Magdalena Bergström och Anita Liljeström. Att ingå i 
forskningsprofilen Ageing and Social Welfare vid institutionen för socialt 
arbete har varit en tillgång, tack till alla er som bidrar. För snabb och 
genial hjälp med sidnumrering vill jag tacka William Vestman-Malami. 
Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med många kreativa 
och betydelsefulla kollegor, varför jag också vill rikta ett kollektivt tack 
till er alla som känner er berörda av min hälsning – ingen nämnd och 
ingen glömd! 



 

Maj-Lis Envall tack för språkhjälp och läsning i sista stund. Ett tack ska 
också riktas till alla de bästa grannar i Storbäcken, ni har varit ett stöd. 
Diana Svensson, tack för att du är min vän i vårrt och torrt. 

Skattebetalarna ska också ha ett varmt tack för att ha finansierat större 
delen av min forskarutbildning. Kungliga Vetenskapsakademinen, Helge 
Ax:son- Johnsons Stiftelse, Kempefonden och Länsförsäkringars 
Forskningsfond har gett ekonomiska bidrag och möjliggjort fältresor och 
konferensdeltagande, ödmjukt tack för det.  

För vardaglig oumbärlig hjälp och för varm omtanke vill jag innerligt 
tacka Mamma, utan Dig hade det varit mer kaos! Pappa, din omtanke är 
ett stöd. Olov, för att du finns och delar det viktigaste – livet. För ditt 
lugn, din klokskap – du är min trygga hamn i världen, Vi är. Helmer och 
Hilma. Nu är mamma klar med boken, äntligen! Mina allra käraste och 
finaste.  

 
 
Maria Sjölund 
Storbäcken 30 augusti 2012 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

KAPITEL	  1	  
ERFARENHETER	  AV	  ÅLDER	  I	  VARDAGEN	  ...................................................	  1	  
ÅLDER	  GÖR	  SKILLNAD	  ......................................................................................................	  3	  
Simone	  de	  Beauvoirs	  tillnärmelsesätt	  ...............................................................	  4	  

SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ....................................................................................	  5	  
ÅLDER	  I	  VARDAGLIGA	  SITUATIONER	  .............................................................................	  6	  
Situation	  á	  la	  café	  .......................................................................................................	  6	  
Perspektiv	  på	  förväntan	  och	  erfarenhet	  i	  livet	  ..............................................	  7	  
Åldersrelaterat	  språk	  ................................................................................................	  8	  
Att	  bli	  gammal	  och	  orörlig	  .....................................................................................	  9	  
Åldersnormer	  i	  en	  situation	  .................................................................................	  11	  
Åldrande	  som	  metafor	  och	  känsla	  ....................................................................	  12	  

AVHANDLINGENS	  DISPOSITION	  ...................................................................................	  14	  
KAPITEL	  2	  
PERSPEKTIV	  PÅ	  ÅLDER	  OCH	  ERFARENHET	  ...........................................	  16	  
ERFARENHET	  OCH	  LEVD	  ERFARENHET	  ......................................................................	  17	  
Forskning	  om	  äldres	  erfarenheter	  av	  ålder	  och	  åldrande	  .....................	  19	  

Att	  ”känna	  sig	  gammal”	  och	  att	  ”vara	  gammal”	  ..............................................................	  19	  
Att	  som	  äldre	  värja	  sig	  för	  äldre	  ............................................................................................	  19	  
Åldrandet	  som	  paradoxal	  situation	  .....................................................................................	  21	  
Åldrandet	  som	  unik	  och	  universell	  erfarenhet	  ...............................................................	  22	  
Erfarenheter	  av	  aktivt	  åldrande	  ............................................................................................	  22	  

Kronologisk	  ålder	  som	  erfarenhet	  ....................................................................	  23	  
Kropp	  och	  erfarenheter	  .........................................................................................	  25	  
Internalisering	  av	  åldersnormer	  .......................................................................	  27	  
Temporalitet	  och	  åldersnormer	  ........................................................................	  29	  

ATT	  FÖRHANDLA	  ÅLDER	  ...............................................................................................	  31	  
Språk	  och	  erfarenheter	  av	  ålder	  .......................................................................	  31	  
Erfarenhet	  av	  åldersförhandlande	  situationer	  ...........................................	  33	  
Ålderskodning	  av	  och	  i	  situationer	  ..................................................................	  35	  
Summerande	  teoretiska	  reflektioner	  ..............................................................	  36	  

KAPITEL	  3	  
ATT	  UNDERSÖKA	  LEVD	  ERFARENHET	  .....................................................	  37	  
UTMANINGEN	  ATT	  PROBLEMATISERA	  ÅLDER	  ...........................................................	  37	  
Fenomenologisk	  ansats	  som	  stöd	  och	  utmaning	  .......................................	  38	  
Att	  göra	  erfarenheter	  av	  ålder	  forskningsbara	  ..........................................	  40	  
Delstudiernas	  projektsammanhang	  ................................................................	  41	  



 
 
 

DELSTUDIE	  1:	  ÖPPNA	  ENKÄTFRÅGOR	  .......................................................................	  42	  
Enkätfrågornas	  konstruktion	  .............................................................................	  42	  
Hantering	  av	  situationsbeskrivningarna	  ......................................................	  44	  
Svarsfördelning	  .........................................................................................................	  45	  
Analytiskt	  tillvägagångssätt	  ...............................................................................	  47	  

DELSTUDIE	  2:	  INTERVJUER	  ..........................................................................................	  49	  
Äldre	  människor	  i	  konstnärligt	  fokus	  .............................................................	  50	  
Min	  ingång	  och	  medverkan	  i	  dansprojektet	  ................................................	  51	  
Presentation	  av	  dansprojektet	  ...........................................................................	  52	  
Presentation	  av	  intervjupersonerna	  ................................................................	  54	  
Förberedelser	  inför	  intervjuer	  ............................................................................	  55	  
Kontakt	  med	  intervjupersonerna	  .....................................................................	  56	  
Genomförande	  av	  intervjuer	  och	  transkribering	  .......................................	  56	  
Hantering	  av	  empiriskt	  material	  ......................................................................	  58	  
Analys	  som	  pågående	  process	  ............................................................................	  59	  

DELSTUDIE	  3:	  VINJETTDIALOG	  ...................................................................................	  60	  
Studier	  där	  vinjetter	  har	  använts	  .....................................................................	  60	  
Metodöverväganden	  inför	  vinjettdialogen	  ...................................................	  61	  
Reflektioner	  kring	  genomförande	  och	  analys	  .............................................	  61	  

KAPITEL	  4	  
SITUATIONER	  DÄR	  ÅLDER	  FÅR	  MENING	  .................................................	  64	  
TYP	  AV	  SITUATIONER	  ....................................................................................................	  64	  
Aktiviteter	  och	  egna	  handlingar	  .......................................................................	  65	  
Interaktion	  med	  andra	  människor	  ...................................................................	  66	  
Rumsliga	  och	  sociala	  sammanhang	  ................................................................	  66	  
Orsaksförklaringar	  ..................................................................................................	  66	  

NÄR	  ERFARS	  ÅLDERSPOSITIONER?	  .............................................................................	  67	  
Ålderspositioner	  och	  kropp	  .................................................................................	  67	  
Aktiviteter	  och	  ålderspositionen	  “särskilt	  gammal”	  .................................	  68	  
Aktiviteter	  och	  ålderspositionen	  “särskilt	  ung”	  ..........................................	  71	  
Arbete	  och	  ålderspositioner	  ................................................................................	  73	  
Interaktion	  och	  ålderspositionen	  “särskilt	  gammal”	  ...............................	  74	  
Interaktion	  och	  ålderspositionen	  “särskilt	  ung”	  ........................................	  77	  
Tidpunkter	  och	  ålderspositioner	  .......................................................................	  81	  

VAR	  ERFARS	  ÅLDERSPOSITIONER?	  .............................................................................	  82	  
Sammanhang	  där	  ålderspositionen	  “särskilt	  gammal”	  erfars	  ............	  82	  
Sammanhang	  där	  ålderspositionen	  “särskilt	  ung”	  erfars	  ......................	  83	  

HUR	  ERFARS	  ÅLDERSPOSITIONER?	  .............................................................................	  84	  
Vad	  visar	  typsituationerna?	  ................................................................................	  84	  



 
 
 

Reflektioner	  över	  möjligheter	  och	  begränsningar	  ....................................	  86	  
Värdeladdade	  ålderspositioner	  .........................................................................	  87	  

SUMMERANDE	  REFLEKTIONER	  ....................................................................................	  88	  
KAPITEL	  5	  
ERFARENHETER	  AV	  ETT	  DANSPROJEKT	  FÖR	  ÄLDRE	  .........................	  90	  
DRIVKRAFTER	  ATT	  VILJA	  VARA	  MED	  ..........................................................................	  90	  
Specifikt	  kulturintresse	  .........................................................................................	  90	  
Rörelsebehov	  ..............................................................................................................	  91	  
Meningsfull	  sysselsättning	  ...................................................................................	  92	  

VILKA	  VAR	  MED?	  ............................................................................................................	  94	  
Alerta,	  färgstarka	  och	  välutbildade	  personer	  .............................................	  94	  
Skadat	  närminne,	  dålig	  hörsel	  och	  allvarligare	  åkommor	  ...................	  96	  
Tjejer	  och	  killar,	  tanter	  och	  gubbar	  samt	  herrar	  och	  damer	  ...............	  98	  

DANS,	  KROPP,	  KÖN	  OCH	  ÅLDER	  ...................................................................................	  99	  
Föreställningar	  om	  ålder	  och	  samkönad	  dans	  ........................................	  100	  
Jag	  kom	  hit	  för	  att	  dansa…	  ...............................................................................	  101	  
Om	  att	  få	  beröm	  och	  att	  väcka	  beundran	  ..................................................	  102	  
Speciella	  svårigheter	  för	  äldre?	  ......................................................................	  103	  

PERSONLIGA	  INSIKTER	  OM	  ÅLDER	  I	  DANSPROJEKTET	  ..........................................	  105	  
Att	  tala	  om	  sig	  själv	  som	  äldre	  ........................................................................	  106	  
Att	  fortfarande	  våga	  göra	  nya	  saker	  ...........................................................	  107	  

ERFARENHETER	  AV	  ATT	  KATEGORISERA(S	  SOM)	  ÄLDRE	  ....................................	  108	  
Förändrande	  erfarenheter	  ................................................................................	  108	  
En	  oförändrad	  bild	  av	  äldre	  människor	  .....................................................	  110	  

REFLEKTIONER	  ÖVER	  BILDER	  AV	  ÄLDRE	  I	  DANSFÖRESTÄLLNINGEN	  ................	  112	  
Bilder	  av	  äldre	  i	  dansföreställningen	  ...........................................................	  112	  
Underutnyttjade	  förmågor	  och	  stereotypa	  bilder	  ..................................	  113	  
Iakttagna	  ålderspositioner	  ...............................................................................	  114	  
Att	  ställa	  ”gamlingar	  på	  scen”	  ........................................................................	  116	  

SUMMERANDE	  REFLEKTIONER	  .................................................................................	  118	  
Trots	  åldern	  och	  tack	  vare	  åldern	  .................................................................	  119	  

KAPITEL	  6	  
ATT	  BLI	  VARSE	  SIG	  SJÄLV	  SOM	  ÄLDRE	  ...................................................	  121	  
ERFARENHETER	  AV	  ATT	  INTE	  KÄNNA	  IGEN	  SIG…	  .................................................	  121	  
Att	  framställas	  stereotypt	  som	  äldre	  ...........................................................	  121	  
Att	  få	  syn	  på	  sig	  själv	  som	  äldre	  kvinna	  ......................................................	  123	  
Föränderligt	  och	  överdrivet	  åldersanvändande	  .....................................	  125	  

ERFARENHETER	  AV	  KROPPSLIGA	  FÖRÄNDRINGAR	  ...............................................	  126	  



 
 
 

Utseendeförändringar	  ........................................................................................	  126	  
Funktionsnedsättningar	  ....................................................................................	  129	  
Strategier	  för	  att	  hantera	  krämpor	  ..............................................................	  131	  

ERFARENHETER	  AV	  ÅLDER	  SOM	  MÖJLIGGÖRANDE	  ...............................................	  132	  
Att	  ägna	  sig	  åt	  det	  man	  vill?	  ............................................................................	  133	  
Ökad	  självtillit	  med	  stigande	  ålder	  ...............................................................	  134	  
Aktivitet	  som	  mening	  och	  strategi	  ................................................................	  135	  

ERFARENHETER	  AV	  NORMERANDE	  TILLSKRIVNINGAR	  ........................................	  139	  
Tidsanvändning	  och	  normer	  ............................................................................	  141	  

AMBIVALENTA	  ERFARENHETER	  AV	  ATT	  VARA	  OCH	  BLI	  ÄLDRE	  ...........................	  143	  
KAPITEL	  7	  
FÖRESTÄLLNINGAR	  OM	  ÄLDRE	  I	  SAMHÄLLET	  ....................................	  145	  

Att	  åldras	  i	  ett	  samhälle	  .....................................................................................	  145	  
Vinjetter	  om	  åldrande	  och	  samhälle	  ............................................................	  146	  

FÖRESTÄLLNINGAR	  OM	  ÅLDRANDE	  OCH	  ÄLDRES	  SITUATION	  .............................	  148	  
Ansvar:	  individ	  och	  samhälle	  ...........................................................................	  150	  
Sammanfattande	  reflektioner	  om	  ansvar	  ..................................................	  153	  
Ekonomi:	  hot	  och	  möjlighet	  .............................................................................	  153	  
Rädsla	  för	  att	  bli	  en	  samhällelig	  belastning	  .............................................	  155	  
Reflektioner	  över	  ekonomi,	  samhälle	  och	  åldrande	  ..............................	  159	  
Rädsla	  för	  att	  bli	  beroende	  av	  omsorg	  ........................................................	  160	  
Ålder	  som	  grund	  för	  social	  utsatthet?	  ..........................................................	  161	  

FÖRESTÄLLNINGAR	  OM	  ATT	  VARA	  OCH	  BLI	  ÄLDRE	  I	  SAMHÄLLET	  .......................	  163	  
Aktivitet	  som	  internaliserad	  norm	  ................................................................	  164	  

KAPITEL	  8	  
AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  ........................................................................	  166	  
MELLAN	  FÖRESTÄLLNING	  OCH	  ERFARENHET	  ........................................................	  166	  
ATT	  KÄNNA	  SIG	  ”SÄRSKILT	  UNG”	  OCH	  ”SÄRSKILT	  GAMMAL”	  ..............................	  167	  
ATT	  VARA	  OCH	  MEDVERKA	  SOM	  ÄLDRE	  ..................................................................	  169	  
ÄLDRE	  I	  SAMHÄLLET	  SOM	  ”DE	  ANDRA”?	  ................................................................	  172	  
LITEN	  SISTA	  UTBLICK	  .................................................................................................	  173	  

SUMMARY	  ........................................................................................................	  174	  
LIVED	  EXPERIENCE	  OF	  AGEING:	  	  
NOTIONS	  AND	  EXPERIENCES	  OF	  BEING	  AND	  GROWING	  OLD	  ................................	  174	  

REFERENSER	  ...................................................................................................	  181	  
BILAGOR	  ...........................................................................................................	  191	  



 
 
 

BILAGA	  1:	  GERDA-‐ENKÄT.	  (UTDRAG	  UR)	  ............................................................	  191	  
BILAGA	  2A:	  BREV	  TILL	  AMATÖRDANSARNA	  I	  DANSPROJEKTET	  ........................	  193	  
BILAGA	  2B:	  SVARSTALONG	  AMATÖRDANSARE	  .....................................................	  195	  
BILAGA	  3:	  INTERVJUGUIDE	  AMATÖRDANSARE	  ......................................................	  196	  

 
 



 
 
 

1 

 
 
 

Kapitel 1  
Erfarenheter av ålder i vardagen 

 
 
Att använda talesätt i stil med att ”åldern inte har någon betydelse” när det 
gäller exempelvis kärleksrelationer, är att retoriskt frånskriva ålder 
betydelse. Samtidigt kan det framgå av sammanhanget att ålder ändå tycks 
ha betydelse. ”Att med ålderns rätt” göra eller tycka något, tar istället 
utgångspunkt i att ålder faktiskt betyder något särskilt och därför legitimerar 
och förklarar mänskliga handlingar och förhållningssätt. Gemensamt för de 
båda talesätten är att de riktar intressefokus mot ålder, direkt eller indirekt. I 
tillämpningen av talesätten öppnas det för förhandlingar1 kring vad ålder 
och åldrande har för mening, vad de ges för betydelser och vilka 
konsekvenser dessa får i vardagliga situationer. Det är föreställningar om 
och erfarenheter av sådana åldersförhandlande situationer som är i fokus för 
denna avhandling. Med åldersförhandling avses här och vidare i 
avhandlingen social interaktion där ålder och åldrande blir till som 
meningsfyllda fenomen. 

Dualistiskt utformade tankefigurer aktualiseras ofta när vi tänker, talar 
och teoretiserar om ålder (jfr Achenbaum 2009). Positiva respektive negativa 

                                                
 
 
1 Förhandling är ett vanligt förekommande men heterogent tillämpat begrepp inom 
socialvetenskaplig forskning. För en kritisk genomgång av hur begreppet har tillämpats inom 
familjeforskning se Evertsson & Nyman (2011). I avhandlingen avses en bred definition av 
förhandling i linje med hur Strauss (1978) beskriver det som en aspekt av all social 
interaktion. Lundgren har undersökt ”hur ålder artikuleras, åldersanspråk förhandlas och 
villkoras” i intervjuer (2010, 148). Krekula beskriver med utgångspunkt i identitet, kön och 
ålder att: ”Interaktionen med omgivningen kan betraktas som förhandlingar mellan individen 
och dess interaktionsparter…” (2006, 33). Exempel på andra studier där förhandling 
aktualiseras implicit eller explicit som en möjlig aspekt av social interaktion är exempelvis 
med fokus på omsorg (K Andersson 2007) respektive relationell makt i vardagliga situationer 
(Harnett 2010) inom svensk äldreomsorg, även ålder och kvinnlighet (Persson 2010) samt 
arbete, omsorg och åldrande (M-L Snellman 2009).  
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stereotypier av äldre människor har exempelvis återkommande, genom den 
västerländska litteraturhistorien, använts som piskor och morötter för att 
främja samtidens idealbilder av hur äldre människor är och bör vara 
(Alexandersson 2009). Dualismens logik leder oss in på motsatstänkande 
och antingen-eller resonemang. Antingen är man gammal eller ung, sjuk 
eller frisk, passiv eller aktiv medan utrymmet däremellan lätt gapar 
innehållsligt tomt. Samtidigt lever de flesta av oss våra liv ständigt 
inkluderade i de båda aspekterna, beroende på vilka perspektiv som antas 
och hur situationer och sammanhang ter sig för oss. Behov av att studera 
äldre människors åldrande med en medveten öppenhet inför mänsklig 
komplexitet finns flitigt påtalat inom ålders- och åldrandeforskning (jfr de 
Beauvoir 1970/1976; Biggs 1993; Biggs & Daatland 2006; Chivers 2003; 
Hazan 1994; Keith 1982; Krekula 2006; Vesperi 1985). 

Vidare menar socialgerontologen Lars Andersson (2008) att det råder 
vetenskaplig konsensus kring ”att det aldrig har funnits någon gyllene 
tidsepok då äldre människor bemötts med värdighet oberoende av kön, 
ställning i samhället eller hälsotillstånd. Hög ålder representerar både 
visdom och skröplighet, respekt och förakt, prestige och lidande. Äldre har 
respekterats, förskjutits, ärats eller dödats allt efter omständigheterna” (L 
Andersson 2008, 105). Att åldrande rymmer motsägelsefulla dualistiska 
föreställningar med potentiellt dramatiska konsekvenser för individer och 
kollektiv i samhället kan knappast uttryckas mer tydligt. En människas 
åldrande inbegriper så väl kroppsliga förändringar som levd föränderlighet 
över tid och rum. Frågan är om motsatstänkande och kontrasteringar hjälper 
oss att hantera åldrande i vardagen, även om det kan utgöra aspekter av hur 
vi betraktar och värderar åldersrelaterade erfarenheter. 

Ett vanligt sätt att använda ålder i vardagligt språk, handlar om att 
beskriva känslor. ”I morse kände jag mig som minst hundra år gammal!” 
Eller ”idag känner jag mig som en otålig tioåring”, är båda exempel på fraser 
där ålder används metaforiskt för att beskriva och förklara känslotillstånd. 
Hundraåringen förväntas vara vansinnigt trött medan tioåringen förväntas 
vara otåligt på språng. Ålder hjälper här till att beskriva känslor som anspelar 
på mänsklig gemensam erfarenhet. Alla människor äldre än tio år kan ha en 
förnimmelse och personlig erfarenhet av hur det kändes att vara tio år 
gammal. Erfarenheten av 100-årsåldern torde endast i undantagsfall åsyfta 
konkret erfarenhet. Istället handlar det här om antagna föreställningar om hur 
det känns att vara riktigt gammal. Såväl den konkreta upplevelsen av ålder 
som föreställningar om ålder och olika åldrar, är dock inramad av samtidens 
sammanhang (Öberg 1997, 2002). Det vill säga att det innebär delvis andra 
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saker att ha erfarenhet av att vara tio år gammal i Sverige på 1950-talet 
jämfört med att vara tio år under tidigt 2000-tal. Även föreställningar om och 
erfarenheter av att vara äldre människa förändras över tid och rum.  

 
 

Ålder gör skillnad 
 
Under 1900-talet har ålderdomen kommit att få sitt genombrott som ett 
samhällsproblem (H Jönson 2002). Det har aldrig förr funnits så många äldre 
människor i det svenska samhället som det gör idag och den demografiska 
utvecklingen beskrivs i socialvetenskapliga termer som ”ett åldrande 
samhälle” där ”nya bilder av äldre” kan ta plats på ”nya sociala arenor” 
(Öberg 2005, 19-23; jfr även Johansson 2010, 9). Det innebär att fler 
människor lever allt längre och variationen av möjliga livsformer och 
förväntningar på vad det innebär att åldras och leva som äldre människa 
framstår föränderliga och fyllda av nya möjligheter (jfr B Jönsson 2011; 
Ronström 1998). Föreställningar om hur ålder kan och bör inverka på 
individuella och samhälleliga livsvillkor kan därmed sägas vara under 
förhandling.  

Samhällets ansvar inför gruppen äldre, i takt med att de utgör en större 
andel av den totala befolkningen, betraktas som en av de stora globala 
samhälleliga utmaningarna i nuet och i framtiden (Peace m.fl. 2007). Det 
finns ingen självklarhet i hur ålder respektive ålderskategoriseringar ska 
relateras till välfärd då det varierar med typ av välfärdsstat och historisk, 
socio-ekonomisk kontext och politiskt handlingsutrymme (Thorslund & 
Silverstein 2009). Kerstin Gynnerstedt påpekar att ålder inte enkelt kan vare 
sig avfärdas eller användas för att skapa sociala kategoriseringar för att 
definiera, administrera och hantera medborgares svårigheter och hjälpbehov 
(2011, 14). I processen det innebär att översätta individers erfarenheter och 
problem till välfärdsstatligt administrerbara ”behov” är det av vikt att också 
ifrågasätta vem som sätter ord på och definierar situationer.  

Det framstår rimligt att härleda äldreomsorgens strukturella och praktiska 
organisering samt utformning till socialpolitiska aktörers tolkningar av 
äldres livsvillkor, vilka överordnas äldre människors egendefinierade 
faktiska behov och önskemål (K Andersson 2007; Evertsson & Johansson 
2007, 2008). I ett etiskt värdigt välfärdssamhälle bör också det sociala 
arbetet problematisera, synliggöra och inbegripa kunskaper om hur ålder 
samvarierar såväl strukturellt som individuellt, avseende möjligheter och 
begränsningar i livssituationer. Om hjälpbehövande människors liv 
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administreras välfärdsstatligt i relation till stereotypt tolkade och snäva 
bilder av äldre människor och deras behov, kan förutsättningarna för att 
bedriva en kvalitativt god äldreomsorg ifrågasättas i grunden (K Andersson 
2007, K Andersson & Kalman 2011). Det sociala arbetet i ett 
välfärdssamhälle där andelen äldre ökar, står inför etiska och 
kunskapsmässiga utmaningar (jfr Gunnarsson 2008). En utgångspunkt för 
avhandlingen som helhet är att fördjupad förståelse för ens eget och andras 
åldrande är väsentligt i ett demokratiskt etiskt värdigt välfärdssamhälle där 
ålder och åldrande utgör en central faktor i hur samhället och dess tjänster 
organiseras.  

Vid myndighetsutövning finns alltid risken att strukturellt diskriminera 
människor utifrån ålder. Lars Andersson (2008, 105) uppmanar exempelvis 
till ständig uppmärksamhet kring hur ålder används, i synnerhet inom 
välfärdsstatliga sektorer som vård och omsorg. Snäva kategoriseringar och 
stereotypa föreställningar om äldre människor riskerar att inverka på 
individers tillgång till och i förlängningen de aktuella välfärdsinsatsernas 
kvalitet (K Andersson 2007; Krekula 2010). I ett demokratiskt 
välfärdssamhälle går det på samhällsnivå, att politiskt komma överens om 
hur den individuella ambivalens, oförutsägbarhet och ojämlikhet som 
åldrandeprocessen kan innebära, ska sörjas för, mer eller mindre kollektivt 
(jfr Walker 2009). Jag vill peka på att det inte finns någon självklarhet över 
hur kollektiva eller individuellt utformade samhällsåtaganden kring åldrande 
och äldre människors livsvillkor kan och bör vara. 

Vi åldras alla och det finns pigga och hurtiga potentiellt resursstarka 
nittioåringar samtidigt som det förekommer svårt sjuka och 
funktionsnedsatta resurssvaga sextioåringar för att exemplifiera faktiska 
förutsättningar som kan förekomma (Smith & Gerstorf 2006). Vad som 
anses vara avtryck av åldersrelaterade processer och livsvillkor eller inte, 
kan man diskutera men det är inte i fokus för avhandlingen. Däremot lever 
sannolikt både den hurtiga nittioåringen och den skröpliga sextioåringen med 
föreställningar om och erfarenheter av ålder, åldrande och äldre människor i 
olika situationer och sociala sammanhang. Det är sådana erfarenheter och 
situationer jag kommer att studera i denna avhandling.  

 
Simone de Beauvoirs tillnärmelsesätt 

Filosofen Simone de Beauvoir använder ett fenomenologiskt grundat 
tillnärmelsesätt i sin studie av Ålderdomen (1970/1976) som har inspirerat 
mig. de Beauvoir argumenterar för nyanserande sätt att förstå ålder, åldrande 
och äldre människors levda situation, och hon visar på den i åldrandet 
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inbyggda motsägelse, som handlar om att bli en annan varelse, samtidigt 
som vi förväntas att förbli oss själva. Tidens gång leder till personliga 
metamorfoser vare sig vi vill det eller ej och det finns utmaningar att hantera 
i situationen som åldrande människa. I ett samhälle där effektivitet, 
produktivitet och självständighet anses vara normala och önskvärda ideal att 
leva efter, framstår äldre människor avvikande i den mån de inte lever upp 
till eller åtminstone strävar efter att nå upp till idealen. Att åldras och att bli 
äldre innebär därmed en resa mot en potentiellt marginaliserad och enligt de 
Beauvoir till och med en avhumaniserad situation. Simone de Beauvoir förde 
fram att äldre människor inte självklart betraktas som fullvärdiga människor 
i ett sådant samhälle. Åldersupplevelser förstådda som enbart mentala 
tillstånd tagna ur sitt sociala och kulturella sammanhang, alternativt som 
enbart bestående av en biologiskt inriktad process som vi drabbas av över 
tid, hjälper oss inte att få insikter i vad det innebär att vara och bli äldre i 
samhället. 

Simone de Beauvoir beskriver ålderdomen som ett ”dialektiskt 
förhållande mellan mitt objektivt definierade jag sådan jag framstår för andra 
och det medvetande om mig själv som jag får via andra” (de Beauvoir 
1970/1976, 195).  Det tolkar jag innebär att åldrandet utgör en komplex 
socialt förhandlande situation vi alla levande människor individuellt och 
kollektivt involveras i som sociala samhällsvarelser. Hon menar vidare att: 
”En erfarenhet är förbehållen enbart de gamla och det är erfarenheten av 
själva ålderdomen. Vad den är har de unga bara ytterst vaga och oriktiga 
begrepp om. Man måste ha levat länge för att ha fått en riktig uppfattning om 
människans villkor” (1970/1976, 279). Då vi vill veta mer om äldres 
livsvillkor och erfarenheter av ålder, åldrande och hur det är att bli äldre, 
framstår det rimligt att vända sig till äldre människor. 

 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Vi är och blir samtidigt till som människor i den samhälleliga kontext vi 
befinner oss. I ett samhälle där ålder gör skillnad mellan människor och 
samtidigt används som en tillsynes objektiv markör i skiftande sammanhang 
är det viktigt att studera hur människor lever med och erfar ålder och 
åldrande. Syftet i denna avhandling är att beskriva och analysera levd 
erfarenhet av ålder och åldrande. Fokus riktas mot åldersförhandlande 
situationer och människors föreställningar om och erfarenheter av att vara 
och bli äldre, med följande övergripande frågeställningar: 
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i. I vilka situationer får ålder mening för människor som tillfrågats 

som äldre människor?  
 

ii. Hur erfars och förmedlas ålder, åldrande och föreställningar om 
äldre människor när situationen är ett dansprojekt för äldre?  
 

iii. Hur är det att bli varse sig själv som äldre människa?  
 

iv. Vilka föreställningar om att vara och bli äldre i ett samhälle där 
ålder gör skillnad, relaterar människor till som har erfarenhet av att 
vara och bli äldre? 

 
 

Ålder i vardagliga situationer 
 

Vidare vill jag delge några vardagliga betraktelser och incidenter varvade 
med mer teoretiska resonemang som haft betydelse för formandet och 
genomförandet av de i avhandlingen ingående studierna. Samtliga situationer 
är självupplevda händelser som har det gemensamt att de aktualiserar 
förhandlingar kring ålder och åldrande på olika sätt. 
 
Situation á la café 

Vid ett cafébesök i Umeå, då jag just påbörjat forskarutbildningen i socialt 
arbete, råkade jag få höra en diskussion mellan vad jag bedömer var fyra 
studenter. Uppskattningsvis var de i åldrarna mellan tjugo och dryga trettio 
år. Det var både kvinnor och män inblandade i diskussionen. Samtalet kom 
in på vad det innebär att åldras och olika förhållningssätt till fysiska attribut 
och kroppsliga förändringar. Rynkor och gråa hårstrån var exempel som 
diskuterades. Tre av de fyra studenterna var överens om att det är viktigt att 
försöka dölja rynkor och gråa hårstrån med smink och hårfärg i den mån de 
besvärar. Parallellt med denna diskussion var den fjärde studenten upptagen 
med att berätta om att åldern för henne ofta har ”misstämt”. Eller som jag 
tolkade det, att hennes kronologiska ålder inte stämt överens med vad andra 
förväntat sig av hennes utseende och uppenbarelse, i specifika situationer där 
ålder framstått meningsbärande för henne. Då trettioårsdagen närmade sig 
upplevde hon att omgivningen mer konsekvent börjat betrakta hennes ålder 
som trovärdig. Tidigare hade omgivningen ofta ifrågasatt hennes ålder, 
vilket hon upplevde både besvärande och pinsamt, eftersom många tyckte att 
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hon såg yngre ut än vad hon var. Hennes trovärdighet som lärarkandidat, 
bussresenär och storasyster kom ofta att svaja. Kvinnan berättade 
inlevelsefullt för sina kamrater om hur olika typer av åldersrelaterade 
situationer hade utspelat sig och hur pinsamma hon hade upplevt dem. 

Studenternas åldersdiskussion aktualiserar här att ålder och åldrande, 
både vår egen och andras, är något vi vardagligen förhåller oss till genom 
språk, förhållningssätt, känslor och handlingar vare sig vi vill det eller ej. 
Den kvinnliga studentens situationsbeskrivningar, där hon beskrev och 
förhandlade ålder relaterat till specifik situation, fick mig intresserad av 
möjligheten att använda och följa detta spår vidare. Situation är 
avhandlingens minsta men också mest centrala analytiska enhet. Om detta 
återkommer jag till i avhandlingens kapitel 2 och kapitel 3. 

 
Perspektiv på förväntan och erfarenhet i livet 

Reflektioner om hur åldersrelaterade situationer kan upplevas jobbiga och 
pinsamma i ungdomsår och tidigt vuxenliv, tangerar det som socionom och 
psykoterapeut Emmy Gut berättar om i sin självbiografiska betraktelse av 
ålderdomen. Hennes insikter visar att ålder är något som ganska lätt kan 
komma att bli föremål för förhandling sent i livet. I boken Åldrandet som 
erfarenhet intresserar sig Gut för diskrepansen mellan egna förväntningar på 
och föreställningar om ålderdomen tidigare i sitt liv i förhållande till sina 
faktiska erfarenheter av åldrande när hon väl kommit att bli äldre. En av 
ingångarna i hennes bok handlar specifikt om hennes egna iakttagelser av 
bristen på överensstämmelse mellan det förväntade och det erfarna, och hur 
man förstår sitt eget åldrande och äldre människors livsvillkor:  
 

Visserligen blev jag redan för flera år sedan mycket intresserad av 
den skillnad jag såg mellan det jag väntat mig av ålderdomen och det 
jag började uppleva då jag kom upp i åren (Gut 1998, 17). 

 
I den mån begreppet förväntan pekar in i framtiden och erfarenhet mot nuet 
och livet i dåtid är det förstås ingen unik eller uppseendeväckande 
iakttagelse att diskrepans eller spänning här emellan förekommer. På 
liknande sätt har mina egna förväntningar och föreställningar av vad det 
innebär att vara exempelvis förälder eller vuxen för den delen kommit att 
utmanats. Efter det att jag själv fått barn och passerat trettio så förekommer 
diskrepans mellan föreställningar jag tidigare haft och erfarenheter jag har 
gjort på dessa områden. Bilderna jag hade av föräldraskap och vuxenhet 
under exempelvis sena tonår har kommit att förändras mycket. Med 
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utgångspunkt i Guts resonemang och min egen erfarenhet så är funderingar 
kring just ålder och åldrande inte exceptionella för äldre människor, utan det 
är reflektioner som görs under hela livet. De betraktas som grundläggande 
delar av den mänskliga situationens möjliga reflexivitet (Giddens 1996, 42-
4; Bauman 1992, 12). Livet är föränderligt och åldrandet innebär en 
tidsparameter som alltid finns med oss, samtidigt som den används och görs 
socialt och kulturellt meningsfull både av oss själva och av omgivningen.  

Journalisten Göran Rosenberg beskriver den mänskliga situationen som 
relaterar till spänningsfältet mellan föreställningar och erfarenheter. Att 
likställa begreppen förväntan med föreställning är inte min avsikt, däremot 
är min poäng att förväntan torde kunna vara del i föreställningens vardagliga 
tillblivande. Den ständiga rörelsen mellan föreställningar och erfarenheter, 
våra egna men även andras, inringar inte bara åldrande (min anm.) utan den 
mänskliga sociala och socialiserande situationen som sådan:  
 

Människans medvetande tvingar henne att gång efter gång 
konfrontera sina föreställningar om världen med sina erfarenheter av 
den, också när konfrontationerna är henne olidliga eller absurda. En 
människa kan lika lite leva enbart i sina föreställningar om världen 
som hon kan leva enbart i sina erfarenheter av den eftersom varje 
erfarenhet oundvikligen konfronteras med föreställningar och varje 
föreställning med erfarenheter (Rosenberg 2004, 26-7). 
 

En fundering som har funnits med mig från första trevande formulerandet av 
studien är därför hur ålder finns med och förhandlas genom livet i 
skärningspunkten mellan föreställning och erfarenhet. Detta har gjort att jag 
velat lyssna in och söka förstå hur ålder och åldrande griper in i och ges 
mening i min egen och andras vardag.  

 
Åldersrelaterat språk 

För att exemplifiera hur tankar kring ålder väcker känslor och samtidigt 
språkligt underbyggs och laddas med mening så söker vi oss hem till mig 
och min familj en liten stund. 

Ledsen och arg ligger min fyraåring och gråter på hallgolvet för att han 
inte vill bli gammal! Samband mellan att bli gammal och ökad risk för att dö 
hade just blivit uppdagat av honom. Att jag hade banat väg för 
tolkningsmöjligheten är jag säker på, då jag just hade besvarat den viktiga 
och ödesmättade frågan om huruvida vår hund kommer att dö. – När han 
blir gammal kommer han att dö, kan jag fortfarande höra mig själv svara, 
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samtidigt som jag insåg att jag lade grunden för en förståelse av ordet 
gammal som att betydelsen av det ligger nära döden. Även Håkan Jönson 
menar att vi tidigt i livet får lära oss hur gammal hör ihop med sjukdom, 
förfall och död (2002, 23). Detta genom att tillskriva ålder betydelser i olika 
sammanhang där sambandet mellan gammal och död, trasig, ur funktion och 
sjuklig framhålls.  

Ordet gammal uppges vidare i Svenska Akademiens ordbok innebära 
motsatsen till ung om det talas om levande varelser. Uttrycket gammal har 
enligt ordboken innebörden av en kvantitativ bestämning utan tanke på viss 
ålder om den inte framkommer specifikt i satssammanhanget. Ordet kan 
också användas med betoning på de känslor som tanken på någons ålder 
väcker. Känslor som finns uppräknade i Svenska Akademiens ordbok är; 
vördnad, tillgivenhet, förakt och medlidande. Exempel på fras med denna 
känslobetonade innebörd är: ”Jag skall resa hem och se om mina gamla 
föräldrar”. Min tolkning är att gammal respektive ung är ord med språkliga 
innebörder som visserligen står i relation till varandra men inte bara som 
motsatser då de även kan associeras till känslor och egenskaper var för sig. 
Båda orden kan användas som referenspunkter för att uttrycka känslor som 
tankar på ålder och tid väcker. Att uttrycken ung respektive gammal är 
språkligt laddade i olika emotionella riktningar finns också omsjunget 
exempelvis i visan; En kväll i juni, med text och musik av Lasse Berghagen. 
I visan livas morfar upp och beskrivs bli ung och fri då han spottar ut snusen, 
klär av sig och dansar tillsammans med sitt barnbarn.  

En anledning till att en visa blir folkkär, handlar förstås om att den är 
melodiskt tilltalande, men kanske också därför att den har innehållslig 
relevans för människor? Sången handlar om en situation där morfar 
uppfattas som ung. Texten säger något om föreställningar om att vara 
gammal och ung, samt de aktiviteter och förhållningssätt som förknippas 
med uttrycken. 
 
Att bli gammal och orörlig 

Följande anekdot exemplifierar hur ålder kan användas för att förklara en 
frustrerande diskrepans mellan förväntan på livet och det liv som faktiskt är 
möjligt att leva. På en busshållplats började en för mig okänd äldre kvinna 
att prata med mig. Hon var kontaktsökande först genom frågor om 
busstidtabellen och sedan var hon vidare uppenbart pratsugen. Hon berättade 
att hon ”försöker så gott hon kan, men att det inte är så lätt att bli gammal”. 
Särskilt inte med ”den här” och så nickade hon mot rollatorn framför sig, 
som hon stadigt höll i med båda händerna. Kvinnan berättade vidare att hon 
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alltid har varit rörlig och motionerat mycket, även sedan hon kommit upp i 
åren och lämnat arbetslivet. Det hade alltid inneburit livskvalitet för henne 
att röra sig och att vara aktiv. ”Att vara fysiskt i farten” hade varit en 
grundläggande och viktig del av hennes liv som hon inte längre kunde njuta 
av.  

Det var inte många år sedan hon och hennes dotter tillsammans hade 
ställt upp i en löpartävling speciellt avsedd för kvinnor, ”men det kan man ju 
inte tro nu” fortsätter hon. Så nickar hon mot rollatorn igen, där korghyllan 
gapar tom. Hon berättar att den tillhörande korgen har slarvats bort av en 
taxichaufför, fast han inte vill kännas vid det när hon har frågat efter den. 
Hon summerar att ”nuförtiden då hon har blivit gammal och orörlig går 
ingenting lätt längre” och hon berättar vidare att hon ofta funderar över hur 
hon ska göra för att hålla humöret uppe. 

Kvinnans spontana berättande i den stund vi står där och väntar på att 
bussen ska komma, gjorde mig främst uppmärksam på hur frustrerad hon var 
i detta berättande. Frustrationen handlade för henne, som jag förstod det, om 
konkreta begränsande saker vilket för henne självklart förklarades med att 
hon nu hade blivit gammal. Kvinnans anspråk i livet var egentligen större än 
det liv hon kan leva och ålderspositionen gammal klär ord för den frustration 
hon kände över detta. Fysisk aktivitet hade alltid tidigare gått lätt och 
inneburit livskvalité för henne. Det gjorde det inte längre och skillnaden för 
henne låg i att hon blivit gammal. 

Det jag fastnat för i kvinnans berättande, var hennes trots allt 
grundmurade strävan mot förnöjsamhet i sitt kontaktsökande och berättande 
inför mig. Hur hon poängterade att hon försöker att vara tacksam och göra 
sitt bästa för att hålla humöret uppe, även om hon erkände att hon ibland 
själv undrat över hur det gått till. Min poäng med att lyfta fram kvinnans 
spontana berättande är framförallt retorisk. Hon använder här aktivt 
ålderspositionen gammal i sin framställning för att förklara sin egen tillvaro 
och därmed också för att hantera sin vardagsverklighet i skenet av vad det 
kan innebära att bli gammal. Jag gav henne dock inget motstånd i denna 
diskussion. Vad då, inte lätt att bli gammal? Jo på ett sätt är det lätt, för 
åldras gör vi alla och gamla det blir vi om vi bara får leva. Anspråk på att 
leva värdiga liv oavsett ålder, det bör vi alla rimligen kunna ha i ett 
demokratiskt välfärdssamhälle där man är överens om att åldrandets 
ojämlika framfart avseende konsekvenser på individnivå, ska sörjas för 
kollektivt.  
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Åldersnormer i en situation  

Åldersnormer sätter gränserna för vad som är tänkbart och vad som är 
trovärdiga tolkningar i och av en situation. Föreställningar om att äldre 
människor är utsatta, ensamma och särskilt lätta att lura är återkommande i 
massmediala och folkliga berättelser (H Jönson 2002). Att associera äldre 
personer med brottsoffer en ligger exempelvis traditionellt sett i vår kultur, 
närmare till hands än förövarpositionen. Åldersnormer vet jag av egen 
erfarenhet har betydelse för hur jag bedömer och förhåller mig i våldsamma 
situationer. 

Vid ett tillfälle då jag själv blev utsatt för en våldsam handling av en 
förövare i hög ålder, så påverkade det både min spontana reaktion i 
situationen och min föreställning om vad det var jag utsattes för. Förövarens 
höga ålder kom att tona ner min upplevda rädsla, men också att inverka på 
mitt agerande i efterdyningarna av situationen.  

På ett sporadiskt befolkat torg i skymningsljus går en äldre kvinna med 
rollator rakt mot mig. Jag är i sammanhanget en kvinna i trettioårsåldern som 
går och leder min cykel. Hon boxar till mig rejält hårt och helt oprovocerat 
då vi kommer jämsides. En ordentlig träff på axeln blev det, samtidigt som 
hon skrek och började slita i min cykel. Hon med rollator och jag med cykel, 
jag passiv mottagare av slag och tillmälen. Hon var utåtagerande, våldsam 
och ofredande. Min reaktion i situationen var att ta emot knytnävsslaget men 
instinkten var att tveklöst hålla fast i cykeln och samtidigt å det bestämdaste, 
dra mig undan kvinnan utan att direkt gå i dialog med henne eller försöka 
förstå vad hon menade. När jag tänker tillbaka på det inträffade så blev jag 
nog chockad i stunden, men så här i efterhand tänker jag att hon måste ha 
varit sjuk.  

 Just när det hände reagerade jag med att se mig runt, om någon 
medmänniska hade sett och hört den för mig ofattbara tumult som just 
utspelade sig? Ingen bekräftade att det hade inträffat och kvinnan var redan i 
rörelse som om inget hade hänt, på väg i samma riktning som då våra vägar 
bokstavligen korsades. Jag skyndade då vidare med snabba steg.  

Osannolikt nog hade ikonen för det ideala våldsoffret, en äldre kvinna 
med rollator, attackerat mig! Det ingick inte i min tolkningsrepertoar att 
anmäla eller knappt tala om incidenten. Att på allvar betrakta sig själv som 
våldsoffer med de givna förutsättningarna var omöjligt. Jag hade förstås 
blivit betydligt mer rädd och tolkat situationen mer med det våld jag faktiskt 
utsattes för, om exempelvis en yngre man hade gjort en liknande attack emot 
mig. Rädslan hade då sannolikt fått mig att handla och tolka situationen 
annorlunda och dess konsekvenser hade kanske inte varit lika lätta att 
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avfärda för mig. Nu rimmade min bild av den sociala kategorin, äldre 
rörelsehindrad kvinna så illa med våldsverkare, att det i princip var en 
otänkbar situation som hade ägt rum och jag kände mig egentligen inte 
särskilt utsatt.  

Det jag vill lyfta fram med detta exempel och mina egna reaktioner är att 
sådant som skulle uppfattats som våldshandlingar, inte behöver uppfattas 
som lika hotfulla eller ens benämnas våld om de utförs av en äldre 
rörelsehindrad kvinna. Därför valde jag, vare sig i stunden det inträffade 
eller i efterhand, att inte vidarerapportera eller konfrontera den närmaste 
omgivningen med det våld jag faktiskt blev utsatt för. Det som fångat mitt 
intresse så här i efterhand är hur ålder och normerande föreställningar om 
ålder har betydelse för hur vi agerar i, tolkar och erfar situationer. 

Graden av upplevd rädsla och hotfullhet, är förstås viktiga aspekter av 
hur situationen kom att utspela sig och uppfattas av mig. Då jag försöker att 
besvara frågan om varför jag inte blev rädd, finner jag att min egen 
användning av åldersnormer och stereotypa förväntningar på 
ålderskategorier har betydelse. Jag förknippar inte förövare och våldsverkare 
med äldre kvinnor och tolkar därför inte deras våldsamma beteende som 
hotfullt trots att jag personligen har utsatts för det. (Tjuv)lyssnande på ett 
café, ett samtal på en busshållplats och en våldsam incident i det offentliga 
rummet är (relativt) vardagliga situationer vilka uppmärksammat mig på hur 
både jag själv och andra människor använder och förhåller sig till ålder, 
åldrande och äldre människor.  

 
Åldrande som metafor och känsla 

Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin (2007) liknar åldrande vid en resa. 
Metaforen i form av en resa är rimligt då den kan ha flera samtidiga mål och 
syften. Den kan göras tillsammans med andra, men också ensamt och 
egensinnigt. I den mån resemetaforen antyder att vi har möjlighet att lägga in 
backen och börja om eller göra om resan, konstaterar litteraturvetaren 
Merete Mazzarella (2010) att resan visserligen är en barmhärtig, men också 
en krävande metafor då vi själva ständigt måste välja och utmejsla vår 
resväg.  

I inledningskapitlet till antologin Om åldrandets betydelser, menar 
författarna att vi är alla åldersresenärer som rör oss, ”i spänningsfältet mellan 
kronologisk ålder och upplevd ålder, mellan individuella, fysiska och 
kulturellt definierade kroppar” (Jönsson & Lundin 2007, 13). Låt oss då säga 
att åldersresan är en resa vi alla gör och skaffar oss erfarenheter av så länge 
vi lever. Hur lång den slutligen blir, eller vad den betyder för oss i olika tider 



 
 
 

13 

av livet och vad den kostar eller vart den för oss, varierar högst individuellt 
samtidigt som det finns kollektivt mer eller mindre populära destinationer 
och uttolkningar av dem. I denna utblickshorisont finner jag en nyfikenhet 
inför hur ålder och åldrande kan te sig erfarenhetsmässigt för människor.  

En forskare som har bjudit in till funderingar kring erfarenheter av ålder 
och åldrande är Mazzarella som har ägnat flera böcker (2000, 2008, 2010) åt 
just erfarenheter av ålder och åldrande. I utdraget nedan beskriver hon en 
situation, ett flyktigt möte med en främmande man på en gata då hon blir 
varse sin ålder. I detta utdrag menar jag att komplexiteten i och kring 
åldersförhandlande situationer framträder: 

 
På gatan möter jag då och då män som ler mot mig på avstånd – och 
sen besvärat tittar bort när de kommit närmare och sett hur gammal 
jag är. Så vitt jag uppfattar det – men det är klart, inte heller min syn 
är längre vad den har varit – är det inte ens så att de hade tittat 
flörtigt på mig. De hade bara velat dela ett ögonblick av livsglädje. 
Men jag är för gammal för att förmodas kunna dela ett sånt ögonblick 
(2000, 106). 

 
Andras reaktioner, likväl som bristen på dem - utgör del i vår mänskliga 
sociala och socialiserade, situationella förutsättning att erfara ålder. Likväl 
som vår kropp med tydlighet utgör en förutsättning. Författaren Elsie 
Johansson beskriver initierat åldersförhandlande situationer i boken Sin 
ensamma kropp (2008). Det värsta scenariot för Maliss 72 år som är bokens 
huvudrollsinnehavare, är inte insikten att hon inte kan ha så många år kvar 
tills hon kommer att dö, däremot känner hon en stor rädsla för att bli 
gammal: 
 

I januari fyller jag sjuttiotre, så är det med den saken. Men hur 
obstinat jag än är, kvarstår det faktum att jag rimligtvis inte kan ha så 
värst många centimeter kvar på det utnötta måttbandet. Det skrämmer 
mig förskräckligt. Inte tanken på döden, den klarar jag nog, men att 
bli gammal och förlora sig själv och bli beroende av andra, det vill 
jag inte! Jag vill inte! Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte ÄN! Jag 
vill inte ens bli påmind om saken (2008, 139-40). 

 
Motståndet inför och rädslan att bli gammal är inte att ta miste på. Maliss för 
en monolog om varför hon undviker pensionärsaktiviteter och förklarar 
varför hon inte gärna besöker äldreboenden. Hon hamnar i en förklaring där 
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rädsla är en central dimension, hon vill inte bli påmind om sin egen framtid 
som potentiellt beroende av andra. Maliss understryker flera gånger i denna 
monolog att det inte handlar om högfärd eller hårdhet, utan mer om rädsla 
och att hon vägrar att inrangera sig i en segregerad grupp så länge hon kan. 
Hon håller sig medvetet ifrån sammanhang som påminner henne om att hon 
själv snart är gammal, samtidigt som hon konstaterar att ”åldersnoja smittar” 
(2008, 140). I följande utdrag förhåller Maliss sig till dualistiskt framställda 
kontrasterande motsatser och landar i slutsatsen att det måste vara fel på 
henne då hon som äldre kvinna inte kan finna sig i att endast relatera till 
antingen det ena eller det andra: 
 

Jag är nog inte riktigt funtad! Jag är både gammal och ung, kall och 
varm, både vettvill och klok. Jag är högfärdig och full av 
mindervärdeskänslor. Ingenting i mig går riktigt ihop (2008, 40).  
 

Behov av nyanser framför kontraster visar sig i den stund då Maliss vill 
förstå sin situation som äldre kvinna. Den dualistiska tolkningsrepertoaren 
menar jag gör att hon dömer sig själv som avvikande, när det egentligen är 
tankefiguren som är stereotypt dualistisk och begränsande för vem som än 
försöker att relatera till den.  
 
 

Avhandlingens disposition 
 
I kapitel 2 diskuteras ålder och åldrande som erfarenhet och teoretiska 
implikationer det för med sig i strävan att nå kunskap med grund i levd 
erfarenhet. Kapitel 3 handlar om vad det innebär att empiriskt undersöka 
levd erfarenhet. Vidare beskrivs de olika empiriska materialen och hur de 
har hanterats och analyserats. Upplägget går ut på att presentera de 
empiriska materialen var för sig, där öppna enkätfrågor respektive 
halvstrukturerade samtalsintervjuer samt vinjettdialoger används. I kapitel 4 
är fokus på analys av situationer där människor som är tillfrågade i egenskap 
av att de är äldre, känner sig ”särskilt gamla” respektive ”särskilt unga”. 
Situationsbeskrivningarna förutsätts vara åldersförhandlande situationer som 
ger oss ögonblicksbilder av situationer där ålder erfars som ”särskilt 
gammal” respektive ”särskilt ung”. Kapitel 5 handlar om erfarenheter från 
ett dansprojekt som vände sig till äldre amatördansare och som avsåg att 
konstnärligt problematisera och utforska ålder och åldrande kroppar genom 
modern dans. Erfarenheter gjorda inom ramen för dansprojektet som 
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åldersförhandlande situation, är vad som undersöks och analyseras i detta 
kapitel. I kapitel 6 fokuseras åldersförhandlande situationer som handlar om 
att bli varse sig själv så som äldre människa. I kapitel 7 aktualiseras 
föreställningar om äldre i ett samhälle där ålder gör skillnad med gemensam 
utgångspunkt i textvinjetter skrivna av Simone de Beauvoir. I kapitel 8 
diskuteras studiens resultat kring levd erfarenhet av ålder och åldrande i 
förhållande till föreställningar om och erfarenheter av ålder och åldrande. 
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Kapitel 2 
Perspektiv på ålder och erfarenhet 

 
 
I detta kapitel kommer jag att belysa ålder och åldrande som erfarenhet, dels 
utifrån att det är empiriskt och analytiskt centralt i avhandlingen och dels för 
att ställa det i relation till tidigare forskning. Det finns en multidisciplinär 
vetenskaplig enighet kring att ålder är en kulturellt betingad och över tid 
föränderlig, socialt organiserande princip i samhällen med mångtydiga 
konsekvenser för individers livsvillkor (Sokolovsky 1990; Biggs 1993; 
Blaakilde 2007; Fineman 2011). Konsekvenserna framstår mångtydiga 
genom att det finns samtidiga, motsägelsefulla och kontextuellt föränderliga 
innebörder av ålder och åldrande, möjliga att relatera till, beroende på vem 
som gör det, i vilket syfte och i vilket sammanhang.  

Teoriutveckling inom socialgerontologin2 har av Vern L Bengtsson m fl. 
(2009, 14) beskrivits som utmanande, inte för att det råder brist på begrepp 
och teoretiska perspektiv utan för att det är ett komplext forskningsfält med 
skilda epistemologiska utgångspunkter, där det är svårt att enas kring 
definitioner och rimliga sätt att studera ålder, åldrande och äldre människor 
vetenskapligt. Behov av att ställa kritiska frågor kring hur ålder används och 
vad användandet för med sig för individer, kollektiv och samhällsstrukturer 
har påtalats explicit i en nationell tvärvetenskaplig kontext sedan i början av 
1980-talet (Tornstam, Odén & Svanborg 1982). Ålder och åldrandefrågor 
utgör idag och i överskådlig framtid ett aktuellt och heterogent forskningsfält 
i såväl lokala och nationella kontexter som i ett globalt sammanhang 
(Daatland & Biggs 2006; Peace m.fl. 2007). Det är ett välkänt faktum att det 
tidigare i historien inte har funnits fler äldre människor än det gör idag, men 

                                                
 
 
2 ”Socialgerontologi handlar om hur individuella egenskaper och social miljö påverkar den 
förändringsprocess som åldrandet utgör. Inom socialgerontologin studeras också de äldres situation i sig. 
Det betyder att socialgerontologi är en tvärvetenskap som har en bred kontaktyta mot många 
ämnesområden: sociologi, psykologi, vårdvetenskap, social omsorg, historia, antropologi, etnologi, 
ekonomi m.m.” (L Andersson 2002, 13). 
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vad det innebär för människors erfarenheter av ålder, av att åldras och att 
leva som äldre människor i ett samhälle där den åldrande befolkningen 
samtidigt är föremål för välfärdsdiskussioner är inte lika känt (Biggs & 
Daatland 2006). Spänningsförhållanden mellan å ena sidan levd kumulativt 
ökande diversitet med stigande ålder och å andra sidan homogena och 
stereotypa föreställningar om vad det innebär att vara äldre och äldre 
människors behov pekar Biggs & Daatland (2006, 2) ut som ett 
spänningsfält där åldrandet historiskt har formats.  

Med tanke på detta spänningsförhållande och på mångtydigheten som 
förekommer i vardagliga erfarenheter av ålder och åldrande, har de 
teoretiska perspektiven i avhandlingen kommit att utmejslas med fokus på 
uttolkning och reflektion kring komplexa erfarenheter av åldersförhandlande 
situationer.  

 
 

Erfarenhet och levd erfarenhet 
 

För att på allvar beakta mänsklig erfarenhet bör uppmärksamhet riktas mot 
helhetsupplevelser (kropp-själ-närvaro i konkret situation) vilka alltid står i 
relation med världen, vilken kan undersökas och tydliggöras för att nå 
kunskap (Bullington 2007, 118). I denna avhandling avser jag att studera 
erfarna människors erfarenheter av ålder och åldrande. Filosofen Hans-
Georg Gadamer resonerar kring vad ett hermeneutiskt grundat perspektiv på 
mänsklig erfarenhet handlar om och i förlängningen vad det innebär att vara 
en erfaren person: 
 

Erfarenhetens sanning håller alltid dörren öppen för ny erfarenhet. 
Den man kallar ’erfaren’ har därför inte bara blivit den han är 
genom erfarenheter, utan han är också öppen för erfarenheter. När 
den vi kallar ’erfaren’ förverkligar sig och fulländar sin erfarenhet 
betyder inte detta, att han därmed kan allt och vet allt bättre. Den 
erfarne visar sig snarare vara den radikalt odogmatiske. Han har 
gjort så många erfarenheter, att han av dessa lärt att bli särledes 
lämpad att göra nya erfarenheter och att lära av erfarenheter. 
Erfarenheternas dialektik kulminerar inte i något avslutat vetande 
utan i den öppenhet för ny erfarenhet, som erfarenheten själv öppnar 
för (Gadamer 1960/1990, 165). 
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Gadamer utvecklar erfarenhet begreppsligt i ett hermeneutiskt perspektiv till 
en fråga om öppenhet inför att göra nya erfarenheter samtidigt som insikter 
om den mänskliga situationens både oförutsägbara och ”oomkullrunkeliga” 
dimensioner finns närvarande (jfr Gadamer 1960/1990, 167). En 
hermeneutisk förståelse av erfarenhet ger teoretiska och begreppsliga 
implikationer även för levd erfarenhet. Begreppet hjälper mig att hålla 
teoretiskt och empiriskt fokus kring hur äldre människor erfar ålder och 
åldrande. Levd erfarenhet är i grunden ett centralt existentiellt begrepp (Moi 
2005), vilket inbegriper samtidig förståelse av situation och handlingar. Att 
studera levd erfarenhet innebär ett fokus på erfarenheter i sitt sammanhang 
och villkoren för dessa erfarenheter. 

Man kan fråga sig om erfarenheter kan vara annat än ”levda” då det 
nödvändigtvis är levande människor som gör erfarenheter (jfr Öberg Tuleus 
2008, 30). Å andra sidan kan man vardagligt tala om samlade erfarenheter; 
gemensamma erfarenheter; andras erfarenheter; historiska erfarenheter; 
professionella erfarenheter osv. Pedagogen Max Van Manen menar att det är 
i levd erfarenhet fenomenologisk forskning tar sin början och slutligen också 
återvänder till: 

 
Lived experience is the starting point and end point of 
phenomenological research. The aim of phenomenology is to 
transform lived experience into a textual expression of its essence – in 
such a way that the effect of the text is at once a reflexive re-living and 
a reflective appropriation of something meaningful: a notion by which 
a reader is powerfully animated in his or her own lived experience 
(Van Manen 1990, 36). 

 
Vidare menar Van Manen att en bärande poäng med fenomenologisk 
forskning är att genom sammanställning och analys av andra människors 
erfarenheter och deras reflektioner över sina erfarenheter kan vi komma till 
insikter om aspekter av mänsklig erfarenhet i kontexten av mer fullständig 
mänsklig erfarenhet (1990, 62).  Vi samlar, sammanställer och analyserar 
alltså andra människors erfarenheter för att bli mer erfarna själva. Utifrån en 
fenomenologisk horisont är det inte informanterna eller en särskild grupp av 
människor som är intressanta i sig, utan det är snarare hur någonting ter sig 
för dem, givet vissa förutsättningar, som aspekter av mänskligt varande i 
världen.  
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Forskning om äldres erfarenheter av ålder och åldrande 

I fokus är här studier inriktade på att undersöka äldre människors 
erfarenheter av ålder och åldrande så som de själva beskriver dem.  Avsikten 
är inte att ge en heltäckande bild av forskningsfältet utan att lyfta fram några 
studier, aspekter och resultat som har varit viktiga i formulerandet av denna 
studie (jfr Lillieqvist 2006).  
 

Att ”känna sig gammal” och att ”vara gammal” 
 

Skillnaden mellan att ”känna sig gammal” och att betrakta sig ”vara 
gammal” framstod markant i en amerikansk studie genomförd av Mary 
Christine Cremin (1992) där fem äldre personers erfarenheter av åldrande 
undersöktes etnografiskt. De äldre personerna i studien ansåg att känslan av 
att vara gammal var högst temporär och sporadisk även om den var påtaglig, 
då den gärna förknippades med något speciellt problem eller 
problemområde. Den sporadiska känslan medförde inte att personerna 
ingående i studien tänkte på sig själva som om de vore gamla människor hela 
tiden eller i allmänhet, vilket däremot deras barn gjorde, som också ingick i 
studien. Ett centralt resultat i studien var att äldre människor som ger uttryck 
för att ”känna sig gamla” gör det temporärt, sporadiskt och i förhållande till, 
för dem, specifika upplevda problem.  

Studier som fokuserar på hur äldre människor erfar och hanterar 
ungdomsideal aktualiserar frågan övergripande och implicit. Med tanke på 
att ”särskilt gammal” har beskrivits som en tillfällig och sporadisk känsla 
framstår det intressant att undersöka situationer där äldre beskriver att de 
”känner sig unga”. Att ”känna sig gammal” kan förvisso ställas i relation till 
att ”vara gammal”, som i ovan nämnda studie. Men det finns även en 
rimlighet i att relatera till att ”känna sig ung” som äldre människa.  
 

Att som äldre värja sig för äldre 
 

Det finns även studier som grundar sig på deltagande observationer (Hurd 
1999; Lund & Engelsrud 2008) och etnografiskt fältarbete (Degnen 2007) 
under längre tidsperioder som har intresserat sig för äldre människors 
erfarenheter av och förhandlingar kring ålder och åldrande i samspel med 
andra äldre människor. Det framkom i dessa studier en komplex 
samstämmighet kring att äldre människor har strategier för att värja sig inför 
att kategoriseras som äldre samt att avstånd markeras på olika sätt mot andra 
äldre som är mer skröpliga än man själv är. Laura C Hurd visar i sin 
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kanadensiska studie av ett äldrecenter där besökarna övervägande var 
ensamstående kvinnor mellan 50 till 90 år, att kvinnorna gärna framställde 
sig som ”not old” (inte gamla). Ålderism och negativa beskrivningar av att 
bli äldre utgjorde bakgrundsfond för kvinnornas egna erfarenheter och 
definition av sig själva som tillhörande gruppen ”inte gamla” människor 
(Hurd 1999). Det innebar en ständigt åldersförhandlande situation som de 
”inte gamla” kvinnorna på äldrecentret befann sig i: 

 
The ”not old” use activity and group affiliation to elucidate their 
categorical status and identity and define themselves in terms of who 
and what they are not. […]The not old also refer to those who are less 
fortunate than themselves in terms of their health and social statuses 
in order to define an other against which they may contrast 
themselves. […] At the same time, the ”not old” must constantly 
negotiate contradictory and threatening messages and meanings 
concerning their youthful status (Hurd, 1999,436). 

 
Cathrine Degnen (2007) genomförde etnografiskt fältarbete under ett halvår i 
en by i norra England. Hon studerade hur äldre människor socialt 
interagerade med varandra och relaterade till erfarenheter av ålder och 
åldrande. Distinktioner mellan ’normal ageing’ (normalt åldrande) och ’real 
old age’ (verkligen gammal) gjordes i den vardagliga interaktionen. Degnen 
visar att de äldre hon studerade var väldigt medvetna om ålder och åldrande 
och att de tillskrev andra äldre människor detaljerade åldersdefinitioner. Ett 
resultat hon själv understryker är att vare sig kronologisk ålder eller fysisk 
kapacitet ansågs meningsfullt beskriva ålder utan det var social- och mental 
förmåga och ”pigghet” som främst var avgörande för om någon ansågs 
gammal (Degnen 2007, 79). Spänningarna mellan hur ålder erfars 
meningsfullt individuellt och kollektivt inom gruppen äldre människor 
respektive hur det beskrivs i samhället i stort framställs här som ett problem. 
En annan aspekt som aktualiseras i Degnens studie är att negativa 
beskrivningar av åldrande och äldre människor i samhället inte kan göras till 
ett problem mellan äldre och yngre generationer där yngre marginaliserar 
äldre. Äldre människor är del av och reproducerar också det samhälle de 
lever i.  
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Åldrandet som paradoxal situation 
 

Utgångspunkten i Anne Lunds och Gunn Engelsruds studie av ett 
seniorcenter i Norge var just den universellt rådande kulturella värderingen 
av ungdomsideal i det västerländska samhället. Lund och Engelsrud fann 
subtila strategier som användes av de äldre besökarna i den vardagliga 
sociala interaktionen vid seniorcentret, som handlade om att fjärma sig från 
de som var skröpligare och ansågs äldre än man själv ansåg sig vara. De 
menade att de äldres beteende mot varandra på seniorcentret snarare visade 
att ungdomsideal accepterades och bejakades än ifrågasattes eller utmanades 
av de äldre själva. Studien menade författarna gav inblick i den paradoxala 
situation många äldre människor står inför att hantera vardagligen:  

 
”…they are encouraged to remain youthful and to embrace healthy 
and active ageing while, at the same time, they get older day by day. It 
has been shown that many of the users perceived ageing as a process 
that can be negotiated, resisted and denied through their interactions 
with other users” (Lund & Engelsrud 2008, 689). 

 
Sandra Torres och Gunhild Hammarström (2006) tog i en intervjustudie 
utgångspunkt i att det är skillnad mellan att ”känna sig gammal” och att 
”vara gammal”. De undersökte äldre människors erfarenheter av att förlora 
vardaglig kompetens och möjligheten att klara sig självständigt i vardagen. 
Det visade sig sammantaget att hur de äldre hanterade förlusten av vardaglig 
självständighet gick hand i hand med hur de hanterade andra begränsningar i 
livet och hur man betraktade åldrande som företeelse.  

Riitta-Liisa Heikkinen (2004) visar i en longitudinell intervjustudie 
genomförd med femårsintervall, att äldre människors erfarenheter av det 
egna åldrandet förändras över tid. I en amerikansk intervjuundersökning av 
äldre människors levda erfarenheter av åldrande, framkom en dubbelhet 
kring att åldrandet i allmänhet betraktades positivt, men när det kom till att 
beskriva egna erfarenheter och förändringar som intervjupersonerna härledde 
till åldrande, då beskrevs de negativt (Keller m.fl. 1989). Sammantaget ger 
tidigare forskning om äldres erfarenheter av ålder oss en bild av åldrandet 
som paradoxal och ständigt föränderlig mänsklig situation.  
  



 
 
 

22 

 
Åldrandet som unik och universell erfarenhet 

 
I en omvårdnadsvetenskaplig avhandling har Lena Aléx (2007) lyft fram och 
undersökt äldre människors erfarenheter utifrån genus- och 
etnicitetsperspektiv. Hon menar att äldre människors erfarenheter är särskilt 
värdefulla att belysa för att berika och utveckla vården och omsorgen om 
gamla människor (2007, 2). Aléx poängterar att omvårdnadsforskningen ofta 
anlägger uttalade patogena perspektiv, där erfarenheter av sjukdomar och 
problem bland äldre människor står i fokus (2007). I socialvetenskapliga 
sammanhang har kritik riktats mot så kallade eländesperspektiv, där äldre 
människor har problemdefinierats utifrån antaganden om sociala såväl som 
kognitiva förluster med stigande ålder (Tornstam 2010). Att studera äldre 
människors erfarenheter av sjukdomar och fördefinierade problem som kan 
relateras till åldrande är förstås en viktig uppgift, men det är även viktigt att 
undersöka hur ålder och åldrande erfars utan att antaganden om problem och 
sjukdomar för den skull hamnar i förgrunden.  

Antropologen Jennie Keith (1982) argumenterar för att det inte är 
fruktbart att formulera speciella teorier för att förstå äldre människor och 
deras erfarenheter. Hennes viktigaste slutsats och insikt utifrån egen och 
andras tidigare forskning, var att gamla människor är människor. Den 
generella slutsats som Keith landar i, vid sidan av detta är iakttagelser om 
ålder och mänsklig erfarenhet:  

 
The one universal statement we should permit ourselves about old age 
is that it is a part of the human experience, perhaps even a uniquely 
human experience (1982, 119). 
 

Erfarenheten av att vara och bli äldre innebär en mänskligt universell och 
samtidigt unik erfarenhet beroende på perspektiv. Teoretiska perspektiv på 
mänskliga förutsättningar för att erfara världen kommer jag att återkomma 
till och diskutera vidare i detta kapitel.  
 

Erfarenheter av aktivt åldrande 
 
Socialgerontologen Wendy Martin har undersökt och problematiserat aktivt 
åldrande genom äldre människors vardagliga erfarenheter av kropp, känslor 
och risk i avhandlingen Embodying 'Active' Ageing: Bodies, Emotions and 
Risk in Later Life (2007). Det var 50 kvinnor och män i åldrarna 50-96 år 
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som ingick i en intervjustudie samt konfronterades med fotografier, där 
åldersrelaterade erfarenheter aktualiserades och diskuterades. Det visade sig 
i studien att intervjupersonerna förhöll sig moraliskt värderande till de olika 
bilderna av äldre människor där den aktiva, friska och självständiga var att 
föredra. Åldersrelaterade problem tillskrevs gärna kroppen i den stund de 
uppkom, men de problemen passade inte in i positivt värderade bilder av 
aktivt åldrande (Martin 2007, 9). De kontrasterande bilderna menar Martin 
handlade om normer vilka tillskrivs äldre kroppar både av omgivande 
samhälle och av intervjupersonerna själva, vilka spelade en moraliskt 
värderade roll då erfarenheter av ålder diskuteras. Intervjupersonerna kände 
sig kluvna mellan sina egna erfarenheter av åldrandet och det omgivande 
samhällets snäva och uppfodrande förväntningar på och bilder av vad 
åldrande bör eller inte bör innebära (Martin 2007). Normer som tillskrivs 
äldre kroppar, samt medvetenhet över kroppens med åren tilltagande 
sårbarhet, visade sig i Martins studie meningsbärande i äldre människors 
vardagliga erfarenheter i förhållande till aktivt åldrande.  

Tidigare forskning visar att det är skillnad på att känna sig gammal och 
att vara gammal (Cremin 1992; Hurd 1999; Lund & Engelsrud 2008). Att 
känna sig gammal har av äldre människor beskrivits som en tillfällig och 
sporadisk känsla ofta förknippad med svårigheter (Cremin 1992). 
Erfarenheterna av åldrande förändras över tid (Heikkinen 2004), vilket dock 
inte är unikt för äldre människors erfarenheter utan ett gemensamt villkor vi 
alla människor delar (jfr Keith 1982). Vidare kan det konstateras att äldre 
människor accepterar och är själva delaktiga i att reproducera universella 
ungdomsideal i samhället som meningsfulla (Degnen 2007; Hurd 1999;  
Lund & Engelsrud 2008; Martin 2007). 
 
Kronologisk ålder som erfarenhet 

Det finns perspektiv som har fått större genomslagskraft än andra då det 
gäller ålder och åldrande: Det kronologiska tänkandet är idag väletablerat. 
Med analytisk utgångspunkt i kronologiskt tänkande relaterat till ålder och 
åldrande, visar Blaakilde (2007) att föreställningar om ålder och tid är 
samhälleligt förankrade och historiskt föränderliga. Tankar om tid, ålder och 
livsförlopp i ett samhälle har betydelse för hur människor ”…inbördes 
positioneras strukturellt utifrån de kulturella åldersuppfattningarna och deras 
status” (Blaakilde 2007, 29). Med det kronologiska tänkandet följer en 
parallell tendens menar Blaakilde, med dragning åt homogenisering där 
människor klumpas samman utifrån ålder. Konsekvenser i form av 
stigmatisering av individer samt resursslöseri, sett ur ett samhälleligt 
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perspektiv, är sådant som Blaakilde pekar ut som problematiskt och som 
delvis har sin grund i det kronologiska tänkandet.  

Kronologisk ålder finns med som en vardaglig aspekt av ålder menar 
Bytheway, visserligen kvantifierar den primärt tid i år räknat, mellan födelse 
och den tidpunkt som man besvarar frågan om hur gammal man är (1997, 9). 
Han menar vidare likt Blaakilde (2007) att kronologisk ålder utgör basen för 
normerande sociala förväntningar. Exempelvis kan kronologisk ålder 
användas som referenspunkt för vad som passar sig vid en viss ålder. Den 
utgör också en möjlighet till en relativ jämförelse gentemot andra människor 
och i förhållande till ageranden. Bytheway argumenterar för att angivelser av 
kronologisk ålder hjälper att ordna människors erfarenheter i livet i historisk 
ordning samt att samhället använder kronologisk ålder för att strukturera och 
kategorisera människor.  

Det faktum att hälften av alla 65- till 85-åriga svenskar tycker sig vara 
ungdomliga personer (Öberg & Tornstam 2001), talar för att kronologisk 
ålder inte determinerar hur människor erfar ålderskategoriseringar i termer 
av ung eller ungdomlig respektive gammal eller ålderdomlig. Ung och 
gammal kan visserligen förstås som kategoriseringar förbehållet vissa 
kronologiska åldrar och som språkliga motsatser. Men också som begrepp 
med kompletterande betydelser, vilka kan uttrycka erfarenheter och känslor 
relaterade till ålder, givet de kulturella och samhälleliga föreställningar man 
relaterar till i en viss situation (jfr Magnusson 2008). Uttrycken är i språklig 
mening relationella och innehållsligt motsägande utan en självklar relation 
till erfarenheter av kronologisk ålder.  

Skillnader mellan vad äldre människor rapporterar om sig själva jämfört 
med hur de föreställer sig att äldre människor har det i allmänhet har Lars 
Tornstam uppmärksammat och undersökt genom enkätstudier exempelvis på 
temat ensamhet (2010, 114). Tornstam menar att många äldre människor 
tenderar att föreställa sig att andra äldre människor känner sig mer ensamma 
och har det svårare än vad de själva anser att de har det, man betraktar sig 
själv som undantag i förhållande till äldre i allmänhet (2010, 115). 
Benägenheten att tillskriva äldre människor problem och svårigheter som de 
inte själva beskriver, kan ha flera grunder.  

Betraktat i ett erfarenhetsperspektiv likt Emmy Guts (1998) iakttagelse 
om diskrepans mellan förväntan tidigare i livet och den med tiden levda 
erfarenheten, ger oss inblick i att erfarenheter av ålder har levda temporala 
dimensioner där öppenhet inför nya erfarenheter villkorar att erfarenheter 
ska kunna bli levda erfarenheter. Då iakttagelse och reflektion om ålder i 
relation till det levda livet föreligger, finns förutsättningar för att undersöka 



 
 
 

25 

levd erfarenhet av ålder. Till denna insikt kan vi lägga resultaten från 
Martins studie (2007) där äldres vardagliga erfarenheter av aktivt åldrande 
inbegrep att förhålla sig till moraliska agendor förknippade med ålder. 

Med hänvisning till tidigare forskning kan det konstateras att äldre 
människors erfarenheter framstår särskilt värdefulla (Aléx 2007); unika och 
samtidigt mänskligt universella (Keith 1982); motsägelsefulla (Tornstam 
2010); mångtydiga (Öberg & Tornstam 2001) moraliskt relaterande och 
förkroppsligade (Martin 2007) och under kronologiskt inflytande (Bytheway 
1997; Blaakilde 2007). Denna mångtydighet leder mig fram till en teoretiskt 
grundad utgångspunkt kring att erfarenheter av ålder och åldrande är 
sammanflätade med samhälleliga normer om ålder, åldrande och 
föreställningar om äldre människor. Ålder är del i hur människor förstår och 
lever sina liv men är även del i hur samhället är organiserat. 
 
Kropp och erfarenheter  

Fenomenologiskt grundade antaganden om ”människan i världen” finns med 
i min förförståelse av de förutsättningar vi har som människor, för att kunna 
erfara ålder och åldrande. Den mänskliga erfarenheten är resultatet av mötet 
mellan förkroppsligade subjekt och hennes omvärld som hon möter i varje 
ögonblick, där den mänskliga kroppen är ett ting bland andra, som går att se 
och att ta på likväl som exempelvis bord och stolar (Merleau-Ponty 1999). 
När filosofen Jennifer Bullington tolkar Merleau-Ponty lyfter hon fram att 
kroppen utgör det centrum varifrån vårt perspektiv mot det som är något 
annat, omvärlden, har sitt ursprung (2007). Bullington visar att Merleau-
Ponty argumenterar för att kroppen är en förutsättning för mänsklig 
erfarenhet. För den egna kroppen uppstår ett levt rum och en levd tid genom 
dess ”till-världen-varo”, genom dess interaktion och kommunikation med 
världen. Den horisont som öppnar sig från kroppen kan ”beskrivas som ett 
betydelseutrymme, i vilket en värld och en situation kan uppstå” (Bullington 
2007, 123). Den grundläggande basen för all reflektion och undersökning 
återfinns i att förståelse är rotad i en kroppslig tillvaro och att det inte finns 
några kroppsliga erfarenheter utan mening samt att det inte finns någon värld 
utan kropp-själ-närvaro (Bullington 2007).  

Merleau-Ponty menar att välden alltid erfars intersubjektivt och inte ens 
när vi är helt ensamma kan denna intersubjektivitet undslippas, då alla ting i 
världen i princip är tillgängliga för alla människor. Powell & Gilbert 
framhåller att en styrka med fenomenologisk gerontologi är att den fokuserar 
äldre människors situation och deras erfarenheter utifrån hur de talar om och 
betraktar sig själva: 
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Phenomenological gerontology strives to reveal how actors construe 
themselves, all the while recognizing that they themselves are actors 
construing their subjects and themselves (Powell & Gilbert 2009, 14). 
 

Kroppen utgör sammanfattningsvis en grundläggande förutsättning för 
mänsklig erfarenhet och det existerar inte personer utan kropp (jfr Damasio 
2000; Bullington 2007) lika lite som det inte existerar någon värld utan 
kropp (jfr Bullington 2007). För att kunna göra erfarenheter måste vi stå i 
konstant kontakt med information från både vår kropp och ifrån omvärlden 
(jfr Saarenheimo 2002). Normer som tillskrivs våra kroppar har betydelse för 
hur vi kan leva och förstå aspekter av våra liv och tolka situationer (jfr 
Krekula 2006). För att kunna tala om erfarenheter behöver vi även ett språk, 
samtidigt som ett språk också förutsätter och formar erfarenheter (Burch 
1990).  

Utifrån fenomenologisk grundförståelse menar Simone de Beauvoir i Det 
andra könet att kroppen: ”är vårt grepp om världen och utkastet till våra 
projekt” (de Beauvoir 2002, 69).  Kroppen är alltså en situation, en given 
förutsättning för mänskligt liv. Samtidigt som den alltid är i en situation där 
människan kontinuerligt blir till. de Beauvoir menar att vi både är en 
situation så som människor av kött och blod, men också att vi befinner oss i 
en (socialt och kulturellt impregnerad (min anm.)) situation, vilka inte kan 
reduceras till vart annat (Moi 2005, 8). 

En ofta citerad formulering ur Det andra könet är: ”Man föds inte till 
kvinna, man blir det” (de Beauvoir 2002, 325). de Beauvoir laborerar här 
med “är” och “blir”, vilka inte låter sig reduceras till varandra. Den könade 
kroppen framställs i och för sig som varande av central betydelse i 
människoblivandet, men de Beauvoir överskyler aldrig att ett av många 
möjliga svar på frågan om vad en kvinna är, faktiskt kan vara främst 
mänsklig (Moi 2005, 8). Och i Ålderdomen pekar de Beauvoir på att ett av 
många möjliga svar på vad frågan om vad en åldring är, är främst mänsklig. 
Vidare är en viktig aspekt av våra mänskliga erfarenheter att vi lever och gör 
erfarenheter som åldrande män och kvinnor, och detta i ett samhälle som gör 
skillnad mellan män och kvinnor i olika åldrar, då kön precis som ålder är ett 
exempel på grundläggande samhällsorganiserande princip: 
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…as long as sex category remains a criterion for social 
differentiation, we cannot avoid its performance. Age may not always 
be equally salient or meaningful in the same way in all situations, but 
it persists as part of the landscape of self, interaction, and institutions 
(Laz 2003, 506). 

 
Internalisering av åldersnormer 

Simone de Beauvoir hävdade att: ”Åldersförändringarna hos en människa 
sker alltid mitt i ett samhälle och sammanhänger intimt med samhällets 
beskaffenhet och vilken plats individen ifråga har” (1970/1976, 31), och 
underströk vidare att viktiga aspekter av ålder och åldrande är socialt och 
kulturellt betingade. Vi lär oss och socialiseras in i vad ålder och åldrande 
innebär i de sociala sammanhang vi rör oss och ingår i. Socialt åldrande är 
ett begrepp som tillsammans med kronologiskt-, psykologiskt- och 
biologiskt åldrande, omnämns i termer av vanligt identifierade dimensioner i 
socialgerontologiska studier av ålder och åldrande (Phillips m.fl. 2010). Det 
sociala åldrandet beskrivs av Judith Phillips m.fl. handla om individers 
föränderliga erfarenheter i olika skeden av livet satt i relation till sociala 
sammanhang och samhällsstrukturer: 
 

Social ageing refers to the changing experiences that individuals will 
encounter in their roles and relationships with other people and as 
members of broader social structures (such as religious group) as 
they pass through different phases of their life course. As an 
individual experience, social ageing affects perceptions of who we 
are, but can also be shaped or ’constructed’ by social and cultural 
contexts which dictate the normative expectations about the roles, 
positions and behaviour of older people in society (2010,13) 

 
Normer handlar om eftersträvansvärda ideal, det av människor, samhällen, 
organisationer etc. förespråkade som det bästa sättet att vara på eller bästa 
sätt att organisera ting på. Peter L. Berger och Thomas Luckmann 
(1966/1979) har problematiserat och teoretiserat kring relationen samhälle, 
individ och kunskap där de fokuserade hur vardagslivet fortlöpande 
konstrueras och rekonstrueras socialt. Internalisering är ett begrepp som 
Berger och Luckmann lyfter fram som handlar om den mänskliga förmågan 
att lära in den sociala världens normer och institutioner.  
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Fullkomlig socialisering är visserligen att betrakta som ouppnåelig och 
det förekommer heller inte en fullständigt misslyckad socialisering 
(1966/1979, 190). Med fullkomlig socialisation menar de att människor är 
vad de antas vara och inget annat, samt att frågor om vem man är, inte heller 
uppkommer. ”Alla vet vilka alla andra är och vilka de själva är. En riddare 
är en riddare och en bonde är en bonde, i andras såväl som i sina egna ögon” 
(1966/1979, 191). Denna typ av solida och förhandsdefinierande 
socialisation, menar Berger och Luckman, förutsätter en enkel 
arbetsfördelning och minimal kunskapsfördelning i samhället.  

Den misslyckade socialiseringen handlar däremot om hög grad av 
asymmetri mellan den socialt definierade verkligheten, och den 
självupplevda verkligheten där individen riskerar att bli fången i sitt 
samhälles definition av honom eller henne mot sin vilja. När svaret på frågan 
om ”vem man är?” besvaras med det omgivande samhällets definition, som 
inte stämmer överens med den egna, föreligger misslyckad socialisation. Det 
hjälper heller inte att reagera med raseri eller missnöje över den (av det 
omgivande samhällets tilldelade) socialt definierade verkligheten, då det 
snarare kan befästa sociala identiteter som underordnade, då de som 
definierar den sociala verkligheten anser sig stå över denna typ av ”djuriska” 
känslor (Berger & Luckmann 1966/1979, 192). Det som skapar mot-
definitionsmöjligheter för marginaliserade grupper är enligt Berger & 
Luckmann när individer definierade på liknande sätt samlas i socialt 
varaktiga grupper där förändringsprocesser och möjliga mot-verkligheter kan 
formuleras. I ett samhälle där kunskapsfördelningen är komplex framstår 
möjligheterna åtminstone teoretiskt sett goda för marginaliserade grupper att 
få tillgång till alternativa definitionsmöjligheter av verkligheten, varpå 
asymmetrin i socialisationen aktivt kan motverkas. 

På liknande sätt som Simone de Beauvoir argumenterade i Det andra 
könet (1949/2002) att kvinnan är kvinna i ett samhälle där mannen är norm, 
argumenterar hon i Ålderdomen (1970/1976) att äldre lever som ”de andra” 
(misslyckat socialiserade (min anm.)) i ett samhälle där unga män utgör 
norm (Deutscher 1999, 6). En nyansering av innebörden av att leva som ”de 
andra” menar Sara Harper, är att förkroppsliga och bli definierad utifrån vad 
man inte är (1997, 164) och erfarenheter av levd marginalitet kan formas (jfr 
Scheman 1997). Resonemanget pekar även på effekterna av ett västerländskt 
dualistiskt och hierarkiserande tankemönster. Så visar exempelvis Franz 
Fanon (1995) att svart hudfärg framstår som svart först i mötet med vit hud 
och den vite mannens självtilldelade överordning. 
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Penelope Deutscher för fram att de Beauvoirs analyser innefattar två 
nyanseringar av marginalisering där den ena handlar om att inte erkännas 
som en like, som ett subjekt i världen, genom att unga människor inte känner 
igen sig själva i äldre människor (1999, 6). Den andra nyanseringen handlar 
om att vi blir äldre genom andras intryck av ”vår uppenbarelse i världen” 
(som äldre och åldrande kroppar), då vi också internaliserar och gör dessa 
tillskrifter till våra egna (1999, 7). Ålder som ordnande princip i samhällen 
utgör en maktordning vars negativa utfall och levda konsekvenser benämns 
ålderism (jfr L Andersson 2008; F Snellman 2009; Phillips m.fl. 2010), 
analogt med rasism eller sexism. Det är dock anmärkningsvärt lite forskning 
som har uppmärksammat hur äldre människor själva hanterar och erfar 
ålderism i vardagen (F Snellman m.fl. 2012). Åldersrelaterade sociala 
kategoriseringar utgör inte något undantag i förhållande till hur andra 
maktordningar fungerar i samhället (Närvänen 2009, 22). Annorlunda 
uttryckt är ålder en social konstruktion och maktordning, på samma sätt som 
genus, klass och etnicitet (Lövgren 2012b, 140).  
 
Temporalitet och åldersnormer 

Förutsättningar för att kunna uppleva sig vara fel respektive rätt i tiden och i 
livet, bygger på att det finns samhälleliga och delvis internaliserade 
föreställningar om vad levd tid och ålder bör innebära. Tidtabeller kring när 
livshändelser bör inträffa i livet fungerar normerande för hur människor 
lever sina liv och med följden att enskilda individer är beredda att beskriva 
sig som ”tidiga”, ”sena” eller ”i tid” (Neugarten m.fl. 1965, 711). Det kan 
handla om giftemål, att skaffa barn, utbildning eller i förhållande till 
sysselsättning etc. Judith Halberstam använder uttrycket life schedules 
(livsscheman) för att visa hur liv, levnadsbanor och tid, vävs samman till 
normativa ideala manualer för hur vi bör leva våra liv (Halberstam 2005). I 
Halberstams analys är heteronormativitet och reproduktion fundamentalt 
meningsbärande. Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson sammanfattar: 
 

För att leva ett begripligt liv måste man passera ett visst antal 
hållplatser i en viss följd och vid vissa tidpunkter; en barndom som 
pojke eller flicka, en pubertet som inträffar vid rätt tidpunkt och ålder, 
en första kärlek där genus och begär ska sammanfalla på rätt sätt, 
heterosexuell parbildning, lämplig karriärutveckling, barnalstrande 
och familjebildning, etablering i medelåldern, och fördjupning och 
självkännedom på ålderns höst etc. (2010, 9). 
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Kulturella och sociala dimensioner av ålder och åldrande är av betydelse för 
att alls kunna värdera något som fel eller rätt. Skildringar av hur åldrande 
hanteras över tid är något litteraturvetaren Maria Jönsson har funnit löpa som 
en röd tråd genom Kerstin Thorvalls författarskap och litterära produktion 
(2010, 26). Thorvalls ”romaner vimlar av flickor, kvinnor, tanter och 
gummor i fel gestalt och sammanhang. Där finns tanter förklädda till 
småflickor, tonåringar inlåsta i tantkroppar och spädbarn i åldringsdräkt” 
(Jönsson 2010, 26). Det är känslan av att vara fel i tiden vilken iscensätts i 
romanerna genom att åldrande alltid sker på fel plats, i fel tid och i fel kropp 
(Jönsson 2010). Kulturella och sociala normers betydelse för ålder och 
åldrande lyfts fram och blir synliggjorda på detta vis. Osamtidigt åldrande 
blir sammantaget ett förtjänstfullt begrepp i Jönssons analys, för att 
synliggöra situationer där livslopp och åldrande blir hanterade och 
individuellt begreppsliggjorda med socialt och kulturellt normerande 
dimensioner närvarande.  

Att individer organiserar sina liv och tolkar sina erfarenheter inom ramen 
för samhällssystem där åldersnormerande beteende och förväntningar 
specificeras, är också ett antagande som ligger till grund för ”Neugarten’s 
sociocultural approach to ageing” (jfr Kertzer & Keith 1984, 29). Ur ett 
samhälleligt perspektiv innebär det t ex att kunna studera hur individer 
genom social kontroll kan komma att skambeläggs och felstämplas då de 
ägnar sig åt opassande beteende för sin ålder. Exempel på ett nedlåtande 
språkligt uttryck som fångar åldersrelaterat skambeläggande är: ”’mutton 
dressed as a lamb’ (ett får som klär sig som ett lamm)” (Krekula 2006, 32), 
vilket implicerar att en kvinna klär sig opassande ungdomligt i förhållande 
till sin ålder. Vidare finns det enstaka ord som markerar att åldern är i olag i 
förhållande till vad som förväntats, etnolog Karin Lövgren (2012b, 140) 
lyfter exempelvis fram: barnslig, lillgammal, tantig och evigt ung.  

Kampen om respektabilitet som arbetarkvinnorna i Beverly Skeggs studie 
(1999) ständigt har problem med, menar historikern Åsa Andersson även kan 
relateras till ålder (2010, 117). Det är de kvinnor som inte anses vara 
respektabla eller aktningsvärda, som i Skeggs studie mest bryr sig om att 
vara det:  

 
Om inte respektabiliteten hade varit en av de viktigaste mekanismerna 
för att göra vissa grupper till ’de andra’ och patologisera dem, skulle 
jag inte gjort den till det främsta föremålet för min studie. Att 
respektabiliteten är ett problem erkänns sällan av dem som får den 
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med sin position, som normaliseras av den och som inte behöver 
bevisa den (Skeggs 1999, 9).   

 
Therése Persson (2010) visar i sin avhandling att kvinnor i olika åldrar 
förhåller sig till åldersrelaterade normer och förväntningar vilket de 
aktualiserar genom att reflektera över sitt val av kläder och sätt att bete sig 
lämpligt med tanke på sin ålder. Att åldersnormer är del av den kontextuella 
fond vi använder för att förstå handlingar, relationer, oss själva och våra 
medmänniskor utgår jag ifrån i denna studie. Det handlar både om att känna 
sig positionsbestämd av ålder och om att positionsbestämma sig själv, sina 
handlingar, sammanhang, relationer och situationer, det sociala åldrandet 
förhandlas och omförhandlas i spänningsfältet mellan förväntan och 
erfarenhet. 
 

 
Att förhandla ålder 

 
Ett sätt att individuellt sortera och få perspektiv på erfarenheter av ålder och 
åldrande, är genom livsberättelser. Marie-Louise Snellman (2009) analyserar 
i sin avhandling hur äldre kvinnor i livsberättande förhandlar kring 
erfarenheter av arbete, omsorg och åldrande i olika skeden av livet som 
förstås i relation till varandra. Biografisk forskningsmetod inom 
socialgerontologin med fokus på livsberättelser möjliggör ”förståelse för 
åldrandet som en process och hur ett levt liv återspeglar sig i och ger mening 
åt ålderdomen” (ibid., 14). Men i den stund en livsberättelse formuleras 
spelar inte bara det levda livet roll, utan även det uppfattade 
förhandlingsutrymmet i relation till den sociala interaktion som berättelsen 
blir till (jfr M-L Snellman 2009, 27-57; Lundgren 2010) samt det tillgängliga 
språket om ålder och åldrande (jfr H Jönson 2002; Nikander 2009) för vad 
som är möjligt att berätta och sätta ord på. Det jag vill lyfta fram här är språk 
i relation till erfarenheter av ålder och åldrande. 
 
Språk och erfarenheter av ålder  

Språket som används till vardags om ålder och åldrande är en förutsättning 
för att vi ska kunna närma oss erfarenheter. Gubrium och Wallace (1990) 
argumenterar för att teoretiserande om ålder och åldrande kräver ett språk 
och att det är i det vardagliga språket vi kan finna grunden till teoretiserande. 
Detta kommenterar socialgerontologen Bill Bytheway på följande sätt:  
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Given this approach, it is possible to adress the question: ”how do we 
refer or allude to age in our everyday lives? It is in how we make 
reference to age, in describing what we know and how we feel about 
it, that we conceptualise it (Bytheway1997, 8). 

 
Det går att tala om, använda och förstå ålder och åldrande på en mängd olika 
sätt. Anledningen till att både ålder och åldrande används parallellt i texten 
är att både (föreställning om) klassificerbar enhet och process avses. Att 
begreppsligt låta dem följas åt, menar jag påminner oss om den mänskliga 
situationen av att samtidigt vara kroppsligt- objekt och subjekt (jfr Dumas & 
Turner 2006). Med inspiration av Simone de Beauvoirs vokabulär kan 
förhållandet uttryckas som att den mänskliga åldrande kroppen alltid är en 
situation, men också i en situation. Åldrandet är något vi erfar och tillskriver 
mening, samtidigt som ålder i, av andra fördefinierade meningar tillskrivs 
oss i varje åldersförhandlande situation. Det gemensamma språket vi har att 
tillgå är en förutsättning för att förhandlingar ska kunna ske samtidigt som 
det också sätter ramen för vad som kan uttryckas meningsfullt. När åldrandet 
analyseras i relation till livsberättelser och det levda livet menar Sharon 
Kaufman att ålder i princip framstår sakna mening: 
 

I have observed that when they talk about who they are and how their 
lives have been, they do not speak of being old as meaningful in 
itself; that is, they do not relate to aging or chronological age as a 
category of experience or meaning. To the contrary, when old people 
talk about themselves, they express a sense of self that is age-less – an 
identity that maintains continuity despite the physical and social 
changes that come with old age. Old people know who they are and 
what matters to them now, and, as they talk about these subjects, they 
may, in passing, describe themselves as “feeling old” in one context 
and “feeling young” or “not old” in another. This is always variable, 
and in my experience, it is never emphasized. Being old per se is not 
central feature of the self, nor is it a source of meaning (Kaufman 
1986,7). 

 
Ordvalet för tolkningen kring ”age-less”, översatt till svenska ”ålderslös” 
anser jag vara delvis olyckligt (jfr Andrews 1999). Kaufman gör i sin studie 
av äldre människors livsberättande viktiga iakttagelser, men frågorna hon 
baserar sina tolkningar på, var inriktade på förändring respektive kontinuitet 
i livet. Hon frågade äldre människor om de kände sig annorlunda som person 
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betraktat som äldre människor. I kontexten av en livsberättelse svarade de 
flesta intervjupersoner att de kände sig som ”samma” person som tidigare i 
livet oavsett ålder. Att detta skulle indikera att intervjupersonerna avser 
”ålderslöshet” som att ålder helt skulle sakna mening, kan ifrågasättas. 
Däremot givet de frågor som ställdes samt beaktat att de ställdes i relation 
till livsberättande, där en aspekt är att framstå som en begriplig person ger 
studien insikter. Kaufmans studie visar att kontext och sammanhang spelar 
roll för hur vi talar om, begripliggör och erfar ålder och åldrande som 
meningsfyllt fenomen.  

Det finns socialgerontologisk forskning med detaljerat fokus på språk och 
språkliga analyser. Pirjo Nikander (2000) visar med en diskursanalytisk 
ansats hur en kvinna i femtioårsåldern, under en och samma intervju, fullt 
begripligt talar om sig själv både som ”liten flicka” och som ”gammal”.  

Om man talar utifrån sin åldersposition, då menar jag att man i talet väger 
in och beaktar den betydelse man tillskriver någon aspekt av sin egen ålder i 
förhållande till det man säger. Om man erfar en åldersposition innebär det att 
man blir varse att andra uppmärksammar ens ålder som en specifik i just den 
situationen eller sammanhanget. Man kan dessutom tänka in att individer har 
handlingsutrymme att använda ålderspositioner som del i sina 
identitetsanspråk och förhandlingar om dessa (Krekula 2006, 44-8). En 
annan sida av myntet handlar förstås om vilka de gemensamma 
meningsbärande betydelserna vi i tal och handling tolkar in och tillskriver 
särskilda ålderspositioner. Uttryck som ungdomlig, åldrad, gammal eller ung 
beskriver inte givna sociala positioner, utan dess innebörd varierar över tid 
och sammanhang (Biggs 2003; Rosengren 2011). ”Särskilt gammal” 
respektive ”särskilt ung” är ålderspositioner som jag har valt att använda i 
den första delstudien i avhandlingen, där jag undersöker när, var och hur 
ålder får mening när människor tillfrågade som äldre själva beskriver. 
 
Erfarenhet av åldersförhandlande situationer  

Filosofen Molly Andrews konstaterar att vi inte bara är så gamla som vi 
känner oss, utan även så gamla som vi är (1999, 301). Det är en tillsynes 
trivial insikt som kan påminna oss om att erfarenheter av ålder inbegriper 
mångtydiga och förhandlingsbara horisonter såväl som mer definitiva och 
fastslagna horisonter på individnivå. Då vi synar påståendet ”att man bara 
skulle vara så gammal som man känner sig” finner vi att det ensamt, i bästa 
fall partiellt kan skydda oss mot biologisk alternativt biografisk determinism 
och i förlängningen möjligen tjäna som självbedrägeri inför att livet är 
begränsat av vår dödlighet (jfr Bauman 1992).  Ålder går inte att önska bort 
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och i värsta fall så vittnar påståendet om att vi förnekar och föraktar oss 
själva eller åtminstone inte fullt ut känner oss tillfreds med vår ålder. I den 
mån önskningarna är konsekventa, och återkommande oavsett i vilken 
riktning de pekar eller i vilken livsfas vi befinner oss, vet vi att vi lever i ett 
samhälle där ålder spelar roll för oss och för våra livsvillkor. Ett samhälle 
som vi också sannolikt själva är del av och reproducerar.  

Den förhandlande dimension som avses i avhandlingen förutsätter det 
hermeneutiskt grundade erfarenhetsbegreppet. De mest grundläggande 
teoretiska antaganden som de empiriska studierna utgår ifrån är att världen 
erfars som kropp och genom de normer som tillskrivs kroppar, samt att vi 
språkligt kan förmedla och reflektera över hur vi erfar världen. Min uppgift 
som forskare är att förhålla mig uppmärksam kring hur kropp, normer och 
språk kommer till uttryck och relateras till varandra då åldersförhandlande 
situationer och erfarenheter av åldersförhandlande situationer diskuteras av 
intervjupersonerna. I figur A. visualiseras hur empiriskt och analytiskt fokus 
har formerats kring situation, erfarenhet och föreställning, där kropp, språk 
och normer är både förutsättningar och aspekter av hur åldersförhandlande 
situationer erfars. Det är en modell som visar hur jag tänker kring 
förutsättningarnas relationer och som visualiserar utgångspunkterna som 
finns med i studierna som grundläggande aspekter.  

 
 
FIGUR A. Kropp, normer och språk i relation till föreställningar och erfarenheter är grundläggande 

aspekter av åldersförhandlande situationer som aktualiseras i avhandlingen. 

SPRÅK	  

KROPP	  NORMER	  
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Ålderskodning av och i situationer 
 
Mitt intresse kring att arbeta analytiskt med begreppet situation härstammar 
ur dess grundläggande potential att rymma flera perspektiv samt att det utgör 
ett nyckelbegrepp inom socialvetenskaplig forskning (jfr de Beauvoir 
1949/2002; Clarke 2005). Situation är ett vardagligt uttryck samtidigt som 
det analytiskt rymmer både individ, struktur och relation och är alltid något 
mer än summan av dess enskilda komponenter vilket också Adele. E Clarke 
understryker: 
 

…a situation is always greater than the sum of it´s parts because it 
includes their relationality in a particular temporal and spatial 
moment (2005, 23). 

 
Med begreppet ålderskodning visar Clary Krekula att ålder kan användas av 
individer på olika meningsbärande sätt: 1) ålder som normer 2) för att 
legitimera och förhandla eller reglera symboliska och materiella resurser 3) 
som resurs i interaktion 4) för att skapa åldersrelaterade normer eller 
avvikelser (2009, 7). Ålderskodningen härleddes av Krekula empiriskt ur 
analyser där äldre kvinnor talade om aktiviteter och beteenden så som mer 
eller mindre passande med hänvisning till ålder och kön (Krekula 2006). 
Ålderskodningen ger analytiska perspektiv på åldersrelationer och hur 
erfarenheter av ålder kan förstås utifrån kontext och sammanhang (Krekula 
2009, 8). Att analysera ålderskodning förutsätter en öppen analytisk hållning 
där uppmärksamhet riktas mot hur ålder och åldrande erfars, särskilt i makt-
relationer och situationer där ålder förhandlas. Krekula beskriver 
ålderskodandet som en praktik för särskiljande baserad på ålder, vilken 
delvis skiljer sig från, men också påminner om användning av stereotypier: 
 

 …age coding is about practices of distinction that are grounded in 
maintaining conceptions of age-based categories on the basis of 
different qualities. Herein lays a similarity with the concept of 
stereotypes. An important difference between these concepts, however, 
is that the age-coding concept entails a broader analytic perspective. 
It also encompasses the coding of phenomena, of situations and 
activities while the concept of stereotypes addresses opinions and 
beliefs about behaviors, characteristics, and attributes of members of 
groups  (Krekula 2009, 9).  
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Tanken är inte att applicera ålderskodningen explicit i analysen men att lyfta 
fram dess implikationer i riktning mot åldersförhandlande situationer. 
Ålderskodningen har inspirerat mig att fokusera på erfarenheter av 
åldersförhandlande, där situation betraktas som minsta analytiska enhet. Den 
metodologiska tillämpningen avseende vad den åldersförhandlande 
situationen avser, skiljer sig dock mellan de fyra analyskapitlen, vilket jag 
återkommer till i kapitel 3. Att använda situation som minsta analytiska 
enhet var sammantaget ett sätt för mig att möta, förstå och hantera innehållet 
och nyanserna i det empiriska materialet. Jag vill synliggöra levda 
erfarenheter som återberättas i de empiriska materialen och visa på ”de 
sociala relationer som skapar (och skapas av) dessa erfarenheter” (Esseveld 
1999, 111). Genom att vända den analytiska blicken mot situationer och 
erfarenheter av åldersförhandlande situationer så som erfarna människor 
betraktar dem, kan vi få veta mer om hur ålder och åldrande finns med och 
möjliggör eller begränsar, skapar (och återskapar) meningsfulla sociala 
relationer och positioner. Ålder och åldrande är visserligen föränderliga och 
komplexa dimensioner av den mänskliga situationen med genomgripande 
implikationer för vad det innebär att vara och bli människa i världen. Inte 
desto mindre behöver erfarenheter av ålder och åldrande vidare utforskas 
med denna insikt beaktad.  

 
Summerande teoretiska reflektioner 

Att vara erfaren innebär i hermeneutisk mening att man har ett öppet 
förhållningssätt där man är beredd att ompröva och reflektera över sina 
tidigare erfarenheter. Om vi inte har ett gemensamt språk för att tala om våra 
erfarenheter som erfarenheter är det svårt om inte omöjligt att orientera sig 
och veta vad det är man har erfarit. Utan kropp kan vi aldrig erfara världen, 
samtidigt som vi alltid också erfar världen genom de normer som tillskrivs 
våra kroppar (jfr Krekula 2006). Kroppar vet vi förändras med åldern såväl 
som de normer som tillskrivs kroppar i olika åldrar. Normer och normerande 
aspekter av tillvaron handlar om vad som anses normalt och 
eftersträvansvärt, givet eller i kontrast till de förutsättningar vi har. Samma 
kropp kan tillskrivas olika normerande ideal beroende på sammanhang och 
vad vi riktar oss mot i situationen. Det ska heller inte glömmas bort att vi 
själva alltid är del av de normerande tillskrivningar som vi erfar tillskrivna 
våra kroppar, genom de föreställningar vi själva bär på.  
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Kapitel 3  
Att undersöka levd erfarenhet  

 
 
Ålder används ofta som bakgrundsvariabel i empirisk forskning, vilken då 
anses skapa någon sorts legitim reda i datamaterial. Visserligen är det inget 
konstigt med att använda ålder som socialt kategoriserande verktyg, då vi 
alla vardagligen gör det och även förstår delar av vårt eget varande i världen 
genom att göra just det (jfr Fineman 2011). Min ambition har dock varit att 
genomgående avkräva mig själv ett reflekterat användande där jag som 
skribent, forskare, samtalspartner, åldrande människa och intervjuare 
synliggör att jag är medskapare och delaktig i hur ålder och åldrande 
används och undersöks i studierna (jfr Ehn & Klein 1994). I detta kapitel 
kommer jag att redogöra för hur jag har tänkt och gjort i de empiriska 
studierna för att undersöka levd erfarenhet av ålder, med grund i ett 
hermeneutiskt erfarenhetsbegrepp dvs. med en syn på människan som 
tolkande och meningsskapande varelse (jfr Gadamer 1960/1990). Det 
handlar specifikt om tolkningar av hur ålder och åldrande erfars och framstår 
som meningsfyllda fenomen i förhållande till att vara och bli äldre människa. 
Erfarenheter av ålder och åldrande undersöks i denna avhandling på olika 
sätt med skilda metodologiska utgångspunkter, vilka här kommer att 
klargöras och resoneras kring. 
 
 

Utmaningen att problematisera ålder 
 
När jag utformade och planerade detta forskningsprojekt var mitt 
forskningsintresse äldre människors livsvillkor i bred bemärkelse. Det 
handlade om att medverka i tvärvetenskapliga forskningsprojekt där jag och 
min studie endast var en del i en större helhet. Förväntan och ambitionen var 
att jag skulle utforma min egen nisch inom ramen för dessa. Det handlade 
också om att läsa in sig på ett för mig helt nytt forskningsfält. Jag minns än 
att en (såhär i efterhand, smått pinsam) fråga jag ställde på 
anställningsintervjun inför den doktorandtjänst som jag senare erhöll, 
handlade om vad gerontologi och socialgerontologi var för något. I 
ärlighetens namn hade jag aldrig hört talas om det tidigare. Då jag hade en 
grundläggande sociologisk skolning, var förstås klass, etnicitet och kön 
välbekanta för mig, men ålder hade jag inte tidigare alls befattat mig med 
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problematiserande. Funderingar kring vad ålder och livsvillkor kan ha med 
varandra att göra blev drivande i litteratursökningar och vidare design av 
studien. Jag ville ta reda på mer om hur äldre människor tycker att ålder och 
åldrande griper in i deras vardag, detta samtidigt som en åldrande befolkning 
och äldre människors förväntade hjälpbehov ofta debatteras som ett 
samhälleligt problem eller som en samhällelig utmaning. Åldrande och 
erfarenheter av ålder är något alla människor delar, på samma sätt som vi 
alla har en kropp för att kunna erfara världen. Insikten om att jag är en 
åldrande människa med egna erfarenheter av ålder finns med mig samt att 
jag är en tolkande och meningsskapande människa precis som de 
informanter och intervjupersoner som ingår i studierna. 

Jag beslöt att i detta projekt utforska ålder tillsammans med människor 
som har erfarenhet av att bli bemötta som äldre och som haft anledning att 
reflektera över vad ålder och åldrande betyder för dem i olika situationer. 
Grundintresset är dock inte primärt riktat mot individer som bärare av 
särskilda ”sociala fakta” kallade ålder, vars effekter sedan kan 
operationaliseras, observeras och mätas vetenskapligt (jfr Nikander 2009) 
utan snarare mot hur åldersförhandlande situationer erfars. Strategiskt har 
jag valt att undersöka situationer på områden där ålder inte har en fastlagd 
mening varpå de kan ifrågasättas och utmanas – förhandlas. Den 
fenomenologiska grundansatsen med fokus på levd erfarenhet är i grunden 
gemensam för samtliga delstudier, men tillvägagångssätten att samla in, 
sammanställa och analysera de olika typerna av empiriska material skiljer 
sig åt.  

Människors erfarenheter av hur ålder ges och får betydelser i samspel 
med omgivningen frågas efter på både direkta och indirekta sätt i 
avhandlingen vilket är en metodaspekt som bidrar till skilda typer av 
empiriska material. En annan aspekt är att såväl skriven text som talspråk 
samlas in och analyseras. Inledningsvis redogör jag för den grundläggande 
gemensamma metodologiska ansatsen varpå delstudiernas mer specifika 
sammansättning, dess förutsättningar och konkreta tillvägagångssätt i olika 
skeden av studiernas genomförande redovisas i detta kapitel.  

 
Fenomenologisk ansats som stöd och utmaning 

Simone de Beauvoirs bok Ålderdomen (1970/1976) har, genom hela 
forskningsprocessen kommit att bidra och utmana i olika skeden. Visserligen 
tog det tid innan jag förstod och kunde sätta fingret på att de Beauvoirs 
fenomenologiska förhållningssätt var ett perspektiv jag kunde ta med mig 
och bygga vidare på. I Ålderdomen gör de Beauvoir upprepade poänger av 
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att så länge vi talar om de äldre som om de vore en homogen kategori så 
kommer vi att missa avgörande skillnader i erfarenheter hos äldre människor 
vilket myter, fördomar och bilder av åldrande gömmer för oss (Bergoffen 
2010, 10). Det fenomenologiska perspektivet har hjälpt mig att hantera mitt 
motstånd inför fastslående definitioner genom att istället fokusera på 
öppenhet inför andra människor så som tolkande människor i världen, där 
kronologisk ålder har betraktats som ett möjligt perspektiv bland andra.  

En utmaning bestod i att kunna undersöka ålder utan att själv bli 
fastslående i det strategiska urvalet av empiriskt material. Det jag menar då 
är att det strategiska empiriska urvalet också inbegriper antaganden om ålder 
i samma stund jag väljer att använda en åldersgräns för vem som kan ingå 
eller ej. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv handlar det i urvalet om att 
använda det som är gemensamt i förutsättningarna för levda erfarenheter av 
ålder och fokusera på hur ålder och åldrande erfars. Det finns mänskligt 
universella omständigheter som man ställs tydligare inför att hantera då man 
har levt länge, i jämförelse med personer som befinner sig tidigt i livet. 
Kroppsligt förmår man med stigande ålder ofta mindre än tidigare i livet och 
ens livstid går allt mer påtagligt mot sitt slut (Biggs 1993, 35). Ambitionen 
var att finna erfarna personer som var öppna för att tala om ålder, åldrande 
och äldre människor i samhället. Hur detta gick kan läsas om i respektive 
beskrivning av de olika delstudierna vidare i detta kapitel samt i respektive 
analyskapitel längre fram i avhandlingen. 

Samtliga personer ingående i respektive studie var över 65 år, vilket är 
den ålder då man officiellt omfattas av det allmänna pensionssystemet i 
Sverige idag. Mitt antagande är att man som 65-åring i Sverige, sannolikt har 
erfarenheter av att bli betraktad som äldre människa både av sig själv och av 
andra, åtminstone i vissa situationer exempelvis på arbetsmarknaden, eller 
som äldre människa i förhållande till yngre människor. En utgångspunkt 
gemensam för samtliga delstudier är att ålder kan kännas, göras och 
användas på en mängd, ofta tillsynes motsägelsefulla sätt. Att man i ett 
sammanhang kan känna sig och tala om sig själv som ung, samtidigt som 
man med precis samma reella förutsättningar kan känna sig eller tala om sig 
själv som gammal, visar på åldersbegreppets mångtydighet och kontextuella 
karaktär (jfr Kaufman 1986; Krekula 2006). Ålder som fenomen betraktat 
kan sägas vara relativt (Bytheway 2011, 117) och situerat (Nikander 2009, 
865).  

En utmaning med öppenhet har varit att ständigt synliggöra och 
ifrågasätta vad ålder kan betyda, och samtidigt inte bli stereotyp i min egen 
vokabulär. I de mellanmänskliga mötena anser jag att det har varit enklare att 
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hantera, än vad det har varit i analys och skrift. Vokabulären för att skriva 
och uttrycka sig kring ålder nyanserat har utvecklingspotential. 
Åldersforskning skulle vara behjälpt av en mer sensitiv och dynamisk 
vokabulär menar socialgerontologen Pirjo Nikander (2009, 877), analogt 
med vad genusbegreppet har gjort för möjligheterna att tala om och förstå 
kön mer nyanserat.  

I praktiken har jag när det kommer till urval av informanter förhållit mig 
till hur andra forskare samt konstnärlig ledare ingående i samma 
forskningsprojekt som jag, har använt ålder för att rekrytera personer att ingå 
i och delta i respektive projekt. Postenkäten riktade sig till 65- och 75-
åringar och dansprojektet riktade sig till personer över 65 år. Ålder har öppet 
använts som en del i det avgränsande och inkluderande urval av informanter 
och intervjupersoner till de båda forskningsprojekten. De som svarade på 
enkätfrågorna visste om att de var tillfrågade som äldre personer. 
Amatördansarna som ingick i dansprojektet visste om att det var ett 
dansprojekt som vände sig till äldre människor. De var alltså inte tillfrågade i 
största allmänhet utan de var redan tilltalade och rekryterade som äldre 
människor i ett annat sammanhang. Frågorna om ålder har jag med andra ord 
ställt till människor i sammanhang där de har medverkat och blivit tilltalade 
som äldre människor och samtidigt har förväntats att reflektera över ålder 
och åldrande på olika sätt.  

 
Att göra erfarenheter av ålder forskningsbara 

När problemområdet hade avgränsats till att handla om hur äldre människor 
erfar ålder och åldrande stod jag inför att designa genomförbara studier som 
enskilt och sammantaget kunde göra mig mer bekant med erfarenheter av 
ålder och åldrande. Ett grundläggande och genomgående krav har varit att 
samtliga frågor jag ställer till informanterna och till intervjupersonerna ska 
vara möjliga att diskutera för människor i alla åldrar. Ambitionen var att 
designa mindre delstudier som skulle ge tillgång till varierade empiriska 
material där erfarenheter av ålder hamnade i fokus på olika sätt. Jag valde att 
använda mig av specifika avgränsade sammanhang och situationer där 
erfarenheter och tankar kring ålder aktualiserades. Tre olika typer av 
datainsamlingsmetoder har använts som komplementära möjligheter för att 
belysa levd erfarenhet av ålder. Datainsamlingsmetoderna inbegriper 
skriftliga öppna postenkätfrågor, individuella halvstrukturerade intervjuer 
samt vinjettintervjuer. I förberedelsearbetet inför intervjuerna ägnade jag 
mig även åt fältarbete och dokumentationsstudier, vilket jag återkommer till 
senare i detta kapitel.  
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Delstudiernas projektsammanhang 

Intresseriktningen avseende äldre människors livsvillkor fanns och 
fortfarande finns, institutionaliserad i den forskargemenskap inom vilken jag 
har bedrivit mina studier. Forskningsprofilen Ageing and Social Welfare vid 
Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet, utgörs av forskare med 
ett gemensamt intresse för åldrande och social välfärd.  

Delstudierna ingående i avhandlingen delar en gemensam förutsättning 
genom att de utgör fristående delar inom ramen för större tvärvetenskapliga 
forskningsprojekt. Delstudien Situationer där ålder får mening och som 
presenteras i kapitel 4, genomfördes inom ramen för det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet GERDA (GErontologisk Regional DAtabas).3 Inom 
ramen för GERDA-projektet var både samhällsvetenskapligt och medicinskt 
inriktade forskare med och utformade en postenkät, ställd till 65- och 75-
åringar folkbokförda i Svenska Västerbotten och i Finska Österbotten år 
2005. Projektet fokuserade sedan på att bygga upp en databas med 
information om åldrande och äldres livssituation där aktiviteter, sociala 
relationer och hälsa stod i fokus. Huvudsyftet var att utveckla 
Kvarkenregionens framtida äldreomsorg genom forskning. 

Det konstnärliga forskningsprojektet Rörelsen som kroppens minne4 var 
ett annat projekt där jag kom att få ingå i den vetenskapliga referensgruppen. 
Projektet syftade till att utforska gamla människors rörelseuttryck i modern 
dans (Lilja 2006). Antologin; New Choreographic work for the stage: 
Movement as the memory of the body, är en kombinerad bilddokumentation 
och skriftlig slutrapport där samtliga ingående i den vetenskapliga 
referensgruppen erbjöds att skriva bidrag utifrån sin syn på och medverkan i 
projektet. Projektet syftade även till att utveckla danskonstens 
scenkonstnärliga uttryck till att omfatta äldre människor som medverkande 
(Lilja 2006). Projektet skulle bidra till att problematisera vår samtida 
kulturella syn på och värdering av den åldrade kroppen. Inom ramen för den 
verksamhet och det material som dansprojektet genererade, fick jag 
möjlighet att bedriva förberedande fältarbete och sedermera genomföra 
                                                
 
 
3 Lett av professor Stina Johansson, Umeå Universitet (2004-2008) finansierat av Interreg IIIA, Kvarken 
MittSkandia och Umeå Universitet. http://www8.info.umu.se/FoDB/Projektbeskrivning.aspx?id=579  
(2012-02-22) 
4 Lett av professor och koreograf Efva Lilja, Danshögskolan i Stockholm, Finansierat av vetenskapsrådet 
(2004-2006). Diarienummer 2004-968. 
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intervjuer med flera av de medverkande amatördansarna. Detta var ett 
sammanhang där konstnärliga perspektiv och erfarenhetsbaserad kunskap 
tilläts interagera. Den andra delstudien har sin empiriska hemvist och 
tillblivelse inom ramen för dansprojektet och grundar sig på 
halvstrukturerade intervjuer med amatördansare som deltog i projektet som 
redovisas i två avhandlingskapitel. Kapitel 5 Erfarenheter av ett dansprojekt 
för äldre samt Kapitel 6 Att bli varse sig själv som äldre. Delstudie 3 bygger 
på vinjettdialoger mellan Simone de Beauvoir, amatördansarna och mig, 
vilken redovisas i avhandlingskapitel 7 Föreställningar om äldre i 
samhället. Fortsatt i detta kapitel redovisas metodöverväganden, material 
och analytiskt förfarande för respektive delstudie mer detaljerat. 

 
 

Delstudie 1: Öppna enkätfrågor 
 
Den första delstudien redovisas i kapitel 4 Situationer där ålder får mening, 
har uttalat empiriskt fokus på situationer där människor med egna ord i 
GERDA postenkäten 2005 beskrev att de kände sig “särskilt gamla” 
respektive ”särskilt unga”. Syftet i denna delstudie var att få kunskap om i 
vilka typer av situationer ålder får mening för informanterna. Följdfrågorna 
när, var och hur i förhållande till de situationer där “särskilt gammal” 
respektive “särskilt ung” aktualiserades användes sedan analytiskt. 
Utgångspunkterna har varit att situationsbeskrivningarna innebär 
ögonblicksbilder där ålder fått mening samt att det är fullt möjligt att känna 
sig både ung och gammal oavsett kronologisk ålder. 

 
Enkätfrågornas konstruktion 

I GERDA-enkäten5 formulerade jag i samarbete med övriga 
projektmedlemmar, två öppna frågor där man kan formulera sig kortfattat 
fritt. Genom frågorna ville jag inbjuda informanterna till att exemplifiera och 
kort beskriva situationer då de känner sig “särskilt gamla” respektive 
“särskilt unga”. Situation och känsla relaterad till åldersposition skulle på 
detta sätt ge information om sammanhang där ålder får känslomässig mening 

                                                
 
 
5 Urvalet är geografiskt stratifierat utefter riksskatteverkets folkbokföringsenhet av personer födda 1930 
och 1940 inom samtliga kommuner i svenska Västerbotten och finska Österbotten. Totalt skickades 4927 
enkäter ut under hösten 2005 (Herberts 2007). 
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för informanterna. Fråga 27. ”Finns det situationer och tillfällen där Du 
känner Dig ’särskilt’ gammal?” med svarsalternativen ”ja, nej och vet ej”. 
Om ja, i vilka situationer? Samt likalydande konstruktion för fråga 28. 
”Finns det situationer och tillfällen där Du känner Dig ’särskilt’ ung?”6 

Att använda situation som minsta analytisk enhet var ett teoretiskt 
grundat beslut (jfr de Beauvoir 1970/1976; Clarke 2005; Krekula 2006, 
2009) som även låg bakom valet att använda situation som begrepp också i 
enkätfrågeformuleringen. Genom att ordet ”särskilt” lades till i 
frågeformuleringen skulle de tillfrågade inbjudas att beskriva kontrasterande 
exempel. Inte bara återge en vag känsla av att vara ung eller gammal i en 
situation. Här skulle det tydliggöras att det handlar om särskildheter! 
”Särskilt ung” och ”särskilt gammal”. Ytterligare en aspekt av att inflika 
ordet särskild i frågekonstruktionen handlade om att hjälpa till med att 
frikoppla ålder från att endast syfta till kronologisk ålder. 

Utrymmet att svara på för respektive fråga i enkäten var två rader. Det 
kan vara värt att veta att GERDA-enkäten i sin helhet är sexton sidor lång 
och innehåller 84 frågeelement. De här två frågorna ställs på sidan sju i en 
frågesektion rubricerad åldersuppfattning. Frågorna precis före handlar om 
hjälp till anhöriga och vad man anser om inställningen till äldre i samhället. 
Åldersdiskriminering är ett ord som används i frågan före de aktuella öppna 
frågorna. Betydelsen av frågornas placering i enkäten och dess inbördes 
ordningsföljd är svår att uttala sig om. Jag ser inga uppenbara problem med 
det sammanhang de kom att ingå i. Det var en unik och god chans till 
datainsamling där jag kunde nå ut med frågor till ett stort antal personer som 
möjliggjordes inom ramen för GERDA-projektet. Situationsorienterade 
frågor kunde således ställas till ett stort antal människor som blev utvalda 
beroende på ålder och geografisk hemvist och de blev tilltalade i enkäten 
som äldre människor. 

Då jag formulerade de två enkätfrågorna fanns förhoppningen att många 
respondenter skulle ta sig tid och det engagemang som krävs för att besvara 
öppna enkätfrågor. Ett egenformulerat svar, i en i övrigt omfattande enkät 
med övervägande standardiserade kryssfrågor kräver aktivt engagemang, det 
visste jag. En annan aspekt jag funderade mycket kring i detta skede var 
möjligheten till överlappning av de båda frågorna. Avsikten var att ställa 
frågorna på ett sådant sätt att det skulle vara fullt möjligt att specificera 
                                                
 
 
6 Se bilaga 1 för att överblicka enkätens försättsblad samt den sida i GERDA-enkäten där frågorna fanns 
med. 
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situationer för både “särskilt ung” och för “särskilt gammal”, utan att 
individen för den skull skulle framstå som en motsägelsefull person. Den 
slutgiltiga formuleringen av frågorna var tänkt att tillmötesgå en förståelse 
av ålder som förhandlingsbar. 

Innan formuleringen av frågorna slogs fast testade jag dem på äldre 
bekanta som fick svara och säga vad de tyckte om formuleringarna. Under 
denna testning framkom att en respondent kände sin kronologiska ålder helt 
ifrågasatt av frågorna. Hon motiverade sitt nekande svar på de båda frågorna 
med att: ”jag är ju den åldern jag är, varken mer eller mindre, så här måste 
jag svara nej”. Den individuella relevansen av att sätta ålder i relation till 
situation i termer av “särskilt gammal” och “särskilt ung”, uteblir i denna 
typ av motivering och måste respekteras. Att känna och tänka kring ålder var 
meningsbärande för kvinnan bara utifrån att det är en tideräkning för antal 
levda år, så som jag förstod hennes förklaring i stunden. 

 
Hantering av situationsbeskrivningarna 

Enskilda situationsbeskrivningar kan vara mycket korta och bestå av endast 
ett ord, till att de omfattar upp till några meningar. En strategi har i denna 
delstudie varit att låta både situationsbeskrivningarna bli så talande och 
beskrivande de kan vara, samtidigt som någon sorts ordning bland dem 
behövde skapas för att de skulle bli gripbara. För att få en uppfattning om 
hur många som hade besvarat frågorna började jag med att ta reda på 
svarsfrekvenser. Det gav mig en bild av hur omfattande material jag hade att 
jobba med. Däremot gav det inte något svar på forskningsfrågorna. Av denna 
anledning har jag valt att presentera svarsfördelningen i metodavsnittet då 
det har varit till initial hjälp för att få överblick och grepp om datamaterialet.  

För att identifiera de enkäter där situationsbeskrivningar fanns 
specificerade använde jag analysprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Inledande kryss där alternativen, ja respektive nej 
fanns möjliga att svara, kunde hjälpa mig att finna situationsbeskrivningarna. 
Jag utgick ifrån att om man inledande svarade nej så hade man heller inte 
beskrivit någon situation. Svarskryssen hade registrerats in av externa 
registratorer för de båda frågorna, men inga situationsbeskrivningar hade då 
förts in i datorprogrammet. Två listor framtagna i SPSS bestående av enkät-
ID-nummer för samtliga som svarat ja på respektive fråga, användes i arbetet 
med att manuellt gå igenom och sammanställa samtliga 
situationsbeskrivningar, då dessa inte hanterades av de externa 
registratorerna. Det ska sägas att 930 av de 4927 enkäterna var skrivna på 
finska och riktade sig till finsktalande folkbokförda i Finland. De finska 
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enkäterna har jag valt bort att analysera då jag själv inte talar finska och den 
översättningshjälp jag fick tydde på avvikande knapphändiga svar. Om detta 
kunde härledas till respondenternas faktiska svar eller möjligen till 
översättarnas sammanfattande välvilja är jag inte klar över. De finskspråkiga 
enkäterna blev av denna anledning inte inkluderade i det material jag valde 
att arbeta vidare med.  

 
Svarsfördelning  

En majoritet av de tillfrågade kom att kryssa nej på de båda frågorna, att det 
inte finns situationer då de känner sig “särskilt unga” respektive “särskilt 
gamla”. Var det så att formuleringarna inte utgjorde rimliga ålderspositioner 
för många av de tillfrågade?  Det måste förstås också invägas att ett nekande 
svar inte krävde någon ytterligare precisering av svarspersonerna. Några 
lämnade helt blankt eller kryssade i ”vet ej”. 

Det var dock 383 personer som hade kryssat ja, att det finns situationer då 
de kände sig “särskilt gamla”. Medan 534 personer svarade ja, att det finns 
situationer då de kände sig “särskilt unga”. Listorna med enkäternas id-nr, 
för respektive fråga gav sammantaget 917 enkäter att leta fram och 
inspektera manuellt. Jag kontrollerade då om alla som hade kryssat ja på 
någon av frågorna också hade valt att beskriva situation med egna ord. Då 
frågorna fanns på samma enkätsida var det praktiskt att kontrollera båda 
frågorna vid samma tillfälle. Situationsbeskrivningarna skrevs dock ner på 
separata listor, en lista för “särskilt ung” och en för “särskilt gammal”. 

Hur köns- och åldersfördelning såg ut i materialet, presenteras i tabell 1 
och 2. I tabellerna redovisas hur många av de tillfrågade som kryssat ja samt 
beskrivit situation med egna ord. Då mitt fokus var på de med egna ord 
beskrivna situationerna, så var det bara personer som beskrev situationer 
som slutligen kunde inkluderas i datamaterialet. Vi måste komma ihåg att 
det var fullt möjligt att kryssa ja på frågorna och sedan välja att inte 
specificera någon situation med egna ord. 
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Tabell	  1	  Fråga	  27.	  Finns	  det	  situationer	  och	  tillfällen	  där	  Du	  känner	  Dig	  ”särskilt”	  gammal?	  
Svar	  fördelat	  på	  kön	  och	  ålder.	  

Ja + beskrivning 65-åringar 75-åringar Totalt 

Kvinnor 78 st 91 st 169 st 

Män 63 st 50 st 113 st 

Totalt  141 st 141 st  282 st 

 
 
Tabell	  2	  Fråga	  28.	  Finns	  det	  situationer	  och	  tillfällen	  där	  Du	  känner	  Dig	  ”särskilt”	  ung?	  Svar	  
fördelat	  på	  kön	  och	  ålder.	  

Ja+beskrivning 65 -åringar 75-åringar Totalt 

Kvinnor 148 st 81 st 229 st 

Män  124 st 54 st 178 st 

Totalt 272 st 135 st 407 st 

 
Det var aldrig min avsikt att bearbeta situationsbeskrivningarna på 
individnivå analytiskt, däremot gav variablerna kön och kronologisk ålder en 
överblick av sammansättningen av gruppen människor som beskrev 
situationerna. Många av de tillfrågade beskrev situation endast på en utav 
frågorna. Beskrivningar av situationer då informanterna uppgav att de 
känner sig “särskilt unga” förekom flitigast. Av de totalt 689 
situationsbeskrivningarna handlade 407 stycken om situationer då man 
känner sig “särskilt ung”. Det var 282 stycken av beskrivningarna som 
handlade om situationer då man känner sig “särskilt gammal”.  

Det innebär att betydligt fler människor tillfrågade som äldre, var beredda 
att beskriva situationer då de känner sig “särskilt unga”. Det var fler 65- än 
75-åringar som valde att beskriva situationer då de känner sig “särskilt 
unga”. Av dessa var det fler kvinnor än män, vilket framgår av tabell 2. När 
det gäller beskrivningar av situationer då informanterna känner sig “särskilt 
gamla”, var åldersfördelningen jämn. Det var fler kvinnor än män som 
beskrev situationer då de känner sig gamla. Det var de 75-åriga kvinnorna 
som till antalet stod för de flesta beskrivningarna då det gäller situationer då 
de känner sig “särskilt gamla”.  

Det var 111 personer som beskrev situationer både då de känner sig 
“särskilt unga” och situationer då de känner sig “särskilt gamla”. I denna 
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grupp var kvinnorna fler än dubbelt så många som männen och 65-åringarna 
var till antalet fler än 75-åringarna, vilket framgår av tabell 3 nedan.  

 
Tabell	  3.	  Fråga	  27	  &	  28.	  Svarsfördelning	  för	  kön	  och	  ålder	  avseende	  de	  svarspersoner	  som	  
besvarat	  båda	  frågorna	  med	  situationsbeskrivningar.	  

JA + beskrivning fråga 27 & 28 Kvinnor Män Totalt 

75-åringar 32 st 10 st  42 st  

65-åringar 45 st 24 st  69 st  

Totalt 77 st  34 st  111 st  

 

Analytiskt tillvägagångssätt 

En förförståelse om att det skulle komma att handla om skilda typer av 
situationer, då man känner sig “särskilt ung” respektive “särskilt gammal” 
fanns hos mig. Då enkätfrågornas utformning arbetades fram funderade jag 
mycket kring ung och gammal som bokstavligt och bildligt motsatspar och 
hur rimliga de ter sig. Min förväntan på de stundande svaren kretsade då 
mycket kring kontraster. Kontraster vad gäller olika typer av situationer som 
kommer att beskrivas, kontraster vilka i någon mening kanske kunde komma 
att återkopplas till ordens inbördes relationella positioner?  

Den första hanteringen av enkäterna var då jag identifierade, listade och 
manuellt skrev ner alla situationsbeskrivningar. Varje enkät med ett ikryssat 
ja på fråga 27 respektive 28 kontrollerades. Om där fanns en skriftlig 
beskrivning noterades den ordagrant. När jag började ta del av svaren visade 
det sig att många typer av beskrivningar återkom. Det fanns förstås en 
nyansrikedom bland dem, men likheterna och upprepningarna framstod 
förvånande för mig, både inom respektive fråga men oväntat nog även 
frågorna sinsemellan.  

I den ursprungliga jakten på skarpa kontraster och tydliga konturer av 
olika situationstyper kunde jag konstatera i efterhand att jag gick bet. Vissa 
av situationsbeskrivningarna innehöll flera exemplifierande situationer. I de 
fall där de framstod avgränsningsbara, separerade jag dem. Detta för att jag 
inte var intresserad av att härleda beskrivningarna på individnivå och istället 
bidrog jag genom separeringen till att möjliggöra en mer förfinad 
kategorisering med fokus på typen av situation. Jag hade i detta skede skapat 
kategorier som utgick ifrån innehållet i situationsbeskrivningarna för 
respektive fråga.  
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Frågan jag inledningsvis ställde mig i det sorterande analysarbetet var; 
vad är svarspersonernas uppmärksamhet riktad mot när ålder får mening i 
situationsbeskrivningarna? Situationer vilka kunde associeras med varandra 
utifrån den innehållsliga beskrivningen, blev sorterade tillsammans och 
kategorier skapades.  Jag hade inga på förhand färdiga kategoriseringar utan 
försökte så naivt och förutsättningslöst som möjligt att ”drabbas” av de 
beskrivna situationerna. 

Det praktiska tillvägagångssättet byggde på att alla avgränsningsbara 
situationer fick en tillklippt papperslapp och organiserades sedan utifrån om 
de inbördes kunde associeras med varandra. Om de beskrev situationer med 
innehåll som påminde om varandra blev de på så vis en (tillfällig) kategori. 
Det fick mig att bli mycket bekant med materialet på ett handfast sätt. Jag 
provade att arbeta med datorprogram för att göra denna första sortering, men 
ansåg att det blev för mycket fokus på kategori som respektive situation 
skulle kodas som, vilket hämmade arbetsprocessen. Min avsikt var att sätta 
mig in i vad de olika situationerna beskrev och riktade intresset mot. Med 
papperslapparna blev innehållet mer överskådligt varpå det kunde laboreras 
med på ett mer fritt och kreativt sätt. Det fanns situationsbeskrivningar vilka 
passade in i flera kategoriseringar, beroende på vart tyngdpunkten i 
tolkningen lades. Kategoriseringsarbetet kom således att handla om att 
försöka förstå och överväga möjliga uttolkningar av varje enskild 
situationsbeskrivning.  

De båda frågorna bearbetades på detta sätt var för sig. 
Situationsbeskrivningarna om att känna sig ”särskilt” ung sorterades och 
analyserades först och därefter situationsbeskrivningarna om att känna sig 
”särskilt” gammal. Detta för att möjliggöra separata uttolkningar av dem 
som skilda typer och kategoriseringar av situationer. Detta arbete ledde till 
insikten om att kategoriseringarna både liknade varandra och skiljde sig åt. 
För “särskilt ung” blev det 14 kategorier benämnda: Andras komplimanger; 
Speciella människor/vänner; Äldre människor; Jämnåriga och pensionärer; 
Barn och barnbarn; Unga människor; God hälsa och rörlighet; Aktiviteter; 
Prestationer; Kärlek; Speciella sammankomster och sinnesstämningar; 
Evigt ung; Resor och konsumtion; Arbete.  

För “särskilt gammal” blev det 16 kategoriseringar som följer: I relation 
till ungdom; Påståenden och bemötanden; Doktorn; Konsumtion; 
Frustration och bristande ork; Aktiviteter; Ljud och bild; Rumsliga och 
sociala arenor; Tidpunkter; Teknik; Humör; Sjukdom; Förflyttning; Spegel; 
Sex; Arbete.  
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Kategoriseringarna är inte att betrakta som fastslagna eller definitiva då det 
sannolikt går att sortera dem med annat fokus, det här blev mitt försök till att 
så förutsättningslöst som möjligt kategorisera och bekanta mig med 
materialet innehållsligt utifrån vad fokus var i beskrivningarna. Frågorna jag 
jobbade med efter kategoriseringsarbetet handlade om vad det var för typer 
av situationer som aktualiserades då ålder fick mening för respondenterna. 
När och var utspelade sig situationer då människor tillfrågade som äldre 
människor, känner sig “särskilt gamla” respektive “särskilt unga”? Vilka 
förståelser kring innebörden av ålderspositionerna gammal respektive ung 
framkom i situationsbeskrivningarna? Mitt intresse var då inriktat på hur 
ålderspositionerna “särskilt ung” respektive “särskilt gammal” fick mening. 
Om hur detta utvecklade sig kan man läsa mer om i kapitel 4. 
 
 

Delstudie 2: Intervjuer 
 
Det empiriska material som analyseras i denna delstudie utgörs av intervjuer 
med amatördansare ingående i ett konstnärligt forskningsprojekt inom 
koreografisk komposition som vände sig särskilt till äldre människor. 
Intervjuerna kan benämnas tematiskt orienterade samtalsintervjuer (jfr 
Trondman 1994). De intervjuer jag genomförde lever upp till och motsvarar 
det Steven Taylor och Robert Bogdan benämner ”kvalitativ intervju” som 
kännetecknas av: 
 

…face-to-face encounters between the researcher and informants 
toward understanding informants´ perspectives on their lives, 
experiences, or situations as expressed in their own words (Taylor & 
Bogdan 1984, 77). 

 
Intervjuerna föregicks dessutom av fältarbete och dokumentationsstudier för 
att sätta mig in i förutsättningarna för och lära känna dansprojektet som 
amatördansarna var engagerade i. Det innebar att jag medverkade vid några 
projektträffar och möten samt vid ett postprojekt under en ”kulturvecka” där 
projektet reproducerades komprimerat på annan ort. Inför intervjuerna gjorde 
jag en tematisk intervjuguide (se bilaga 3) som används som stöd och 
underlag vid intervjuerna. Det innebar att den användes för att styra samtalet 
mot de frågor jag ville diskutera men att den inte följdes ”slaviskt”. Det 
huvudsakliga skälet för att intervjua amatördansare var deras erfarenheter 
från att ha deltagit i dansprojektet som äldre människor i ett sammanhang 
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som var fokuserat kring att utforska ålder och åldrande konstnärligt. Min 
utgångspunkt har varit att dansprojektet går att betrakta som en 
åldersförhandlande situation. Fokus sattes dels på hur dansprojektet erfors 
och på vilka sätt ålder och åldrande kom att aktualiseras av de deltagande 
under projekttiden, samt på de bilder av äldre människor amatördansarna 
ansåg att dansföreställningen förmedlade.  
 
Äldre människor i konstnärligt fokus 

Deltagarna var rekryterade med en lägre åldersgräns satt vid 65 år och deras 
uppdrag handlade om att ge konstnärlig verksamhet rörelsematerial, utifrån 
den åldrade kroppens förutsättningar (jfr Lilja 2006). I västerländsk kultur är 
dans en domän där ålder tillskrivs olika betydelse delvis beroende på typ av 
dans, där exempelvis professionella klassiska dansare redan tidigt i livet 
måste förhålla sig till åldrande i relation till sin framtida karriär (Schwaiger 
2012; Rambo Ronai 2000). Att ställa äldre människor i centrum för 
konstnärligt skapande tillhör mer undantag än regel. Media och filmvetaren 
Amir Coen-Shalev (2009) menar att det är i undantagsfall som äldre 
människor blir filmatiserade och skildrade så att de framstår intressanta och 
meningsfulla (jfr Vesperi 1985, 149). Bilden av den förvirrade åldringen i 
bakgrunden av dramat är vanligare än den i centrum ställda agerande äldre 
människan (Cohen-Shalev 2009). Varför dans och musik kan vara värt att 
studera så som sociala och kulturella arenor är något som etnologen Owe 
Ronström har reflekterat kring:  

 
By dancing and making music together, people can experience a 
strong feeling of identity and fellowship, without ever needing to be 
confronted with the question of whether they have anything else in 
common beyond these experiences. This capacity to store, 
communicate and create multivalent messages is an important answer 
to why dancing and music-making has become so important (1994, 6). 

 
I projektet hade man på konstnärlig grund ambitioner att använda, utforska, 
laborera med och iscensatta ålder och åldrande med äldre människor i 
centrum. Amatördansarna i projektet var medskapare i ett sammanhang 
(scendans) som i västerländsk kultur vanligtvis är förbehållet unga 
människor (Schweiger 2012). Dansprojektet inbjöd till reflektioner, 
ifrågasättande och iakttagelser av ålder, åldrande och äldre människor bland 
de medverkande, vars erfarenheter jag söker utforska i denna delstudie.  När 
jag själv under min fältvistelse betraktade det sceniska skapandet och 
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framträdanden av äldre dansare insåg jag att det gav mig tillfälle att närma 
mig mina egna föreställningar om ålder och åldrande och vad de gör med 
scenframträdandet (jfr Jönsson (Sjölund) 2006). Modern dans utgjorde ett 
sammanhang att förhålla sig till och att reflektera kring, där det fanns 
utrymme för förhandling och tolkning av ålder och åldrande samt bilder av 
äldre människor.  
 
Min ingång och medverkan i dansprojektet 

Via mitt kultursociologiska intresse inom ramen för grundutbildningen i 
sociologi hade jag kontakt med forskare som aktivt jobbade i gränssnittet 
mot konst och kulturverksamheter. Att ålder och åldrande fanns på agendan i 
ett då pågående konstnärligt forskningsprojekt inriktat på koreografisk 
komposition, blev jag via mina kontakter inom det kultursociologiska 
forskningsfältet uppmärksammad på. Detta bedömde jag var ett lärorikt 
sammanhang att få ingå i där ålder, åldrande och äldre människor 
problematiserades på konstnärlig grund i en verksamhet inte bara riktad till 
äldre människor utan även som äldre människor. Min initiala tanke var att 
dansprojektet sannolikt utgjorde en situation där ålder aktualiserades, 
förhandlades och erfors. 

Projektet Rörelsen som Kroppens Minne (RSKM) kom jag i kontakt med 
under våren 2005 då det redan hade pågått ett drygt halvår. Det var mer eller 
mindre en slump att jag kom i kontakt med projektet, men ingen slump att 
jag valde att arbeta vidare med det. Det innebar ett möte med en för mig helt 
ny värld och verksamhet. Jag inbjöds att under återstående projekttid 
medverka i den vetenskapliga referensgruppen som var knuten till projektet. 
Det innebar även inbjudan till sammankomster där amatördansarna också 
fanns med vid några tillfällen, även om deras mest intensiva projektperiod 
låg bakom dem vid den här tidpunkten. Projektet hade från dess start 
kontinuerligt dokumenterats med film och fotografier samt 
dagboksanteckningar från alla deltagare, vilket fanns tillgängligt för mig 
efter skriftliga individuella godkännanden av deltagarna.  

Det var en nyfiken och öppensinnad projektgruppering som välkomnade 
olika perspektiv på verksamheten. I det skede jag själv befann mig, precis i 
början av forskarutbildningen och i uppstarten av mitt eget forskningsprojekt 
blev det vitaliserande. Periodvis kom min fascination inför den konstnärliga 
verksamheten att uppta mycket av mitt fokus. Dansen var det mest centrala 
för alla inblandade parter i projektet och att själv koncentrera sig mest på 
ålder var en utmaning.  
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Presentation av dansprojektet 

Audition hade annonserats i dagspressen, se annons nedan (ur Dagens 
Nyheter, Kulturdelen 27 nov 2004) samt genom flygblad utformade på 
samma sätt som delades ut i seniora gympagrupper, sattes upp på offentliga 
anslagstavlor etc.  
 
 

 
 
 
På audition kom 53 personer att delta, det var dock 145 personer som hade 
visat sitt intresse genom att höra av sig (Lilja 2006). Sjutton personer, sex 
män och elva kvinnor i ålder mellan 63 och 90 år valdes vid audition ut för 
att delta i projektet. Projektdeltagarna blev konstnärligt selekterade vid 
audition där koreografen och hennes medarbetare sökte efter olika 
kroppstyper och personliga rörelseuttryck. Auditiondeltagandet var villkorat 
genom en undre åldersgräns på 65 år samt rörlighetskravet att själv kunna gå 
i en brant och smal trappa för att kunna ta sig ner i repetitionslokalen.  

Att delta innebar initialt för amatördansarna att medverka vid tio 
workshoptillfällen under januari månad 2005. De skulle då dansa och 
utveckla rörelsematerial under ledning av koreografen och hennes 
medhjälpare som instruktörer. Syftet med detta var att utforska 
rörelsematerial och nya rörelseuttryck (Lilja 2006). Instruktionerna inför 
workshoptillfällena handlade om att deltagarna skulle uttrycka minnen och 
känslor genom rörelser. Exempelvis glädje, ilska, trötthet, passion eller ett 
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starkt minne av något slag istället för att berätta om det, dansa ut det. Det 
utgick ifrån vad deltagarna ville och kunde göra. Man delades ofta in i 
mindre grupperingar där man provade varandras rörelser och också 
utvecklade gemensamt rörelsematerial.  

I slutet av workshop-perioden ställdes frågan om man som amatördansare 
var intresserad av att delta i dansföreställningen som kom att heta Döden, 
döden! på svenska och Smiling at death på engelska. Titeln på 
dansföreställningen var något som koreografen pratade om i gruppen och 
härledde till Astrid Lindgren. Sensmoralen i uttrycket handlade om att vid 
inledning av en konversation säga ”döden, döden”, så var det ”avklarat” för 
att kunna ägna pratstunden åt andra roligare saker. Information till 
deltagarna om att repetitionsarbetet till upplägget skulle komma att se 
annorlunda ut med tanke på samarbete med proffsdansare och 
föreställningen som främsta mål för arbetet gavs i samband med 
intresseförfrågan. I detta skede valde några att tacka nej till fortsatt 
deltagande. Tretton deltagare fortsatte med målet inställt på föreställning 
samt att ta klivet ut på scen inför publik. Av de intervjupersoner som ingår i 
avhandlingens empiriska material så hade inte samtliga valt att medverka i 
dansföreställningen. 

Träningen inför dansföreställningen innebar integration med 
proffsdansare och övriga professioner inblandade, så som ljussättare och 
tonsättare. Reaktioner från intervjupersonerna var att det kom att handla om 
något abrupt annorlunda än workshopträffarna. Det blev mer på allvar och 
det märktes. Det innebar ofta lång väntan och inte lika stort eget 
tolkningsutrymme som under workshop-perioden.  

Fem dansföreställningar gavs på Kulturhuset i Stockholm den 2-10 april 
2005. Den utgjorde en av projektets konstnärliga slutprodukter. Publiken 
som kom och såg föreställningen på kulturhuset, fick även ta del av ett annat 
verk av samma koreograf med en paus emellan. Den andra 
dansföreställningen hette I nöd och lust, där deltog endast unga dansare. De 
äldre amatördansarna såg den andra föreställningen först då de repeterade 
tillsammans på Kulturhuset.  

Dansveckan i Växjö under hösten 2005 var ett exempel på postprojekt 
där några av amatördansarna blev tillfrågade att delta. Tillsammans med 
lokalt rekryterade äldre amatördansare skulle en komprimerad variant av 
Döden, döden! sättas upp. Koreografen och hennes medarbetare höll också 
seminarier och andra dansföreställningar i samband med detta arrangemang. 
Jag hade möjlighet att själv vara med under denna vecka för att på nära håll 
ta del av hur arbetet med föreställningen kunde te sig.  
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Presentation av intervjupersonerna 

Sex män och elva kvinnor blev uttagna att delta i dansprojektet (Lilja 2006, 
63). Av dessa fick jag möjlighet att intervjua tolv personer. Tolv 
amatördansare samt en proffsdansare, varav nio var kvinnor och fyra var 
män kom att ingå i intervjumaterialet. Kvinnorna var mellan 67 och 91 år vid 
intervjutillfället våren 2006. Åldersspridningen bland männen var något mer 
koncentrerad. Den yngste mannen var 68 år och den äldste var 74 år. 
Intervjupersoner fördelade på kön och ålder framgår i tabell 5 nedan. 
 
Tabell.	  5	  Åldersspridning	  och	  könsfördelning	  intervjupersonerna	  i	  dansprojektet.	  

Ålder Kvinnor Män 
66-75 år 5 st 4 st 
76-85 år 2 st  
86-95 år 2 st  

 
En kvinna ville bidra till studien genom att skriva ner sina svar på 
intervjufrågorna. Intervjuguiden sändes då till henne per post och hon fick ta 
den tid hon ville på sig att svara. Inom tre veckor hade jag hennes skriftliga 
svar. Denna form av brevväxlingsintervju finns med i det sammantagna 
materialet, utöver de i tabellen angivna genomförda intervjuerna. Jag ansåg 
att denna skriftliga ”intervju” särskilde sig för mycket avseende omfång och 
form i förhållande till de muntligt genomförda, varför den inte kom att ingå i 
det material som analyseras och presenteras i avhandlingen.  

Flera av deltagarna, i synnerhet kvinnorna deltog regelbundet i någon typ 
av gympa eller annan motionsaktivitet. En gemensam nämnare för samtliga 
intervjupersoner är att de under sitt yrkesverksamma liv har haft relativt fria 
yrken. Exempelvis; jurist, forskare, läkare, sjukgymnast, författare, 
förskolelärare, psykoterapeut, socionom etc. Några av dem är fortfarande 
yrkesaktiva genom eget företagande eller anställning. Ideella engagemang 
har flera av intervjupersonerna i form av förtroendeuppdrag i styrelser eller 
föreningar, kontaktmannaskap och anhörigföreningsverksamhet var sådant 
som omnämndes. Yrkesbakgrund och sysselsättning var något som i flera 
fall kom på tal under intervjuerna.  

Det faktum att jag vid intervjutillfällena och under fältarbetsperioden var 
mindre än hälften så gammal som dem jag intervjuade, spelade sannolikt 
roll. Framförallt gav det mig möjligheten att vara den som inte vet så mycket 
om hur det är att vara och bli äldre, inte heller dans var jag erfaren inom 
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vilket jag var öppen med mot intervjupersonerna. Hade jag varit jämnårig 
med intervjupersonerna så hade kanske en del av mina frågor genererat mer 
kortfattade svar som byggt på en förutsatt införståddhet. Nu var de självklara 
experter både utifrån ålder och utifrån deltagandet i dansprojektet. Anna-
Sofia Lundgren menar att ålder kan spela roll för vem som förväntas driva 
ett samtal framåt. Gedigen erfarenhet (hög ålder/äldre än) menar Lundgren 
kan i intervjusituationer användas för att legitimera rätten att berätta, 
samtidigt som knapp erfarenhet (låg ålder/yngre än) möjliggjort en mer 
lyssnande position (2010, 150). 

 
Förberedelser inför intervjuer 

Dokumentationen i form av filmer och fotografier från det konstnärliga 
forskningsprojektet RSKM är omfattande och det har stått till mitt 
förfogande under begränsade tidsperioder. Jag har via filmer kunnat ta del av 
workshopträffar även om jag inte rent analytiskt har bearbetat dem som 
material så har de ingått i mina förberedelser inför intervjuerna. Att jag fick 
ta del av den omfattande dokumentationen kring projektet, gav mig en god 
förutsättning för att genomföra de intervjuer jag har genomfört med 
amatördansarna.  

Skriftliga arbetsböcker utdelade av den konstnärliga ledaren fanns också 
bland dokumentationsmaterialet. Deltagarna hade dem under projekttiden 
och antecknade vad de själva tyckte var relevant i förhållande till sin 
medverkan i dansprojektet. I de fall där intervjupersoner har gett mig 
skriftligt medgivande för att använda deras böcker, har jag gjort det i 
förberedande syfte inför respektive intervju (se bilaga 2B). Arbetsböckerna 
var ett sätt för mig att få inblick i hur personerna tänkte när de var mitt i 
dansandet och intervjupersonerna kunde också räkna med att jag visste något 
om vad som upptog deras tankar i relation till dansprojektet och dansen. Det 
blev något konkret utöver själva projektet vi kunde relatera till i 
intervjusituationen. Intervjupersonerna kunde räkna med att jag visste lite 
om hur de tänkte om och förhöll sig till projektet redan när intervjuerna 
började. I ett fall hänvisade en man till ”det han hade skrivit om i dagboken” 
när det var en känslig sak han ville ta upp. Sannolikt hade han aldrig tagit 
upp ämnet om han inte visste att jag visste vad det handlade om. En 
svårighet med detta var att verkligen komma ihåg och i intervjusituationen 
återkoppla på ett initierat sätt till respektive intervjuperson. 
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Kontakt med intervjupersonerna 

Det gick lätt att få kontakt med deltagarna i dansprojektet och de flesta ville 
ställa upp för intervju. Kontaktuppgifter till projektdeltagarna förmedlades 
av projektledaren och min första enskilda kontakt med intervjupersonerna 
skedde via brev (se bilaga 2A). Det dröjde inte länge förrän skriftliga 
svartalonger började inkomma i mitt postfack och jag kunde kontakta 
intervjupersonerna per telefon för att bestämma tidpunkt för enskilda 
intervjuer. Intervjulokal i enskild och ostörd miljö fanns för mig att tillgå i 
danskompaniets regi. Vid inbokning av intervjuerna så var denna lokal mitt 
första förslag, men om intervjupersonen hellre ville något annat så var jag 
öppen inför deras förslag.  
 
Genomförande av intervjuer och transkribering 

Dansprojektet var referenspunkt och centralt diskussionstema under 
intervjuerna. Visserligen poängterade jag att det inte handlade om en 
utvärdering av dansprojektet utan att min studie avsåg att bli en avhandling i 
socialt arbete, om ålder och åldrande där deras erfarenheter av att delta i 
dansprojektet är värdefulla att studera för att förstå mer om hur äldre 
människor erfar och förhandlar ålder och åldrande. Mycket fokus under 
intervjuerna kom att hamna på intervjupersonernas erfarenheter av 
medverkan i dansprojektet men gav samtidigt riklig grund för betraktelser 
om ålder och åldrande. 

Fyra av intervjuerna kom att genomföras i intervjupersonernas egen 
bostad och resten i danskompaniets lokal i centrala Stockholm. Intervjuerna 
genomfördes under vecka nio och tio år 2006 mellan den 27 februari och den 
10 mars. En respektive två intervjuer genomfördes per dag. Då intervjuerna 
hade föregåtts av förberedande fältarbete och dokumentationsstudier valde 
jag att inte lämna särskilt tidsutrymme för transkription mellan varje 
intervju, utan istället satsa på att genomföra intervjuerna komprimerat och 
för mig samlat intensivt under en sammanhängande tidsperiod. Samtliga 
intervjuer bandades och i två fall förekom något bristfälligt ljudkvalitet på 
inspelningarna då bandspelaren hade placerats olämpligt respektive att 
batterier var dåliga vid ett tillfälle.  

Det innebar merarbete vid transkribering av intervjuerna men de gick till 
största del att förstå innehållsligt och min bedömning var att de gick att 
använda och jag valde att transkribera det som gick. Samtliga intervjuer 
transkriberades ordagrant i sin helhet på en detaljnivå som gjorde att skratt 
och pauser skrevs in i den mån de framstod meningsbärande för att värna 
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den innehållsliga förståelsen (jfr Aspers 2011, 156). I översättningen mellan 
talat och skrivet språk så har det justerats med hänsyn till läsbarhet och 
förståelse, då det talade språket kan innebära upprepningar och 
underförstådda ordvändningar som man bara kan förstå om man hör och 
helst själv var med i intervjusituationen. Det innebär att jag som 
transkriberare har tagit ansvar för att det talade språket ska gå att läsa och 
förstå i mest möjliga mån samtidigt som det så ärligt och uppriktigt som 
möjligt uttrycks så som intervjupersonerna talade i stunden.  

Om intervjupersonerna uttryckligen frågade efter att del av utskrifterna så 
har de fått göra det, det förekom endast i ett fall och det innebar inga 
förändringar i den transkriberade texten utan bara ett uppföljande och 
återkopplande samtal per telefon med den aktuella intervjupersonen. 
Bekräftelse kring att det var ett för den enskilda intervjupersonen intressant 
samtal att få se i textad form, framkom under telefonsamtalet.  

Intervjuerna varade mellan en till en och en halv timma vardera och 
resulterade i som minst sju sidor transkriberad text till som mest femton 
sidor text med enkelt radavstånd. Totalt resulterade ca 15 timmars samtal i 
ca 150 sidor transkriberad intervjutext. I detta inberäknas även 
vinjettdialogerna som utgjorde avslutande del av samtliga intervjuer med 
amatördansarna, dock inte med proffsdansaren. Vinjettdialogerna 
återkommer jag till och beskriver längre fram i detta kapitel.  

I det tekniska tillvägagångssättet i transkriberingen har jag lagt fokus på 
innehållslig mening, där skratt och andra outtalade men ändå 
meningsbärande interaktion för att förstå samtalets vidare syftningar, har 
skrivits ut i texten inom klammer. Om intervjupersonen gör något så har jag 
i text skrivit ut det på följande sätt: ”Vänta ska du få se. [Hämtar foto] Men 
sedan så sa ju folk att så kan man inte se ut när man är gammal. [Visar 
kortet] Så det här är JAG.”  När jag själv talar så har jag angivit M – och när 
intervjupersonerna talar så är det lämnat utan markering eller bokstav. 

Samtliga intervjuutdrag är framställda i indragna och kursiverade 
textstycken om de inte är mycket korta då de endast är kursiverade löpande i 
texten. Det förekommer att passager i intervjuutdrag är borttagna för att göra 
formatet på intervjuutdraget mer hanterligt, det är då markerat med […]. Det 
handlar då inte om många meningar text emellan utan de utdrag som 
presenteras som ett utdrag är uttalat i samma sammanhang. Versaler 
användes när ett specifikt ord betonas starkt.  
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Hantering av empiriskt material  

De inspelade intervjuerna förvaras som kassettband i ett dokumentskåp 
tillgängligt endast för mig och det transkriberade materialet förvaras digitalt 
på hårddisk samt i utskrivet format i dokumentskåp. Listan med 
kontaktuppgifter till intervjupersonerna förvaras åtskilt från kassettbanden. 
När det gäller etiska överväganden kring att skydda de enskilda 
intervjupersonernas integritet så har särskilda överväganden gjorts. Särskilda 
på så sätt att det finns ett rikligt dokumentationsmaterial kring dansprojektet 
där samtliga intervjupersoner lätt kan identifieras. Dansprojektet var 
dessutom massmedialt välbevakat så för den intresserade kan det gå att 
identifiera gruppen. Å andra sidan har jag varit väl medveten om detta då jag 
har hanterat materialet och därför värnat om att inte lämna ut någon specifik 
person. Kanske kommer intervjupersonerna att kunna identifiera sig själva 
och i något fall vem som är vem och därmed kanske vem som har sagt vad. 
För en utomstående bedömer jag att det är, om inte omöjligt så åtminstone 
väldigt krävande att reda ut vem som har sagt vad och det är min avsikt att så 
långt det är möjligt att skydda intervjupersonernas integritet. För att ge 
läsaren inblick i spridning avseende de olika intervjuerna och information 
om det är en kvinna eller man som talar, samt ungefärlig ålder så 
konstruerade jag nedanstående kodnyckel. 
 
Tabell.	  6	  Kodnyckel	  avseende	  intervjupersonernas	  kön	  och	  ålder.	  Ålderskod	  1	  tilldelas	  fem	  
kvinnor	  och	  tre	  män	  67-‐70	  år.	  Ålderskod	  2	  tilldelas	  två	  män	  och	  en	  kvinna	  71-‐80	  år.	  
Ålderskod	  3	  tilldelas	  två	  kvinnor	  över	  80	  år.	  

Intervju nr: Kön & Nr: Ålderskod: Kön/Nr/Ålderskod: 
1 K1 1 K1:1 
2 M1 1 M1:1 
3 K2 3 K2:3 
4 K3 2 K3:2 
5 K4 1 K4:1 
6 M2 1 M2:1 
7 M3 1 M3:1 
8 K5 3 K5:3 
9 K6 1 K6:1 
10 M4 2 M4:2 
11 K7 1 K7:1 
12 M5 2 M5:2 
13 K8 1 K8:1 
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I tabellen framgår det hur jag har kodat intervjuerna utifrån att varje intervju 
först fick ett nummer. Sedan numrerades kvinnor och män för sig och M för 
man och K för kvinna lades till koden. Numreringen går från 1-5 för männen 
respektive 1-8 för kvinnorna. Till detta har jag lagt ålderskoder där det minst 
ingår två personer i respektive kod. Kod 1 innebär person upp till 70 år, kod 
2 inbegriper personer 71-80 år och kod 3 innebär ålder över 80 år. 
 
Analys som pågående process 

Analys kan sägas pågå från första trevande formulerandet av projektupplägg 
till skriven avhandlingstext. Redan när intervjufrågor och teman för 
intervjuerna (se bilaga 3) formulerades och sattes samman så var analysen 
påbörjad i den mening att den typ av frågor som ställs också kommer att 
spegla de svar som är möjliga och relevanta för intervjupersonen att ge. 
Valet att själv transkribera intervjuerna i sin helhet var också ett vad jag 
bedömer avgörande beslut för hur analysen kunde komma att te sig. Det 
innebar möjlighet till att mycket noga lyssna och återge samtalet i text, där 
jag hade med mig frågor om hur intervjupersonerna talade om och 
aktualiserade ålder och åldrande. Transkriberandet skedde under ungefär ett 
halvårs tid med ungefär två intervjuer i månaden och det gav mig en god 
förutsättning för att få inblick och samtidigt överblick över intervjuernas 
olika delar. I detta skede uppmärksammade jag olika karaktär på samtalen i 
förhållande till hur frågorna ställdes och hur utgångspunkterna för samtalens 
karaktär skiljde sig åt. Det ledde fram till att den avslutande delen av 
intervjun där textutdrag användes, kom att separeras från det övriga 
intervjumaterialet i analyserna, vilket jag återkommer till längre fram i detta 
kapitel som delstudie 3 vinjettdialog med Simone de Beauvoir.  

Under intervjuerna såväl som i den senare genomläsningen och 
tolkningen av det utskrivna intervjumaterialet har åldrande och erfarenheter 
av åldersförhandlande situationer varit i huvudsakligt fokus. I kombination 
med detta fokus ställde jag mig kontinuerligt frågor om vad det var för 
teman och frågor som fångade intervjupersonernas intresse mest. För att på 
ett rimligt sätt återge de resonemang vilka tog form under intervjuerna 
arbetade jag tematiskt utifrån situationsbegreppet med intervjumaterialet. 
Under transkribering, lyssnande och läsande av intervjuerna koncentrerade 
jag mig på delar av samtalen där ålder, åldrande och äldre människor 
aktualiserades. Genom att klippa och klistra, på dator denna gång i ett 
ordbehandlingsprogram, skapade jag tematiska dokument där samtals-
passager fördes samman från de olika intervjuerna, som handlade om 
liknande tema. Vidare har denna process handlat om att läsa och lyssna, läsa 
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igen, delar och helhet om vart annat och skriva, skriva om och skriva igen 
utifrån de teman som framkom under intervjuerna. Jag såg det som viktigt att 
kontinuerligt ställa del mot helhet i respektive samtal och samtidigt fundera 
över vad det säger om åldersförhandlande situationer. 

Det visade sig att två olika typer av reflektioner kom att ta form, den ena 
typen handlade om ålder inom ramen för dansprojektet och dess specifika 
utformning. Det andra handlade om hur det var att vara och bli äldre 
människa mer i allmänhet men inte specifikt i relation till dansprojektet. Det 
resulterade i två analyskapitel med olika fokus. Det ena utgick ifrån 
dansprojektet som åldersförhandlande situation och det andra utgick ifrån 
individen som åldersförhandlande situation. Olika typer av 
åldersförhandlande situationer visade sig, en var kontextbunden till 
dansprojektet och erfarenheter av medverkan i dansprojektet. Den andra var 
av mer allmänmänsklig karaktär. Med hjälp av situations-orienterat fokus i 
förhållande till intervjuerna kom dessa två analytiska ingångar att 
utkristalliseras, vilka resulterade vardera i ett analytiskt beskrivande 
avhandlingskapitel. Se vidare kapitel 5 och kapitel 6. 

 
 

Delstudie 3: Vinjettdialog 
 

I detta avsnitt ska jag diskutera den avslutande delen av intervjuerna med 
amatördansarna. Textutdrag från Simone de Beauvoirs bok Ålderdomen 
(1970/1976) användes som textvinjetter7 varpå jag bad intervjupersonerna att 
kommentera och reflektera vidare utifrån innehållet i texterna. Avsnittet 
inleds med att relatera till andra studier som har använt vinjetter vid 
intervjuer för att sedan redogöra för de metodöverväganden som låg bakom 
användandet i denna studie. Vidare reflekterar jag över genomförandet samt 
avslutar avsnittet med att beskriva det analytiska tillvägagångssättet i 
delstudien.  
 
Studier där vinjetter har använts 

Det finns ett relativt brett spektrum av studier där man har använt någon typ 
av vinjetter för att skapa speciella förutsättningar i intervjusituationer. Det 
gemensamma grundläggande greppet med vinjetter handlar om att 
                                                
 
 
7 Textvinjetterna finns i sin helhet presenterade i kapitel 7 samt i intervjuguiden (bilaga 3).  
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intervjuaren introducerar ett material av något slag som intervjupersonen får 
reagera på, reflektera över eller bedöma (jfr Hughes & Huby 2001; Torres 
2009). Grundidén bygger på att frågor som annars kan vara känsliga, etiskt 
problematiska och svåra att ställa i direkt interaktion med intervjupersonen 
går att samtala om, mer hypotetiskt utifrån ett beskrivet scenario. 
Vinjettstudier har påtalats vara användbara för att kunna jämföra hur 
människor bedömer, värderar och relaterar till olika sociala situationer 
(Jergeby 1999). Det vetenskapliga användningsområdet är dock brett då det 
finns forskare som betraktar vinjettstudier ett komplement till enkätfrågor 
(Karlsson 2006) till dem som ser det som komplement till standardiserade 
intervjuer (Schoenberg & Ravdal 2000) och även de som ser möjligheterna 
med vinjetter som samtalsunderlag (Torres 2009; F Snellman m.fl. 2012). 
Det var i linje med samtalsunderlag och gemensam startpunkt för dialog, 
som jag använde textvinjetter. För att understryka att vinjetterna används på 
just det sättet i denna studie, har jag valt att benämna studien för 
vinjettdialog.   
 
Metodöverväganden inför vinjettdialogen 

Avslutningen av intervjuerna innebar att två textutdrag skrivna av Simone de 
Beauvoir (1970/1976) lästes och en annan typ av samtal tog form där 
intervjupersonerna dels gick i dialog med texterna, dels använde texterna 
som utblickspunkt för att i en vidare mening diskutera äldre människors 
situation i samhället. Med det specifika urvalet av text ville jag ställa 
intervjupersonerna inför påståenden om att ålder gör skillnad i samhället och 
se hur de tänker i förhållande till det. Jag ville också testa om 
intervjupersonerna spontant i stunden fann Simone de Beauvoirs text 
intressant och möjlig att gå i dialog med. Utdragen var heller inte ”rena” 
citat utan delvis ihopklippta textutdrag där de Beauvoir får besvara frågor 
hon själv väcker i texten. Strategin med att avsluta och inte inleda eller 
tydligare integrera vinjettdialogen som ett tema under intervjuerna var noga 
genomtänkt. Då jag inte visste hur intresserade intervjupersonerna skulle 
vara av att gå i dialog med vinjetterna, framstod det rimligt att avsluta 
intervjuerna med detta moment. 
 
Reflektioner kring genomförande och analys 

Det visade sig vara ett lyckat val, då samtliga intervjupersoner nappade på 
idén och gärna ville kommentera och utveckla hur de ser på och tänker kring 
äldre i samhället, i dialog med textvinjetterna. Användningen av vinjetter 
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blev på detta vis i intervjusituationen sammantaget ett sätt att inbjuda till mer 
abstrakta reflektioner över ålder, åldrande och äldre människors situation i 
samhället. Texterna hade inte getts ut på förhand till intervjupersonerna. 
Några av intervjupersonerna kommenterade att vinjetterna var svåra att ta till 
sig när man inte hade sammanhanget i övrigt, helheten i boken och dessutom 
så kort om tid att sätta sig in i det. Jag underströk i de fallen att jag var 
intresserade av deras spontana betraktelser i stunden där det inte alls 
förutsätts att de hade läst hela boken utan att det handlade om en 
”förutsättningslös” dialog på det sättet. I några av fallen läste jag 
textutdragen högt, men flera av intervjupersonerna föredrog att läsa 
textutdragen själva. Det hände också att intervjupersonerna återvände till 
texten för att ta nya grepp på det som stod där. 

Jag märkte att några av intervjupersonerna hade en avvaktande 
inställning till Simone de Beauvoir då de kommenterade att de visste vem 
hon var för att hon skrivit det ”manifest” som ligger till grund för den 
moderna feminismen, som någon av männen i studien uttryckte det. 
Intervjupersonerna visste i princip alla vem hon var, men det var ingen som 
tidigare hade uppmärksammat att hon hade skrivit om åldrande. Det ska 
sägas att flera av intervjupersonerna förhöll sig avvaktande inför det de läste 
och höll inte med om allt som stod i vinjetterna, men de ville gärna fortsätta 
tala om varför de höll med eller avvek i förhållande till det de läste. 

Intervjupersonerna hade i vinjettdialogen inte primärt fokus på sin egen 
situation som äldre människa i samhället. Istället hamnade gärna fokus på 
andra generationer exempelvis föräldrar eller kommande generationer. Även 
andra kulturer och tidsepoker blickades det mot för att diskutera äldres 
situation i samhället i dialog med vinjetterna. Sammanfattningsvis 
möjliggjorde vinjettdialogen en inblick i hur intervjupersonerna föreställde 
sig åldrande och äldre människors situation som del i ett samhälle där ålder 
gör skillnad. 

Det analytiska hantverket kom att likna det tematiska tillvägagångssättet 
som jag tillämpade med det övriga intervjumaterialet. Genomläsningar av 
samtliga vinjettdialoger för att bena ut teman och sådant som 
intervjupersonerna riktade sin uppmärksamhet mot ligger till grund för 
kapitlets sammansättning. Att temana kom att handla om relationen samhälle 
och individ, ansvar och ekonomi samt social utsatthet är ingen slump förstås 
då det är teman som mycket väl är förankrade i textvinjetterna, däremot 
skiftar förstås åsikterna och argumenten kring dessa teman. En begränsning 
med mitt val av textvinjetter var att de var abstrakt resonerande och relativt 
diffusa att ta till sig, vilket i efterhand kan konstateras också var en av 
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vinjetternas främsta tillgångar. De inbjöd intervjupersonerna till resonerande 
reflektion över föreställningar om äldre människors situation i samhället och 
det var också syftet med studien. Vinjettdialogen presenteras vidare i 
avhandlingens kapitel 7.   
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Kapitel 4 
Situationer där ålder får mening 

 
 
Analys av situationsbeskrivningar insamlade genom två öppet formulerade 
postenkät-frågor där äldre människor angett att de känner sig ”särskilt 
gamla” respektive ”särskilt unga” är fokus för detta kapitel. I texten benämns 
”särskilt gammal” respektive ”särskilt ung” också som ”ålderspositioner”. 
Den inledande forskningsfrågan handlar om vad det är för typ av situationer 
som förknippas med de båda ålderspositionerna. Kapitlet kommer i sin 
helhet att ägnas åt empirinära analys av resonerande karaktär. Konkret 
används frågeepiteten när, var och hur för att diskutera situationer där ålder 
får mening för människor som tillfrågats som äldre människor.  

 
 

Typ av situationer 
 
I analysen av situationsbeskrivningarna ville jag ta reda på vad 
svarspersonernas uppmärksamhet var riktad mot då de uppgav att de kände 
sig ”särskilt gammal” respektive ”särskilt ung”. Utifrån innehållsligt 
sorterande och kategoriserande av situationsbeskrivningarna framstod fyra 
övergripande urskiljbara, men även överlappande typer av situationer rimliga 
att åskådliggöra hela materialet genom (se figur B nästa sida). 
Situationsbeskrivningarna för respektive åldersposition analyserades var och 
en för sig utan initiala jämförelser i kategoriseringsarbetet, se kapitel 3 för 
mer detaljer kring metod och material. 
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FIGUR B. Olika typer av situationsbeskrivningar då svarspersonerna känner sig 
”särskilt unga” respektive ”särskilt gamla”. 
 

Aktiviteter och egna handlingar 

Det vanligaste sättet att beskriva situationer där man känner sig ”särskilt 
ung” respektive ”särskilt gammal”, handlade om att svarspersonerna beskrev 
att de själv gjorde saker. Aktiviteter av olika slag var flitigt förekommande. 
Exempel på aktiviteter som hade nedtecknats av svarspersonerna var: 
Bilkörning, dans, jogging, målning, shopping, storstädning, trädgårdsarbete, 
vedhuggning och bärplockning. Det handlade ofta om vardagliga sysslor i 
hemmet men kunde också handla om uttalat fysisk aktivitet som utövande av 
någon organiserad idrott. Badminton, golf och simning förekom. Även 
specifika rörelser som att resa sig från golvet eller att kliva i stegar 
beskrevs. Förflyttningar och transporter i form av resor och bilkörning är 
också exempel på aktiviteter som omnämndes i situationsbeskrivningarna. 
Aktivitet och eget görande var vanligast för båda ålderspositionerna och de 
påminner mycket om varandra. Ålder får gärna mening i situationer där man 
gör saker. Det innebär att exempelvis fysisk aktivitet och arbete framstår lika 
rimliga att relatera till i situationer där man känner sig ”särskilt ung” som i 
situationer där man känner sig ”särskilt gammal”, då man är tillfrågad som 
äldre människa. 
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Interaktion med andra människor 

Ett annat sätt att beskriva situationer där ålder är meningsbärande, var i 
relation till andra människor. Interaktion med andra människor, såväl 
närstående familj som mer perifera bekanta förekom. Exempel på personer 
och relationer som omnämndes var: Barn, barnbarn, maka/make och goda 
vänner. Barnbarn var den kategori av människor som förekom flitigast för 
båda ålderspositionerna. Exempel på professionella personer som 
omnämndes var läkare och hemtjänstpersonal. Det förekom också möten 
med människor framställda utifrån egenskaper och fallenheter så som pigga 
och glada människor respektive inskränkt folk eller rasister. 
Ålderskategoriseringar förekom också i stil med: Pensionärer, jämnåriga, 
ungdomar och äldre människor. Uppmärksamheten var i denna typ av 
situationsbeskrivningar riktad mot att beskriva den eller de personer som 
svarspersonen förhöll sig till och riktade intressefokus mot i situationen. 
Även mer allmänmänskliga möten, jämförelser med andra, komplimanger 
och bemötanden, aktualiserades. 
 
Rumsliga och sociala sammanhang 

Det finns vidare situationsbeskrivningar där respondenten hade sin 
uppmärksamhet riktad mot att beskriva sociala och rumsliga sammanhang. 
Det kunde handla om konkreta rumsliga beskrivningar som på affärer, vid 
hotellbesök, på badmintonbanan eller i skog och mark. Det kunde också 
handla om mer diffus benämning avseende abstrakta sociala sammanhang så 
som på arbetsmarknaden, i föreningslivet eller i myndighetssammanhang. 
Även mer implicita rumsliga sammanhang kunde aktualiseras genom att det 
framgick var svarspersonen befann sig och att det framstod vara av betydelse 
för hur ålder fick mening i situationen.  
 
Orsaksförklaringar  

En annan typ av situation var de som var inriktade på specifika orsaker till 
varför man kände sig ”särskilt ung” respektive ”särskilt gammal” där 
kroppen och andra materiella omständigheter ofta framställdes som centrala. 
Uppmärksamheten i orsaksförklarande typsituationer var riktad mot något 
konkret som tidigare inträffat eller som var påtagligt i nuet och som orsakade 
eller direkt härleddes till den aktuella ålderspositionen man ville beskriva. 
Hälsa och sjukdom var vanligast förekommande, men även väder och ens 
egna förmågor eller specifika hjälpmedel kunde beskrivas som orsaker.  
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När erfars ålderspositioner? 
 
För att vi ska få inblick i när ålderspositioner erfars har jag fortsatt i analysen 
använt frågeordet när, i relation till typsituationer och innehållsliga teman 
som framkom i situationsbeskrivningarna. Situationsbeskrivningarna skiljs i 
framställningen åt med mellanslag och skiljetecknet snedstreck /. Efter varje 
snedstreck är det en ny situationsbeskrivning nedtecknad av annan 
svarsperson. I de fall en situationsbeskrivning inleds eller avslutas med tre 
punkter innebär det att den fortsätter men byter fokus och därför inte 
redovisas i sin helhet. Inom parantes efter varje situationsbeskrivning 
framgår svarspersonernas kön och kronologiska ålder. K står för kvinna och 
m står för man. Detta är inlagt retroaktivt i texten efter det att 
situationsbeskrivningarna var sorterade tematiskt, då situation har varit 
minsta analytiska enhet genom hela analysprocessen. Kön och ålder har 
infogats för att läsaren ska kunna överblicka fördelning och spridning av det 
presenterade empiriska materialet men det har inte styrt eller funnits med i 
analysarbetet. 

 
Ålderspositioner och kropp 

Svarspersoner beskrev att ålder fick mening då kroppens funktionsförmåga 
gjorde sig påmind på gott och ont. Sviktande hälsa och nedsatt kroppslig 
funktionsförmåga associerades med att känna sig “särskilt gammal”. Sundhet 
och god funktionsförmåga förknippades med att känna sig “särskilt ung”. 
Svarspersonernas beskrivningar av situationer relaterade till när de kände sig 
“särskilt gamla”, synliggjorde sjukdomar och kroppsliga 
funktionsnedsättningar som relevanta att associera med ålderspositionen 
”särskilt gammal” vilket illustreras med följande situationsbeskrivningar: 
 

Då det värker i benen eller sover dåligt en natt (k75) / Vid trötthet och 
när kroppen säger ifrån (k65) / Hör illa (m75) / Sjukdom, då mina 
leder krånglar och synen försämras (k75) / Grånat hår och rynkor… 
(k65) / Ofta på grund av mina handikapp (m65) / När min värk är 
besvärlig…(k65) / Kronisk sjukdom (k75) / Har satt in nytt knä samt 
stelopererad höft (k65) / När man är kroppsligt svag (m65) / När 
kroppen ondar och gör motstånd (k75) / Dåliga ben (k75) / Trött och 
sjuk (k75) / När man har besvär av värk och andra krämpor (k75) / 
Blev sjuk i unga år vilket gjort mig äldre än vad jag är (m75) / På 
grund av sjukdom orkar inte lika mycket, glömmer ibland (m65) 
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Ålderspositionen ”särskilt gammal” tycks rymma många problem, smärta 
och funktionsnedsättningar som går att relatera till kroppen. För att besvara 
frågan om när ålderspositionen “särskilt gammal” erfars så är ett svar när 
kroppen gör sig påmind genom nedsatta funktioner, smärta och sjukdom.  

De situationsbeskrivningar som relaterade till hur ålderspositionen 
”särskilt ung” erfars var ofta upptagna av sin egen eller närståendes goda 
hälsa och utmärkta kroppsliga förmåga. En aspekt är självständighet, man 
känner sig “särskilt ung” därför att man är självständig och kan göra det man 
vill utan explicit hjälp av andra. Kroppens goda rörlighet, vighet, kondition 
och spänstighet gjorde att svarspersoner känner sig “särskilt unga”. Det ska 
dock poängteras att det till antalet sett är betydligt färre 
situationsbeskrivningar som var upptagna med kropp och hälsa när det 
handlade om ålderspositionen “särskilt ung”. Att känna sig “särskilt ung” 
handlar också om tillfrisknande eller frånvaro av smärta. Betoningen av att 
få vara frisk och pigg utmärker situationsbeskrivningar där ålderspositionen 
”särskilt ung” aktualiseras: 

 
Om man är frisk och vädret är bra! (m65) / Vid tillfrisknande efter 
sjukdom (k75) / Är så frisk att jag kan delta i barn och barnbarns 
aktiviteter! (k65) / Känner mig privilegierad för att få vara frisk, kan 
själv göra det jag vill (k65) / Så länge jag är frisk och pigg (k65) / 
Ofta eftersom jag är frisk (k65) / När det ej värker (k75) / När jag 
promenerar med vänner – min kropp känns tålig, ingen värk (k75) 

 
Närståendes hälsa omnämndes också spela roll för hur ålderspositionen 
“särskilt ung” associerades till i några situationsbeskrivningar:  
 

När jag har kontakt med åldringsvården för min makes räkning (k65)/ 
Känns bra sedan maken har fått beslut om särskilt boende (k65) 
 

Kroppsliga funktionsnedsättningar, såväl egna som närståendes, tillskrevs 
åldersrelaterad mening i situationsbeskrivningarna. Levd erfarenhet av ålder 
inbegriper förkroppsligade relationella situationer, där inte bara den egna, 
utan även närståendes kroppar får mening för hur vi erfar ålder och vilka 
situationer vi associerar till respektive åldersposition. 
 
Aktiviteter och ålderspositionen “särskilt gammal” 

Vid fysisk aktivitet var det vanligt att erfara och associera till 
ålderspositionen “särskilt gammal”. Ofta fanns endast aktiviteten eller 
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rörelsen beskriven som om den talade för sig själv. Vi får inte veta vad det är 
i rörelsen eller med aktiviteten som svarspersonen associerar med att känna 
sig “särskilt gammal”, bara att den gör det. Här följer exempel på 
situationsbeskrivningar där svarspersoner genom aktiviteter relaterade till att 
känna sig “särskilt gammal”: 

 
Idrottsutövande (k75) / Storstädning (k75) / Träning, dans...(m75) / 
Sport, jakt (m75) / Löpning…(k65) / Skotta snö från tak, kliva i stegar, 
sitta på huk (k65) / Höjdhopp (m75) / När jag går med min son på 
hjortronmyren (k75) / När jag går i affärer, handlar kläder och skor 
(k65) / Fasadmålning = kliva i stegar, trädgårdsarbete (m75) / 
Kroppsliga aktiviteter ex. gå, plocka bär och svamp (k75) / 
Kroppsaktiviteter (k65) / Skogsröjning (m75) / I arbete (m65) / 
Idrottsutförande, tungt arbete (m65) 
 

Exempel på speciella rörelser:  
 

 Snabba fysiska rörelser (k65) / Urstigning ur bil efter längre åkning. 
Resa sig från marken (m75) / …sitta på huk (k65) /…kliva i stegar… 
(k65 + m75) / Kliva i och ur en båt (k65) 

 
De flesta situationsbeskrivningarna var beskrivande utan värderande eller 
förklarande inslag. Det fanns dock beskrivningar där svarpersonen 
tillsammans med aktiviteten också tog upp reflektioner kring sin förmåga 
och jämförde med tidigare i livet. Det gjorde att aktiviteten inte bara antogs 
tala för sig själv utan den förändrade förmågan lyftes istället fram. En med 
åren avtagande fysisk förmåga associerades då med ålderspositionen 
“särskilt gammal”. Svarspersonerna kände sig “särskilt gamla” när de 
jämförde med hur de orkade göra saker tidigare i livet. Det handlade också 
om att man inte klarade av att göra sådant som man ville och måste göra i 
nuet, för att klara sin vardagliga livsföring:  
 

När jag plockar bär så känner jag mig ovig (k65) / På promenader – 
långpromenader har blivit kortare (m75) / Kan inte springa, jogga 
som förr (m65) / …i kören då röst och inlärning ej är som förr (k75) / 
När jag jobbar i trädgården och inte orkar det jag bestämt mig för att 
göra (k65) / Orkar inte utföra de sysslor i hemmet som jag skulle vilja 
(k75) / …kan ej köra bil efter operation (k75) / När jag inte orkar följa 
med kompisar på aktivitet (m65)  
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Det förekom situationsbeskrivningar som var fokuserade mest på bristande 
ork och frustration. Det handlade gärna om frustrationer kring sin egen eller i 
något fall också närståendes begränsade förmåga eller bristande möjligheter 
till aktiviteter: 
 

Hinner för lite (m75) / Man känner att man inte orkar alla gånger 
(m75) / Blir fort trött (k75) / Att vara bunden från olika aktiviteter när 
maken är sjuk (k65) / När jag inte orkar med vardagen rent fysiskt 
(k75) / Jag har mycket värk så jag kan inte göra allt jag vill – men det 
känns rätt bra ändå (k65) / Allt går för långsamt (m65) / Kommer ej ut 
i skog och mark för bärplockning tyvärr (k75) 

 
I den mån persontransporter och att ta sig framåt med fordon eller till fots 
betraktades som en aktivitet kunde de här också beskrivas som situationer då 
svarspersoner uppgav att de erfor ålderspositionen “särskilt gammal”: 
 

Vid förflyttning (m75) / Jag går med käpp (k75) / Bilkörning (m75) / 
Att ta mig fram till fots (m75) / Vid resor (k75) / …delvis i trafiken 
(staden) (k65) / Rörelseförmågan (m65) /  Trafik (m75) 

 
Vi får här ingen värderande information i situationsbeskrivningarna, på 
vilket sätt resan eller varför förflyttningen associerades med ålderspositionen 
“särskilt gammal”. Huruvida aktiviteten innebar en svårighet eller problem 
för svarspersonerna fick vi inte veta utifrån beskrivningarna. Beskrivningen 
ovan som handlar om att gå med käpp skulle kunna ha handlat om käppen 
som symbol för ålderspositionen gammal, likväl som själva gåendet. 
Inskränkningar i rörelseförmåga och begränsade möjligheter till att förflytta 
sig, åskådliggör här situationer då svarspersoner uppgav att de kände sig 
“särskilt gamla”: 

 
Gångsvårighet (k65) / Rör mig sakta både inne och ute (k75) / Svåra 
dagar då jag går dåligt (k75) / Svårt att gå (m75) / Svårigheter vid 
förflyttning (m75) / Min slitna höftled begränsar rörlighet (k75) / Kan 
inte röra mig mycket på grund av värk (k75) / Nedsatt rörelseförmåga 
begränsar umgänge (k65) 
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I ovanstående situationsbeskrivningar får vi veta något mer om att 
rörelsebegränsningar upplevs uttalat problematiska och att de därav relateras 
till ålderspositionen “särskilt gammal”.  
 
Aktiviteter och ålderspositionen “särskilt ung” 

Vid fysisk aktivitet var det också vanligt att erfara ålderspositionen “särskilt 
ung”. Tilläggskommentarer om att man har god kondition och att man klarar 
aktiviteten bra var förekommande men många situationsbeskrivningar var 
endast beskrivande av en eller flera aktiviteter som svarspersonerna ägnar 
sig åt då de relaterar till att känna sig “särskilt ung”: 
 

När jag simmar (m 75) / Cyklar, skidor med hund (k65) / Då jag är 
ute och springer (m75) / När jag motionerar och älskar, har bra 
kondition (k65) /  I vattengymnastiken (k75) / Vid motion, skidning, 
orientering och fotboll (m75) / När jag spelar tennis och golf (m75) / 
Delta i och klara lek och stoj (k65) / Då jag får ta i, svettas (m65) / 
Bowling, golf (m75) / Då jag åker Tjejvasan (k75) 

 
Dans framstod vara en vanlig aktivitet som beskrevs. Det var ett brett spektra 
av danssammanhang som då aktualiserades. Ibland antyddes 
restaurangbesök och uteliv, varför pardans i offentlig miljö torde vara det 
som mest troligt avsågs. Ibland nämndes gymnastikuppvisning i samma 
situationsbeskrivning varför någon typ av scendans eller folkdans låg nära 
till hands: 
 

…dans och restaurangbesök…(m65) / På dans (m65) / Ibland på 
dansgolvet (k65) / Ja, när jag sjunger och dansar (k75) / Vid dans 
(k65) / Danskvällar (k75) / I gymnastiken och seniordansen (k75) / 
Dans och uteliv (k65) / Vid dans och gymnastikuppvisningar 
tillsammans med yngre människor (k65) 

 
Resor och konsumtion förekom också i beskrivningar av situationer då 
ålderspositionen ung erfors: 
 

Köper nya kläder eller planerar en resa (k75) /  Andra tycker jag ser 
pigg ut, resor i ex. öknen (m75) / …när jag köper kläder och inreder 
hemma (k65) / …vid vissa utlandsresor (k75) / Man överskattar min 
förmåga vid t. ex resor (k65) 
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Vidare var det många av aktiviteterna som byggde på utomhusvistelse. 
Situationsbeskrivningarna var då inriktade på att beskriva en aktivitet som 
kräver fysisk rörlighet men som också förutsätter möjligheten att kunna vara 
utomhus i sitt vardagliga liv. Det handlade ofta om vardagssysslor och om 
hobbyaktiviteter:  
 

Husvagnsliv, fiske och bärplockning (k75) /  Bilkörning, vedhuggning, 
snickeriarbete (m65) / Ute i naturen och på camping… (k75) / Ute i 
skogen med hundar (m75) / Då jag varit ute på långpromenad och 
tillsammans med barnbarnet (k65) / Husvagnsliv, fiske och 
bärplockning (k75) / Då jag motionerar och orkar och kan 
fjällvandra… (k65) / Mc-åkning (m65) / Varje dag när jag kan röra 
mig i skog och mark (k65) /  När jag jagar (m65) / När man vistas i 
naturen, bär + svampplockning (k75) 

 
Den rumsliga beskrivningen vi får på köpet här utgjorde alltså en 
utomhusmiljö. Vidare fanns det aktiviteter utan inriktning på just fysisk 
aktivitet som i flera fall syftar till sammanhang och gemenskap där en viss 
aktivitet var i huvudsakligt fokus. Här återfanns en mängd allmänna 
beskrivningar av föreningsverksamhet och kulturutövning utan att de 
inriktades specifikt på vare sig rörlighet eller specifik idrott. Möjligheten att 
utöva sina hobbyer och att ägna sig åt fritidsaktiviteter med inriktning mot 
kultur, dels som publik men också som aktiv genom att exempelvis spela 
musikinstrument eller sjunga, aktualiserade erfarenheter av ålderspositionen 
ung: 
 

I vårat föreningsliv (k65) / När jag kan göra det som är roligt (k65) / 
…på konserter (m75) /  I musik och sång där jag själv medverkar med 
violin (m75) /  I mina hobbyaktiviteter (m65) / Kulturellt utövande… 
(m65) / Dans, sång och umgänge med barnbarn (m65) 

 
Många av situationsbeskrivningarna hänvisade till prestationer, något man 
klarar av att göra. Det kan handla om att ordna saker, färdigställa projekt, 
hjälpa andra människor, lyckas med något eller att lära sig något nytt:  
 

Fjällturen, långa vandringar, orkar vara uppe sent på natten (k65) /  
När man lyckats göra någonting bra (m75) / När ett större projekt 
färdigställts (k65) /  Då jag lärt mig att använda dator och mobil vid 
75-års ålder (k75) /  När jag tog jägarexamen 2004 och var kursens 
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bästa elev (k75) / Fysiska prestationer som långa vandringar och 
kroppsarbete (m65) /  För att jag kan läsa tidningen utan glasögon 
(m65) 

 
Arbete och ålderspositioner 

En flitigt återkommande aktivitet bland situationsbeskrivningarna var arbete. 
Beskrivningarna handlade då om arbete eller arbetslivet likt ett sammanhang 
vilket associerades med situationer när svarspersonerna känner sig “särskilt 
gamla”. Det kan handla om ofrivillig utestängning från arbetsmarknaden 
likväl som att arbete upplevs som för tungt. Följande beskrivningar 
exemplifierar arbetsrelaterade situationer som handlar om frustration av 
olika slag vilka associeras med ålderspositionen “särskilt gammal”: 
 

I arbetssituationer – orkar inte som förut… (m65) / Arbetstrött (k75) / 
Skulle starta företag men fick ej ha F-skattsedel som pensionär (m65) 
/ Vill inte vara “panchis” – vill ha ett jobb men det skiter dom i – mår 
helvetes dåligt på grund av detta (m65) 

 
Frustrationens spännvidd och rötter ser vi förstås inte i sin helhet här i dessa 
kortfattade situationsbeskrivningar, men de ger oss ändå en liten inblick i att 
frustration kan förknippas med arbete och ålderspositionen “särskilt 
gammal” på olika sätt. Dels handlade det om att inte orka med jobbet som 
förut, att känna sig arbetstrött, utarbetad och sliten. Dels handlade det om 
situationer av ofrivillig utestängning från arbetsmarknaden som man känner 
sig maktlös och frustrerad inför. Andra arbetsrelaterade 
situationsbeskrivningar är mer konstaterande och inte lika inriktade på 
problem även om de relaterade till ålderspositionen “särskilt gammal”: 
  

På arbetsmarknaden (m65) / I samband med kroppsarbete (k65) / I 
arbetslivet (m65) / I butikskassan (jobbar som expedit) (k75) / När 
man tänker på att gå i pension (k65) / Träffar fd. arbetskamrater (k65) 
/ I arbete (m65) / När jag någon gång besöker mitt gamla jobb (k65) 
 

När det gällde ålderspositionen ung så beskrevs såväl situationer av 
kroppsarbete som ideellt arbete. Betoning av att man ännu orkar och att man 
sannolikt var nöjd med sitt arbete förekommer:  
 

Då jag arbetar i skogen (k65) / I reparationsarbeten (m75) / I 
arbetslivet (m65) /  Jag orkar ännu göra mycket fysiskt arbete (m65) / 
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Ja vid fysiskt arbete (m65) / Bakom lastbilsratten (m65) / När jag 
uträttat något ideellt arbete (m75) 

 
Några av beskrivningarna var inriktade på omgivningens reaktioner på det 
utförda arbetet. Även frågor om vad man jobbar med som vittnar om att 
andra tror att svarspersonen var kronologiskt yngre än vad man faktiskt var, 
förekommer i detta sammanhang:  
 

När jag blir uppskattad på arbete (k65) / Får fortsätta deltid på 
arbetsplatsen trots pension (k65) / Då mina kunskaper och 
erfarenheter kommer till nytta (m65) / När någon frågar vad jag 
jobbar med (k75) 
 

Även yrkesidentitet och samvaro inom ramen för ens yrkesroll förekom i 
några situationsbeskrivningar. Exempelvis: När man som f.d. pistvakt och 
arbetsledare för skidanläggning träffar f.d. anställda och framförallt 
ungdomar som alltid hälsar glatt […], då känner man sig "särskilt" ung 
(m65). Ett fåtal av situationsbeskrivningarna relaterade till arbete i 
jämförelse med ungdomar:  
 

I arbetslivet när jag fysiskt klarar av saker som ungdomar inte kan 
tänka sig (k65) /  Utförande av praktiskt arbete gentemot ungdom 
(m65) /  I arbetet jämfört med dagens ungdom (m65) 

 
Ålder relaterades i dessa situationsbeskrivningar jämförande och kollektivt 
värderande där olika åldersgrupper schablonmässigt ställs mot varandra av 
svarspersonerna.   
 
Interaktion och ålderspositionen “särskilt gammal” 

Många situationer där man känner sig “särskilt gammal” beskrev möten och 
interaktion med andra människor. Dominerande till antal bland 
beskrivningarna var möten med yngre generationer. Flera 
situationsbeskrivningar handlade om att känna sig “särskilt gammal” därför 
att man var äldst i en specifik samling människor. Vanligt var reflektioner 
kring sin egen ålder som avvikande (högre) i förhållande till övriga 
människors ålder i det aktuella sammanhanget: 
 

När vi träffat yngre och man är äldst i samlingen (m75) / Om jag är 
mycket äldre än alla andra i sällskap (k75) /  Inför medelålders 
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personer men även när jag inte hinner med i utvecklingen (k75) /  När 
fackföreningen samlas och jag är bjuden – känner att jag tillhör 
annan generation då (k75)  / Om man besöker en restaurang eller bio 
– finns bara ungdomar där, då känner jag mig gammal (k65) 
 

Att känna sig gammal då man träffar och ser ett barnbarnsbarn växa upp 
eller då barnbarnen blir stora förekommer. Ett visst inslag av frustration 
inför att inte orka eller räcka till i samband med umgänge med barnbarn 
kunde skymtas i situationen; med barnbarnen som vill sparka fotboll. 
Potentiellt fotbollsspelande beskrivs som en situation då svarspersonen erfor 
ålderspositionen “särskilt gammal”, däremot vet vi inte utifrån 
situationsbeskrivningen om respondenten verkligen spelade fotboll med sina 
barnbarn eller inte. Det fanns situationsbeskrivningar som ställde möte med 
och reflektioner kring andra generationer i centrum: 
 

Då jag kan säga åt någon: ”Jag har lärt din farfar eller mormor att 
läsa” (k75) / Min far är född på 1800-talet och jag har den äran att få 
vara med ännu vid 2000-tal, klart man känner sig gammal. Tidigare 
generationer döda i krig! (m65) 
 

Ungdomars närvaro var något som förekom i situationsbeskrivningar som 
handlade om att känna sig “särskilt gammal”. Flera situationer gav uttryck 
för en barriär inför det som upplevs som ungt eller ungdomligt. Som om 
konfrontationen med det andra, ung i det här fallet lockade fram 
kontrasterande känslor: 
 

När jag är tillsammans med ungdomar… (k65) / Möte med yngre 
(m65) / På fest med unga människor (k75) / Bristande ork och 
uthållighet särskilt i umgänge med yngre (k65) / Tillsammans med 
unga vackra människor (k65) / I umgänge med ungdomar som är 
snabba och har krafter till allt (k65) 
 

Vi får veta att ungdomar har med situationen att göra och att de också anses 
vara vackra, snabba och kraftfulla i kontrast till hur man själv känner sig. 
Det delgavs korta förklaringar i två av beskrivningarna där svarspersonernas 
egna fysiska och intellektuella förmågor omtalades i kontrast till unga 
människor som främsta orsak till att ålderspositionen ”särskilt gammal” 
erfors i mötet med yngre:  
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Ibland i diskussioner med tonåringar, jag måste då lyssna väldigt 
noga och tänka efter (k65) /  Bland yngre på grund av glömska (k75) 

 
Yngre personers handlingar och det de säger är återkommande i flera 
situationsbeskrivningar. I situationer då yngre personer öppnar dörrar eller 
när en annan festdeltagare tror att svarspersonen var sin hustrus far, är 
exempel där man känner sig “särskilt gammal”. Det fanns också 
situationsbeskrivningar som handlade om skilda kulturella referensramar 
vilka blev tydliga i samtal med yngre personer:  
 

När man talar med yngre arbetskamrater och de inte vet vem Elvis är 
(m65) / När jag är med mina barnbarns föräldrar och hör deras 
resonemang (k75) / Om man är med släktens 30-åringar och 
diskuterar IT (k65) 

 
Omgivningens nedlåtande bemötanden och påståenden med hänvisning till 
ålder och äldre människor gav upphov till situationer när ålderspositionen 
“särskilt gammal” aktualiseras för flera av svarspersonerna: 
 

…när det ska väljas ledare till goda kamrater (7-12 år) är inte vald 
just därför (åldern) trots behov av ledare (k65) /  Då min syster tyckte 
att jag var en gubbe efter 5 års uppehåll (m75) / Om någon nämner en 
75-åring som åldring (k75) /  När man blir dåligt bemött – överlägsen 
attityd (k65) / Om man har ont eller någon ringer och talar om hur 
gammal man är (k75) / I politiken, ”den som är gammal borde ha 
förstånd att sluta att engagera sig”, var ett sådant uttalande (k65) / 
När dagen varit jobbig och jag inte får någon uppskattning för det jag 
har gjort (k65) 

 
Läkare var en yrkeskategori som fanns omnämnd i situationsbeskrivningarna 
som fick svarspersoner att erfara ålderspositionen “särskilt gammal”. Hos 
doktorn senast ”vid din ålder” etc. är ett exempel på en sådan beskrivning. 
Här får vi en antydan om att läkaren i det här fallet talar om svarandens ålder 
i förhållande till hälsostatus. Det förekom även mer allmänna beskrivningar 
kring läkarkontakt där det inte beskrevs något om varför den upplevdes som 
en situation där man kände sig “särskilt gammal”. Hemtjänstpersonal var en 
annan yrkeskategori som omnämndes i en situationsbeskrivning då 
svarspersonen relaterade till ålderspositionen “särskilt gammal”: När 
hemtjänstpersonal tar över i mitt hem – är fysiskt handikappad men inte 
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förståndshandikappad (k75). I denna situationsbeskrivning får vi också veta 
att kvinnan inte är nöjd med hemtjänstpersonalens bemötande och ageranden 
i hennes eget hem vilket hon härleder till ålder.  

 
Interaktion och ålderspositionen “särskilt ung” 

Relationen med barnbarn var sett till antalet den flitigast beskrivna 
relationen som gjorde att ålderspositionen ”särskilt ung” aktualiserades för 
svarspersonerna. Det kunde då handla om relationen till barn och barnbarn: 
 

Att få vara med barn och barnbarn, åker slalom (k65) / Då jag umgås 
med barnbarnen (m65) / Tillsammans med barn och barnbarn (m65) / 
Tillsammans med barn och barnbarn och bekanta (k75) 

 
Situationsbeskrivningarna kunde också syfta till den aktivitet som man gör 
tillsammans med sina barn och barnbarn:  
 

När jag kan hoppa rep med mina barnbarn (k65) / När jag och min 
dotter är ute på shopping (m65) / Lek med barnbarn (m65) / När jag 
deltar i barnens aktiviteter (k65) 

 
De ord som användes för att beskriva situationer som inkluderar barn och 
barnbarn när ålderspositionen ”särskilt ung” aktualiserades var fokuserade 
på gemenskap och delaktighet. Här följer exempel på fraser och ordval tagna 
ur situationsbeskrivningar med detta fokus: att få vara med, i umgänge med, 
tillsammans med, när jag får vara hos, när jag sällskapar med, när någon 
bryr sig om, när jag är med, när jag deltar, och när man vill ha mig med. 
Det handlar alltså om gemenskap och samhörighet, delaktighet och upplevd 
inkludering i situationer då man själv känner sig “särskilt ung”. 

Det förekom situationsbeskrivningar som var upptagna av yngre 
människor då ålderspositionen “särskilt ung” aktualiseras för dem. Det 
handlade då om att umgås och vara tillsammans med unga människor. I 
andra fall handlade det om att dels göra saker tillsammans med yngre 
samtidigt som de yngre dessutom visar aktivt intresse av att umgås och 
efterfrågar svarspersonernas erfarenheter: 

 
När ungdomar hälsar på ofta och visar sina bebisar och frågar om 
råd (k75) / När man kan umgås på lika villkor med yngre 
arbetskamrater och bekanta (m65) / När man är på nöjen med yngre 
och de behandlar en som en jämlike (m75)/ När jag sällskapar med 
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mina barnbarn och deras kompisar (k75) / När jag får vara med yngre 
bekanta och ha trevligt (k65) / I umgänge med yngre åldersgrupper 
(m65) 
  

Ett underliggande antagande om att man i normalfallet inte umgås som 
jämbördiga med yngre människor skymtas i två av beskrivningarna. 
Ålderspositionen “särskilt ung” aktualiserades när svarspersonerna känner 
sig inkluderade av yngre personer. Vissa av situationsbeskrivningarna var 
riktade mot prestation i jämförelse med yngre människor där svarpersonerna 
då känner sig bättre än yngre människor: 
 

När jag upptäcker att jag har bättre minne än 20-25-åringar (m65) / 
När man ser att man orkar mer än de unga (k65) / När dom som är 
20-år yngre inte orkar hänga med i arbete och fysisk aktivitet (m65) / 
När jag vinner i bordtennis över de unga (m65) / Då jag kan känna 
mig jämbördig med 35-50-åringar vid badmintonspel (m65)  
 

Det förekom också sympati med yngre människor i termer av: När man ser 
hur svårt många unga har det (m75). Jag tolkar det som om svarspersonen 
själv ansåg sig vara privilegierad och därför i sådana situationer associerar 
till ålderspositionen “särskilt ung”. Det fanns också situationsbeskrivningar 
som var upptagna med människor i samma ålder som respondenten själv. 
Situationsbeskrivningarna kan samtliga associeras med människor i samma 
generation men riktningen på beskrivningarna pekade åt minst tre olika håll. 
Det ena handlade om att vara pensionär och inte riktigt känna sig hemma i 
de sammanhang där man förväntas att vara pensionär:  
 

Trivs inte vid möten speciellt avsedd för pensionär (m75) / Bland alla 
”gamla” pensionärer (m65) / I en grupp pensionärer även om de är i 
min ålder (k75) / Som nybliven pensionär (m65) / I pensionärskretsar! 
(k65) 
 

Det andra förhållningssättet handlade om uttalade jämförelser med 
människor i samma ålder där svarspersonen poängterar att denne känner sig 
“särskilt ung” vid en jämförelse:  
 

Jämfört med andra i min ålder (m75) / När jag ser människor i 
samma ålder och yngre som inte orkar med vardagen (k75) / När man 
jämför sig med vissa andra jämnåriga (k65)  
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De jämförande situationsbeskrivningarna berörde också hälsa och rörlighet 
med en uttalad funktionsorientering:  
 

I umgänge med jämnåriga som har svårigheter med hälsa och 
bristande livserfarenheter (k65) / Då jag ser jämnåriga som har svårt 
att röra sig (k75) / I jämförelse med många andra i samma ålder är 
jag otroligt frisk och rörlig (k65) / Bland äldre människor för jag är 
ännu rätt rörlig (k75)  

 
Det tredje identifierade vanliga sättet att förhålla sig till jämnåriga i de 
situationsbeskrivningar som aktualiserade ålderspositionen “särskilt ung”, 
var det som handlade om att umgås med och att möta jämnåriga utan 
åldersrelaterade jämförelser. Outtalade jämförelser genom det faktum att 
respondenten anger umgänge med sina jämnåriga som situation då hon eller 
han känner sig “särskilt ung”, men lika troligt är att det är själva 
gemenskapen med jämnåriga som avses här:  
 

Ja, tillsammans med andra pensionärer (k65) / Vara med i 
pensionärsföreningen (k65) / Ibland när jag möter jämngamla på 
dansgolvet (m75) / I pensionärskören (k75) / I umgänge med andra 
pensionärer (m65) 

 
En tendens bland flertalet situationsbeskrivningar var här upptagenheten 
kring äldre människor och betoning av ålder som ett relativt begrepp. Det 
innebar att svarspersonen kände sig unga i jämförelse med eller i relation till 
äldre personer. Angivelser av kronologisk ålder förstärker mitt intryck av att 
svarspersonerna vill poängtera att ålder för dem framstår relativt. Äldre 
människor fick i sammanhanget svarspersoner att känna sig unga:  
 

Då jag träffar äldre människor (m65) / Om jag är yngst bland mycket 
gamla (k65) / I umgänge med äldre (m65) / Tillsammans med 90 och 
100-åringar (k65) 

 
Situationer som beskrev ”mamma – barn” relation förekom också. Det 
faktum att man alltid är någons barn och har en livslång relation blev då 
synliggjort. Ålderspositionen ung relaterades i några beskrivningar till 
situationer där kärlek ställdes i fokus: När jag umgås med människor jag 
älskar och känslorna besvaras (k65). Det handlade också om situationer 
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inbegripande bekräftelse: När min vän säger att jag är vacker (k75). Samt 
andras handlingar, egenskaper och sätt att interagera med svarspersonerna:  
 

När jag träffar någon vacker kvinna (m75) / När jag får ett glatt 
ögonkast av en ung dam (m65) / När min man kramar mig! (k65) / 
När det glittrar i min mans ögon (k75) 

 
Det fanns situationsbeskrivningar riktade mot komplimanger och sådant 
andra människor säger om svarspersonen ifråga som får dem att känna sig 
“särskilt unga”. Andras omdömen blev del i att ålderspositionen ung 
aktualiserades för svarspersonen. Det handlade om uppmuntrande 
uttalanden, andras jämförelser, komplimanger och uppfattande av andra 
människors attityder. Ifrågasättanden av den kronologiska och sociala åldern 
var också i blickpunkten i några fall. En situationsbeskrivning lyder: När 
någon säger, men hur kan du vara pensionär som ser så fräsch ut? (m65) 
Med ifrågasättandet får vi veta att svarspersonen får möta och hanterar 
normer där pensionärer endast i undantagsfall ser fräscha ut. 

I situationsbeskrivningen: Folk tycker att jag ser ung ut, högst 50 säger 
de (k65), ifrågasätts svarspersonens kronologiska ålder. Genom att det 
föreslås en lägre kronologisk ålder än kvinnans faktiska ålder, så associerar 
hon till ålderspositionen ung i den aktuella situationen. När kläder, frisyr 
eller allmänt utseende beröms och uppskattas av omgivningen relaterade 
många av svarspersonerna till ålderspositionen “särskilt ung”. Egna 
sinnesstämningar i termer av glad och positiv är också förekommande. 
Speciella medmänniskor och vänner fanns omnämnda som betydelsefulla i 
situationsbeskrivningarna då ålderspositionen “särskilt ung” aktualiserades. 
Tillsammans med vänner kände sig flera svarspersoner “särskilt unga”: 
 

När jag är ute på promenad med mina vänner (k75) / I goda vänners 
lag (k75) / Vid samtal med vänner… (m75) / När jag spelar spel med 
mina vänner – vill fortfarande vinna (k65) / God mat i glada vänners 
lag (k75) 

 
Övriga situationsbeskrivningar med uppmärksamhet riktad mot 
medmänniskor handlade dels allmänt om medmänniskor, men också 
specifikt om asylsökande, homofober, handikappade, rasister, positiva 
människor eller trevliga människor. De är omnämnda som kategorier av 
människor vilka framkallade associationer till ålderspositionen ung hos 
svarspersonerna:  
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Då man ser rollator- och rullstolsbundna8 människor (m65) / 
Tillsammans med många asylsökande (m75) / Möte med glada och 
trevliga människor (k75) / Tillsammans med inskränkt folk typ rasister 
och homofober (k65) 

 
Min tolkning är att de inskränkta rasisterna och homofoberna i 
beskrivningen ovan tillskrivs ålderspositionen ”särskilt gammal” varpå 
svarspersonen som själv inte sympatiserar, därför känner sig “särskilt ung” i 
detta sällskap. Ålder blir då till en partiell och kontextuell markör för socialt 
avståndstagande. Partiell på så sätt att det blir delvis förståeligt endast i en 
mycket begränsad kontext där svarspersonen inte relaterar inskränkthet med 
yngre personer. Min tolkning bygger alltså på att ålderspositionen “särskilt 
ung” är friare ifrån inskränkthet än ålderspositionen “särskilt gammal” 
utifrån hur svarspersonen beskriver situationen ovan. 
 

Tidpunkter och ålderspositioner 

Tidsangivelser av typen speciella tidpunkter i livet var ett exempel på 
situationsbeskrivning som gav insikt i när ålderspositionerna “särskilt 
gammal” och “särskilt ung” aktualiserades. Situationer där speciella 
tidpunkter var i huvudsakligt fokus är dock ett till omfattningen sett, litet 
tema om totalt tio beskrivningar, i fråga om ålderspositionen “särskilt 
gammal”. Då det handlar om tid på året så är bara vintern förekommande 
som den årstid man känner sig “särskilt gammal”. Det bistra vädret med kyla 
och vind omnämns också. När det handlar om tidpunkter på dygnet så 
förekommer på morgonen såväl som på kvällen, med motiveringen att man 
ogillar sena sammankomster och att man tidigt om morgonen känner sig 
trött och har ont i kroppen (m65). Döden skymtar som en bortre tidsgräns i 
en situationsbeskrivning där respondenten vill hinna städa bort innan döden 
inträffar.  

Det förekommer endast en explicit tidsinriktad situationsbeskrivning för 
ålderspositionen “särskilt ung”, nämligen: Tidigt på morgonen om det är en 
vacker morgon (m75). 

                                                
 
 
8 I perspektivet av att rullstol är ett hjälpmedel och inget fängelse så är ”rullstolsburen” ett 
uttryck att föredra (jfr Mossberg-Sand 2000). 
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Var erfars ålderspositioner? 
 

I analysen av situationsbeskrivningarna har jag även ställt mig frågan var 
ålderspositionerna “särskilt ung” respektive “särskilt gammal” erfars av 
svarspersonerna. Jag ville veta mer om vad det var för miljöer och sociala 
sammanhang som lyftes fram i situationsbeskrivningarna. 
 
Sammanhang där ålderspositionen “särskilt gammal” erfars 

Bland situationsbeskrivningarna återfanns både abstrakta arenor och mer 
konkreta miljöbeskrivningar. Situationer där svarspersonerna var 
konsumenter eller befinner sig i miljöer där konsumtion kan förväntas, 
förekom som konkret miljöbeskrivning:  
 

…ibland i vissa klädbutiker (k65) / På affärer, resor (k75) / …hos 
hårfrisörskan… (k65) / Ja på krogen (m65) / Hotellbesök, barer (m75) 
/ Rockkonsert och nattklubb… (m65) / I klädbutiken och ibland i 
hälsovården (k75) 

 
Till antalet var de rumsligt beskrivande situationerna relativt få. Det finns 
ändå de som har sin uppmärksamhet riktad mot miljön och hur man själv 
smälter in. Exempelvis uppgav en informant att hon känner sig “särskilt 
gammal”: Ibland om jag är ensam på fester och liknande, passar inte in i 
miljön?! (k75). Ensamheten är då lika synlig som festmiljön som 
respondenten beskriver. Att betrakta sin egen uppenbarelse i spegel eller på 
foto är några av svarspersonernas uppmärksamhet riktad mot då de relaterar 
situationer då känner sig “särskilt gamla”:  
 

…spegeln ljuger inte! (k65)  / I spegeln när jag provar kläder – dåligt 
humör ( k75) / På foto (m65) / Då jag ser i spegeln (k65) 

 
I relation till ny teknik, mobiltelefoner och internet förekom det att 
ålderspositionen ”särskilt gammal” aktualiseras för flera svarspersoner. En 
kvinna exemplifierar: Internet och dator gick mig förbi (k75). Samma kvinna 
exemplifierar ålderspositionen ung med att hon: Följer med i allt som händer 
runt om kring mig (k75). Främlingskap inför teknik framstod vanligt att 
associera till ålderspositionen “särskilt gammal” och i de fall teknik nämndes 
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i relation till ålderspositionen ung så handlade det om stolthet över att man 
har tillägnat sig tekniken. 

Det fanns inslag av upplevd exkludering som blir synlig tillsammans med 
ålderspositionen “särskilt gammal”. Man beskriver då en miljö som man inte 
känner sig bekväm i eller som upplevs svårhanterlig. Mer abstrakta arenor 
lyftes också fram vilka framstod vara av betydelse då ålderspositionen 
“särskilt gammal” aktualiseras så som: i arbetslivet, inom politiken, i 
myndighetssammanhang eller i föreningslivet. De är samtliga svepande 
benämningar på komplexa samhällsarenor med många verksamhetsområden. 
Anledningen till att benämna konkreta verksamheter svepande kan ha att 
göra med att man i samband med ålderspositionen “särskilt gammal” känner 
sig distanserad eller förhåller sig avvaktande inför sammanhanget. Men det 
är också arenor och verksamheter som potentiellt sett regleras åtminstone 
delvis med hänvisning till kronologisk ålder i form av gränser och 
kategoriseringar.   
 
Sammanhang där ålderspositionen “särskilt ung” erfars 

Det finns inga explicita miljöbeskrivningar bland situationsbeskrivningarna 
som relaterade till ålderspositionen ung. De rumsliga beskrivningarna och de 
arenor som omnämndes kom med ”på köpet” vid aktiviteter eller i 
beskrivningar av relationer. Miljöer avsedda för speciella intressen 
förekommer ofta, så som: på badmintonbanan, i bärskogen, på golfbanan, 
på dansgolvet, i naturen eller i motionsspåret. Det är miljöer som associeras 
med ålderspositionen “särskilt ung” när de representerar sådana sociala och 
rumsliga arenor som svarspersonerna vill och klarar av att göra till sina, där 
de känner sig delaktiga. Såväl skogen som naturmiljö i bredare bemärkelse 
och sportarenor förekommer även i relation till ålderspositionen “särskilt 
gammal”.  

Det finns svarspersoner som beskrev att de känner sig “särskilt unga” i 
situationer som innebär vistelse i miljöer där äldre eller sjuka människor 
finns och bor. Man jämförde sig då med och särskiljer sig själv ifrån de sjuka 
och gamla människorna och tillskrev sig själv ålderspositionen ung i 
förhållande till dem: 

 
Besöker åldringshem (k65) / …vid besök hos åldringar och sjuka 
(m65) / Vid besök på sjukhemmet (k65) / Då jag besöker patienter på 
långvården (k75) 
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Många olika rumsliga sammanhang skymtade i situationsbeskrivningarna 
som kunde relateras till situationer där man känner sig “särskilt ung”. Det 
kunde också vara speciella situationer vilka handlade om, när man hör viss 
musik eller när man får en konjak. Även sociala sammankomster och 
speciella, traditionellt sett festliga tillfällen kunde omnämnas här så som: 
högtidsdagar, bröllop, fester och alla situationer som ger en ”kick”. 
Ålderspositionen ”särskilt ung” kunde i vissa fall som ovan bli aktualiserad 
genom delaktighet i traditionellt festliga och glada sammanhang. Det 
verkade då som om att omgivande sammanhang var del i att möjliggöra 
ålderspositionen för svarspersonerna. Paradoxalt nog förekom även mer 
dystra och ödesmättade sammanhang. Begravning är ett exempel på en 
situation då en svarsperson beskrev att denne känner sig “särskilt ung”. 
Personen ifråga tog då möjligen fasta på att de människor som ofta besöker 
begravningar är gamla? Eller kanske gränsen mellan liv och död kan bli så 
påtaglig vid en begravning att svarspersonen därför tillskriver sig själv 
positionen ”särskilt ung” ung vid blotta tanken på att vara i livet? Detta är 
förstås spekulativa resonemang grundat i möjliga tolkningsmöjligheter över 
vad det är som möjliggör ålderspositionen ”särskilt ung” för svarspersonerna 
i materialet.  

 
 

Hur erfars ålderspositioner? 
 

Om man ställer frågan om hur ålderspositioner erfars, då är ett möjligt svar: 
Genom reflektion över möjligheter och begränsningar såväl som inkludering 
respektive exkludering. Ett annat möjligt svar är: Värdering av hälsa och 
kroppslig funktionsförmåga. Ett tredje möjligt svar är: Att ålder användas för 
att framställa och förstå sig själv som en erfaren och nyanserad människa. 
Jag avser nu att sammanfatta vad analysen utifrån de aktuella 
typsituationerna visade och även föra en diskussion kring resultaten och hur 
de kan relateras till kropp, normer och språk. 
 
Vad visar typsituationerna? 

Om man bara ser till vilka olika typer av situationer som beskrivs och ger 
innehåll till respektive åldersposition så finns det många likheter mellan de 
båda ålderspositionerna. Aktiviteter och interaktion med andra människor är 
framträdande och förekommande för båda ålderspositionerna. De görande 
och interaktiva aspekterna av ålderspositionerna aktualiseras ofta i 
situationsbeskrivningarna. Indelningen i typsituationer menar jag hjälper oss 
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att få syn på det. Tillfredsställande aktivitet och social interaktion är 
avgörande då ålderspositionen ung erfars av svarpersonerna. Typsituationer 
som innebär eget görande och interaktion med andra är vanliga att associera 
även med ålderspositionen “särskilt gammal” men då är aktiviteten och 
relationen oftast grund för frustration, åtminstone är de inte uttryckligen 
tillfredsställande.  

Den orsaksförklarande typsituationen visar på ett mönster för de båda 
frågorna avseende hur ålderspositionerna laddas med innebörder. Humör, 
hälsa och sjukdom är återkommande som centrala orsaker och aspekter av 
ålderspositioneringen, där det goda humöret och den goda hälsan konsekvent 
associeras med ”särskilt ung”. Bristande hälsa och/eller funktionsförmåga 
samt dåligt humör associerades med “särskilt gammal”. Ålderspositionen 
”särskilt ung” kan i perspektivet av denna orsaksförklarande typsituation 
sammanfattas i frihet från problem och tillgång till resurser nog att prestera 
det man vill. Ålderspositionen ”särskilt gammal” kan på motsvarande sätt 
sammanfattas i poängterande av problem och utpekande av bristande 
resurser där gärna kroppen lyftes fram som problematisk. Kroppens 
funktionalitet och hälsostatus pekades ut som meningsfull att relatera till i 
situationer där ålder fick mening för människor tillfrågade som äldre 
människor. 

Typsituationen rumsliga och sociala sammanhang ger oss en inblick i att 
det finns dimensioner av upplevd social exkludering vilken associeras med 
ålderspositionen ”särskilt gammal”. Det kan då handla om att känna sig 
främmande inför ny teknik eller att man har uppmärksammat hur man tror 
att andra räknar bort en på grund av ålder i olika sammanhang. Motsvarande 
upplevelser av social gemenskap och lyckosamt erövrande av rumsliga och 
sociala sammanhang tenderar att associeras med ålderspositionen ”särskilt 
ung”. En tydlig tendens när det gäller beskrivningar av sociala sammanhang 
och rumsliga sammanhang var att ålderspositionen ”särskilt gammal” 
associeras med svårigheter och med upplevelser av exkludering. 
Motsvarande typsituation för ålderspositionen ”särskilt ung” innebar mer 
känsloneutralt beskrivande eller poängterande av upplevd inkludering och 
samhörighet.  

Sammantaget ger typsituationerna intrycket av att ålderspositionen 
”särskilt gammal” framstår som problematisk och svår för svarspersonerna 
på flera sätt. Den associeras med socialt utanförskap, ohälsa, misslyckande 
och noteringar om avtagande fysiska förmågor. Ålderspositionen “särskilt 
ung” associeras i situationsbeskrivningarna med gemenskap, det som är 
roligt och det man känner sig nöjd med i livet. När man ser till typen av 
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situation framstår det som om ålderspositionerna erfars i liknande typer av 
situationer samtidigt som de är innehållsligt laddade på skilda sätt.  
 
Reflektioner över möjligheter och begränsningar 

Det finns situationsbeskrivningar som är upptagna av möjligheter och 
begränsningar i vardagen. Situationsbeskrivningarna rymmer reflektioner 
över prestation och frustration. De möjlighetsbetonande reflektionerna 
återfinns i situationsbeskrivningar kring att känna sig “särskilt ung”. Man 
betonar då att man klarar av saker man vill klara av. Goda prestationer 
associeras med ålderspositionen ung. I beskrivningar av situationer då man 
känner sig “särskilt gammal” handlar det däremot ofta om att inte ha nog 
med ork i förhållande till vad man vill eller måste uträtta i sitt dagliga liv. 
Frustration kring att inte klara av saker man skulle vilja associeras med 
ålderspositionen ”särskilt gammal”.  

De reflekterande beskrivningarna hjälper oss att få syn på hur 
ålderspositionerna framstår emotionellt laddade i olika riktningar. 
Nyfikenhet, frihet att göra vad man vill, skaparglädje och framtidsdrömmar 
associeras med ålderspositionen “särskilt ung” utifrån 
situationsbeskrivningarna. Sinnesstämningar och företeelser som glad, 
sprallig, påhittig, positiv i sinnet och humor kan härledas till 
ålderspositionen “särskilt ung”. Beskrivningar som har med svarspersoners 
humör att göra och som är inriktade på att beskriva situationer då man 
känner sig “särskilt gammal” finns också. Fast då handlar det om dåligt 
humör och när humöret inte är det bästa. När det känns bra då ligger 
ålderspositionen ung nära till hands och när det känns motigt och 
problematiskt då används ålderspositionen gammal av många av 
svarspersonerna i situationsbeskrivningarna. 

Prestationsinriktade reflektioner över vad man klarar av, kan tydligt 
förknippas med att relatera till ålderspositionen “särskilt ung”. 
Frustrationsinriktade beskrivningar associeras genomgående med att hantera 
ålderspositionen “särskilt gammal”. Att reflektera över sina egna och andras 
förmågor och oförmågor är vanligt i relation till båda ålderspositionerna. Det 
förekommer även allmänt reflekterande som handlar om iakttagelser, 
noteringar och jämförelser med tidigare i livet eller i förhållande till andra 
människors förutsättningar både när det gäller “särskilt gammal” och 
“särskilt ung”.  

Några situationsbeskrivningar som handlar om när man känner sig 
“särskilt ung” är riktade mot att göra åldersrelaterat motstånd. Det finns de 
som uppger att de alltid känner sig unga, ibland med referens till viss 
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kronologisk ålder så som 12 år eller 20 år. Dessa situationsbeskrivningar 
menar jag visar på att det finns ett motstånd till att ange situation då 
svarspersonen känner sig “särskilt ung”, de känner sig “särskilt unga” hela 
tiden eller för det mesta eller alltid. Det finns också några 
situationsbeskrivningar som ger antydningar om upplevd åldersskillnad 
mellan kropp och sinne: själen är ung men kroppen åldras (k75) samt jag är 
ung där inne (k75).  Att veta att man är gammal och eventuellt ser gammal 
ut, men att känna sig ung innebär inte per automatik förnekande eller 
förringande förhållningssätt till ålder. Det innebär däremot som jag tolkar det 
att man är beredd att förhålla sig till ålder på olika sätt och man har upptäckt 
ett behov av att uttrycka skillnaden mellan hur något ter sig vid första 
anblicken och hur man själv förhåller sig till fenomenet.   

 
Värdeladdade ålderspositioner 

Den inledande analysen av situationsbeskrivningar visar att typen av 
situationer då ålder får mening i termer av “särskilt gammal” respektive 
“särskilt ung” är liknande oavsett om man känner sig ung, gammal eller både 
och. Aktiviteter och interaktion med andra människor vid sidan av specifika 
sammanhang eller explicita orsaker täcker in typerna av situationer väl. Det 
som framkommer i de beskrivna situationerna när de jämförs, är att de skilda 
ålderspositionerna i de fall där de inte är neutralt beskrivande relateras till 
värderande omdömen med skilda laddningar. Positionen ”särskilt gammal” 
associeras med svårigheter, problem och tillkortakommanden. Positionen 
“särskilt ung” förknippas med lyckosamma och för svarspersonen mer 
framgångsrika situationer. Det finns inget exempel bland 
situationsbeskrivningarna som uttryckligen lyfter fram något positivt 
värderande kring att känna sig “särskilt gammal”. Att känna sig ung innebär 
situationer då delaktighet, goda prestationer, givande relationer och eget 
engagemang lyfts fram. Att känna sig gammal, framstår i de värdeladdade 
fallen frustrerande och ett utslag för att man inte klarar saker så som man 
skulle vilja eller att man inkluderas i sammanhang som man skulle vilja. I 
situationsbeskrivningarna då det handlar om sådant man klarar av och trivs 
med, då man förverkligar sig själv och ofta äger initiativet känner man sig 
ung.  

Varför associeras lyckade situationer med att känna sig “särskilt ung” och 
varför förknippas svåra situationer med att känna sig “särskilt gammal”? Om 
frågorna hade ställts i andra åldersgrupper är jag inte lika övertygad om att 
de värderande associationerna hade framkommit så polariserande som de nu 
gjorde då 65- och 75-åringar besvarade frågorna. Om man tillfrågar 
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femåringar, femtonåringar, tjugofemåringar, trettiofemåringar etc. om i vilka 
situationer de känner sig “särskilt gamla” respektive “särskilt unga” så inser 
vi att sannolikt så kommer svaren att ge oss information om hur aktuellt 
ålder är och på vilka sätt det tar plats och erfars i det levda livet i just den 
åldern. Det framkommer en konsensusinriktad värdeskala avseende 
positionerna ung respektive gammal i analysen av situationsbeskrivningarna. 
Att känna sig gammal eller “särskilt gammal” så som frågan var ställd, 
framstår negativt och begränsande för svarspersonerna. Att känna sig ung 
eller “särskilt ung” framstår positivt och eftersträvansvärt.  

Situationsbeskrivningarna ger oss inblick i vad som associeras till att 
känna sig gammal respektive ung. Att känna sig ”särskilt gammal” handlar 
ofta om att hantera en situation där man blir frustrerad, där man känner att 
man inte räcker till, där man inte orkar det man vill orka samt där man inte 
känner sig delaktig eller förstådd. Att känna sig “särskilt ung” associeras 
med att man hanterar situationer som man klarar av, som man känner sig 
nöjd med och situationer där man känner sig delaktig och framgångsrik. 
Situationer av med- och motgång relateras till ålder på ett sätt som vittnar 
om att det finns värderande föreställningar om vad olika ålderspositioner 
innebär.  

 
 

Summerande reflektioner 
 

Situationsbeskrivningarna ger oss framförallt en överblick och en ytlig 
inblick i, vad åldersförhandlande situationer kan innebära för den som är 
tillfrågad som äldre människa. Kroppen lyfts fram både som möjliggörare 
och orsak till varför en särskild åldersposition aktualiseras i 
situationsbeskrivningarna. Upplevelser kring och användning av ålder som 
normerande tillskrivningar av egen och andras kroppar, beteende och 
värderingar förekommer också. Det åldersförhandlande språket tenderar att 
vara värderande och kategoriserande utifrån hur man själv erfar positionen 
som möjlig eller ej i den beskrivna situationen. Ålder kan relateras till och 
användas för att beskriva erfarenheter av såväl social gemenskap som för att 
markera sociala avstånd och eget avståndstagande.  

Det är i situationer då man själv och/eller omgivningen uppmärksammar 
och bekräftar kroppen som åldersförhandlingar i termer av “särskilt ung” och 
“särskilt gammal” ofta erfars. Fysiska prestationer och ansträngningar, i 
relation till andra personer och omgivande miljöer. Den starka och 
funktionella kroppen blir synliggjord då ålderspositionen “särskilt ung” 
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erfars. Kroppen aktualiseras även då ålderspositionen “särskilt gammal” 
erfars, men hellre i termer av hälsoproblem och missnöje över bristande 
prestationer som orsak till varför man känner sig “särskilt gammal”. 
Utseende är en aspekt av kroppen som aktualiserar de åldersrelaterade 
normer vi tillskrivs och själva tillskriver våra kroppar. Att bli sjuk i unga år 
kan exempelvis innebära att ålderspositionen “särskilt gammal” aktualiseras 
tidigt i livet. I relation till sådant man inte tycker sig klara av eller inte 
känner sig bekant med som exempelvis ny teknik aktualiseras också ålder 
och ålderspositionen “särskilt gammal”.  

Även språket har betydelse för hur vi kan åldersförhandla och i 
förlängningen verbalisera hur vi tillskriver ålder mening. Om sjukdom, 
frustration och bristande förmågor systematiskt och språkligt grundläggande 
associeras med ålderspositionen “särskilt gammal” är det lättare att förstå 
den problemorientering som är närvarande respektive frånvarande i 
situationsbeskrivningarna.  
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Kapitel 5 
Erfarenheter av ett dansprojekt  

för äldre 
 
 
I analytiskt fokus för detta kapitel är intervjupersonernas erfarenheter av och 
föreställningar om ålder, åldrande och äldre människor i relation till sin 
medverkan i dansprojektet. Dansprojektet aktualiserade ålder på många sätt 
och var den åldersförhandlande situation som under intervjuerna 
diskuterades. Inledningsvis gör jag en tematisk framställning av drivkrafter 
intervjupersonerna framhöll i förståelsen av varför de ville delta i 
dansprojektet. Dessa drivkrafter hjälper oss att inledningsvis få syn på 
förutsättningarna för den åldersförhandlande situationen som dansprojektet 
kom att utgöra för intervjupersonerna.  

 
 

Drivkrafter att vilja vara med  
 

En av deltagarna beskriver dansprojektet som ett speciellt utsnitt i livet, en 
chans man bara får en gång. Auditiontillfället gav deltagarna intrycket av att 
det var hård konkurrens om platserna, särskilt bland kvinnorna då antalet 
sökande män var märkbart färre än antalet sökande kvinnor.  

Under intervjuerna framkom tre huvudsakliga ingångar till deltagande i 
dansprojektet bland amatördansarna. Det handlade om att bejaka och 
fördjupa sitt 1) specifika kulturintresse genom möjligheten att vara med och 
skapa något kreativt. För några lockade det mest att få utlopp för sitt 2) 
rörelsebehov. Dessutom förekom en mer allmänt formulerad vilja att 
sysselsätta sig med en 3) meningsfull aktivitet.  

 
Specifikt kulturintresse 

Samtliga intervjupersoner var kulturellt intresserade. Tillfället att få inblick i 
den specifika konstnärliga ledarens skapande lockade några deltagare. Det 
handlade för någon annan om att ta tillvara tillfället att själv få dansa och 
testa att stå på scen. Det kunde också handla om ett allmänt intresse för dans 
som konstform. Den konstnärliga skapandeprocessen finner en av 
intervjupersonerna spännande att få följa på så nära håll som han fick genom 
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deltagandet i dansprojektet. Han poängterar att medverkan för hans del 
fokuserades mycket kring konstnärskapets villkor och delaktighet i 
skapandeprocessen. Att försöka förstå de olika delmomenten i ett görande 
perspektiv var för honom tilltalande och nytt: 
 

…här fick jag en möjlighet att tangera den konstnärliga processen 
från idé till det konstnärliga verket, hur det kom fram. För jag är 
också intresserad av de olika delmomenten till exempel en audition, 
hur det gick till? Varför det var så stort intresse för den här audition, 
här i Stockholm? Folk var vilda att få vara med… (M2:1) 

 
Kulturintresse och möjligheten till att aktivt utöva det inom ramen för 
dansprojektet var en gemensam nämnare till varför flera av 
intervjupersonerna valde att söka sig till och tacka ja till att delta i 
dansprojektet. Det var ett dansprojekt som vände sig till äldre människor och 
mannen i utdraget ovan frågade sig varför intresset var så stort samtidigt som 
han konstaterar att de äldre människor som sökte var som vilda att få vara 
med. Det kan indikera att kulturintresset är stort bland äldre människor och 
att projektdeltagandet framstod som en attraktiv och kanske ovanlig 
möjlighet många gärna ville ta del av.  
 
Rörelsebehov 

Att bejaka sitt rörelsebehov stod också i fokus då intervjupersonerna 
berättade om varför de valde att delta i dansprojektet. En deltagare berättade 
att gympa hade kommit att bli mycket viktigt för henne då hon gått i 
pension. Tidigare i livet hade hon dock inte ägnat sig åt det. Hon känner sig 
duktig när hon gympar men hon har tidvis varit tvungen att minska ner på 
träningen då det annars riskerade att bli för mycket. Dansprojektet menade 
kvinnan låg i linje med hennes behov av rörelse och tanke i kombination. 

Kvinnan i utdraget nedan berättade under intervjun om hur hon under 
hela livet har varit aktiv i idrottsliga sammanhang. Det var och har alltid 
varit en nödvändig del av hennes liv att få röra på sig mycket och ofta. Hon 
menade att hon har ett ovanligt stort rörelsebehov och därför blev hon genast 
intresserad av att delta i dansprojektet då hon såg annonsen om audition:  

 
 M – Jag skulle inledningsvis vilja höra hur du tänker kring ditt eget 
deltagande i dansprojektet, hur kom det sig från allra första början att 
du var intresserad av att delta? 
 



 
 
 

92 

 Jag har alltid velat dansa, men har aldrig vetat hur jag ska liksom 
komma i kontakt med dansen. Så såg jag den där annonsen en 
lördagsmorgon klockan halvtio. Jag dök på telefonen. [gemensamt 
skratt] Ja så att det är någonting som jag har, jag har ett väldigt stort 
rörelsebehov. Sedan får det vara sport, gymnastik eller idrott eller 
bara röra på mig över huvud taget. (K1:1) 

 
Trots att det vid tidpunkten för intervjuerna, var över ett år sedan projektet 
pågick, återgav några av intervjupersonerna detaljerade beskrivningar av hur 
de först kom i kontakt med projektet. Det förekom berättelser om hur tips 
från bekanta gjorde att deltagandet kunde bli verklighet. Nedrivna 
auditionlappar, trasiga träningskläder, speciella entréstrategier för att dra 
uppmärksamhet till sig och spänningen kring om man skulle komma med 
eller ej utgjorde detaljer i beskrivningarna. Beskrivningarna kring första 
kontakten med dansprojektet gav intrycket av att de flesta av deltagarna jag 
samtalade med, blev upprymda över möjligheten deltagandet innebar för 
dem. Dansprojektet tycktes i detta fall utgöra ett ovanligt sammanhang 
eftersom det inte vanligtvis inkluderar äldre som aktiva medskapare. 
Kvinnan i utdraget ovan säger exempelvis att hon aldrig har vetat hur hon 
ska få kontakt med dansen och mannen poängterade att det var hård och vild 
konkurrens om platserna. Mitt sammantagna intryck av 
”kontaktanekdoterna” med dansprojektet var att det för intervjupersonerna 
framstod ovanligt men roligt och efterlängtat att dansa under de rådande 
förutsättningarna.  

 
Meningsfull sysselsättning 
 
En av intervjupersonerna betonade att dansprojektet framförallt verkade vara 
seriöst. Det framstod därför intressant och viktigt för henne som 
sysselsättning. Terapisysselsättning nämnde hon i kontrast till dansprojektet: 

 
M – Hur kom det sig att du blev intresserad från början och ville vara 
med?  
 
Ja men nu när man är pensionär så vill man, för mig är det väldigt 
viktigt att fylla dagarna med någonting som är på riktigt. Jag vill inte 
ha någon terapisysselsättning, utan det ska vara någonting som är på 
riktigt. Och därför så började jag med gympa och tyckte det var så 
roligt. Jag blev ju nästan manisk, i början så gick jag fyra, fem gånger 
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i veckan. Nu går jag bara fyra gånger så jag har skurit ner det. Och 
det var ju där som de delade ut sådana här lappar om dansprojektet. 
Det bara låg där, så det var vår gympaledare som sa att här har det 
kommit något som ska delas ut bland äldre motionärer. Jag tog en 
sådan där lapp och så ringde jag till en väninna och frågade om vi 
ska gå dit för det var ju en riktig audition. […] Men det var ju roligt, 
för det kändes som någonting som var roligt och viktigt att vara med 
på, det var inte någon terapi. Utan det var väldigt intressant som 
projekt betraktat. Så jag blev jätteglad. Och det är så roligt att du är 
här också att det blir liksom lite ringar på vattnet. (K4:1) 

 
För några intervjupersoner handlade det om en med åldern medvetet 
förändrad livsstrategi. Ett skäl till att vilja vara med i projektet handlade om 
att se och våga ta chanser, som man inte sett eller vågade ta tidigare i livet. 
En intervjuperson menade att insikten att livet är ändligt har kommit att bli 
alltmer konkret med stigande ålder. Hon vet att det bara går åt ett håll nu, 
(döden) och att kroppen bara blir sämre. Så tillade hon med ett skratt; ”att då 
gäller det att våga göra saker innan det är för sent”.  Att medvetet säga ”ja” 
till livet och att se möjligheter istället för begränsningar, det var med den 
utgångspunkten som flera av amatördansarna tog sig an utmaningen att delta 
i dansprojektet, framhöll kvinnan. 

Det framkom att förväntningar om ekonomisk ersättning för medverkan i 
dansprojektet hade funnits hos några inom projektgruppen. Kanske mest 
symboliskt som för att markera att det var viktigt, det de ägnade sig åt. Hur 
kom det sig att inte någon ersättning utgick till amatördansarna, om de nu 
var så viktiga för projektet, frågade sig en man. Tänkte man att pensionärer 
är billiga och därför att de ändå har sin pension eller att de inte behöver 
någon ersättning? Det var ett ifrågasättande som hade förts fram av andra 
deltagare och diskuterats informellt i grupp någon gång under tiden projektet 
pågick. Förklaringen till det kan enligt en intervjuperson som förde det på 
tal, ligga i branschen i sig. Dans kanske inte är det mest välbetalda 
sysselsättningen? Motsvarande projekt finns det yrkesaktiva som skulle vara 
beredda att betala pengar för att få vara med i understryker en 
intervjuperson. Kultursektorn som helhet tillhör inte den mest välbetalda 
eller anställningstrygga sektorn, ansåg samma intervjuperson. 
Intervjupersonen tyckte inte att det gjorde något, utan ville poängtera att det 
förekom sporadiska resonemang i de banorna inom projekt gruppen. 

Beroende på varför intervjupersonerna ville vara med i projektet, vilka 
förväntningar man hade, samt vilken kännedom om arbetsvillkoren inom 
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kulturbranschen man hade eller vilken betydelse man tillskrev ekonomisk 
ersättning, spelade roll för hur nöjd man kände sig med deltagandet så här i 
efterhand.  

 
 

Vilka var med? 
 

När intervjupersonerna talade om gruppen och de övriga deltagarna får vi 
veta mer om hur den åldersförhandlande situationen som dansprojektet kom 
att utgöra erfors av intervjupersonerna.  De bilder av åldrande och äldre 
människor som intervjupersonerna framhöll då de talade om dansprojektet 
ställdes gärna i kontrast mot en mer stereotyp bild av hur äldre människor 
uppfattas vara i allmänhet. Å ena sidan skymtade föreställningar om att äldre 
människor har begränsade intressen, har svårt med nya relationer och att 
kategorin äldre människor vanligtvis inte uppfattas som särskilt intressant. Å 
andra sidan framhöll flera av intervjupersonerna vilka synnerligen 
intressanta och färgstarka människor de fick träffa genom sitt deltagande i 
dansprojektet. Den stereotypa bilden av kategorin äldre menar jag påminner 
oss om hur ålderspositionen ”gammal” emotionellt laddades negativt i 
föregående kapitel.  
 
Alerta, färgstarka och välutbildade personer 
 
Mannen i utdraget nedan talade om amatördansarna som grupp i förhållande 
till hans bild av hur äldre människor är i allmänhet. Han sa även tidigare 
under intervjun att han gärna värjer sig för äldre människor och sammanhang 
likt PRO-möten där det förväntas att man är gammal. Det var normalt 
sammanhang som kändes obekväma för honom. Han säger också att han har 
haft svårt att finna äldre personer intressanta, men att det var lättare i detta 
sammanhang som dansprojektet utgjorde. När han ska beskriva gruppen som 
deltog i dansprojektet relaterar han till kronologisk ålder i förhållande till hur 
alerta och engagerade han upplevde dem:  

 
Jag menar inte, om man beskriver gruppen som en grupp som var 65 
plus, ja upp till 90 år så var det ju en ganska alert grupp. Det var ju 
inte dragspel och långvård precis. Tittade man på varje individ och 
pratade med dem så hade de ju väldiga intressen vid sidan av. 
Engagerade människor där några fortfarande hade en fot i yrkeslivet. 
(M2:1) 
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Att amatördansarna framstod som en speciell gruppering äldre människor, 
för mannen, är inte att ta miste på. Gruppen framstod speciell genom att det 
var människor som var engagerade, intressanta och alerta. Det är egenskaper 
som mannen vanligtvis inte tillskriver kategorin äldre människor. Bilden av 
kategorin äldre grundade han istället i de för honom stereotypa eller 
åtminstone mindre intressanta aktiviteterna; ”dragspel och långvård”. 
Bilderna som intervjupersonerna lyfte fram i det här sammanhanget, fångade 
i och för sig upp inte bara det alerta och engagerade utan även oro över 
svårigheter förknippat med egna sjukdomar och funktionsnedsättningar. 
Oron handlade då om att andras bedömningar av deras sjukdomar och 
funktionsnedsättningar skulle kunna hindra dem ifrån att fortsätta delta i 
projektet. 

Att deltagarna framstod för varandra som så individuellt olika framkom 
under intervjuerna. Heterogeniteten var påtaglig för dem alla avseende 
rörlighet, kroppsform, funktionsförmåga, humör, intresse och skolning etc. 
Det talades om ”starka personligheter”, ”färgstarka människor” och rent av 
”ett gäng individualister”. Det fastslogs av en man att det inte handlade om 
några dussinmänniskor som ingick i denna skara och att de inte heller kan 
betraktas vara en representativ grupp pensionärer. Vad jag förstod syftade 
han på att gruppen var mer fysiskt alert och rörlig vid sidan av att de också 
kunde betraktas som välutbildade vilka hade intressanta yrkesliv pågående 
eller bakom sig, än vad en samtida genomsnittspensionär har. Att betrakta 
yrkeserfarenhet som en förutsättning för att delta i dansprojektet kom både 
några män och kvinnor in på spontant under intervjuerna. En kvinna menar 
att hennes tidigare yrkesroll gav henne goda förutsättningar för att våga vara 
med i dansprojektet: 
 

Jag tror att över huvud taget de som sökte till den här auditionen, jag 
tror inte, för det tänkte jag också på, vilka är det som söker till, går på 
det här? Och jag tror inte att en som står på ett löpande band gör det. 
Det är inte något nedvärderande om den, definitivt inte, utan jag tror 
att det är, att man liksom måste ha erfarenhet av att styra och agera 
själv och våga det. (K4:1)  

 
Även uppfattningen att en krävande yrkeskarriär kan ha inskränkt 
möjligheter till aktiviteter tidigare i livet förekommer. Flera av de 
intervjuade männen gör liknande reflektioner. Möjligheten att ägna sig åt 
vad man vill utan hänsyn till karriär och yrkeskodex har efter pensionering 
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framträtt tydligare. Konsekvensanalyserna av vad man gör och inte gör, 
menar de, behöver inte vara lika omfattade som förut. De antyder alltså att 
deras sociala förhandlingsutrymme upplevs rymligare nu än tidigare i livet. 
En av männen resonerar i utdraget nedan om hur han tänkte kring sin 
medverkan i dansprojektet. Det han avser med personliga obehag handlade 
för honom om att övervinna scenrädsla och det faktum att han förväntades 
att använda och exponera sin kropp till offentlig beskådan på en nationell 
kulturscen: 

 
Det var så att jag var med och ställde upp även om det kan finnas 
personliga obehag, jag har ju slutat att arbeta så jag har ju inget 
annat än mitt eget rykte att sätta i pant, tidigare kanske jag fick tänka 
i andra banor. Men här var det ju enbart det personliga, vill jag eller 
vill jag inte? (M2:1) 

 
Sammantaget kan sägas att intervjupersonerna lyfte fram att de visserligen 
blev uttagna och medverkade i ett dansprojekt riktat till äldre, men att 
dansprojektet i sig utgjorde en unik chans och ovanlig inramning för 
samvaro bland jämnåriga. Det påtalades av några intervjupersoner att 
amatördansarna som grupp betraktat, inte var några genomsnittliga 
pensionärer. De var engagerade, alerta och intressanta på ett sätt som 
motsäger bilden av hur genomsnittspensionären är, och förstås även de mer 
stereotypa bilderna av äldre människor som sjuka och oförmögna. Detta går 
att diskutera ur flera perspektiv (se kap 3 för metodologiska överväganden) 
och intervjupersonerna som tog upp sådana aspekter informerade mig om att 
alla pensionärer inte är lika privilegierade som amatördansarna i 
dansprojektet. Mitt intresse var riktat mot den åldersförhandlande situationen 
som dansprojektet kom att utgöra och deltagarna hade en ovanlig erfarenhet 
genom sitt deltagande i dansprojektet som aktualiserade och använde ålder 
på så många sätt.  
 
Skadat närminne, dålig hörsel och allvarligare åkommor 
 
En kvinnlig deltagare menar att hörselproblem och samtal om det, var det 
enda som konkret påminde henne om att det faktiskt var äldre personer runt 
henne som deltog i dansprojektet. I övrigt menar hon att amatördansarna var 
som vilka som helst, alltså de var inte bara äldre, de var vilka som helst. 

En man nämner att det funnits tillfällen då närminnet ställde till det för 
både honom själv och andra deltagare i dansprojektet. Det var svårt att 
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komma ihåg stegen och dessutom få till någon sorts samtidighet tillsammans 
med de andra. Det uttrycks att det är speciella omständigheter och 
förutsättningar som kan förknippas med ålder att ta hänsyn till när det 
kommer till gruppsammanhanget. Dålig hörsel och mer eller mindre skadat 
närminne var något som ändå gick att hantera och förhålla sig till, då man 
var inställd på att det skulle gå.  

Exakt hur skadade närminnen och hur nedsatt hörsel det handlade om, är 
svårt att säga. Det ska dock sägas att flera av deltagarna hade hörapparater 
och nämnde att det kunde vara svårt att uppfatta instruktioner med akustiken 
i lokalen. När det gäller kommentarer kring skadade närminnen så var det 
bara en av männen som reflekterade över detta, då han bedömde att han hade 
mycket svårt att komma ihåg instruktioner. Det talades ganska öppenhjärtigt 
och lättsamt om dessa problem som del i förutsättningarna för projektets 
genomförande. Det var okej att höra dåligt, det var okej att inte komma ihåg 
alla instruktioner, för de var ju alla ändå äldre människor. Min tolkning är att 
nedsatt hörsel och förvirring ligger i linje med stereotypa bilder av hur äldre 
människor är, och därför torde accepteras som normala i detta sammanhang 
där man riktade sig till äldre. Rädslan för att bli stämplad som avvikande på 
grund av fel sorts sjukdom fanns dock också med i förståelsen av 
dansprojektet som åldersförhandlande situation. 

En man med en allvarlig sjukdom tog nämligen beslutet att hemlighålla 
den i gruppen. Han berättade att han tog beslutet att hemlighålla sin sjukdom 
inför de andra, för han befarade att han inte kunde fortsätta att vara en vanlig 
projektdeltagare om han avslöjade sin sjukdom. Risken att bli betraktad som 
deltagaren med en viss allvarlig åkomma, den ville han inte utsätta sig för. 
Dessutom ville han inte oroa de andra deltagarna med sitt tillstånd. Ibland 
var han dock tvungen att medicinera under repetitionerna och han valde då 
att göra det till en praktisk sak för honom själv att lösa.  

Här framkommer rädslan för att bli definierad utifrån sin sjukdom, men 
med samtidig stor respekt för att alla deltagare sannolikt har nog med sina 
egna och anhörigas hälsoproblem. Att undslippa uppmärksamhet och att inte 
ge uppmärksamhet kring ohälsa är en möjlig strategi i detta sammanhang. 
Här belyses föreställningen om att hälsoproblem är vanligt. Så vanligt att 
man vill skapa frizoner för sig själv och andra. Samtidigt blir föreställningen 
om att vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar inte skulle passera som 
”vanlig” åldersåkomma, på samma sätt som nedsatt hörsel eller skadat 
närminne även tydlig i detta perspektiv. Deltagarna i projektet bär med sig 
bilder av vad ålder och åldrande innebär i relation till olika sjukdomar och 
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funktionsnedsättningar, där dansprojektet blev ett tillfälle att hantera och 
kanske ompröva sina föreställningar i relation till nya erfarenheter.  

Detta är ett exempel på när kropp, språk och normer kommer i komplext 
spänningsförhållande till varandra. Hur mycket och på vilka sätt kan kroppen 
krångla innan man ser sig själv som eller äldre? Hur ska man förhålla sig till 
ett normsystem som å ena sidan uppmuntrar aktivitet men å andra sidan att 
man ska acceptera sin sjukdom eller funktionsnedsättning och inte besvära 
andra med den. Och hur kan man, eller kan man inte tala om det på rimligt 
sätt?  

 
Tjejer och killar, tanter och gubbar samt herrar och damer 
 
Det tillämpade språket bland intervjupersonerna signalerade ”tjejer och 
killar” oftare än ”gubbar och tanter”. Även ”herrar och damer” förekom när 
intervjupersonerna pratade om sig själva och om gruppen. Användandet av 
ålders- och könsrelaterade benämningar som tjej, tant och dam eller kille, 
gubbe och herre, visar på att det finns språkligt utrymme att laborera med, 
utmana och förhandla kring ålderspositioner. Språkvalet görs delvis av 
sammanhanget och vilket fokus man har i situationen. En kvinna som ville 
poängtera hur ”barnsligt” hon tänkte och agerade i en viss situation använde 
benämningen ”gammal tant” om sig själv och sina meddeltagare när hon 
ville spetsa till bilden av hur rolig situationen tedde sig. Spännvidden i vad 
som kan förväntas av gamla tanter blir i hennes lilla anekdot även tydligare 
då hon kombinerar ”bus” med ”gamla tanter”. Komiken tycks understrykas 
och framhävas med hjälp av oväntade språkliga kontraster: 

 
 …jag ska berätta med, att den sista föreställningen, det har jag hört 
från andra att där man kan göra lite bus. Då stod vi där fyra gamla 
tanter och det var väl de sista fyra minuterna kanske. Då tänkte jag att 
nu ska jag göra någonting, så då spelade jag som om jag hade ont i 
ryggen. Jag kom inte ihåg, vi skulle veva något sånt här [vevar] med 
armen och då så låtsades jag att jag hade ont i ryggen och det var en 
ren hämndkänsla. [skratt] Stackars en deltagande dam, hon blev ju 
alldeles paff, hon tänkte ju men herre gud hur ska vi få henne 
härifrån? [skratt] Och det var faktiskt en av hjälpredorna där bakom 
själva pjäsen som sa: – Men vad var det med dig? Så du ser vad 
barnslig jag kan vara. [skratt] (K3:2) 
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Kvinnan i utdraget ovan hade under projektets gång brottats med att tillägna 
sig villkoren för den konstnärliga framställningen som hon ansåg inte kom 
att nyttja amatördansarnas fulla potential. Hämnden handlade om att spela 
sjuk under de sista minuterna i den sista föreställningen, då hon ansåg att 
hon inte fick ta ut svängarna så mycket som hon hade velat. Kvinnan hade 
gärna sett mer variation och vitalitet i den sceninsats som amatördansarna 
fick bidra med. När hon inte fick det så hämnades och skojade hon.  

En annan av intervjupersonerna använder kronologisk ålder tillsammans 
med kropp för att visa hur ålder förkroppsligas på så olika sätt: ”…somliga 
är ju degiga tanter redan i 25-års åldern, sedan finns det 93-åringar som är 
grrrr, nästan bodybuilders.” (K7:1) Kvinnan gjorde ett ifrågasättande av att 
relationen mellan kropp och kronologisk ålder skulle vara given. Hon 
understryker att en ung kropp kan omtalas som ”degig tant” och en gammal 
som ”bodybuilder”. Den språkliga dimensionen av ålder tycks gärna handla 
om kroppens form, sammansättning och framtoning. Vänder vi på det får vi 
veta att tanter kan var unga och bodybuilders gamla. 

Det går att vara äldre och samtidigt tala om sig själv som tjej eller kille 
utan att det framstår konstigt. Mannen i utdraget nedan beskrev 
workshoparbetet då han gjorde språkövergången mellan ”damer och herrar” 
till ”tjejer och killar” utan att det blev något konstlat över det: 
 

Ja det blev ju så att vi delades upp ganska mycket i workshoparbetet 
så att man arbetade med fem personer hela tiden. Sedan delades man 
möjligen upp i herrar och damer eller tjejer och killar men man hade 
ju en förankring i sin lilla grupp på fem personer som liksom pratade 
om allt. (M2:1) 

 
Min tolkning av mannens sätt att tala om damer och herrar respektive tjejer 
och killar är att det inte handlar om att förneka sin eller andra deltagares 
ålder.  Istället menar jag att det framstår fullt rimligt att det fanns 
åldersrelaterat förhandlingsutrymme i den situation som dansprojektet kom 
att utgöra för honom. 

 
 

Dans, kropp, kön och ålder 
 

Dansinstruktioner och föreställningar om vad dans kan vara, spelar in i 
intervjupersonernas sätt att tala om dansen och själva dansandet. Delvis 
menar jag att det handlade om intervjupersonernas föreställningar om 
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modern dans så som konstform. Men det handlade också om deras 
föreställningar om kropp och kön i relation till ålder och åldersnormer i den 
situation som dansprojektet utgjorde.  
 
Föreställningar om ålder och samkönad dans 

En av kvinnorna uttrycker en initial besvikelse över att hon blev placerad i 
en renodlad kvinnogrupp som dessutom var gruppen för de äldsta kvinnorna:  
 

…men ledaren delade in oss i små grupper och då blev jag indelad 
bland de äldsta kvinnorna som jag först var lite sur för. Men jag hör 
ju hit förstås. [skratt] Den äldsta är ju 89, en jättegullig dam. Så vi 
blev alltså en grupp, men vi hade väldigt roligt sedan alltså det blev 
lite kul. Vi kunde liksom bära oss åt och hade inga svårigheter att 
kommunicera med varandra. (K3:2) 

 
De andra två grupperna var mixade avseende kön, varpå kvinnorna i de 
grupperna hade manliga danspartners. Föreställningar om att pardans 
egentligen är förbehållet en aktivitet mellan kvinna och man, var en bild som 
ibland relaterades till och som några kvinnor tog spjärn emot. 

Under ett postprojekt som jag hade möjlighet att följa, uppkom en 
situation som aktualiserade detta vid en fotografering. De båda lokalt 
rekryterade kvinnliga amatördansarna, dansade tillsammans i 
repetitionslokalen, tillsynes strängt upptagna av dansen, rörelserna och 
varandra. Då lokaltidningens fotograf knäppte bilder av dem, stannade de 
plötsligt upp mitt i dansen: – Men hur skulle det se ut frågade den ena 
kvinnan den andra.  – Om vi gamla tanter blir avbildade för eftervärlden 
som ett förälskat dansande par, i den lokala tidningens mittuppslag? (Ur 
fältnoteringar okt 2005) Det hade varit annorlunda om det hade varit en man 
och en kvinna konstaterar de fnittrigt: – Ja hur skulle detta nu se ut i vår 
ålder? Fyllde den andra kvinnan i med aningens sensationsinriktad och 
förställd röst. Sedan skrattade de högt tillsammans och fortsatte att dansa, 
högst medvetna om att tidningsfotografen tog bilder av dem.  

Ålder och kön utgjorde de samverkande perspektiv som kvinnorna i 
stunden använde sig av och relaterade till för att förhandla kring hur 
situationen kunde te sig avbildad för eftervärlden i lokaltidningen. Vi andra i 
rummet fick veta något om hur de förhandlade sina positioner som kvinnor 
med ålder beaktad i relation till den aktivitet de ägnade sig åt, samkönad 
dans. Samt att de i den situation de var kunde fortsätta att göra det, även om 
det dokumenterades i lokaltidningen. Jag uppfattade att de medvetet 
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identifierade och utmanade sina egna och omgivningens potentiella 
föreställningar och normer kring ålder och kön i situationen.  

Återigen handlade det om en förhandlande situation där kropp, språk och 
normer hamnar i spänningsförhållande till varandra. I denna situation 
relateras kropp till kön och sexualitet vid sidan av den aktivitet de ägnar sig 
åt. Även åldersnormer blev meningsbärande i deras förhandling kring 
huruvida det var rimligt att låta sig bli fotograferade eller ej. Förhandlingen 
innebar att kvinnorna relaterade till sina kroppar som könade och sexuellt 
definierade i situationen då de inte verkade bekymrade över att framstå 
skröpliga eller opassande på något annat sätt. De talade om detta på ett 
spontant och lättsamt sätt. Skrattet var inte långt borta och de var medvetna 
om att det var många personer i rummet då de skämtsamt förde detta på tal. 
Det var kanske också ett sätt att i stunden påtala och markera rätten till 
integritet för fotografen (och oss andra), att det inte bara är att fotografera 
hur som helst? 

 
Jag kom hit för att dansa… 
 
En av de äldsta kvinnorna menar att det var svårt för henne och delvis 
motsägelsefullt att ta till sig instruktionerna under workshoparbetet. Då 
instruktionen handlade om att dansa trötthet blev det ställt på sin spets för 
henne. I utdraget nedan sätter hon ord på det: 
 

Vi förstod inte riktigt vad det gick ut på. Då vet jag att vi skulle visa 
trötthet och då kom hon [ledaren] till mig och jag sa till henne, herre 
gud sa jag, trötthet, jag är ju trött varje dag, det har jag väl inte 
kommit hit för att vara? Jag har ju kommit hit för att dansa! [skratt] 
(K2:3) 
 

Vidare berättade hon om just detta ”trötthetstillfälle” att hon då försökte titta 
på de andra och göra något liknande. Annars tänkte hon att hon bara kunde 
ha gått runt, för hon känner sig alltid så trött och det kanske syns? Det hela 
slutade med att hon var tvungen att vila sig och luta sig mot en annan kvinna 
i gruppen. Det blev istället riktigt äkta när tröttheten bokstavligen föll över 
henne i stunden menade hon.  

En annan av kvinnorna talade innerligt om hur mycket fysisk aktivitet 
betyder för henne. Hon kan verkligen inte tänka sig ett liv utan gymnastik 
och dans vilket hon ägnar sig mycket åt. Hon skulle egentligen ha velat ägna 
sig mer åt fysisk aktivitet än det blev nu, men hon ansåg sig inte ha råd att 



 
 
 

102 

delta i fler kurser och verksamheter än vad hon gjorde, då vi talades vid. Det 
huvudsakliga målet med att jobba extra på sitt tidigare jobb var att kunna 
lägga undan pengar så hon fick råd med sina aktiviteter. Att hon blev utvald 
till att delta i dansprojektet, och att det inte kostade henne något, det var 
jättebra konstaterade hon. I utdraget nedan beskriver kvinnan hur hon känner 
sig då hon dansar eller gympar: 
 

Jag ska ju dansa, det är ju det jag ska göra. Men jag har inte hittat 
någon dansgrupp ännu. För då kommer den här ekonomin in igen då 
va. Dansgymnastiken [en specifik genre] det vill jag bara inte avstå 
ifrån va, det är ett livselixir alltså. Man är trött när man går dit och 
sedan är man hur pigg som helst och sedan går man dit och är frusen 
och dan. Och sedan så rinner svetten efter de där passen och jag vet 
inte vad som händer alltså, man blir jätte… ja verkligen, det känns i 
huvudet, i hjärtat, i kroppen, det känns överallt. (K1:1) 

 
Att den dansgymnastik, vilken kvinnan i utdraget ovan har ägnat sig åt större 
delen av livet, betyder mycket för henne, det råder det inga tvivel om. Hon 
menade också att hon har ett ovanligt stort rörelsebehov och har så haft hela 
sitt liv. Hon skulle gärna ägnat sig åt fler typer av aktiviteter som stimulerar 
henne om hon hade haft ekonomiska och praktiska möjligheter till det.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att dans som aktivitet betraktat 
framstår meningsfull för kvinnorna och förväntan är i grunden att den ska ge 
dem energi och ork. Att dansa trötthet var bokstavligen uttröttande för den 
ena kvinnan och ledde i sammanhanget till en förhandlande situation där hon 
delvis relaterade till ålder och delvis absorberades av uppgiften genom att 
nästan somna.  
 
Om att få beröm och att väcka beundran 
 
En kvinna berättade att hon aldrig någonsin tidigare, i något sammanhang 
har känt sig så sedd som inom ramen för dansprojektet. Den konstnärliga 
ledaren och hennes medhjälpare visade innerligt intresse för rörelserna och 
uttrycken som presterades, vilket var en positiv erfarenhet som flera av 
kvinnorna påtalade under intervjuerna.  

Mötet med publiken och att bli sedd av publik är något en av kvinnorna 
funderar men också förundras över. Hon förstår inte hur hennes insats kunde 
bli så uppskattad och betraktad som så speciell av publiken. Det var ju 
egentligen inget märkvärdigt över det hon gjorde menade hon. Kanske då att 
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hon var så gammal som hon är, funderade hon, men inget i övrigt. Efter 
dansföreställningarna var det mer regel än undantag att det kom fram 
beundrare och kramade om henne och berömde hennes scenframträdande, 
berättar hon: – Kan du fatta?! frågar hon mig halvt teatraliskt, varpå jag 
skruvar på mig och säger: – Det var väl inte så konstigt när du framträdde 
på scen som du gjorde? Kvinnan fortsätter: – Män kom fram och berömde 
min dans, ja ibland var ju även fruarna med. Inte klokt! avslutar hon 
reflektionen med uppspärrade ögon som för att understryka sin egen 
förvåning över den beundran hennes scenframträdande väckte.  

Ålderspositionen gammal används här av kvinnan för att göra publikens 
uppskattning av scenframträdandet mer förståelig för henne själv. Först när 
scenframträdandet ses i ljuset av hennes ålder så framstår dansframträdandet 
beundransvärt för kvinnan. Även kön använder kvinnan för att få perspektiv 
på den uppskattning hon mötte hos publiken efter framträdanden. Det var 
övervägande män, men även kvinnor som kom fram och visade sin 
uppskattning med kramar och beröm. Att det alls kom fram kvinnor och 
berömde hennes framträdande menade hon var oväntat för hennes del. 
Situationen där kvinnans uppenbarelse och prestation stod i centrum för 
uppskattande publika blickar framställdes av kvinnan som snudd på 
sensationella och de var för henne fullständigt oförutsägbara om än något 
begripliga då ålder vägs in i sammanhanget. 
 
Speciella svårigheter för äldre? 
 
Det råder delade meningar om svårighetsgraden och typen av svårigheter när 
det gällde själva dansen. En kvinna med lång erfarenhet av andra typer av 
dans tyckte att svårighetsgraden på stegen i det aktuella dansprojektet var 
oansenlig för hennes del. Å andra sidan menade hon att det viktiga, för en 
kvinna i hennes ålder, är att få jobba med det hon kallar äkthet i uttrycket 
och det tycker hon att hon fick hon göra under dansprojektet. En annan 
kvinna berättade om hur hopplös hon periodvis kände sig, att hon hade 
extremt svårt med att koordinera kroppen. Problemet menade hon var inte 
själva stegen eller svårighetsgraden på uppgifterna så länge hon fick 
improvisera själv. Problemen kom när hon både skulle komma ihåg och 
koordinera kroppen. Hon sa att hon är - och har varit lat, på så vis att hon 
inte har någon vana av att träna kroppen regelbundet. Då menade hon att 
detta som hon benämner vara extrema koordinationsproblem, vid det här 
laget (i hennes ålder) skulle ha tränats bort.   
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Båda kvinnorna relaterar till sina tidigare erfarenheter av dans och 
rörelser för att förklara varför de tyckte att dansen i dansprojektet var 
utmanande respektive oansenlig. Vidare menar en annan intervjuperson att 
denne mest bara fladdrade runt och hade ingen koll på vare sig armar eller 
ben, men att känslan av att det gick ganska bra ändå infann sig. Då frågan 
om fortsatt engagemang mot en föreställning med scenframträdande ställdes 
visste personen ifråga att det inte var aktuellt, då modern dans inte var något 
som tilltalade personen ifråga egentligen. Däremot var det en upplevelse att 
få prova på workshoparbetet och att få utveckla sina egna rörelser under 
professionell ledning. 

En av männen funderar på vad som var viktigt för honom och kommer 
fram till att det för honom mest handlade om att leverera. Han försökte 
känna av kontinuerligt, liksom ta till sig instruktionerna och göra något eget 
av det för att sedan leverera. Det gav honom då en kick när det gick hem och 
uppskattades av övriga deltagare och ledarna. Gjorde det vid något tillfälle 
inte det, så ändrade han lite till nästa gång. Det var intressant och roligt att få 
hålla på så tyckte han. 

Övergången från det mer improvisationsbaserade workshoparbetet, där 
arbetet utgick ifrån deltagarnas rörelser, till det mer styrda och delvis 
slitsamma repetitionsarbetet framstod annorlunda för samtliga 
intervjupersoner som deltog i föreställningen. Intervjupersonerna 
reflekterade gärna över de olika faserna i projektet. Istället för att jobba fram 
rörelsematerial som i workshoparbetet skulle man i repetitionsfasen och i 
arbetet med själva föreställningen bli koreograferad. Att bli koreograferad 
upplevdes ibland frustrerande men också spännande.  

Att komma ihåg långa rörelsesekvenser blev på allvar och upplevdes 
väldigt svårt stundtals av flera intervjupersoner inför den officiella 
föreställningen. Prestationsångesten kom krypande för en del av deltagarna, 
och osäkerhet kring om de verkligen klara av det gjorde sig påmind. Var det 
ett misstag att tacka ja ändå frågade en man sig då han kände det hopplöst att 
få till sina rörelser. En man menar att det blev tydligt att alla medverkanden 
hade skadade närminnen under repetitionerna. Men det gick bra att lösa med 
desto mer nötning och träning, både hemma för sig själv och tillsammans på 
plats, till sist satt rörelserna ändå där! Han menade att vissa av svårigheterna 
han och gruppen hade att hantera i dansprojektet går att härleda till 
situationen det innebär att vara äldre människa: 
 

…sedan finns det då lite speciella svårigheter när man är äldre och 
jobbar med äldre. Och det är ju det att närminnet är ja, mer eller 
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mindre skadat eller vad jag ska säga? Det gör det att många av oss, 
däribland jag, hade svårt att komma ihåg, […] Det här med entréer 
och sortier osv. jag kommer inte ihåg exakt situationer. Den var 
snarlik en tidigare situation så jag var jävligt på spänn liksom. Det 
där gällde nog flera av oss. 
 
M – Men bevisligen så gick det…? 
 
Ja, det klart att nötandet ger ju resultat till sist och ju närmare 
premiären vi kom, desto starkare motiverade var vi väl antagligen. 
Sedan berättade jag historien om X som ju var den tjej som jag då, 77 
år, som jag dansade med. Det var i slut-köret på en av 
föreställningarna så hoppade vi över en sekvens, så det blev fel i 
takten. Och hon tog så illa vid sig, att det var hennes fel. Men det var 
det ju inte, det var inte BARA hennes fel [skratt] och det redde vi upp. 
Och det kanske var en typsituation, hon hade en man som var mycket 
svårt sjuk, det hade blivit knas med hans mediciner. Leveranserna 
från apoteket på något sätt och det där hade hon med sig när vi skulle 
spela va. Det är ju inte den bästa situationen för att kunna 
koncentrera sig. (M5:2) 

 
Erfarenheterna inom ramen för dansprojektet som handlade om hur krävande 
och till viss del svåra, relaterar mannen till situationen det innebär att vara 
äldre människa. Föreställningen om att alla i gruppen, inklusive han själv 
skulle ha mer eller mindre skadade närminnen som gjorde det besvärligt att 
lära in och komma ihåg rörelsesekvenser utgör det ena spåret i hans 
berättande. Det andra spåret handlar om att förklara uppkomna problem 
genom den utsatta och krävande situation det innebär att vara närmast 
anhörig till en svårt sjuk person, vilket många äldre personer är eller förr 
eller senare blir. Jag noterar att mannen då han talade om de speciella 
förutsättningar han menar att man har som äldre människa, även gjorde en 
språklig poäng av att använda tjej och i samma mening betona den 
kronologiska åldern 77 år.  

 
 

Personliga insikter om ålder i dansprojektet 
 

Några intervjupersoner reflekterar över personliga insikter om ålder och 
åldrande vilka de relaterar till dansprojektet. Det handlar dels om att kunna 
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tala om sig själv i termer av att man är äldre utan att det känns konstigt. Dels 
handlar det om att få syn på möjligheten att vara gammal och att samtidigt 
kunna ha kul. 
 
Att tala om sig själv som äldre 
 
Att delta i projektet innebar för en kvinna att hon för första gången började 
tala öppet om sig själv i termer av gammal eller äldre människa. Det ingick i 
konceptet att alla projektdeltagare skulle vara äldre och det var något 
gruppen fick klart för sig genom det tillämpade språket inom projektet i både 
tal och skrift. I nedanstående utdrag berättar kvinnan om hur hon blev 
indragen i en personlig åldersmedveten process genom det explicita 
språkbruket inom dansprojektet: 
 

Det som var viktigt här, det var ju också ÄLDRE MÄNNISKOR! Det 
talades mycket om äldre människor och jag vet inte om det var gamla 
människor det sades också? Gamla människor. Jag hade inte tänkt på 
mig själv som äldre och gammal tidigare. [skratt] Det var nyttigt för 
mig, därför att jag ÄR äldre. Och det har jag liksom anammat. 
[skratt] Förstår du? Jag menar tala om mig själv, JAG ÄR ÄLDRE. 
JAG ÄR EN ÄLDRE MÄNNISKA. Det vet jag djupt inne i mig nu och 
det är ju inte så att det inte har synts tidigare, men det här är en inre 
process som omfattas på något sätt.  
 
M – Så att delta [i dansprojektet] blev ett sätt att närma sig det här? 
 
Ja, jag tycker det för det talades om äldre och gammal och så här 
bara rakt ut. Och jag tänkte jaha, jaså, jaha. [skratt] Ja det var ju det 
och så. Jo när jag läste igenom det där om äldre, ja beskrivningen om 
forskningsprojektet [det konstnärliga] och hur det var med äldre. Så 
tänkte jag jaha, så var det med det. (K6:1) 
 

Kvinnan betonade nyttoaspekten för henne av att tala om sig själv som äldre 
människa. Nyttan bestod i, som jag tolkar det av möjligheten för henne att 
verbalt medvetandegöra och lyfta fram ålder på ett för henne själv rimligt 
sätt. Kvinnan menar att genom sitt deltagande i dansprojektet fick hon upp 
ögonen för att det faktiskt är okej att tala om ålder även om, och tack vare, 
att hon är äldre. En frigörande process i den meningen att språket kring 
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hennes eget åldrande inte laddades med något negativt utan sågs både som 
en tillgång och given förutsättning som användes aktivt i dansprojektet.  

Kvinnan i utdraget ovan menar att hon kunde identifiera sig med 
dansprojektgruppen som i tal och skrift, tillskrevs vara en gruppering äldre 
människor. Hon kom att se ett för henne nytt förhandlingsutrymme i relation 
till ålder och möjlig identifikation med gruppen äldre människor. Att vara 
äldre eller gammal människa i sammanhanget var en uttalad förutsättning 
och en reell tillgång för att komma ifråga att delta i projektet då det fanns en 
definierad undre åldersgräns för projektdeltagandet. Samtidigt innebar det en 
för kvinnan ny språklig dimension kring hur hon själv tidigare har tänkt och 
talat om sin egen ålder. Dansprojektet var ett sammanhang där hon kunde 
tala om sig själv som äldre utan att det framstod konstigt för vare sig henne 
själv eller andra. 
 
Att fortfarande våga göra nya saker 
 
En av intervjupersonerna menade att projektdeltagandet inte hade betytt 
särskilt mycket för honom som person betraktat. Däremot berättade han att 
det såhär i efterhand, ändå kändes bra att veta att han kan vara 73 år gammal 
och fortfarande kan klara av, och våga prova på att göra nya saker: 
 

M – Kan du se i efterhand att det har betytt någonting för dig att delta 
i [dans]projektet? 
 
Ja, det har det väl. Dels att man prövar någonting som man aldrig har 
sysslat med förut och att man vågar göra det och uppleva hela den 
processen fram till en föreställning. Att ändå vara så pass gammal det 
var ju oerhört spännande, ja det är sådant man vågar göra nu. Sedan 
lite fåfänga är vi ju alla så det var ju mycket fascinerande att göra en 
föreställning och få tillfälle att jobba med de här proffsen och lära 
känna dem. Det tyckte jag var roligt och hela gruppen blev 
naturligtvis en gemenskap. Att få uppleva den här spänningen inför 
föreställningen. Lite grann som att ladda inför en landskamp. [skratt] 
Men jag kan väl inte säga att det skulle ha betytt något stort för mig 
som människa, att jag har förändrats eller så. Det är väl mer att jag 
är 73 år och fortfarande kan göra sådana här saker och vågar göra 
det i varje fall och tycka det är spännande. (M4:2) 
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Bilden av att mannens ålder ger honom förutsättningar för att våga göra nya 
saker finns med i hans sätt att tala om sina erfarenheter av 
projektdeltagandet. Han säger att det är sådant som han vågar göra nu och 
antyder därmed att han vågar mer nu, än tidigare i livet. Åtminstone vågar 
han fortfarande i sin ålder prova på för honom själv, helt nya saker. 
Erfarenheten av att delta i dansprojektet menade han gav honom insikter i att 
han vid sin ålder fortfarande kan och vågar investera i sin egen prestation 
och samtidigt tycka att det är spännande. 

Mitt intryck är att mannen använder ”fortfarande” på ett flerbottnat sätt. 
Dels handlar det om en ödmjukhet inför att han fysiskt fortfarande kan röra 
sig så bra som han kan. Dels handlar det om att hans tidigare föreställning 
om vad man kan klara av att göra som 73-åring, nu har ersatts av en konkret 
erfarenhet av vad han kan åstadkomma i den åldern. 

En av de intervjupersonerna instämmer med mannen ovan i att 
projektdeltagandet inte skulle ha betytt något avgörande för henne på ett 
personligt plan. Men i nästa ögonblick kom hon på att faktiskt perspektivet 
kring att man får och kan göra kul saker även när man blir äldre, hade väckts 
hos henne då hon medverkade i dansprojektet. Jag tolkar det som om hon 
dels reflekterar personligen kring att hennes egen föreställning om vad äldre 
människor kan och får göra har förändrats. Dels är det en reflektion om att 
det samtida samhället kan bjuda intressanta möjligheter även för äldre 
människor, vilket dansprojektet är ett exempel på. 

 
 

Erfarenheter av att kategorisera(s som) äldre 
 

Dansprojektet innebar en möjlighet att aktivt prova förhållningssätt till ålder 
och föreställningar om äldre människor både när det pågick, men också i 
efterhand. I detta avsnitt redovisar jag intervjupersonernas reflektioner kring 
sina erfarenheter av äldre människor i relation till den åldersförhandlande 
situation som dansprojektet kom att utgöra för dem. 

 
Förändrande erfarenheter 
 
Föreställningar om hur äldre människor är, inramar delvis resonemangen när 
det gäller den förvåning som hos några av intervjupersonerna infann sig då 
de tänker tillbaka på dansprojektet. En man uttryckte förvåning över hur bra 
det gick för honom själv och de andra amatördansarna i gruppen att delta i 
dansprojektet. Han hade förväntat sig fler fysiska problem med 
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konsekvenser i form av avhopp än vad det blev. Den konstnärliga ledarens 
förmåga att tillvarata varje individs potential tror han har varit bidragande till 
att det kunde gå så bra. Han exemplifierar det fokus på problemlösning 
ledaren hade då exempelvis en av de professionella deltagarna bröt benet. 
Lösningen blev då en stol på scenen istället för att avbryta 
projektdeltagandet. Givetvis i samråd med läkare och den drabbade själv.  

Förvåningen i fråga om prestation och uppnådd konstnärlig kvalitet, 
vilken mannen inte är ensam om att uttrycka bland intervjupersonerna kan ha 
flera resonansbottnar. Här handlade det så som jag tolkar det, om att 
förmedla ett underliggande budskap i linje med att äldre människor faktiskt 
kan! Mannen menade att inte ens själv först trodde att det skulle kunna gå, 
men det gick vägen till en nationellt recenserad dansföreställning. 
Visserligen uppkom problem, men inte i den utsträckningen han hade 
förväntat sig och inte heller på grund av de orsaker han hade förväntat sig. 
Den av mannen förväntade fysiska skröpligheten inom gruppen äldre som 
utgjorde rekryteringsbas, antydde han borde ha framtvingat fler avhopp i 
dansprojektet.  

En annan resonansbotten i fråga om den uttryckta förvåningen kan förstås 
vara mer reflekterande kring sina föreställningsorienterade bilder av 
kategorin äldre människor, där omprövning av negativa förväntningar 
skymtade under några av intervjuerna. När jag frågar en man om han tycker 
att hans bild av äldre människor har förändrats genom deltagandet i 
projektet, blir svaret jakande: 
 

M – Har du själv fått en annan bild av äldre genom ditt deltagande 
här i projektet?  
 
Ja, det tycker jag nog att jag har fått. Jag har alltid värjt mig lite 
grann för det här med pensionärer, det är inskränkta intressen och 
dragspel. Jag har sett i min omgivning äldre personer som jag så att 
säga inte har tyckt att det är intressanta människor. Jag tyckte att det 
förstärktes detta [möjligheten] att se den vitalitet som ändå fanns hos 
den allra äldsta här i gruppen. Att man ännu såg en mening med livet 
och var öppen för förändringar. Jag var också förvånad över att äldre 
människor var så intresserade av nya människor, då man annars är 
lite, äldre människor kan ju inte med så mycket nya ansikten och nya 
grupper och här var det ju en väldig öppenhet mot detta. Sedan kan 
man ju säga då att modern dans som företeelse är ju väldigt smal. Ett 
sådant här engagemang också från deltagarna i amatörgruppen, det 
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var ju väldigt få avhopp. Förvånansvärt få avhopp och de som inte 
ställde upp i föreställningen det var ju på grund av arbete och att de 
skulle hjälpa barn och barnbarn och sådant där. Så det fanns viljor 
att vara med men de kunde inte. (M2:1) 

 
Mannen lyfte fram att amatördansarna vilka kom att hoppa av från projektet 
hade andra aktiviteter och uppdrag vilka inte tillät fortsatt engagemang. Det 
handlade enligt den uppfattning han hade fått, alltså inte om avhopp på 
grund av skröplighet, bristande vilja eller passivitet. Utdraget ovan ger oss 
ett exempel på hur dansprojektet inbjöd till reflektioner kring vilka bilder av 
äldre människor som deltagarna hade med sig och att de aktivt utmanades 
genom de erfarenheter man gjorde inom ramen för dansprojektet. 
 
En oförändrad bild av äldre människor 
 
De flesta intervjupersonerna tyckte dock inte att de fått en förändrad bild av 
äldre människor genom deltagandet i dansprojektet. En av de äldsta 
kvinnorna i intervjustudien menade att hon sammantaget har träffat så 
många människor genom livet, människor med olika intressen i olika åldrar 
varför hennes bilder av just äldre inte kom att förändras nämnvärt av 
deltagandet i dansprojektet. Hennes inställning till ålder och åldrande var 
avvaktande i övrigt. Hon ansåg inte att ålder var intressant och hon försökte 
personligen att undvika att tillskriva den betydelser. Kvinnan sa att hon var 
trött på att andra människor i omgivningen kommenterar och fixerar sig vid 
hennes ålder. Kommentarer kring ålder var något som hon tyckte hade blivit 
mer påtagligt på senare tid, särskilt efter det att hon själv hade fyllt 80 år. 
Innan dess var ålder för henne och i hennes omgivning helt ovidkommande, 
menade hon. Hon sa att hon under dansprojekttiden aldrig heller hade 
funderat på att amatördansarna skulle gestalta äldre människor på scen. Med 
den retoriska frågan; – Men det kanske jag skulle gjort? Återlämnade hon 
snabbt ordet till mig i intervjusituationen.  

För mig stod det klart att kvinnan var irriterad över att behöva tala om 
ålder under intervjun, när hon var där för att prata om sina erfarenheter av 
dansprojektet. Hon var inte intresserad av att relatera till ålder och hade en 
uttalad strategi att undvika att göra det genom att säga upprepade gånger att 
hon inte ville tillskriva ålder någon som helst betydelse. Å andra sidan 
vittnar det om att ålder avkräver henne en strategi att aktivt bortse ifrån den 
(inte bara i intervjusituationen) samtidigt som hon upplevde irritation på 
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omgivningen som allt oftare hade kommit att påtala och tillskriva hennes 
ålder betydelser i olika sammanhang.  

En annan kvinna hänvisar till sitt engagemang som god man för äldre 
personer. Det har gett henne ingående bilder av vad det kan innebära att vara 
äldre människa, menar hon. I det sammanhanget tycker hon inte att 
dansprojektdeltagandet hade något ytterligare att tillföra. Bilderna av äldre 
som kvinnan hänvisar till i samtalet, har sin grund i detta 
förmyndarsammanhang. På vilka sätt kvinnan betraktar dansprojektet 
perifert i förhållande till hennes bilder av kategorin äldre var inget jag följde 
upp i intervjusituationen.  

Sjukhusmiljö är återkommande då det talas om bilder av äldre. Ännu en 
av kvinnorna menar att hennes bilder av äldre människor förvisso inte har 
förändrats av dansprojektdeltagandet, men att det för henne innebar ett 
positivt sammanhang att få träffa människor i sin egen ålder: 

 
Det var roligt att träffa pigga människor som är i min egen ålder och 
äldre. Det är väldigt uppiggande. Inte bara att man träffas under 
sorgliga omständigheter eller på sjukhus eller vad det nu kan vara. 
Utan i sådana här grepp. (K4:1) 

 
De sorgliga omständigheterna vilka enligt kvinnan annars kan inrama möten 
med jämnåriga, lämnas här odetaljerade i samtalet. I stunden stod det klart 
för mig, att kvinnan ville lyfta fram dansprojektet som en speciell situation i 
förhållande till sammanhang där hon vanligtvis menar att hon träffar 
jämnåriga och för henne nya människor.  

En annan kvinna menar att deltagande i dansprojektet inte innebar en 
förändrad, men en fördjupad bild av äldre människor. Hon förtydligar att det 
nog inte är dåligt överallt och för alla äldre, men att många äldre människor 
faktiskt mår dåligt och har det ansträngt ekonomiskt och socialt. Hon 
berättar om hur en av hennes väninnor har blivit avskärmad socialt på grund 
av sin sjuka mamma. I bilden kvinnan målar upp framgår det att både den 
sjuka mamman och hennes dotter, kvinnans väninna, inbegrips i hennes 
kategorisering av äldre. Gruppen äldre rymmer i kvinnans berättande således 
flera generationer samtidigt och de har det svårt båda två men på olika sätt. 

En man menar att hans deltagande i dansprojektet bara bekräftade vad 
han redan visste. Nämligen att det finns människor som inte åldras så 
mycket, åtminstone inte mentalt. Och att det är väldigt många som försöker 
hålla igång kroppen också. Amatördansarnas relativa pigghet framställs av 
mannen som en avvikelse i relation till hans föreställning om vad åldrande 
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innebär i allmänhet. Bilden av att vissa människor åldras mer än andra i 
kombination med uppfattningen att åldrandet kan motarbetas genom 
aktivitet, bekräftas i mannens sätt att beskriva hur människor åldras. 

 
 
Reflektioner över bilder av äldre i dansföreställningen 

 
I det avslutande temat lyfts intervjupersonernas reflektioner över vilka bilder 
av äldre de såg i dansföreställningen som konstverk betraktat samt vad de 
anser är själva meningen med att ställa gamla människor på scen för att 
dansa. 
  
Bilder av äldre i dansföreställningen 
 
Det framkom olika aspekter av hur intervjupersonerna uppfattade bilderna av 
äldre människor, som de såg och relaterade till i dansföreställningen. Det 
handlade om äldre individers enskilda och gruppvisa förmåga i relation till 
bilderna de såg. Det handlade också om dansföreställningens bilder av äldre 
kontra intervjupersonernas bilder av hur äldre människor framställs i 
samhället i övrigt och vad det innebär för dem att åldras i allmänhet. 

Att det var äkta uttryck, att amatördansarna på scenen förmedlade känslor 
på ett innerligt sätt kring hur det kan vara att åldras och att vara äldre 
människa, det framhöll en av kvinnorna. Hennes intryck av bilderna av äldre 
människor i dansföreställningen, var i balans med hennes egna bilder av 
åldrande och äldre människor. En annan kvinna förde en diskussion om 
glappet mellan hoppfullheten hon såg i dansföreställningen och sina intryck 
av hur att äldre människor värderas i samhället: 

 
M – Hur ser Du på den bild av äldre människor som ‘Döden, döden!’ 
som konstverk förmedlar? 
 
Den var positiv tycker jag, det fanns väldigt mycket hopp i den, det är 
inte så illa att bli gammal i alla fall. [skratt] Som samhället 
framställer det, det är ju skottpengar på gamla människor, ja gamla 
tanter det vet vi ju. Nä, men i alla fall, nej men det. Jag tycker det var 
en positiv och mycket hoppfullt, det var mer hoppfullt i dansen än vad 
det är i samhället kan jag ju tala om. Det tycker jag faktiskt. (K1:1) 
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Dansföreställningens bilder av äldre människor överensstämde inte med den 
negativa bilden av äldre människor som kvinnan anser vara utbredd i 
samhället. I nedanstående utdrag resonerar samma kvinna kring, på vilka sätt 
dansföreställningens bilder stämmer överens med hennes egna bilder av 
åldrande: 
 

…det är tungt och man krälar och man försöker ordna till det hela. 
Till slut så går det ju med. Nej men det fanns mycket hopp i den där 
dansföreställningen. Det är som det är med dansföreställning, det är 
besvärligt och det är jobbigt och man blir ledsen och man blir glad 
och det är så många humörsvängningar som man inte hade förr. Det 
är precis som i dansen, så jag tycker den talar precis som det var. Det 
är mediciner hit och det är mediciner dit. Äsch. Men nu äter ju inte 
jag så mycket medicin men jag äter några stycken i alla fall.[…]Det 
finns romantik och det finns medicin och det finns bekymmer och det 
är, nej hon [den konstnärliga ledaren] fick med allt. (K1:1) 

 
De innehållsliga spåren av romantik, medicin och bekymmer i 
dansföreställningen kompletteras enligt kvinnans resonemang även med 
komik, vilket inte framgår av utdraget. En tredje kvinna poängterar att hon 
för egen del såg en ny bild av äldre i dansföreställningen. Det handlade för 
henne om att äldre människor kan vara vackra och ha kul tillsammans. 

 
Underutnyttjade förmågor och stereotypa bilder 

Det fanns också några skeptiska röster i fråga om de bilder av äldre 
människor intervjupersonerna har sett och berörts av i dansföreställningen. I 
något fall är skepsisen till bilderna dominerande: 
 

Det här ska alltså skildra äldre människor eller gamla människors 
rörelser, men ”gud hjälpe” så trist! För att som jag minns 
föreställningen så hasade åldringarna fram och så hasade de tillbaka 
och de gjorde små långsamma grunkor var för sig eller i par. Men det 
var inget tempo, tempo, tempo!! Det var inget jag menar även gamla 
människor har ju kroppar som jävlar anamma, visserligen gör det ont 
och man går långsamt men man får trots allt utbrott även jätte gamla 
människor har sexualdrift och då rör man på sig alldeles förfärligt 
mycket, vad jag begriper. Så att för mig så var föreställningen som jag 
minns den för tam och lealös. Ska man nu skildra äldre människor i 
rörelse så ska det vara mera, det ska vara somliga som är nästan 
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orörliga och tråkiga i rörelserna och så ska det vara struttande 
gubbar och det ska vara liv och rörelse någonstans i alla fall. Så att 
det blir lite puls så att det syns att vi är OLIKA. (K7:1) 

 
Kvinnan pekar i utdraget ovan på att dansföreställningen för hennes del 
understödde en stereotyp bild av äldre människor som långsamma, orörliga 
och tråkiga. Den heterogena potential som kvinnan menade fanns inom 
dansprojektet, samt som finns bland gruppen äldre, enligt henne inte 
framkom eller aktualiserades tillräckligt. De skeptiska rösternas 
invändningar har sin huvudsakliga grund, i underutnyttjad förmåga inom 
amatördansargruppen och hur det i sin tur främjar stereotypa bilder av äldre 
på scen. 

Frustrationen att bli koreograferad fanns starkt närvarande för en av 
intervjupersonerna. Att känna sig styrd i en riktning man inte vill gå, känslan 
av att inte få ta ut svängarna så mycket som man skulle vilja och kunna. En 
av kvinnorna förstod inte alls vad föreställningen handlade om egentligen, 
men att det var en massa gamlingar som hasade fram sakta, sakta. Mer fart 
och fläkt skulle ha tilltalat henne. En av intervjupersonerna berättade också 
att hon gick ett steg längre och tog saken i egna händer. Hon kände sig så 
frustrerad över den bristande vitalitet dansföreställningen bjöd på att hon 
därför beslutade sig för att överdriva och spela som om ryggen värkte 
intensivt, fast den inte gjorde det.  

Att det var mycket långsamma och stilla rörelser, liksom i slowmotion 
som en kvinna uttryckte det, var flera av intervjupersonerna överens om. En 
kvinna som tyckte att föreställningen gav nyanserande bilder av äldre 
människor, tilltalades mycket av de passager hon uppfattade vara kraftfulla. 
Gärna hade det för hennes del fått vara mer av styrka och kraft i 
föreställningen. Hon tilltalades mindre av de passager i föreställningen vilka 
visade på mänsklig svaghet eller utsatthet, just för stunden. Men hon menade 
samtidigt att om fem år så kanske hon hellre skulle vilja se mer av de 
passagerna.  

 
Iakttagna ålderspositioner 
 
Erfarenheten av att förkroppsliga ålder på scen och att bli koreograferad 
framstod förstås högst individuell. Några tänkte aldrig på ålder när de 
dansade. Någon annan tänkte på ålder, sin egen, andras och samhällets 
värdering av äldre människor mest hela tiden. Ytterligare någon 
intervjuperson tänkte på ålder bara under speciella passager i föreställningen. 
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Det är intervjupersonernas varierande upplevelse av hur ålder och 
ålderspositioner tilläts att ta plats i föreställningen och iakttagelser av hur 
ålder förhandlades av dem själva som lyfts fram här.  

En av männen menar att konstverkets titel, Döden, döden! gjorde sitt till. 
Visserligen omgavs föreställningen av stor respekt för åldrandet men med en 
sorts galghumor närvarande. – Kanske gav det associationer till att ta döden 
med en klackspark? Men tillägger han; – Så enkelt är det inte! Kanske hade 
flera av oss någon sorts förhållande till döden som inte var fyllt av skräck? 
Livet är ju som det är och det satte troligen prägel på bilderna och känslorna 
förmedlade i föreställningen menade han: 

 
…föreställningen förmedlade en känsla av att bara för att man blir 
äldre så är man liksom inte utdömd, utan man kan göra sina saker på 
ett annat sätt och finna ett uttryck för det. (M5:2)  

 
Att själv med koreografisk handledning hitta sina speciella uttryck i dansen, 
med hänvisning till att man är gammal, framstod som en speciell möjlighet 
för mannen. Undertonen av möjligheten bottnar visserligen i risken att bli 
utdömd. Utdömd på grund av ålder, som för gammal. Antagandet att 
människor kan bli utdömda med hänvisning till ålder, utgör då en rimlig 
förståelsefond för hans iakttagelse om att så inte var fallet i 
dansföreställningen. Iakttagelsen han gör av ålderspositionen gammal i 
sammanhanget ringar också in möjlighetsskapandet i dansföreställningen. 
Ett eget uttryck på ett nytt sätt i harmoni med ålder där ålderspositionen 
gammal också kan laddas med nya, bra och positiva saker. 

Stillheten och de långsamma rörelserna i dansföreställningen var något 
flera av intervjupersonerna var tveksamma till. Tveksamheten förstärktes av 
den inramning dansföreställningen fick genom att den visades tillsammans 
med ytterligare en dansföreställning uppsatt av samma koreograf. Den andra 
dansföreställningen som visades efter en kortare paus, framfördes av unga 
eller ”normalgamla” dansare, som enligt en intervjuperson fullständigt 
sprudlade av energi. De tilläts jublande rusa fram över scenen i sin 
föreställning, menar en av kvinnorna som gärna också hade velat springa 
sådär. Kontrasten föreställningarna emellan blev för några av 
intervjupersonerna, ett kvitto på att de var de verkligen var de gamla i 
sammanhanget. Visserligen lättade ungdomarna upp stämningen, ja helheten 
menade en intervjuperson. Men vad jag förstår utifrån intervjupersoners 
resonemang så hade några gärna velat förändra delar av dansföreställningens 
bilder avseende intensitet och energi.  
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Stereotypa bilder av att långsamhet, slowmotion och hasande hör till 
ålderspositionen gammal fick näring av en dualistisk förståelse av ung 
kontra gammal. Där de unga fick sprudla av energi och de gamla fick röra 
sig i slowmotion. Betydelsen av ålderspositionerna ung och gammal i de 
båda dansföreställningarna blev alltför tvärt kontrasterande för några av 
intervjupersonerna. En man är dock snar till att framhäva att mixen med 
ungdomarna för honom framstod verkligt intressant, att det spetsade till 
publikupplevelsen. Han menade också att föreställningen gav honom en mer 
differentierad bild av äldre som liksom visade på att man inte bara sitter och 
matar duvor när man har gått i pension. 

 
Att ställa ”gamlingar på scen” 
 
Då jag frågar om intervjupersonerna uppfattar något i dansföreställningen 
som provocerande eller utmanande så svarar de flesta direkt; nej! De finner 
inte något provocerande i själva dansföreställningen, däremot att gamla 
människor får ta plats och dansa på scenen ser de flesta som en möjlig 
utmanande och udda företeelse. En av kvinnorna säger först att hon inte 
finner dansföreställningen utmanande i annat avseende än:   

 
…att man ställer upp gamlingar på scen. [skratt] Det är väl 
utmanande antar jag eftersom man inte ska vara gammal i vårt 
samhälle. (K6:1)  

 
Flera av intervjupersonerna instämmer på olika sätt, att de uppfattar det 
utmanande men väldigt bra att äldre människor visar att de kan göra 
någonting. Flera av intervjupersonerna har en föreställning om att 
omgivningens bilder av äldre människor i allmänhet är onyanserade. Att 
plocka fram äldre människor är bra när man tänker på det mer ingående och i 
efterhand, menade en man. Men just i stunden när han stod där på scenen 
tänkte han inte på att han skulle visa vad gamla kan, fortsatte han. Då i 
stunden handlade det mer om vad han själv kunde göra av det, förklarade 
han. Det var självklart att vi alla var gamla, men det var inget som han tänkte 
på då vid scenframträdandet.  

Tankebilden att det inte är önskvärt att vara gammal i vårt samhälle 
talades det om under flera av intervjuerna, den finns med i förståelsen kring 
vad man hade gjort. Mannen i utdraget nedan bedömer sin sceninsats kanske 
inte viktigast i konstnärlig bemärkelse, däremot hoppades han att han fått 
vara en inspirerande motbild till ungdomskultur och medelålders ideal: 
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M - Tycker du att Döden, döden! Är utmanande eller provocerande på 
något sätt?  
 
Jo på ett sätt var det väl det och över huvud taget att äldre framträder 
såhär. Det kan ju betraktas som en ”freakshow” eller något sådant 
där. Så visst var det väl utmanande på så sätt att människor ställde 
upp och gjorde sådant här. Det är ju klart. Vi har ju den här 
ungdoms-, skönhetskulten som finns nu i alla sammanhang, då är det 
ju säkert utmanande.  Men det har ju hänt något här också för om jag 
tänker på mina morföräldrar så skulle ju något sådant här vara 
otänkbart. (M4:2) 

 
Mannen pekar på att det visserligen har hänt mycket i synen på äldre och 
åldrande över tid. Hans morföräldrar skulle aldrig ha övervägt eller ens ställt 
sig inför frågan att delta i något liknande. Det fanns inte på kartan som ett 
alternativ i deras dåtida livsform. Men han pekar samtidigt på hur det inte 
heller nu är självklart för äldre att få ta plats på detta sätt – då han citerar 
uttrycket freakshow, vilket använts i en recension av dansföreställningen. 
Vidare frågade jag mannen om vilka eventuella nya möjligheter för äldre 
människor, han ser att dansföreställningen kan ha visat på: 

 
Det har ju visat på nya möjligheter såtillvida att vi har provat något 
sådant här. Kanske att andra också kan prova, det behöver ju inte 
vara någon liknande föreställning eller så men att det kan vara 
inspiration för andra. Ja, ha kanske äldre fungerar även i det här 
sammanhanget? Det kan jag tänka mig att man ser som en del i en 
slags kanske förändring i synen på gamla, som motverkan till det här 
med ungdomskulten och att det är medelåldern som styr och 
bestämmer. (M4:2) 
 

Förhoppningen av att vara inspiratör för andra är inte att ta miste på. Att 
utöka arenor tänkbara att agera på för äldre människor, framstod för mannen 
önskvärt. Han sa i positiv anda att det kan bli synligt för omvärlden att äldre 
fungerar i ett nytt sammanhang. Möjligheten att ha varit del i en slags 
förändring i synen på gamla människor kan här skymta. Att få vara med och 
påminna omvärlden om att varje ålder har sina möjligheter och sina problem, 
fanns med för några av intervjupersonerna som jag förstod det. En kvinna 
menar att hennes intryck var att även yngre människor tyckte att det var kul 
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att man plockar fram äldre människor på scenen. – Det kanske är skönt för 
yngre människor att få vila sig lite från att vara så perfekta, funderade hon. 
– Det är uppenbart att vi äldre alla har våra skavanker och att vi vågar visa 
oss såhär ändå, sammanfattar kvinnan sina funderingar om vad hon ansåg 
var viktigt att förmedla till omvärlden utifrån sitt projektdeltagande.  
 
 

Summerande reflektioner 
 

Dansprojektet betraktat som en åldersförhandlande situation ger oss inblick i 
hur intervjupersonerna relaterar till och erfar ålder, åldrande och äldre 
människor. Intervjupersonerna relaterar gärna till ålder värderande, 
normerande och för att ge perspektiv på skeenden man vill beskriva. Ålder är 
med och förklarar flera aspekter av kroppen; såsom hälsa och utseende; 
funktionalitet; kön och sexualitet. Händelser som vid första anblicken verkar 
svårförståeliga kan med hjälp av ålder och ålderspositioner framstå i ett nytt 
ljus, vilket då är poängen.  

Dansprojektet menade flera intervjupersoner utgjorde för dem ett nytt och 
annorlunda sammanhang att ingå i, där man åtminstone delvis erfor 
förhandlingsutrymme kring ålder och där man fick perspektiv på åldrande 
och äldre människor. Nya erfarenheter gjorde att tidigare mer stereotypa 
föreställningar om äldre människor kunde omprövas. Men också bekräftas 
genom de bilder som några av intervjupersonerna tyckte sig se i 
dansföreställningen eller då helt ignoreras genom att bara fokusera på dansen 
och rörelserna.  

Det fanns intervjupersoner som menade att dansprojektet bekräftade och 
även kunde bidra till att förstärka stereotypa bilder av äldre människor i 
samhället. Insikter om att man kan vara gammal och samtidigt vacker och ha 
kul dessutom till allmän beskådan på en nationell kulturscen delgavs också. 
Sammanfattningsvis är mitt intryck att dansprojektet var ett sammanhang där 
man tydligt riktade sig direkt och medvetet till äldre människor, kunde göra 
det i relation till att dansvärlden är en ålderssensitiv kontext från början (jfr 
Schwaiger 2012). Med andra ord i dansens värld är ålder påtagligt 
närvarande och dansare kan betraktas i likhet med många professionellt 
idrottsutövande människor som gamla eller äldre redan tidigt i livet för att 
istället relatera till förväntad professionell karriär (jfr Tulle 2008). 
Dansprojektet innebar en situation där ålder och åldrande förhandlades och 
erfors av människor rekryterade som äldre människor men de flesta helt utan 
någon professionell danskarriär att relatera till. Däremot var man intresserad 
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av att dansa och av kulturellt skapande, vilket framstod som en möjlighet att 
göra inom ramen för dansprojektet. Det var ett sammanhang där det inte 
framstod konstigt att rekryteras som äldre samtidigt som det öppnade upp för 
tankar om hur man själv föreställer både sig själv och andra som äldre. Det 
faktum att så många sökte till och ville vara med i dansprojektet kan säga 
någonting om att äldre människor har begränsad tillgång till en variation av 
samhälleliga arenor där ålder tas tillvara och inte nödvändigtvis ses som ett 
problem. 

 
Trots åldern och tack vare åldern 

Intervjupersonernas erfarenheter av deltagande i dansprojektet ger oss 
inblick i åldersförhandlande situationer. Insikter om att man kan tala om sig 
själv som gammal och samtidigt ha roligt och delta i intressanta 
sammanhang var en delvis ny horisont för några intervjupersoner. 
Associationsmöjligheter mellan gammal och vacker var ytterligare något 
som dansprojektet inbjöd till, men inte för alla. Även omdömen som hasande 
gamlingar och beredskap för att tala om dansuppsättningen som en 
freakshow fanns med. Att man kunde och vågade prova på nya saker 
framhölls både i termer av trots åldern men även i perspektivet av tack vare 
åldern.  

När det handlar om reflektioner med utgångspunkt i trots åldern så 
skymtar en negativt värdeladdad föreställning om vad det innebär att vara 
äldre människa. Föreställningar om att äldre har svårt med nya människor 
och att de framstår ointressanta förekommer. Intervjupersonerna reflekterade 
över och omförhandlade eller ifrågasatte på så vis sina egna bilder av 
ålderspositionen gammal och vad äldre människor inklusive dem själva var 
kapabla till. Förvåning över hur bra det gick och hur roligt det faktiskt var att 
engagera sig i dansprojektet med tanke på att dansgruppen utgjordes av bara 
äldre människor, framkom också. Åldern till trots är en utgångspunkt som 
pekar på att intervjupersonerna anser sig göra motstånd mot föreställningar 
om ålder och att man bryter normer kring ålder. Dansprojektet var en 
situation där flera av intervjupersonerna tyckte sig omförhandla sina 
föreställningar om äldre människor och vad man själv kan åstadkomma som 
äldre människa. 

Med utgångspunkten tack vare åldern så finner vi att ålder även tillskrevs 
möjliggörande. Tidigare i livet menar flera av intervjupersonerna har inte tid, 
intresse och mod att delta i något liknande projekt infunnit sig. Rädslan inför 
att misslyckas eller att göra bort sig har sett ur detta perspektiv minskat och 
på så vis blivit till en möjliggörande aspekt som associeras till levd ålder. 
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Även fas i livet spelar förstås in här, fritidsintressen och ideella engagemang 
kan ges utrymme på ett sätt som det tidigare i livet inte funnits utrymme för. 
Uppfattningarna om huruvida det tidigare yrkeslivet hade förberett 
deltagarna för att våga delta eller det faktum att man inte längre hade en 
yrkeskarriär att riskera eller konkurrera med tidsmässigt, genom ett 
deltagande fanns båda med i intervjumaterialet. Men klart är att det 
pågående eller lämnade yrkeslivet gärna relaterades till projektdeltagandet 
och till perspektivet av tack vare åldern.  

Spänningsfältet mellan tack vare respektive trots åldern, ger oss en bild 
av att levd erfarenhet av ålder inbegriper relationer, kontextuella 
sammanhang och normerande perspektiv. Begreppet åldersförhandling 
implicerar här att det handlade om situationer där interaktion och relationer 
inte var fullständigt definierade och fastslagna, utan möjliga att förhandla 
kring (jfr Krekula 2009). Värre är det när ålderskodade skrivningar letar sig 
in i styrdokument och lagtexter vilka då är svårare att förhandla om och 
istället riskerar att förstärka normativa föreställningar om ålder, åldrande och 
hierarkiska åldersrelationer i praktiken när de tillämpas i verksamheter 
(Krekula 2009, 25). Att förbehållslöst tala vitt och brett om gamla 
människor, äldre människor och gamla kroppar som man gjorde inom ramen 
för dansprojektet upplevdes frigörande och gav nya erfarenheter och insikter. 
Den språkliga dimensionen av att förhandla och omförhandla sina 
föreställningar om åldrande och äldre människor framstod attraktiv och som 
en ny möjlighet för flera av deltagarna.  
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Kapitel 6 
Att bli varse sig själv som äldre 

 
 
Detta kapitel handlar om situationer då intervjupersonerna blir varse sig 
själva som äldre. Utgångspunkten för analysen har varit i att vi alltid erfar 
världen genom våra kroppar och samtidigt ”genom de normer vi varseblir 
som tillskrivna våra kroppar” (Krekula 2006, 233). Situationen som här lyfts 
handlar om hur det är att betrakta sig själv och att bli betraktad som äldre.  
 
 

Erfarenheter av att inte känna igen sig… 
 
Att inte känna igen sig själv som äldre människa är en återkommande 
empirisk iakttagelse inom kvalitativ åldrandeforskning (jfr Furman, 1997; 
Krekula 2006; Degnen, 2007). De studier jag har tagit del av som har 
aktualiserat att bli varse sig själv som äldre, har samtliga sin grund i 
intervjuer eller etnografiska fältarbeten med äldre kvinnor. Studierna visar 
att kroppen och normer som tillskrivs kroppen är under förhandling och 
omförhandling på olika sätt. I denna studie inkluderas både män och 
kvinnor, och explicit fokus är erfarenheter av åldersförhandlande situationer.  
 
Att framställas stereotypt som äldre 

Det framkom under intervjuerna skepsis särskilt mot ett TV-program som 
spelades in under dansprojektet vid flertalet tillfällen. Man hade utifrån 
inspelningarna föreställt sig att det skulle komma att bli en dokumentär med 
fokus på utmaningarna i dansprojektet. Flera av intervjupersonerna trodde att 
programmakarna avsåg att spegla något av deras avsikter med och 
engagemang för att delta i dansprojektet. Istället kom flera av 
intervjupersonerna att i efterhand känna sig schablonmässigt definierade som 
”våghalsiga” äldre människor som provar på något så annorlunda som 
modern scendans. Ett fåtal personporträtt, vilka av flera intervjupersoner 
uppfattades som integritetskränkande, kom att sändas tillsammans med 
fragment från själva dansprojektet. I synnerhet männen provocerades av 
detta och hade diskuterat det specifika TV-programmet i grupp upprepade 
gånger. De hade då tillsammans gjort slutledningar om att dansen de 
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engagerade sig i antagligen inte ansågs vara tillräckligt intressant för att göra 
ett TV-program om. En man berättar hur han ser på förhållandet: 
 

Det programmet var vi nog alla lite besvikna över, det var flera av oss 
som tog kontakt med producenten, vi tyckte att de raljerade mest med 
de äldres medverkan. Man plockade ur detaljer som medaljer och 
auktionsbesök, inte en analys eller försök till analys av ett konstnärligt 
verk.  
 
M – Vad fick ni för svar då, då? 
 
Ja, han var väldigt förvånad den här producenten, han förstod inte. Ja 
han förstod väl reaktionen men han hade inte förstått. Han ville 
tydligen rikta sig till yngre, programmet var inte tänkt för äldre 
tydligen. Jag har flera bekanta som inte tyckte att det var ett bra TV-
program i alla fall. De gav ju något av en schablonbild av gamla. 
(M2:1) 

  
Mannen talade om schablonbilder av gamla som han själv tar avstånd ifrån, 
men som han ändå kom att bli en del av genom att han medverkade i 
programmet. Tidningsjournalistiken som rapporterade kring projektet gjorde 
enligt mannen i utdraget ovan, åtminstone amatördansarnas engagemang i 
dansprojektet större rättvisa. Visserligen menade han att det förekom artiklar 
av både sämre och bättre kvalitet, men inget så uppseendeväckande som när 
det gällde TV-programmen. Det handlade inte om att alla journalister skulle 
tycka om det de hade gjort, men att det som gjordes skulle bli 
uppmärksammat på seriösa sätt. Mannen syftade vidare på att en 
kulturkritiker i en av de nationella dagstidningarna hade benämnt 
dansföreställningen för ”freakshow”. Att bli betraktad som ett potentiellt 
”freak” i sammanhanget, det hade mannen inte väntat sig. Det säger mer om 
hur man ser på och värderar äldre människor i samhället, än det säger något 
om kvaliteten i det konstnärliga uttryck vi åstadkom i dansföreställningen, 
underströk mannen noga under intervjun. 

Genom mannens tal om och kritik av, den mediala framställningen av 
äldre människor får vi veta att normer och avvikelser grundade i ålder var 
något som han förhöll sig till. Mannen var i situationen upptagen av vad han 
gjorde (dansade modern dans på en nationell kulturscen) och trodde även att 
han skulle bli uppmärksammad för det. Istället blev han tillskriven avvikelse 
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utifrån sin ålder. Han blev varse sig själv som äldre och avvikare trots att han 
inte i stunden kände sig annat än utmanad och engagerad i det han gjorde.  

 
Att få syn på sig själv som äldre kvinna 

TV-programmen inspelade under dansprojektet kom även att vara 
utgångspunkt för reflektioner kring hur man kunde uppleva och reagera på 
att få se sig själv framställd. En kvinna talade om hur hon spontant reagerade 
när hon såg sig själv i helfigur i ett TV-inslag: 
 

Ja det var lite kul faktiskt. Jag blev förskräckt, jag sa till min man, vad 
är det där för skrynklig tant som de har ruskat fram? Men det är ju 
du, sa han. Nej sa jag, men det är ju mina kläder, det måste ju vara 
jag. [skratt] Ja, men ser jag ut sådär? Ja, det gör du väl sa han då 
[maken].[skratt] Nej, man känner sig, man känner sig inte som man 
ser ut. För då skulle det vara alldeles förskräckligt. [skratt] (K1:1) 
 

Att kvinnan säger sig bli förskräckt över hur hon såg ut i TV, härleder hon 
här inte till hur programmet var gjort, utan till hennes egen uppenbarelse och 
en upplevd differens mellan hur hon kände sig och hur hon såg ut. Det är 
även sannolikt att den spontana avvaktande reaktionen kan ha handlat om 
ovana att medverka i TV-sammanhang, varpå det kan framstå märkligt att se 
sig själv i bild oavsett ålder. Att kvinnan spontant härledde sin reaktion till 
åldersrelaterade kroppsliga förändringar och kallade sig själv skrynklig tant i 
sammanhanget samtidigt som hon skrattade mycket, kan ha flera bottnar. 
Under samtalet gav hon återkommande beskrivningar av hur hon i övriga 
sammanhang menade att hon förhåller sig till kroppsliga förändringar som 
kommit med åren. Hon hade i vardagen utarbetat flertalet strategier för att 
hantera kroppen praktiskt då den gjorde sig påmind genom rynkigt ansikte, 
magknip, torr hur etc. Främst mer tid och ökad självhänsyn menade kvinnan 
numer avkrävs henne dagligen, för att klara av att göra det hon ville trots 
kroppens motstånd.  

Att se sig själv på TV blev ett tillfälle då kvinnan reagerade med 
skämtsam förvåning inför sin egen uppenbarelse, där hon landade i 
slutsatsen att hon förvisso svårligen kände igen sig, men att hon inte känner 
sig som hon ser ut! Vi får alltså veta att kvinnans upplevelse av att delta i 
aktiviteten, inte överensstämmer med hur hennes uppenbarelse kom att te sig 
för henne då hon såg TV-inslaget. Att hon betonade att hon inte känner sig 
som hon ser ut, kan förstås som en kritik av sitt eget utseende med en 
samtidig betoning av medvetenhet över att slät hud är ett skönhetsideal (jfr 
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Krekula 2006), vilket hon därmed understryker inför mig att hon är 
medveten om.  

Ytterligare en kvinna kommenterade sin egen, men även andras reaktion 
då hon fick syn på sig själv i ett TV-inslag. Även denna kvinna hade nära till 
skratt då hon talade om sina intryck av sin egen uppenbarelse i efterhand. 
Hon beskriver i utdraget nedan hur hon förhöll sig avståndstagande till den 
bild hon fick se utav sig själv: 

 
Och sedan ska jag tala om att efter första programmet på TV i höstas, 
då jag hade den där gamla gråa kappan. [skratt] Jag såg ut som en 
gråsugga i den som jag har rest år ut och år in i, överallt har jag haft 
den där. Jag blev så less på den [kappan]. Det var så patetiskt. På 
x.x.x [repetitionslokalen] där en gång på senare tiden, när vi var där 
så var det en av de som jobbar där som sa att; – Jag såg dig [på TV] 
och du gick ensam över Plattan där och jag blev nästan tårögd! – Ja, 
var det inte patetiskt sa jag?! [skratt] (K2:3) 

 
Reaktionen då kvinnan såg sig själv i TV-inslaget handlade i samtalet med 
mig huvudsakligen om hur hon tyckte sig framstå patetisk i den urbana 
miljön. Som jag tolkade det så kände hon sig inte så patetisk som hon tyckte 
att hon kom att se ut, klädd på det sätt som hon var i den urbana miljö som 
hon rörde sig i. En tredje persons kommentarer menade hon bekräftade och 
förstärkte hennes eget intryck av att hon framstod patetisk i inslaget.  

I kontrast till bilden av henne som äldre kvinna i TV-inslaget, beskrev 
hon vid ett senare tillfälle, hur hon vardagligen föredrar att se på sin 
livssituation. Hon berättade att hon ser det som viktigt att aktivt säga ja till 
livet. Hennes inställning handlar om att se sig själv som en medpassagerare i 
tiden, som hon själv uttryckte det. Det handlar som jag förstod det, om att 
våga och att välja att se möjligheter och utmaningar så som de kommer till 
henne, även om det inte alltid är lätt.  

Ett exempel på utmaning som kvinnan delger handlar om friheten att ha 
bil och hur mycket hon uppskattade att kunna köra bil tidigare i livet vart 
hon ville, när hon ville. Det var vid intervjutillfället över tjugo år sedan hon 
slutade att köra och hennes sista bil såldes. Även om det var en betydelsefull 
del i hennes liv som försvann med bilen så menade hon att det för hennes del 
gäller att inte tro att allt roligt är borta för det. Att hänga upp sig på en sådan 
sak gör livet svårt menade kvinnan. I detta samtal var bilden av den patetiska 
äldre damen i TV-inslaget långt borta.  
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Kvinnorna talade om hur de potentiellt framstår. En patetisk, illa klädd 
kvinna, respektive en skrynklig tant var vad de två kvinnorna kom att se då 
de såg sig själva i TV-inslagen. Kvinnorna delade med sig av sina 
reflektioner över hur det kan vara att se sig själv medialt framställd som 
äldre kvinna. Varseblivning av de normer som kan tillskrivas deras äldre 
kvinnokroppar framstår komplexa att diskutera och skrattet är aldrig långt 
borta när så görs. Kvinnorna tillskriver sin egen uppenbarelse problematiska 
och avståndstagande köns- och åldersberoende epitet med en påtagligt 
komisk och objektifierande underton då de talar om det.  

Mannen som också talade om att inte känna igen sig förlägger dock inte 
de problematiska bilderna hos sig själv utan hos journalisterna och 
programmakarna som tog sig rätten att definiera situationen. Innehållsligt 
lyfte här intervjupersonerna fram aspekter av att de inte riktigt känner igen 
sig själva eller måste åtminstone kämpa för att känna igen sig själva som 
äldre människor.  

Min tolkning av de beskrivna situationerna är att de utgör situationella 
skeenden som påminner om varandra. I stunden när man gör något (dansar 
eller går på stan) framstod inte ålder meningsfull för intervjupersonerna att 
relatera till. Ålder kom dock att beskrivas som förbluffande när man såg sig 
själv framställd i TV-inslag, som äldre människa. Då användes ålder i 
kombination med eller i kontrast till andra omständigheter (rumsliga 
beskrivningar, kläder, kroppsliga förändringar och andras tillskrivna normer) 
för att ge perspektiv på hur man erfor situationer och där ålder framstod 
meningsfull att relatera till i efterhand för att återge att man var avvaktande 
inför hur man tyckte sig framstå i situationen. 

 
Föränderligt och överdrivet åldersanvändande 

En av kvinnorna reflekterade över att hennes eget användande och tänkande 
kring ålder har förändrats med stigande ålder. Även omgivningen tycks ha 
förändrat sitt åldersanvändande gentemot kvinnan. Hon tyckte att 
omgivningen väl ofta intresserade sig för att prata ålder, i synnerhet hennes 
ålder. Hon menar för egen del att ålder inte har någon avgörande betydelse 
för vem hon är eller med vem hon umgås: 
 

Jag kan inte säga för hur många år sedan, men för en del år sedan; 
jag tänkte aldrig på ålder. Aldrig. Jag kanske kunde tänka hastigt, ja 
ha där går en gammal människa eller en äldre människa. Men som 
jag inte kände eller någonting sådant, men jag tänkte aldrig på att jag 
kanske var mycket äldre. Det var det, förstår du? Så jag tänkte det och 
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det var aldrig någon som talade om min ålder. Men för ungefär fem år 
sedan, när jag fyllde jämnt och så vidare, så plötsligt så dök det upp. 
Då började de prata om ålder och sedan så säger en som jag tycker 
jättebra om. Han pratade väldigt mycket om ålder och jag har inte 
hjärta att säga ”håll klaffen”.  
 
M – Men betyder det något då? 
 
Jag tycker att det är ett evigt tjatande. Det kan jag tycka, för förut det 
var så befriande [att inte tala om eller tänka på ålder]. Nu har jag 
väldigt många vänner bland ungdomar också, och jag umgås lika 
mycket med ungdomar som med äldre och medelålders och så vidare. 
Alla åldrar, så det spelar mig ingen roll. (K5:3) 

 
Kvinnan markerade i utdraget ovan att ålder inte betyder något avgörande 
för henne, men att andra tillskriver henne ålder, vilket inte var fallet för 
några år sedan. Hon ansåg vidare att det blir tjatigt och att det sällan tillför 
resonemang eller sammanhang några relevanta aspekter för hennes del med 
ålder. Ålder som socialt organiserande princip framstår inte meningsfull för 
kvinnan, vilket hon även med rätt irriterad ton klargjorde gentemot mina 
frågor under intervjun så fort de kom in mer explicit på ålder och åldrande 
eller äldre människor. Kvinnan var där för att tala om sina erfarenheter 
gjorda inom ramen för dansprojektet och det hade för henne inte något med 
ålder att göra.  
 
 

Erfarenheter av kroppsliga förändringar 
 
Här följer reflektioner över åldersrelaterade kroppsliga förändringar i form 
av utseendeförändringar och funktionsnedsättningar och hur intervjupersoner 
talar om dem.  

 
Utseendeförändringar  

En kvinna beskrev att det blev jobbigt för henne att möta och att se gråhåriga 
tanter, då hon själv blev gråhårig. Hon hade vid intervjutillfället sitt eget 
gråa hår ofärgat och hon diskuterade heller inte möjligheten att färga håret 
som ett alternativ under intervjun: 
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 …då när jag blev gråhårig och så här, så tyckte jag att det var så 
jobbigt med alla gråhåriga tanter. Jag hade nog egentligen ett lite 
halvförakt alltså, det är ju hemskt egentligen. Det var hemskt men så 
var det. Jag kände att de kommer här och de är gamla och hu och 
usch och sådär. Men jag begriper det nu att jag var ju rädd själv för 
att vara en av alla dessa gråhåriga tanter.  
 
M - Men är du det nu då [rädd]? 
 
Nej, nej inte ett dugg. Nej men jag har på något sätt, det har gått över. 
Jag tror att det här också har varit en process i att få vara den man 
är. Och bli faktiskt också bemött som den man är. Inte att man är en 
gammal tant bara. (K6:1) 
 

Kvinnan beskrev det initiala motstånd mot att se och acceptera sig själv som 
gråhårig, vilket hon kopplade samman med ett föraktfullt förhållningssätt 
hos sig själv och det åldersrelaterade epitetet tant. Karin Lövgren (2012a) 
menar att förakt gentemot tanten som symbol vittnar om dels ett förakt 
gentemot det som definieras som kvinnligt, dels om ett förakt gentemot äldre 
människor. Detta kan yttra sig genom ”stereotypiska kategoriseringar som 
döljer mångfalden av äldre kvinnor och olika sätt att vara äldre på” (Lövgren 
2012a, 53). Det gråa håret utgjorde ett symbolvärde för kvinnan som gjorde 
henne till inte bara gråhårig utan även till tant. Att bli gråhårig blev för 
kvinnan i utdraget en utseendeförändring som i sammanhanget kom att 
påminna henne om att hon själv hade ett motstånd mot gråhåriga tanter. Det 
gråa håret innebar ett skifte i kvinnans syn på och användning av åldersepitet 
tant för att kategorisera och förstå världen. Vid tiden för intervjun hade 
motståndet gentemot gråhåriga tanter gett med sig. Men hon var fortfarande 
medveten om att omgivningen kan använda grått hår och åldersepitet tant för 
att skapa sociala avstånd, precis som hon själv konstaterar att hon gjorde 
tidigare. Den egna kroppsliga förändringen fick henne att bli uppmärksam på 
hur hon själv använde och förhöll sig till normer som har med 
åldersrelaterade kroppsliga förändringar att göra. 

En annan kvinna närmade sig under intervjun rådande skönhetsideal. Hon 
menade för egen del att hon relativt nyligen hade kommit på att det finns 
gamla människor som är vackra. Den uttalade rimligheten i att vara både 
gammal och samtidigt vacker var något kvinnan lyfte fram som en relativ 
nyhet för henne själv. Hon konstaterade att hon nu såg möjligheter hon inte 
hade tänkt på förut. Förklaringen till varför hon inte har associerat äldre 



 
 
 

128 

kroppar med skönhet tidigare hänvisar hon till en rådande ungdomskultur 
som inte inbjuder till det.  

Ytterligare en kvinna berättade om hur hon utseendemässigt, medvetet 
efter påtryckningar av vänner hade anpassat sig till sin ålder genom att ändra 
sin frisyr. Långt fritt hängande hår fick bytas mot en kort och lockig frisyr i 
strävan mot ett mer åldersadekvat utseende: 

 
 Ett exempel är att jag har ju alltid haft långt hår. Ja, jag kan visa hur 
jag har sett ut hela mitt liv. Vänta ska du få se. [Hämtar foto] Men 
sedan så sa ju folk att så kan man inte se ut när man är gammal. 
[Visar kortet] Så det här är JAG.  
 
M – Vad snyggt! 
 
 Du säger det!? Det tyckte mina vänner, att så kan man inte se ut när 
man är så här gammal. Så nu är jag ju till och med lite lockig. 
 
M – Men menar du det?  
 
 Ja, för de sa att du ser ju inte klok ut. Klipp av dig håret! Allting 
hänger, du ser gammal ut, en gammal människa kan inte gå på det 
där viset med långt rakt hår.[…] Annars så tycker jag att jag inte bryr 
mig, nej jag har inga sådana. Utan jag är kanske rädd för att klä mig 
eller se ut för gammal. Jag försöker klä mig ungdomligt, så mycket 
tänker jag på det. (K4:1) 

 
Strävan att inte se onödigt gammal ut på grund av klädsel eller frisyr fanns 
uttalat och medvetet hos kvinnan. Men det handlade också om passande 
klädsel och frisyr med tanke på åldern (jfr Persson 2010). Risken för att bli 
sedd som patetisk och balansakten kring att leva i takt med sin ålder, så gott 
man kan, talade en av de intervjuade kvinnorna om: 
 

Men sedan så är det ju den där balansen mellan att få vara sin ålder 
också. Jag menar skräcken är ju när man ser någon bakifrån som man 
tänker det är en tonåring så när de vänder sig om så är det en 
åttioåring. Så att det finns ju någonting där också där man blir, man 
blir trött, man har artroser man hoppar inte ur bilen utan man tar sats 
va, för att komma ur den. Det måste få vara så, man måste också själv 
acceptera och förstå, jag menar det är så. (K6:1) 
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Den handfasta, vardagliga hanteringen av utseende menade dock en annan 
kvinna tog mycket tid och har blivit alltmer komplicerad för henne med 
stigande ålder. För att kvinnan skulle uppnå ett utseende som hon kunde få 
att överensstämma något med hur hon ville se ut så menade hon att hon fick 
jobba allt mer. Att måla läpparna var något hon ville göra, men ansiktet 
hänger och det tar tid varje morgon att få det på plats innan det går att måla 
något alls, berättade hon.  

Det var endast kvinnor i studien som gjorde reflektioner över 
åldersrelaterade utseendeförändringar. Jag finner det föga överraskande att 
det var kvinnor som talade om skönhet och utseende, då den samtida 
kulturella bilden av kvinnlighet bejakar detta (jfr Lövgren 2009; Persson 
2010). Utseendeförändringar var något kvinnor i studien hade en tendens att 
tala om på ett offensivt och skämtsamt sätt. Skrattet och skämtandet var dock 
inte närvarande då kroppsliga funktionsförändringar diskuteras.  

 
Funktionsnedsättningar 

Ålder omnämndes flitigt i relation till en mängd kroppsliga 
funktionsnedsättningar och problem av flera intervjupersoner i form av; 
nedsatt hörsel, försämrat minne, ledvärk och stelhet, irriterad och torr hud, 
ökad trötthet, förlorad spänst och styrka samt matsmältningsproblem. Att 
kroppen blir problematisk att hantera och att det kan uppstå konflikt mellan 
vad man vill prestera och vad man klarar av att utföra fysiskt, poängteras av 
en man med utpräglat god fysik. Erfarenheter av att kroppen upplevs 
begränsande, besvärlig och svekfull målade han upp ta sin början relativt 
tidigt i livet för hans del, lite beroende på hur ingående man ska känna efter: 
 

Det har med åldrandet att göra. Alltså det här med att kroppen sviker, 
så upplever man det. Fan alltså, jag kan inte göra det här längre, jag 
kan inte göra DET. Det tar längre tid att återhämta sig, det tar längre 
tid att tänja armar och ben, man ser sämre och man börjar lukta illa 
höll jag på att säga...[skratt] Men just den där, kroppens 
degenerering som jag tror för alla, just när det inträffar är 
chockartat. Fan jag fixar inte det här! Jag orkar inte lyfta lika mycket, 
jag orkar inte springa i trappor, det börjar så va. Spänsten försvinner 
och det gör den ganska tidigt. Det här med att studsa upp för en 
trappa djing, djing, djing, sådana grejer försvinner. Sedan det här 
nästa steg också när huvudet vill, men kroppen säger ifrån. Hoppa! 
Nej, säger kroppen, jag ska fan inte hoppa här. Men huvudet säger, 
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hoppa för helvete! Det är den konflikten va mellan viljan och 
förmågan. (M3:1) 

 
Den dramaturgiska inramningen av en konflikt mellan vilja och förmåga 
sätter fingret på en åldersrelaterad frustrerande situation för mannen. 
Upptäckten av kroppsliga förändringar framställde han som chockartade 
samtidigt som han menade att förlorad spänst kommer ganska tidigt i livet, 
men att kroppen säger ifrån alltmer tydligt med åren. Kroppsliga 
funktionsförändringar och personliga bestyr och strategier för att hantera 
detta beskrevs även av en kvinna, även om hon inte lika mycket var inne på 
konfliktspåret som mannen ovan: 
 

Man måste inse att det tar mera tid. Man ska inte vara säker på att 
ögonen är glasklara varenda morgon. Man tål inte maten på samma 
vis, man kan inte äta så mycket. Man kan inte dricka så mycket som 
man gjorde, inte för att jag dricker så mycket men nu för tiden har jag 
kommit underfund med saker. Jag får magknip av kallt vatten, jaha 
tänkte jag, hur gör jag med det? Då började jag med att värma en 
termos vatten på morgonen och sedan så dricker jag det under dagen 
och då får jag inte det här magknipet. Alltså sådana där grejer det 
existerade ju inte förut, förut då slängde man i sig ett glas vatten och 
sedan gick man, det var inget mer med det. (K1:1) 
 

De kroppsliga funktionsförändringar kvinnan i utdraget ovan härledde som 
åldersrelaterade, var förändringar som också avkrävde henne kreativa 
handlingsstrategier och tålamod för att kunna hålla på med sådant som hon 
önskade. Genom att skapa sina egna handlingsstrategier i vardagen anpassar 
hon sig genom att smörja in sig noga, värma dryckesvatten och tillåta sig 
vara lite mer omständlig i omvårdnaden av sig själv för att fungera och ha 
kul. Det handlar som jag tolkar kvinnan, om att anpassa sig till de kroppsliga 
förändringarna, men också om att inte förvänta sig för mycket. Exempelvis 
att inte förvänta sig att ha ”glasklara ögon varje morgon”, och att klara av att 
hantera det. 

Genom att hitta rimliga handlingsstrategier förbi irritationsmomenten 
kunde kvinnan ändå hålla på med sådant som hon tycker är kul utan att 
irritationsmomenten tog över. Kvinnan intog under intervjun ett resonerande 
förhållningssätt i förhållande till sitt eget åldrande och det framstod viktigt 
för henne att hitta vägar runt problemen för att göra de kroppsliga 
irritationsmomenten hanterbara. Omvårdnaden om kroppen tog visserligen 
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mer av hennes tid i anspråk än tidigare i livet och det menade kvinnan var 
hon tvungen att acceptera.  

Vi får här veta att förväntningar på kroppsliga funktioner justeras med 
stigande ålder som en strategi för att hantera kroppsliga förändringar som 
upplevs frustrerande. Att kroppen gör sig påmind genom motstånd och 
funktionsnedsättningar gör att den drar uppmärksamhet till sig på ett sätt 
som skiljer sig från tidigare i livet. Konflikt mellan vilja och förmåga är ett 
sätt att prata om detta, utarbetande av handlingsstrategier för att åstadkomma 
det man vill även om det tar tid och tankemöda i anspråk är ett annat sätt.  

 
Strategier för att hantera krämpor 

Sjukdomar och förluster av kroppsliga förmågor talade flera av 
intervjupersonerna om då de betraktade sitt eget åldrande. Det fanns å ena 
sidan en uttalad beredskap inför att i framtiden behöva hantera och leva med 
krämpor och sjukdomar som äldre människa. Å andra sidan framhölls vikten 
av att kunna blunda inför och bortse ifrån sjukdom och krämpor.  

Flera av informanterna framställde sig som helt friska i nuet, men det 
förekom också beskrivningar av hur man i nuet kämpar och lever med svåra 
sjukdomar. Både egna och anhörigas. Ett gemensamt drag i 
intervjupersonernas resonemang oavsett om man upplevde sig vara sjuk 
respektive frisk, var föreställningen om att krämpor och sjukdom med tiden 
kommer att kräva utrymme och uppmärksamhet i livet som äldre människa. 
En kvinna talade om hur hon ser på det hon kallar lite dagliga krämpor och 
hur det gäller att inte hänge sig åt dem: 

 
För att jag tror att om man får krämpor och sånt där, då ska man inte 
ge efter. Det ska ju vara om det är något väldigt seriöst och man inte 
får anstränga sig för det är STOPP! Men när det är sådär lite dagliga 
krämpor, då tror jag att man bara ska gå på. Sedan har man glömt 
bort det och sedan är det faktiskt borta. Utan inte hänge sig [åt 
sjukdom] och börja undersöka, såvida det icke är allvarligen befogat 
och det är så dags att veta. (K5:3) 

 
Reflektionen kring sitt eget förhållningssätt till krämpor och sjukdomar i 
utdraget ovan formulerades som en allmänmänsklig reflektion som för 
kvinnan hade giltighet oavsett ålder. Det gäller att kämpa på så mycket man 
orkar och inte känna efter för mycket, för då kan det riskera att ta fullständigt 
stopp i livet menade hon. Hon delgav på detta sätt en medvetenhet över att 
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krämpor och sjukdomar kan komma att spela en ödesmättad roll i livet. I 
ljuset av en aktivitetsbejakande livsinställning där en viktig mening med 
livet är just att hålla igång och göra saker, framstår det rimligen extra svårt 
om det skulle ta stopp avseende meningsfulla aktiviteter.  

En beredskap inför att bedriva en aktiv kamp mot krämpor var en bild 
som på olika sätt fanns närvarande i samtalen. En av intervjupersonerna 
gjorde en explicit koppling mellan sjukdom och ålder, där han spekulerade 
kring att sjukdom troligtvis påskyndar åldrande. Han menade att sjukdom, 
smärta, förlorade förmågor samt beroende av mediciner är sådant som han 
visserligen förväntar sig i takt med stigande ålder, samtidigt som det till 
varje pris bör kämpas emot. Att kunna bli gammal och att leva utan 
dominerande krämpor, det var något som framstod eftersträvansvärt men 
samtidigt osannolikt. 

Att bli gammal och sjuk, särskilt mentalt förändrad, framställdes av en 
intervjuperson som ett skräckscenario vilket under intervjun talades om som 
om man hellre frivilligt skulle gå i döden för att undvika. Att bli gammal och 
riktigt sjuk med följden att inte klara sig själv framställdes värre än att dö, 
vilket även Simone de Beauvoir tar upp i Ålderdomen. ”…för människan är 
existera likamed att nå utöver sig själv. Det kroppsliga avtynandet [vilken 
följer med åldrandet förr eller senare (min anm.)] gör det omöjligt att 
överträffa sig själv, att bli hänförd, det dödar planerna och via den genvägen 
blir döden acceptabel för oss” (1970/1976, 339). Sammantaget har vi här fått 
möta strategier som har sin gemensamma grund i en beredskap för att 
sjukdomar och krämpor kommer med åren. Samtidigt som de helst ska 
kunna ignoreras och bekämpas för att livet ska anses meningsfullt att leva. 
Ett liv som man inte är medveten om eller ett liv med kroniskt lidande 
framställdes av en intervjuperson som mer avskräckande än döden. 

 
 

Erfarenheter av ålder som möjliggörande 
 

En av intervjupersonerna menade att hon var äldst i flera sammanhang och 
att det samtidigt känns bra. Att vara äldst var för henne roligt och en tillgång 
då det har gett henne möjlighet till ett mer överblickande perspektiv på livet: 

 
Och jag är ju äldst i många sammanhang av mina nätverk. Och jag 
känner mig inte äldst, så att jag tycker ju att det är fantastiskt roligt 
hittills att bli gammal. Och just för att man får lite överblick över sitt 
liv, man har insikter, man kan kasta bort en massa strunt som man har 
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burit med sig i sin ryggsäck. Så att jag har egentligen bara positivt. 
För min personliga del så tycker jag att det är underbart att bli äldre. 
Så att jag säger till alla medelålders, skynda dig att bli äldre! Det är 
så roligt! [skratt] (K3:2) 
 

Att känslor har stor betydelse för hur man upplever att det är att bli äldre, 
utgjorde en återkommande beskrivning i intervjumaterialet. En man sa 
exempelvis att: – Jag tror att man blir gammal först när man känner sig 
gammal. Innan man känner sig gammal så är man inte gammal! (M1:1) 
Mannen markerar här sin ståndpunkt kring att det är hans känsla och hans 
egen rätt till att åldersdefiniera sig själv som utgör meningsbärande 
åldersdefinition för honom.  
 
Att ägna sig åt det man vill? 

Känslan av att omgivningen kan ifrågasätta om man exempelvis väljer att 
fortsätta arbeta efter sextiofem års ålder, finns hos en av intervjupersonerna. 
Kvinnan menar att hon måste förklara sig och det tyckte hon var obehagligt. 
Hon sa att hon verkligen trivdes med sitt arbete och att det mest troligt kan 
handla om avundsjuka hos jämngamla, som kanske inte har möjlighet eller 
lust att jobba vidare efter pensionsåldern: 

 
Man har inte heller sin framtid. Jag menar man har en begränsad 
framtid. Men att leva i nuet. Man behöver inte vara pensionär i den 
bemärkelsen att människor säger att jaja, arbetar du, men åh? 
[nedlåtande] Varför gör du det för? Nu? Nu ska du väl ha det lite 
lugnt och sådär? Det känns som om, ja det tycker jag inte om. Det här 
hur kommer det sig att du arbetar, har du inget annat roligt som du 
kan göra? Åka runt jorden eller göra någonting annat? Det ska du väl 
göra nu? Men jag tycker om mitt jobb, jag känner att det är viktigt för 
mig. Oh jag menar det är inte det viktigaste i världen men det är en 
del av mitt liv som är viktig. Och jag vill inte bli klassad som 
pensionär som borde låta bli det. Lite grann så märker jag, men det är 
kanske mest bland jämnåriga, för dom får inte arbeta. Jag hade en 
pappa som arbetade tills han dog, han var åttio när han dog och han 
arbetade tills dess. Jag menar det finns inte någon begränsning annat 
än den man själv sätter. Eller om man då blir sjuk, men det är en 
annan sak. Det ska inte behöva vara, och det tror jag att vi har kvar i 
Sverige ändå mycket. Nu börjar det ju, ja nu kommer vi ju att behöva 
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arbetskraft och då. Men det finns alltså någon sorts, ja det tycker jag 
är obehagligt. Ja, man måste förklara sig... (K6:1) 

 
Normerande inslag framförallt hos jämnåriga uppfattade kvinnan fanns i de 
frågor kring vad hon ägnade sig åt som pensionär. Att välja att arbeta blev i 
sammanhanget ifrågasatt som ett normbrytande eller åtminstone opassande 
beteende. Kvinnan i utdraget ovan hade gärna varit utan de ifrågasättanden 
och nedlåtande kommentarer om att hon borde göra mer intressanta saker än 
att jobba. Att arbeta och att låta arbete fortsätta vara en viktig del av sitt liv 
som pensionär var inte okontroversiellt i synnerhet inte bland hennes 
jämnåriga kamrater.  

 
Ökad självtillit med stigande ålder 

Parallellt med anpassning till och frustration inför faktiska och förväntade 
kroppsliga funktionsförändringar med stigande ålder, fanns hos några 
intervjupersoner också en uttalad tacksamhet inför och tilltagande trygghet 
med kvarvarande kroppsfunktioner. Två män framhöll en med stigande ålder 
tilltagande erfarenhet och ökad tillit till sin egen förmåga: 
 

…tack och lov så har jag inte några handikapp ännu, alla sinnen 
fungerar. Men man märker ju att saker och ting går lite mera 
långsamt än vad man är van vid tidigare. Men samtidigt så tycker jag 
att jag får glädje av den erfarenhet som jag har, det är en trygghet. 
(M2:1) 
 
Det känns som om att fördelen med ålderdomen är att man dels 
känner sig säkrare på sig själv än man är i andra åldrar, kanske 
bättre står för vad man tycker. Lite mera avslappnad mot sig själv. 
(M4:2) 

 
Att ha en mer avslappnad och tillåtande attityd mot sig själv än tidigare i 
livet beskrivs även målande av en kvinna då hon reflekterar över en för 
henne väldigt speciell situation:  
 

För exempelvis när man börjar bli så här gammal kan man göra bort 
sig och bjuda på det. […] Jag hoppade i vattnet där när vi höll på och 
övade för alla hoppade i och simmade. Det var bara det att alla de 
andra var ju unga och spänstiga.[…] Så att de hoppade ju upp ganska 
hyfsat igen, jag kom inte upp! […] Nej men just det här då att man 
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ligger där i vattnet och skvalpar och hade jag då varit yngre, då hade 
jag nog tyckt att det hade varit helt fruktansvärt. Det klart att jag 
tänkte, jag är tvungen att be om hjälp för jag kommer inte upp. 
Pråmen var dessutom nytjärad på sidan så jag kunde liksom inte 
lägga mig på magen och åla mig upp heller. [skratt][…] Jag har varit 
simlärare och är ganska bra på att simma så det var jag ju inte rädd 
för. Men däremot så tänkte jag inte längre, att de här kajerna var 
ganska höga. […] Hade jag varit yngre så hade jag nog tyckt att det 
hade varit väldigt, väldigt genant. Nu så tänkte jag, strunt i det bara 
jag kommer upp så. Så att det är mycket sådär, jag menar att man kan 
bli säkrare och då har man roligare därför att man inte behöver gå 
och tänka på det. (K8:1) 

 

I denna simtursanekdot är det enkelt att förstå kvinnans utsatta och smått 
pinsamma situation när hon insåg att hon inte själv kunde klara av att ta sig 
upp ur vattnet. Samtidigt var det en situation som kvinnan beskrev skulle ha 
varit betydligt svårare för henne att hantera, både i situationen då det hände 
och även i efterhand, om hon hade varit yngre. Särskilt med tanke på att hon 
hade varit simlärare. Hennes förmåga att som äldre kvinna avdramatisera 
och inte lägga så stor prestige i den kroppsliga prestationen i situationen var 
bättre än tidigare i livet, menade hon. Hon kunde istället ta händelsen med 
sig som en rolig och minnesvärd anekdot utan att behöva ta det som ett totalt 
misslyckande.  

Tilliten till den egna kroppsliga förmågan fanns med i språnget ut i 
vattnet och handlingskraften att hitta en rimlig lösning på det uppkomna 
problemet fanns enligt kvinnan lättare tillgänglig för henne som äldre. I 
simtursanekdoten tillskriver kvinnan ålder, en tilltagande förmåga att hantera 
en svår situation och att i efterhand vara kapabel att vara snäll mot sig själv. 
Åldern har betydelse för hur kvinnan förmår att agera i situationen men 
också för hur hon i efterhand kan skratta åt och tänka tillbaka på situationen 
på ett mer avslappnat sätt än om hon vid tillfället hade varit yngre. Att se sig 
själv som äldre innebär i detta fall att förväntningarna på sig själv och på 
situationens upplösning kom att framstå som mer lättsam och hanterlig för 
kvinnan.  
 
Aktivitet som mening och strategi 

Strategier som understryker betydelsen av att hålla igång lyftes under 
intervjuerna fram av intervjupersonerna, när de betraktade sig själva i ljuset 
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av att vara äldre människor. De menade i och för sig väldigt olika saker med 
att hålla igång, men det tycks vara så att meningsfulla aktiviteter också gärna 
framställs som strategier för att hantera åldrandet, där träning och 
disciplinering av den åldrande kroppen då gärna ställdes i blickfånget. Att 
inte tillåta sig att stanna av på något plan var den uttalade strävan hos flera 
både kvinnor och män. Strategierna som omtalades innebar något förenklat 
att: 1) Inte stanna upp och 2) att hålla sig smärt och pigg genom att främst 3) 
träna och gympa, men även arbete och sociala relationer omnämndes. Det är 
samtliga ganska kravfyllda strategier som jag tolkar har sina bottnar främst i 
intervjupersonernas egen tillfredsställelse, då flera kände att de förverkligade 
sig själva då de presterade och höll sig aktiva. Viljan att matcha men även att 
utmana samhällsideal om att göra rätt saker i rätt tid i livet. Att värna hälsan 
var också en underliggande orsak och ett argument varför de ansåg att det 
var viktigt att hålla sig aktiv som äldre. En av intervjupersonerna berättade i 
utdraget nedan att han ständigt tänker på att hålla igång: 
 

Sedan är det ju vissa saker i åldrandet som har med fysiken att göra 
eller med medicinen att göra. Dels är det svårt att hålla sig smärt, det 
är svårt att bli av med övervikt trots att man tycker att man gör det 
man kan. Sedan kan man ju kanske få lite ledbesvär och sådant som 
faktiskt har med åldrandet att göra. Sedan får man ju försöka att hålla 
igång med träning och gympa och sådant ständigt, ja menar att jag 
tänker ständigt på det. (M1:1) 

 
Mannen tänkte ständigt på att hålla igång för att disciplinera kroppen som 
han har blivit varse gör sig påmind allt oftare. Kroppen menade han 
fungerade inte obemärkt längre utan måste aktivt hållas efter med allt större 
svårigheter. En central del av intervjupersonernas tal om aktivitet handlade 
också om att bestämma och att tänka själv i kontrast till att inte kunna 
bestämma själv. Ett grundläggande villkor för meningsfull aktivitet 
framställdes således vara självbestämmande. Detta aktualiserade samma man 
som ovan, i termer av kritik mot (ålders)anpassade verksamheter: 
 

Det tror jag inte är bra, det är inte bra för åldringar heller och gå in 
till någonting som alltid är anpassat. Man måste vara aktiv för att 
tänka och lösa sudoku och sådant. (M1:1)  
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Meningsfull och självvald aktivering framställdes av flera intervjupersoner 
som ett för dem viktigt och bra sätt att hantera sitt åldrande på. Baksidan av 
aktivitetsstrategierna talades det något mer svepande om, men det fanns 
några som påtalade att de hade svårt att acceptera vila och att man även hade 
genomgått perioder med för mycket självpåtagen aktivitet efter 
pensioneringen, vilket jag återkommer till. Även omgivningens omdömen 
om att man ägnade sig åt fel sorts aktivitet i form av arbete hade erfarits av 
en kvinna.  

Simone de Beauvoir pekade ut möjligheten att under ålderdomen 
”fortsätta fram mot de mål som ger mening åt vårt liv” (1970/1976, 385) 
som en verksam strategi vilken står åtminstone privilegierade människor till 
buds. Antaganden om att det goda åldrandet är att förknippa med aktivitet, är 
något som Lars Tornstam (2010) menar har funnits med socialgerontologisk 
forskning från dess linda. I perspektivet av att åldrandet antas leda till 
förluster av skilda slag, ”gäller det att motverka dessa genom att hålla sig så 
aktiv som möjligt” (ibid., 125). Strävan att hålla sig aktiv som äldre 
människa kan också ses i skenet av att det är ett sätt att söka leva upp till 
samhällets ideal om effektivitet, produktivitet och oberoende på sina egna 
premisser. Aktivitetsstrategierna tycks framstå relativt centrala och robusta 
för intervjupersonerna. Att idrottande i hög ålder har potential att utvidga 
gamla människors handlingsutrymme är ett resultat som Josefin Eman 
(2012) lyfter fram i sin avhandling, vilket även relaterar till och bejakar 
aktiviteters emancipatoriska dimensioner.  

Fysiskt inriktade aktiviteter man ville ägna sig åt för att må bra och för att 
motverka pågående eller förväntade ålderskrämpor, lyftes gärna fram av 
intervjupersonerna. Gymnastik och dans var exempel på aktiviteter där det 
underströks att både fysik och intellekt tränas kombinerat och det ville man 
gärna åstadkomma. Dans och gruppgymnastik menade en kvinna erbjuder 
henne en perfekt kombination av social gemenskap och intellektuell 
stimulans. En annan kvinna berättade att hon visserligen dansar och sjunger i 
kör men att hon också finner stimulans genom relationer och utpräglat 
sociala aktiviteter, det menade hon är hennes bästa sätt att hålla sig igång på.  

En kvinna beskrev sin gympa som delvis beroendeframkallande efter 
pensioneringen. Periodvis menade hon att det faktiskt kan ha blivit lite för 
mycket gympa, mer än fem pass i veckan sa hon att hon inte deltar i numera 
och att det är en nivå som får henne att må bra. En annan kvinna berättade 
om hur viktig hennes gympagrupp är för henne och att hon gärna skulle hålla 
på med fler aktiviteter, om det inte hade varit för att hennes ekonomi satte 
stopp för det. Arbete av olika slag omnämndes som exempel på aktiviteter 
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där självändamålet inte nödvändigtvis är försörjning utan stimulans och att 
hålla sig igång. Det handlar om såväl lönearbete, ideellt arbete som eget 
företagande och studier. En av kvinnorna berättade att hon började läsa på 
universitetet för första gången i sitt liv efter pensioneringen, vilket för henne 
kom att resultera i en filosofie kandidatexamen med ett egenvärde utöver 
hennes yrkeskarriär. Det blev ett sätt för henne att hålla igång menade hon, 
samt att få hålla på med något hon tyckte var intressant utan att behöva tänka 
på försörjning.  

En man som är egen företagare talade om hur han periodvis på senaste 
tiden hade jobbat så pass mycket att han bedömde att det ibland har blivit lite 
för mycket. För mannen i fråga innebär det visserligen en guldkant på 
tillvaron att arbeta och på så vis kunna känna sig stimulerad och hålla igång 
samtidigt som det gav honom en bättre ekonomisk situation. Frihet från 
ekonomiska bekymmer ger kraft och energi till att lägga på annat menade 
han. Ekonomi betraktas på så vis vara en förutsättning för att hålla sig igång 
och som mannen uttryckte det, även kunna motverka åldrandet: 
 

Jag menar jag är ju själv en äldre människa, men det är ju skillnad på 
äldre människor, det är ju väldigt många som håller sig unga på så 
sätt att de är aktiva. Dels beror det här på att vi har fått det bättre och 
att folk har det ekonomiskt bättre. Många ”panchisar” har ju råd att 
unna sig lite när det gäller att resa och hålla igång. (M1:1) 
 

Aktiviteter framställs alltså ha ett betydande egenvärde för att göra 
mänskligt liv meningsfullt samtidigt som det kan vara förbehållet dem som 
har det gott ställt ekonomiskt. Kopplingarna till aktivitet som strategi för att 
motverka åldrande blir synliga då intervjupersoner argumenterar kring varför 
de som just äldre människor känner att det är så viktigt att hålla igång. Det 
måste framhållas att rekryteringsbasen i intervjustudien utgjordes av 
personer som aktivt har valt att engagera sig i dansprojektet, vilket sannolikt 
också betyder något i relation till hur de värderar och relaterar till aktiviteter 
om strategi och mening. Det är sannolikt att människor som väljer att 
medverka i ett dansprojekt också gillar att hålla igång, även om det inte är 
självklart. 

Samband mellan att hålla igång och att ha en positiv livsinställning som 
äldre människa var något en kvinna talade om i termer av att känna sig 
stimulerad. Hon resonerade om hur viktigt det är för just äldre människor att 
känna sig stimulerade då annars förluster av förmågor kan inverka negativt 
på hur man känner sig och på så vis bli till en ond cirkel. Å ena sidan handlar 
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det som jag tolkar det om en inneboende ork och lust för att hålla igång, å 
andra sidan handlar det om att hålla igång för att känna sig stimulerad och 
inte bli en passiv och negativ gammal människa: 

 
Men allting handlar om man har någon viss, någon inneboende vad 
ska man kalla det? Kraft, energi eller glädje, för att man orkar inte 
med gamla människor som är negativa va. Det tror jag också, det 
handlar inte så mycket om man är gammal, som om hur man är [till 
sättet]. Fast det klart när man blir äldre är man ju ändå begränsad då 
på olika sätt, det är ju förmågor som ändå försvinner. Man kanske 
inte kan köra bil, det är en stor grej. Man kanske inte hör så bra. Man 
blir trött. Man känner sig ostimulerad, jag tror att vara ostimulerad 
är det värsta. Jag tror att alla gamla människor måste ha stimulans, 
det måste hända någonting jag är helt övertygad om det. (K6:1) 

 

Kvinnan menade att det inte handlar så mycket om hur gammal man är, utan 
mer om hur man är. Hon sätter därmed fingret på att ålder kan tillskrivas 
olika och mer eller mindre betydelse, där humör och livsinställning sannolikt 
spelar roll för hur man uppfattas. I det aktuella intervjuutdraget ska det 
inflikas att kvinnan talade om och betraktade sin egen mor, vilken hon förde 
fram som en god förebild. Modern beskrev hon som självständig, pigg och 
glad trots sin höga ålder, varför hon heller inte framstod onödigt gammal i 
dotterns ögon.  

Vidare menade kvinnan att folk i allmänhet inte orkar med gamla 
människor som är negativa, vilket innebär att kombinationen av hög ålder 
och dåligt humör utpekas som en risk för social exkludering. Kvinnans 
betraktelse av hur denna oönskade kombination ändå uppstår och 
förekommer, härledde hon under intervjun främst till äldre människors ofta 
begränsade möjligheter att göra meningsfulla saker och därmed känna sig 
stimulerade. Att ändå försöka framstå pigg och glad som äldre människa 
tolkar jag därmed indirekt vara en verksam strategi för att minska risken att 
bli avfärdad som gammal och gnällig, enligt kvinnans resonemang.  
 

Erfarenheter av normerande tillskrivningar 
 

En av de äldsta kvinnorna menade att det hos anhöriga och i omgivande 
samhälle kan finnas förväntningar på att man vid en viss ålder bör ”stiga åt 
sidan” och att man då inte längre anses klara av saker. Hon berättade att hon 
hade funderat en hel del kring det faktum att hon själv som inte hade några 
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nära anhöriga i livet varpå hon måste hålla reda på allting själv. Det kan ha 
hjälpt henne och faktiskt varit en gynnsam omständlighet, funderade hon:  
 

 Jag har varken hemtjänst eller färdtjänst, eller några barn som 
kommer och hjälper mig att sätta in lampor eller någonting. Jag ska 
städa och jag är fullt upptagen med det. (K2:3)  

 

Kvinnan framstod samtidigt som en samhällsengagerad och aktiv person på 
flera sätt under vårt samtal, varför det knappast var rimligt att tolka hennes 
upptagenhet kring städning särskilt bokstavligt. Omgivningens förväntningar 
om att man inte ska klara av vissa saker när man är i en viss ålder är kvinnan 
mycket skeptisk till, så skeptisk att hon tror att det gör att många äldre 
fungerar sämre än vad de hade behövt göra. 

Att tillhöra en viss generation med specifika förutsättningar och med 
tidsbundna ideal är ett perspektiv som förs fram då några av 
intervjupersonerna talar om sig själva som åldrande och äldre människor. 
Generationstillhörigheten innebär då att man tycker sig handskas med ett 
generationsspecifikt arv av förväntningar. En kvinna talade om att hon nu för 
tiden vågar göra motstånd mot och trotsa det arv av förväntningar som har 
riktats mot henne under uppväxten och genom hela livet på ett tydligare sätt 
som äldre kvinna än tidigare. I termer av generationsbundna förväntningar 
talade en annan kvinna också om ”jantelagen” som ett problem hon menade 
att hon förhåller sig till: 
 

Ja, du vet att det är en sak som hör ihop med min generation för det 
var när min generation, den där förbannade jantelagen började. För 
att du vet att vi skulle inte förhäva oss eller något sådant och man fick 
inte säga någonting, inte på äldre dar heller om det var någon som 
hade sagt något uppskattande och man berättade det så kom de 
genast. […] Det är tråkigt för det är väldigt svårt att komma ifrån det. 
Den där jantelagen har förföljt vår generation. (K2:3)  
 

Jantelagen innebär för kvinnan svårigheter med att ta till sig omgivningens 
beröm och att kunna prata om sig själv i berömmande och uppskattande 
ordalag. Hon såg det som ett kollektivt generationsbundet problem som har 
förföljt henne under många år. Det är ett problem vilket hon under intervjun 
menade finns med även som äldre. De båda kvinnorna uttryckte att det 
handlade om ett för dem generationsspecifikt problem.  
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Det faktum att de talar om generation torde innebära en föreställning om 
att problem med jantelag och auktoritära, förtryckande uppväxtvillkor delas 
med människor i samma ålder och att de värderingar och levnadsvillkor 
kvinnorna har genomlevt, har satt en livslång prägel på generationsvis av 
människor. Männen i studien kom inte att lyfta generation som innehållsligt 
betydande då de talade om sig själva som äldre. De båda kvinnornas 
resonerande med generation som självvald utgångspunkt, tänker jag också är 
en pusselbit att beakta då kvinnorna blir varse sig själva som äldre 
människor.  

 
Tidsanvändning och normer 

Irritation över ökad tidsåtgång till vardagligheter i nuet är en aspekt av hur 
tid relateras till att vara och bli äldre utifrån hur en kvinna resonerade under 
intervjun. När det gäller tidsrytmen i nuet så handlade det inte bara om 
frustration över att saker inte går så fort som förut, utan också om 
möjligheter till att mer självständigt än tidigare i livet kunna bestämma över 
sin egen tid. Denna frihet aktualiserar i sin tur föreställningar om hur tiden 
borde användas på bästa sätt för en kvinna som i utdraget nedan resonerar 
om sin egen inställning till vila: 
 

Man blir tröttare och är man då som jag nu, ledig så att man kan 
bestämma. Ja nu är jag ju inte riktigt ledig eftersom jag är 
kontaktperson för en kvinna med psykiska problem, två eftermiddagar 
i veckan. Men annars så kan jag ju bestämma väldigt mycket över min 
egen tid och känna efter. Nu har jag kommit till, jag vet inte om det är 
bra eller inte, att sova middag? Ja, fortfarande så tycker jag att jag är 
lat, nej men usch vad ligga här? Och så tänker jag, jag är ju faktiskt, 
jag fyller sjuttio år om en vecka, jag är ju faktiskt gammal! Så börjar 
jag tänka, om mamma och pappa gjorde det, sov de middag? Så kom 
jag på att de gjorde de nog och då tänkte jag att man faktiskt blir då 
man är pensionär, lite tröttare, än då man är som du. Och man blir 
alltså tröttare på fredagskvällen efter en veckas jobb, man orkar inte i 
samma takt. Men det där har tagit mig, ja jag är ju sjuttio nu, så lång 
tid att liksom acceptera och tillåta mig också att sova middag. (K4:1) 

 
Kvinnans kronologiska ålder utgör i reflektionen en förklaring, till varför 
hon blir trött och används även i den egna bedömningen av huruvida hon kan 
anses lat eller ej. Kvinnan själv gjorde bedömningen att det har tagit henne 
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lång tid att acceptera sitt behov av en middagslur även om hon hade haft 
möjligheten långt tidigare. Behovet av att vila kroppen förknippades av 
kvinnan med att vara lat.  

Att vara pensionär betyder att möjligheten att bestämma över sin 
tidsanvändning ökar samtidigt som de normerande föreställningarna om vad 
man bör göra med sin tid också tycks öka, oavsett vilka val som görs. Både 
kvinnan som resonerade om att sova middag och den kvinna som valde att 
fortsätta vara yrkesaktiv efter pensioneringen och fick nedsättande 
kommentarer kring det, förhöll sig explicit till normer angående pensionärer 
och äldre människors tidsanvändning, egna och andras. Möjligheten att 
bestämma över sin tidsanvändning finns, samtidigt som det också finns 
normer kring vad som är en passande tidsanvändning är i relation till ålder. 

Förhållningssätt till tid i termer av en begränsad framtid aktualiserades 
under några av intervjuerna. Intervjupersoner beskrev att de till skillnad från 
tidigare i livet nu inser att framtiden är begränsad, att livet kommer att ta 
slut. En kvinna tyckte att hon själv var ganska gammal, innan hon på allvar 
kom att fundera kring att framtiden är begränsad och att livet inte är 
oändligt: 

 
Jag vet inte exakt när jag började märka att man inte har något 
sådant där stort framtidshopp längre. Jag tror att jag var ganska 
gammal innan jag började fundera på det, i alla fall i 65-årsåldern. 
(K8:1) 
 

I samtal om vad åldrandet innebär för intervjupersonerna så kom flera att 
tala om insikten att den återstående tiden i livet är begränsad. En man talade 
om hur han tänker kring sina egna förhoppningar för den resterande tiden 
han har kvar i livet. Goda relationer till äldre personer i hans närhet kunde 
ändå ingjuta visst framtidshopp menade han. Att ta hänsyn till den 
begränsade tiden kvar i livet parallellt med strategier för hur man på bästa 
sätt brukar sin tid är något som mannen resonerade kring: 
 

Om jag ska göra någonting eller åstadkomma någonting, bygga om 
hus eller sådär. Det är ju onödigt att jag bygger om det här, jag 
kommer ju ändå att dö om det här håller i femtio år. Det räcker med 
att det håller i trettio, för då kommer jag inte att leva. Likadant är det 
ju då med de pengar man har. Idealet är ju att pengarna tar slut den 
dagen jag dör.[…] Men tidsaspekten den har man ju klart för sig och 
försöker anpassa sig till den också. (M1:1) 
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Att kalkylera kring levd tid i livet och tid i vardagen är vanligt förkommande 
att förhålla sig till i alla åldrar. Närvaro av insikter om att tiden man har kvar 
i livet, är begränsad och att man sannolikt inte har så många år kvar att leva 
är dock utmärkande för hur flera av intervjupersonerna resonerade. Livet 
som ändligt och begränsat menade de framstår tydligare för dem som äldre 
människor, än tidigare i livet. Det handlar inte bara om livet här och nu, utan 
det handlar om att ändå, trots denna ständiga insikt om livets ändlighet, att 
försöka förse sig med rimliga visioner. Att ändå försöka överblicka 
materialistiska och ekonomiska konsekvenser för sitt resterande liv utan att 
bli alltför deterministisk. Att ha tankar, visioner och förebilder för hur man 
kan och vill leva, är en del i hur intervjupersonerna betraktar sig själv som 
äldre människor. Förebilder i form av pigga och alerta äldre människor 
ingjuter hopp om att det kan finnas en relativt lång och ljus framtid även om 
man lever med vardaglig vetskap om att framtiden sannolikt kommer att 
begränsas allt mer. Synen på framtiden var något som flera intervjupersoner 
menade hade kommit att förändras med och påverkas av åldrandet.  
 
 

Ambivalenta erfarenheter av att vara och bli äldre 
 

Ambivalens inför erfarenheter av att bli och vara äldre framkommer i 
intervjustudien där både komplexitet och motsägelser förekommer. Zygmunt 
Bauman definierar ambivalens som det obehag vi känner då vi inte kan 
definiera en situation, utan ställs inför att välja mellan motstridiga alternativ:  
 

Ambivalence, the possibility of assigning an object or an event to 
more than one category, is a language- specific disorder: a failure of 
the naming (segregation) function that language is meant to perform. 
The main symptom of disorder is the acute discomfort when we are 
unable to read the situation properly and to choose between 
alternative actions. It is because of the anxiety that accompanies it 
and the indecision which follows that we experience ambivalence as a 
disorder – and either blame language for lack of precision or 
ourselves for linguistic misuse (Bauman 1991, 1).  

 
Han menar att ambivalens är språkets ständiga ”alter ego”, och att det utgör 
ett permanent och normalt tillstånd. När det gäller erfarenheter av 
ambivalens så spelar språket en avgörande roll, då det är genom språket vi 
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namnger, definierar och klassificerar världen som meningsfull för oss. 
Bauman menar vidare att ambivalenta upplevelser gör människan fullt 
upptagen med att förstå och definiera sig själv, så till grad att det kan leda till 
en än mer ambivalent situation och en känsla av utanförskap (1991, 13). 
Utan ett språk som hjälper oss att definiera vad det är vi har erfarit, är det 
inte möjligt att vara öppen inför nya erfarenheter (jfr Gadamer 1960/1990). 
Alltså, för att vi ska kunna vara öppna för att erfara ålder och åldrande måste 
vi ha ett språk som gör det möjligt att sätta ord på vad det är vi har erfarit. 
Ambivalensen det innebär att bli varse sig själv som äldre människa kan inte 
reduceras till en språklig fråga men det är en dimension av situationen. 

Den åldrande kroppen är en aspekt av världen som inte kan bortses ifrån, 
likväl är de samhälleliga normer som tillskrivs åldrande kroppar inte heller 
möjliga att bortse ifrån. Åldrande kroppars funktionsförmåga, utseende och 
livskraft varierar, det vet vi. Även de normer som tillskrivs åldrande kroppar 
varierar. Däremot finns det ideal, (vilka visserligen är kontextuellt, kulturellt 
och historiskt föränderliga) som värderar vissa livsformer och kroppar som 
bättre än andra (Holstein 2011, 225). Äldre kroppar är mer sårbara och sköra 
än yngre kroppar och en rimlig utmaning, istället för att försöka motverka 
åldrande eller gömma undan åldrade kroppar i samhället torde vara att 
problematisera och synliggöra de kulturella värderingar som ger upphov till 
ambivalenta erfarenheter av att bli varse sig själv som äldre människa. 
Martha Holstein för fram att den kulturella värderingen av åldrande kroppar 
är förhandlingsbar: 

 
Because age itself is a relational category, there will always be 
”younger” and ”older”. The problem is not to eliminate age but to 
infuse it with cultural meanings that do not denigrate grey hair or 
slower steps (2011, 227). 
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Kapitel 7 
Föreställningar om äldre i samhället 

 
 
Detta kapitel handlar om föreställningar kring vad det innebär att vara och 
bli äldre människa i ett samhälle där ålder gör skillnad. I avhandlingens 
kapitel 4 har det framkommit att ålderspositionen “särskilt gammal” framstår 
som mer svårhanterlig och frustrerande än ålderspositionen “särskilt ung”. 
Vidare aktualiserades i kapitel 5, både insikter om diversifierande 
heterogena och mer stereotypa föreställningar om äldre människor och 
åldrande, då dansprojektet och dansföreställningen diskuterades. Mer eller 
mindre utvecklade och verbaliserade strategier, behov av och insikter kring 
att hantera det egna åldrandet och det faktum att man blir äldre framkom i 
kapitel 6. Sammantaget menar jag att detta pekar på att föreställningar om 
hur äldre människor har det och bör ha det i samhället, oundvikligen blir en 
del av den levda erfarenheten av ålder och åldrande. Då vi talar om ålder och 
åldrande förhåller vi oss till de (stereotypa, mystifierade, dualistiska, 
influerade av kronologiskt tänkande, etc.) bilder av äldre människor som är 
tillgängliga för oss för tillfället (jfr Blaikie 2006).  

I fokus för detta kapitel är amatördansarnas reflektioner kring 
föreställningar om äldre människor i samhället. Textutdrag skrivna av 
Simone de Beauvoir, där hon för fram äldre människors situation och 
mänskligt åldrande som en samhällsangelägen fråga användes som vinjetter 
under intervjuerna och utgjorde på så vis en gemensam startpunkt för 
reflektionerna. I kapitel 3 beskrev jag hur, varför och med vilka förtjänster 
respektive problem som vinjetter användes. Inledningsvis ger jag här en kort 
introduktion till vinjetterna, varpå en tematiserad analys av 
intervjupersonernas reflektioner här följer. Ålder, åldrande och äldre 
människor i relation till ansvar, ekonomi, rädslor, möjligheter och 
ifrågasättande av ålder som grund för social utsatthet i samhället framträder 
som teman i intervjumaterialet.  
 
Att åldras i ett samhälle 

Simone de Beauvoir problematiserade situationen det innebär att åldras i ett 
samhälle där ålder gör skillnad i La vieillesse (1970). Boken blev översatt till 
svenska med titeln Ålderdomen (1976). de Beauvoir poängterar att åldrandet 
är en oundviklig del i mänskligt liv, samtidigt som historisk-, kulturell och 
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socioekonomisk kontext har betydelse för hur situationens levda mening ter 
sig (jfr Bergoffen 2010, 21). När det gäller samhällets organisering 
reflekterar de Beauvoir exempelvis över att arbetslivet bidrar till att vi åldras 
olika snabbt i meningen att våra kroppar slits ut olika fort av olika yrken. 
Marginalisering av människor, menar de Beauvoir, har en grund i 
arbetslivets exploatering av människor genom hela livet. Samhällets 
övergripande produktivitetsideal gör att både unga och gamla människor står 
sårbara i relation till samhället genom att de inte är produktiva nog i nuet (de 
Beauvoir 1970, 388). de Beauvoir var alltså kritisk till ett samhälleligt 
exploaterande produktivitetsideal samtidigt som hon förordade individen 
möjligheter att allt jämnt fortsätta engagera sig i det som upplevs 
meningsfullt. Genom att relatera ålder till samhällelig produktivitet och 
beroendestrukturer i samhället, på det sätt som Simone de Beauvoir gör, 
menar jag att vi blir varse en åldersförhandlande situation på samhällelig 
nivå. 
 
Vinjetter om åldrande och samhälle 

Nedan följer de textutdrag som intervjupersonerna fick ta del av i 
intervjusituationen. ”Hur skulle du vilja kommentera följande uppfattning 
presenterad av Simone de Beauvoir i hennes bok om Ålderdomen?”, var den 
uppmanande fråga jag gav intervjupersonerna i läsningen av vinjetterna. 
 
Vinjett I: 
 

Åldersförändringarna hos en människa sker alltid mitt i ett samhälle 
och sammanhänger intimt med samhällets beskaffenhet och vilken 
plats individen ifråga har. Själva den ekonomiska faktorn kan inte 
isoleras från de sociala, politiska eller ideologiska överbyggnader 
som den ryms inom: att betrakta levnadsstandarden lösryckt ur 
sammanhanget är absolut taget alltför abstrakt; utrustad med samma 
resurser kan en människa betraktas som rik i ett fattigt samhälle och 
som fattig i ett rikt samhälle. För att förstå vad ålderdomen verkligen 
är och innebär måste man alltså undersöka vilken plats som kommer 
de gamla till del, vad man gör sig för föreställning om dem i olika 
tider och på olika platser. Genom en sådan konfrontation kan man, 
som jag tidigare sagt, få om inte ett svar så dock en antydan om svar 
på frågorna: vad är möjligt att undvika i den gamla människans 
villkor och i vad mån är samhället ansvarigt? (de Beauvoir 
1970/1976, 31) 
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Vidare användes även följande textutdrag, ett delvis sammanställande 
referat, som en andra vinjett. Tanken med detta var att delvis låta de 
Beauvoir besvara frågorna ställda i det första textutdraget.  
 
Vinjett II: 
 

Ålderdomen avslöjar vår civilisations hela misslyckande. 
Ålderdomens verkliga problem eller fråga måste menar Simone de 
Beauvoir formuleras som ”hurdant borde ett samhälle vara för att en 
människa på ålderdomen ska förbli människa?” och fortsätter ”Svaret 
är enkelt: hon måste alltid behandlas som en människa”. Innebörden 
av detta är att ålderdomen måste bringas i överensstämmelse med den 
definition som talar om ålderdomen som ”ett ögonblick av tillvaron 
som skiljer sig från ungdom och mogen ålder, men som besitter en 
egen inneboende jämvikt och erbjuder individen en vidsträckt skala av 
möjligheter”. Annorlunda uttryckt: ”För att ålderdomen inte ska bli 
en löjeväckande parodi på vår tidigare tillvaro finns bara en lösning, 
nämligen att fortsätta fram mot de mål som ger mening åt vårt liv, att 
hängivet gå in för individer, kollektiv, social eller politisk sak, 
intellektuell och skapande verksamhet” (de Beauvoir 1970/1976, 385-
388). 

 
Det finns i textutdragen en inbjudan till att reflektera över relationen mellan 
mänskligt åldrande och samhälle. Låt oss exempelvis fundera över 
utgångspunkterna i frågan de Beauvoir ställer ”hurdant borde ett samhälle 
vara för att en människa på ålderdomen ska förbli människa?” (1970/1976, 
387). Här ifrågasätts rimligheten i antagandet att gamla människor förblir 
människor bara genom att leva. Vi får veta att samhällets organisering 
förutsätts ha betydelse för hur mycket av sin mänsklighet gamla människor 
får behålla. Oavsett hur vi förhåller oss avseende utgångspunkterna och 
påstådda konsekvenser menar jag att de Beauvoirs resonemang utmanar till 
att lyfta fram och reflektera över våra egna bilder av åldrande och äldre 
människor i samhället. 

En samhällsvisionär aspekt de Beauvoir inbjuder till handlar om hur ett 
samhälle borde vara för att människor med stigande ålder ska kunna förbli 
människor. En fråga hon själv besvarar: ”…hon måste alltid behandlas som 
en människa. Samhället avslöjar sig självt i den lott de tilldelar sina inaktiva 
medlemmar; samhället har alltid betraktat dem som material” (de Beauvoir 
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1970/1976, 387 min kursivering). Resonemanget ger en kort bakgrund till 
slutpläderingen i de Beauvoirs bok, vilken framstår tänkvärd när det handlar 
om att skaffa sig perspektiv på den levda innebörden av att åldras. Detta i ett 
samhälle där arbete innebär möjligheter till social gemenskap och 
förverkligande bara så länge det varar, för att övergå i sårbarhet då 
produktiviteten avtar eller upphör. Risken för att livet trängs undan av 
normerande produktivitetsideal hotar som jag tolkar de Beauvoir inte bara 
äldre människors livsvillkor utan vår allas individuella meningsfullhet i 
samhället.  

Den levda innebörden av ålder finner vi i situationer genom hela livet och 
i samhällets värderingar och normsystem kring den åldrande kroppens 
situation. Ett förslag på strategi de Beauvoir ger alla och en var i textutdraget 
handlar om att: ”fortsätta fram mot de mål som ger mening åt vårt liv, att 
hängivet gå in för individer, kollektiv, social eller politisk sak, intellektuell 
och skapande verksamhet” (de Beauvoir 1970/1976, 385 min kursivering). 
Att skilja mellan aktivitet i termer av potentiellt exploaterande produktivitet 
respektive hängivet engagemang och förverkligande framstår adekvat i 
sammanhanget. Det ena ett pålagt produktivitetskrav, det andra en vilja och 
ett engagemang, men båda hamnar i göranden. Skillnaden ligger i vem som 
definierar den görande situationen. Den som inte kan och ges möjlighet att 
definiera sin situation står sårbar i samhället likväl. 

Intervjupersonerna i denna studie har engagerat sig i skapande 
verksamhet och har själva erfarenhet av att bli betraktade och bemötta som 
äldre människor inom ramen för deltagandet i dansprojektet. Samtliga 
intervjupersoner hade vid tiden för intervjun förutsättningar att leva aktiva 
liv i en urban miljö. När intervjupersonerna konkretiserade och 
exemplifierade sina föreställningar om äldre i samhället, aktualiserades 
under vinjettdialogen sällan den egna situationen. Det var hellre släktingars, 
vänners och andra äldre människors situation mer i allmänhet.  

 
 

Föreställningar om åldrande och äldres situation  
 

En av kvinnorna redogör för hur hon ser på den åldrande individen i 
samhället efter att ha fått den första vinjetten läst för sig. Kvinnan menade 
att en homogen allmän bild av vilka de äldre är, vad de behöver och vad de 
vill ha kan leda till övergrepp: 
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Man blir ju gammal i själva samhället. Man åldras ju i samhället. 
Men det åldrandet tas inte på allvar av dem som styr samhället. Å 
andra sidan, samhället det är ju vi. Men vi har ju liksom ingen talan, 
när man blir äldre. För då blir det de här övergreppen igen. Man 
pratar över huvudet och man bestämmer och man beslutar och har 
sig. (K1:1) 

 
Kvinnan låter oss få veta att hon uppfattar relationen mellan individ, 
samhälle och åldrande som komplicerad och att den inbegriper 
maktaspekter. Relationen präglas av både inkluderande och exkluderande 
perspektiv. Hon ser sig här visserligen som del i samhället, men att gruppen 
äldre generellt är negligerade samhällsmedborgare. När kvinnan 
konkretiserade vad hon avser med övergrepp, handlade det om alltför 
kollektivt anpassade institutionsrutiner för äldre människor utan tillräcklig 
hänsyn till individuella behov: 
 

En gammal tant kanske älskar en liten vovve eller att ha ett lånat 
barnbarn eller någonting att skämma bort. Slippa och sitta och tänka 
på sig själv hela dagarna. Andra kanske inte vill, de har nog av både 
barn och hundar. Det måste till en annan människokännedom helt 
enkelt. Inte fykantiga in folk eller triangla in dem! Eller låsa in dem, 
du är en gamling och du är en ungdom och du är barn och du är där! 
Alltså alla behöver alla! Men det har man väldigt effektivt rensat bort. 
(K1:1) 
 

Att ha inflytande över sin situation som äldre människa var den fråga som 
kvinnan här för fram och reflekterar över. Hon poängterade att den viktiga 
frågan inte är vad man gör, utan på vems villkor man gör det. När hon talade 
om att låsa in folk, tolkar jag det som om hon menar att bildligt låsa in dem i 
särskilda ålderskategorier och inte bokstavligen. Det handlar om att 
samhället tar sig rätten att definiera olika åldersgruppers behov delvis utifrån 
ålder, där individer riskerar att förlora möjligheten till att definiera sin egen 
situation och sina egna behov. Stereotypa föreställningar om att alla äldre 
människor mår bra av att ha barn och djur i sin närhet är exempel på den typ 
av övergrepp som kvinnan avsåg.  

Föreställningar om att äldre människors individuella behov systematiskt 
förbises, finns närvarande i intervjumaterialet. En av männen kritiserar det 
politiska samtalet för att vara onyanserat i fråga om synen på äldre 
människors hjälpbehov, samtidigt som han efterfrågar fler perspektiv, 
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nyanser och mellanformer för hjälp och stödinsatser till äldre. Hans 
erfarenheter som anhörig är att äldre hjälpbehövande individers olika 
förutsättningar att klara vardagen inte beaktas och tillvaratas: 
 

Ja, det är mycket tänkvärt det hon [Simone de Beauvoir] säger. För 
att man kan ju tycka att det politiska samtalet det är ju inte fullföljt på 
något sätt, det är ju väldigt kategoriserande. Det här med 
ålderdomshem, det här med fungerande ålderdomshem och behov. 
Folk har ju väldigt olika förutsättningar, jag har ju en mamma som är 
åttiotvå, väldigt pigg men hon fick flytta förra sommaren då. Och det 
klart att där är det ju väldigt olika, vissa är pigga och sociala och vill 
äta tillsammans och andra har ju väldigt mycket hjälp. Där tycker jag 
att man ser det väldigt onyanserat och att man inte tar upp det här på 
allvar, man kör ett hett race att folk ska klara sig. Det finns väldigt 
många mellanformer och andra perspektiv som aldrig berörs. (M2:1) 

 
Mannen förtydligade inte vidare vad han konkret menade för typ av nyanser 
eller mellanformer av stöd och hjälp som han tycker att samhället borde ge 
och som han skulle föredra. Hans bild av äldres situation som förbisedd och 
inte tagen på allvar i samhället framkom som kritik. Kritiken handlade om 
att samhällets stereotypa kategoriseringar av äldre människor står i vägen för 
att möta individer utifrån sina individuella behov som äldre.  

Fokus var för både mannen och kvinnan i intervjuutdragen som jag tolkar 
det, på att kritisera sitt samtida samhälles kategoriserande betraktelsesätt och 
även bemötande av äldre. Bilden av det politiska samtalets oförmåga att 
bekräfta äldre människor och att erkänna dem som subjekt i världen utgör en 
situation där intervjupersonerna anser att åldrandet inte tas på allvar i 
samhället. Intervjupersonerna kände visserligen igen sig i åldrandets 
situation och våndas samtidigt som anhörig, vän och som näst på tur att 
behöva samhällets stöd som äldre. Att behöva samhällets stöd som äldre 
innebär för de båda intervjupersonerna en förväntan om att inte längre ha 
möjlighet att definiera sin situation som människa, att inte längre erkännas 
som en like i samhället. En beredskap inför att av omgivningen bli tillskriven 
stereotypa behov med stereotypa lösningar skymtar för dem båda.  
 
Ansvar: individ och samhälle 

Ansvar kom att bli ett begrepp intervjupersonerna tog utgångspunkt i och 
resonerade kring. Flera av intervjupersonerna går i direkt dialog med de 
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Beauvoir och menar att individen främst har ansvar själv. Ansvar att tänka 
själv är en dimension som framkommer: 
 

Jag är inte så jävla imponerad av deras tänkande. Jag tycker att jag 
kan tänka själv. Och det är väl det som jag också har emot 
socialismen. Det där med att man ska gå in och tänka åt folk, man 
låter inte folk tänka själva, man ska fixa saker och ting. Det tror jag 
inte är bra, det är inte bra för åldringar heller och gå in till någonting 
som alltid är anpassat. Man måste vara aktiv för att tänka och lösa 
sudoku och sådant.  
 
M - Hur tänker du kring faktiska behov bland omsorgsberoende 
åldringar? 
 
 Ja det måste man ju förstås ha samhällsinstitutioner som fixar. Och 
det har man väl alltid haft, sedan har det ju varit olika kvalité på det. 
(M1:1) 

 
Individuellt ansvar att känna av sina egna gränser för vad man orkar och 
klarar är en annan dimension som en av kvinnorna lyfter fram. Samtidigt 
tycker hon att samhället har ansvar: 
 

Samhället är nog ansvarigt ganska mycket, det tror jag. Men som jag 
sa också, man får inte glömma att man faktiskt blir äldre och tröttare 
att man ser det också, att man inte går över sina gränser. (K4:1) 

 
Att samhälles ansvar behöver vara mer omfattande då sjukdom är inblandad 
framhåller flera intervjupersoner. En av männen uttrycker det på följande 
vis: 

 
Det hamnar ju på ett lite annat plan när man blandar in sjukdom. Jag 
menar, när man blir gammal och inte kan ta hand om sig själv så att 
säga, då är det givet att det är samhället som är det viktiga. (M4:2) 

 
Avsaknad av anhöriga gör enligt några av intervjupersonerna, att 
ansvarsfördelningen mellan individ och samhälle förskjuts i riktning mot 
samhället. Den som är gammal, sjuk och utan anhöriga, den måste samhället 
vara mest ansvarig inför. Men denna insikt var också skrämmande och 
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problematisk, eftersom individen då ytterst framstod som utelämnad till 
samhällets välvilja och förmåga att faktiskt ta ansvar: 

 
…det klart att individen har ju ett väldigt stort ansvar, det är väl 
ungefär som när de ska trösta Knyttet. Det gäller tala om att du finns 
för annars är det inte säkert att någon ser dig. Men vad som kan vara 
svårt det är ju just om, om man tappar bort sitt intellekt och alltihop 
det här. Då är ju samhället helt ansvarigt för att, så som vi har det. 
Om vi tänker att du inte har några barn, ingenting sådant där. Då är 
ju människan fruktansvärt utelämnad. (K8:1) 
 

Både samhället och individen har ansvar så som kvinnan i utdraget ovan 
uttrycker det. Individen har ansvar att ställa krav och i den mån denne inte 
klarar av det själv så är anhöriga ansvariga att göra det. Därefter är det 
samhället som är ansvarigt. Individen är då utlämnad till att samhället tar sitt 
ansvar. Samma kvinna sträcker sig än längre, senare i sitt resonemang, och 
menar att samhällets ansvarstagande troligtvis har större betydelse för äldre 
människor än vi tänker oss. Gamla människor som inte har några anhöriga 
skulle annars i princip gå under, funderade hon.  

Synpunkten att samhällets ansvar strikt börjar där sjukdom tar vid 
förekommer också. Efter att ha tagit del av det första textutdraget slår en 
kvinna fast att individen själv är den som kan påverka och därmed ytterst bör 
stå ansvarig för sin situation: 

 
Ja det är ju kloka tankar. Samhällets ansvar det tycker jag ju för det 
första, kan ju inte bli aktuellt förens man är i behov av vård. Men när 
man åldras så är man ju tycker jag, sin egen lyckas smed, som man 
kan säga i hela livet. Det är ju också så att man påverkar hur man har 
det. (K3:2) 

 
Ytterligare en av de äldsta kvinnorna i intervjumaterialet menade att det är 
viktigt att som äldre människa ta initiativ själv så länge det går. Hon menade 
att ”idealet är att vårda sig själv och klara av det” (K5:3), ända in i slutet.  

Vidare anser både kvinnor och män i intervjumaterialet, att i den mån 
samhället tar ansvar så vore det önskvärt och rimligt att det kunde ske 
nyanserat och anpassat till det individer tycker sig behöva hjälp med. Det tål 
att påpekas att ingen av de intervjuade själva förde fram att de hade 
erfarenhet av eller vid något tillfälle haft samhällelig omsorgshjälp i den 
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stund intervjun ägde rum. Tvärtom var några intervjupersoner själva 
engagerade i verksamheter där man bistod äldre och sjuka människor.  

 
Sammanfattande reflektioner om ansvar 

Så här långt har vi fått veta utifrån resonemangen om ansvar i 
intervjumaterialet: 1) att ansvarstagande handlar för individens del om att ta 
egna initiativ; 2) att kunna formulera sina behov när de uppstår, troligtvis i 
samma stund som sjukdom infinner sig; 3) att samhällets ansvar är att bistå 
med hjälp till behövande med så individrespekterande insatser som möjligt.  

Bilden intervjupersonerna delger förmedlar också att de är medvetna om 
att de talar utifrån en privilegierad position där de fortfarande kan vara 
ansvarstagande produktiva människor i samhället. Samtidigt känner de också 
igen sig i äldre människors sårbarhet i relation till samhället. Ansvarstagande 
och engagemang på individnivå ger, i perspektivet av levd erfarenhet, en 
subjektsposition och möjlighet att förverkliga sig i världen. Både anhörigas 
och samhällets försök till ansvarstagande för en enskild individ riskerar att 
beröva individen sin subjektsposition och möjligheten att förverkliga sig i 
världen. Att vara äldre hjälpbehövande människa som anhöriga och 
samhället tar ansvar för, framstår som en icke önskvärd och problematisk 
situation för de intervjupersoner som tog upp ämnet. 
 
Ekonomi: hot och möjlighet 

Att ekonomi har betydelse för hur man kan leva som äldre människa är något 
som samtliga intervjupersoner formulerar sig kring, då de bemöter de 
Beauvoirs textutdrag. En kvinna menar att det inte är lätt att hänga med och 
att göra saker man tycker om, om man inte har tillräckligt med pengar. 
Kanske finns det äldre som inte ens har råd att inneha tv, funderade hon. 
Hon känner i alla fall till vänner som inte har råd att gå till tandläkaren. Eller 
rättare sagt, de får pantsätta smycken för att ha råd med den tandvård de 
behöver. Hon fortsatte att berätta att det faktiskt är många äldre personer hon 
känner, där pengarna inte alls räcker till det nödvändiga och att det är ett 
problem, särskilt när man i det samtida politiska samtalet vill framhäva att vi 
har ett välfärdssamhälle. Några av kvinnans vänner, menade hon, är rädda 
för att de inte kan spara ihop pengar till sin egen begravning. Risken för att 
reduceras till en ekonomisk belastning för omgivningen in i det sista, var en 
rädsla som kvinnan menade fanns uttalad i hennes vänskapskrets.  

Ekonomi omtalades i termer av ett livsbegränsande bekymmer, när den är 
knapp. En god ekonomi däremot omtalades i intervjumaterialet som en reell 
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möjlighet till bättre livskvalitet särskilt för äldre människor. En solid 
ekonomi, argumenterade flera av intervjupersonerna, har avgörande 
betydelse för hur man kan leva sina liv och vilka möjligheter man har till att 
leva aktiva liv. Kvinnan i utdraget nedan resonerade hypotetiskt: 

 
För att har du absolut inga pengar så är det faktiskt inte så himla lätt 
att hänga med […] För visst kan jag hålla mig betydligt piggare och 
gladare om jag vet att jag kan gå på massage, jag kan göra det och 
jag kan göra si och så om jag har pengar. Det är också 
välbefinnande! Jag kan resa, jag kan skaffa mig kläder som jag tycker 
är roligt och sådant. Även om en del säger att det är nonsens det där, 
så är det inte det! Det är sådant man behöver. (K8:1) 

 
Resonemanget kan förstås vara giltigt för personer i alla åldrar men utifrån 
argumentationen uppfattade jag att det var särskilt viktigt för kvinnan, med 
en bärkraftig ekonomi just då, för henne som äldre. I intervjumaterialet 
konstaterar jag att det fanns en konsensusinriktad bild av att privatekonomin 
spelar stor roll för hur åldrandet kan te sig: 
 

Har man god ekonomi ja då står ju alla möjligheter öppna för en. 
Med resor, teaterbesök, köpa böcker, ha umgänge, träffa människor. 
Har man en åkomma och sitter fast i sin lägenhet och släktingarna 
har sina familjer och så vidare så då måste ju böcker vara något 
underbart. Men det måste vara fruktansvärt att bo kanske i ett hus då 
och ha ett annat hus mittemot sig och inte se det minsta av blad som 
spricker ut på våren, inte höra fågelsång, ingenting. Det är tråkigt. 
(K5:3) 

 
Bilder av privatekonomins tänkbara konsekvenser i såväl möjliggörande som 
begränsande termer förekom i intervjumaterialet. Vissa riktade in sig på den 
orättvisa i livskvalitet som en ojämlik ekonomi i samhället orsakar. Samtliga 
intervjupersoner var i grunden överens om att den privata ekonomin har stor 
betydelse för den individuella livskvaliteten. Bilden av att äldre människor 
idag alltför ofta inte har råd att bo bra eller får tillgång till den omsorg de 
behöver finns närvarande under flera av samtalen.  

En kvinna menade att bra boendealternativ för äldre finns tillgängliga 
bara om man har ekonomiska tillgångar. Väntan, uttalat beroende av 
anhöriga och risken att ändå inte ha råd färgade bilden som en kvinna 
delgav: 
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Och just de äldre, det finns ju alldeles för få äldreboenden och finns 
det så är de jättedyra. Har du massor med pengar då kan du ju köpa 
dig plus femtiofem [boende] för några miljoner och något sådant där, 
det är inte svårt. Men tillhör du den kategorin som inte har några 
pengar då, det finns ingen möjlighet alltså. Det är ju kö på de här 
äldrebostäderna och där du behöver ha omvårdnad och sådär så att 
de som inte har några anhöriga dom går ju nästan under. (K8:1) 

 
Bilden av att äldreboende är dyrt och svårt att få tillgång till, framkommer 
här. Referensramarna är i samtliga fall erfarenheter gjorda genom anhöriga, 
vänner eller med hänvisning till det allmänna politiska eller massmediala 
samtalet. Ingen av intervjupersonerna berättade om att de har varit mottagare 
av någon social stödinsats för äldre i den stund de samtalade med mig. 
 
Rädsla för att bli en samhällelig belastning 

Funderingar kring att åldersgrupper som inte är i arbetsför ålder skulle vara 
en belastning för samhället fanns närvarande i flera av samtalen. En kvinna 
relaterar samhällelig gemenskap till produktivitet: 
 

Jag kan också tycka att hon [Simone de Beauvoir] har rätt i att 
”ålderdomen avslöjar vår civilisations hela misslyckande” just på det 
sättet att det är, alltså när man blir äldre och jag menar det är ju en 
upplevelse av ändå att vara, vad betyder man? Vad är det, jag menar 
det finns så mycket som gör att man känner att man inte egentligen 
hör dit. Så länge man inte är produktiv kanske man kan säga? (K6:1) 

 
Uppfattningar om att barn och gamla är dyra i drift och att dessa grupper 
hålls undan ifrån samhällsinflytande fördes fram under några av samtalen. 
Förklaringen till detta fann en kvinna i att humanism och ekonomi är 
ideologier som inte går att kombinera i praktiken. Problemet är allvarligt och 
det handlar, menade kvinnan om att ekonomisk ideologi dominerar och 
tränger ut humanismen: 
 

Alltså människor är humanister och så länge man har ett ekonomiskt 
styre så går det inte. Ekonomi och humanism går inte ihop utan då får 
man välja. Och då har man valt då nuförtiden och sedan åtskilliga år 
tillbaka den ekonomiska strategin, ja och då glöms humanismen bort. 
Det är därför man vill ha bort barn och gamla. Om än lite drastiskt 
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framställt – tillspetsat så vill man ha bort barn och gamla för de är för 
dyra. De behöver omsorg och omvårdnad och de kräver pengar. De 
är lite dyra i drift helt enkelt. Det här är väldigt allvarligt faktiskt. 
(K1:1) 

 
En känsla av att kollektivet äldre (tillsammans med barn) blir betraktade 
utifrån en ekonomisk rationalitet av omgivande samhälle, var något en av 
männen funderade kring. Han beskrev det delvis som ett nationellt problem i 
Sverige då han jämför med sina intryck av andra länders politiska 
etablissemang och maktfördelning i samhället. Han var visserligen beredd att 
i nästa ögonblick med ett skratt i mungipan, måla upp en problembild kring 
att för många ”förstockade gubbar” bestämmer på andra håll i världen. 
Balansen mellan rimligt inflytande i samhället och upplevd exkludering av 
kollektivet äldre, tolkar jag, framstår ambivalent för honom. Ambivalent 
därför att han själv ser problem med att människor i ett samhälleligt 
resursperspektiv per automatik räknas bort på grund av ålder. Samtidigt 
tillskriver han själv ”gubbar” en kollektiv egenskap och problembild vilken 
han själv benämner ”förstockning”: 
 

Äldre har inte betraktats riktigt som en resurs i Sverige. Utomlands 
även i Europa där har man äldre politiker och sådär som kan vara 
mycket äldre och samtidigt aktiva och ha stor politisk makt. Det klart 
att man kan tycka att ibland så är det för mycket förstockade gubbar 
som sitter och bestämmer. [skratt] (M4:2) 

 
Det förekom fler förståelsehorisonter vilka blickade mot andra kulturer. En 
av kvinnorna uppfattar att det finns tydligare utrymme för och uppvärdering 
av äldre människor i andra kulturer: 

 
…osökt så tänker man ju då på de sydligare länderna, där de äldre är 
en tillgång och någonting man ser upp till. Det är väl det man skulle 
önska? Att alla människor kunde få den möjligheten. Sedan vet inte 
jag för jag är inte så insatt i det förövrigt, alla äldre söderut har det 
nog inte bra heller. Där kan det ju vara mycket med pengar och ja 
sådana saker. Men oftast så har de en uppgift, det är ju mycket med 
det här med barnen och att det är en tillgång för barnen att ha den 
visdom som de äldre har. Och just den här högaktningen utav La 
Mama och de här grejerna är ju någonting som man givetvis skulle ha 
uppskattat, vi har ju inte det. Det bara är så, utan när våra gamla blir 
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gamla så blir de gamla och då så blir de, ja de kan inte tillföra 
någonting det blir bara en kostnad, det blir ett problem. En 
belastning. (K8:1) 
 

Det handlade för kvinnan i utdraget ovan om en visionär längtan efter andra 
ideal och förväntningar i samhället kring åldrande och äldres utrymme i 
samhället. Kontrasten blir skarp till ett högaktande ideal av ”La Mama”, där 
bilden som gavs istället handlade om att kompetens och social status 
tillskrivs äldre kvinnor. Alltså förespråkar eller åtminstone efterfrågar 
kvinnan en normativ kollektiv kategorisering som äldre kvinna, om det 
kunde ge henne möjligheter till ökat socialt förhandlingsutrymme. 

En man gjorde en historisk utblick, där han aktualiserade förhållanden i 
gamla stamsamhällen där hans bild i det sammanhanget innebar att statusen 
ökade med livserfarenhet och ålder. Detta skiljer sig mot vad han uppfattar 
att hans samtida samhällsideal bejakar: 
 

Jag menar i gamla stamsamhällen där de gamla satt inne med all 
visdom och så, vilket jag själv tycker ibland är lite väl överdrivet. Det 
har vi ju inte alls utan då är det ju mer av den här ungdomskulten här 
i så fall. (M4:2) 

 
Med dessa perspektiv på åldrande tyckte sig några av informanterna alltså 
finna inspiration och förebilder om inte till förändring så åtminstone för 
referensramar. Med ett nationellt historiskt perspektiv ansåg några sig vara 
lyckligt lottade och gynnade av samhällsutvecklingen. I det gamla Sverige 
var det inte så bra att bli gammal, menade några av intervjupersonerna. 
Åldrandets förutsättningar har förändrats mycket till det bättre på bara någon 
generation, det var de intervjupersoner som tog upp saken eniga om.   

Perspektivet att det bör finnas samhällsekonomiska förtjänster med att 
betrakta äldre mer som en resurs i samhället, förde en av kvinnorna fram. 
Hon menade att om äldre människor får möjlighet att känna sig mer 
inkluderade i samhället så skulle sjukvårdskostnader sannolikt minska. I 
grunden för hennes antagande fanns då en bild av att sjukvård ges till äldre 
människor regelmässigt idag, utan att de egentligen behöver det. Eller 
troligare att äldre blir onödigt sjuka genom att inte tillåtas vara tillräckligt 
aktiva och engagerade, inkluderade i samhället. Det alternativ kvinnan ser 
som både bättre och billigare [än att slentrianmässigt vårda alternativt göra 
äldre människor sjuka för att de marginaliseras i samhället] handlar om 
”stimulans”, nyttig stimulans: 
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…då skulle samhället kanske klara sig med mindre 
sjukvårdskostnader om man tog hand om de äldre på ett bättre sätt. 
Gav de mera stimulans och nyttig stimulans som jag säger, det får inte 
vara en terapi, i varje fall inte för mig. För det ställer jag inte upp på. 
(K4:1) 

 
Bilden av att det finns en samhällsekonomisk vinst att göra, samtidigt som 
äldre skulle få det bättre, genom att stimulerande aktiviteter i högre 
utsträckning skulle finnas tillgängliga för äldre, fanns närvarande i kvinnans 
resonemang. Det är också ett resonemang som går i linje med hur begreppet 
aktivt åldrande diskuteras, används och förespråkas idag och ger potentiella 
lösningar inom såväl politiska som i vetenskapliga sammanhang (Eman 
2012, 2). Även den inom gerontologin gamla aktivitetsteorin bygger på ett 
grundantagande om att aktivitet hör samman med det goda åldrandet 
(Tornstam 2010, 125) som angränsar till hur kvinnan resonerar. Om 
aktiviteter utförs enbart av rädsla för att inte passa in i samhället eller av 
rädsla för att dö, då kan det sannolikt inte bli tal om vare sig någon 
samhällsvinst eller ökad livskvalitet för individen. Den grundläggande 
kopplingen mellan aktivitet och normerande värdemönster i samhället kring 
effektivitet, produktivitet och självständighet (jfr de Beauvoir 1970/1976; 
Tornstam 2010) gör det onekligen besvärande för oss alla att tids nog 
förkroppsliga åldrande i ett samhälle med sådana värdemönster uppfattade 
som överordnade.  

Bilderna som intervjupersonerna delger bör ses i perspektivet av att 
samtliga har anammat en mer eller mindre aktiv livsstil och lägger stort 
värde i det de gör och presterar. Antydda problem kring att hitta 
meningsfulla aktiviteter som äldre människa fanns också närvarande under 
flera av intervjuerna. Flera av intervjupersonerna hade fortfarande en stark 
känsla för sitt tidigare eller pågående yrkesliv som något positivt, något som 
håller dem igång och även möjliggör bättre ekonomi för att ha råd att kunna 
ägna sig åt fler fritidsaktiviteter. 

En av kvinnorna menade dock att hon känner sig styrd och definierad av 
ekonomi. Hon använde precis som flera andra intervjupersoner ordet 
”ungdomskult”. Det tolkar jag här att hon använder för att beskriva en 
samhällelig uppvärdering av ungdomlighet i motsats till ålderdom och i 
kontrast till den åldersgruppering hon själv tycker sig tillhöra. Ålder och 
åldersideal upplevs då vara normsättande för hur inne eller rätt som person 
man kan vara. Att vara äldre innebär vetskap om att man tillhör den 
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åldersgrupp i samhället som tidsmässigt biografiskt är längst ifrån det 
ungdomliga idealet och kanske därför också redan har eller åtminstone vet 
med sig att man kommer att få problem med att leva upp till det: 

 
Men sedan är det ju också då det här med ekonomin, det är ju 
marknaden eller ekonomin som styr så mycket. Och anser samhället 
att det är lönsamt med ungdomar så skapar man en ungdomskultur 
och negligerar de äldre eller tvärtom. Att det är pengarna som styr så 
mycket av hur vi blir. Och det är ju också då vad man själv som 
pensionär då försöker efterlikna, det är ju de normerna som 
naturligtvis finns i samhället. Man vill ju vara inne! Man vill ju inte 
vara utanför någonstans. Utan helst så vill man ju vara ett föredöme 
inom den grupp man tillhör. Det är ju naturligtvis ekonomin i 
samhället som styr det. (K4:1) 

 
Om kvinnan i utdraget ovan syftar just på åldersgrupp, när hon säger att man 
helst vill vara ett föredöme inom den grupp man tillhör, är svårt att utläsa av 
sammanhanget i vinjettdialogen. Det ligger dock smärtsamma insikter och 
en rädsla bakom föreställningen att äldre människor kan komma att 
reduceras till att vara utdefinierade och bli betraktade som kostnader, 
problem och belastning i samhället. Ingen av intervjupersonerna såg något 
önskvärt eller rimligt i detta förhållande. Det är däremot ett förhållande som 
flera var kritiska mot och aktivt var beredda att försöka förändra. 
Exempelvis var det några av intervjupersonerna som åtminstone delvis 
betraktade sitt deltagande i dansprojektet i den andan, att deltagandet 
framstod som en chans att skapa nya bilder av äldre och åldrande i 
sammanhang och forum där ålder, åldrande och äldre människor annars inte 
problematiseras.  
 
Reflektioner över ekonomi, samhälle och åldrande 

Mitt sammantagna intryck är att ekonomi tillskrivs stor betydelse då 
föreställningar om åldrande och äldre i samhället diskuteras under 
vinjettdialogen. I utdragen gör de Beauvoir också ekonomiska implikationer.  
Samhällsekonomisk ideologi framställs av några intervjupersoner som 
hotfull för den åldrande människan. Hotfull i den meningen att den pekar ut 
och exkluderar den som inte är produktiv som en potentiell belastning i 
samhället. Rädslan för att bli reducerad till en ekonomisk belastning kan 
framstå så konkret och bokstavlig att man är rädd för att inte ha råd med sin 
egen begravning.  
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Det kan även konstateras att intervjupersonerna gärna blickar ut mot 
andra kulturer, mot andra tidsepoker och mot andra äldre människors 
situation då man talar om och reflekterar över äldre människor i samhället. 
Det finns alltså en medvetenhet över och instämmande i att åldrandets och 
äldre människors livsvillkor är historiskt och kulturellt föränderliga. Flertalet 
av intervjupersonerna betraktade inte sig här som äldre människor i 
samhället även om de i andra sammanhang mycket väl kan bli varse sig 
själva som äldre. 
 
Rädsla för att bli beroende av omsorg 

En annan rädsla handlar om att bli beroende av samhällelig vård och omsorg. 
Bilder av det ideala livet beskrevs i intervjumaterialet vara så fritt från 
sjukdom och besvär som möjligt för att sedan avslutas genom en snabb och 
plötslig död. Kvinnan i utdraget nedan resonerar kring vilken status äldre 
omsorgsberoende människor ges i samhället och landar i följande 
formulering: 
 

Och det är väl därför att man egentligen skulle önska att alla 
människor så fort som de inte orkar och inte fungerar så, skulle de få 
dö snabbt. För det är väl så som nästan alla äldre ändå tänker? Att ja, 
när det är dags för mig, hoppas att jag får vara frisk och dö snabbt. 
[…] Så det klart att man kan se olika på det här, men jag tror att en 
snabb död utan sjukdom på det viset är väl det som man skulle önska 
alla. För alla stackars gamla som ligger med blöjor och alltihop det 
här, de har absolut ingen människovärdig tillvaro längre. (K8:1) 
 

Kvinnan finner äldre omsorgsberoende människors situation ovärdig. Hur 
hennes resonemang tedde sig när det handlar om kroniskt sjuka och 
funktionshindrade människor i varierande åldrar, det var inget jag följde upp 
i intervjusituationen. I efterhand inser jag att det vore intressant att fånga upp 
hur ålderskänsliga dessa föreställningar är. Är det åldern i kombination med 
omsorgs behovet som blir så ödesmättad eller är självständighetsidealet så 
överordnat att resonemanget skulle gälla alla vård- och omsorgsberoende 
personer i samhället? Jag kan bara spekulera, men jag anar att åldern spelar 
roll i förståelsen av ovärdigt liv. En gammal människa ska utifrån den 
biografiska livscykeln ändå dö snart och då är det bättre att dö fort än att 
långsamt tyna bort och riskera att också förlora sin värdighet. I alla fall är en 
av kvinnorna noga med att nämna sin mammas ålder då hon återberättar 
hennes farhågor: 
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Jag tycker det är ett jätteproblem men jag menar det största 
problemet, jag har en mamma som är 92 år gammal. Hon är väldigt 
pigg va, hon kör bil och hon är så [självständig]. Men hon har fått en 
särskild sjukdom och hon är nu väldigt rädd, för nu går det ju väldigt 
långsamt va [sjukdomsförloppet]. Men hon är rädd för att hon ska 
behöva bli liggande någonstans och att hennes hjärta ska fortsätta 
och att bli berövad sin värdighet tror jag om man nu ser på det. 
(K6:1) 

 
Vi vet inte om kvinnans resonemang hade låtit helt annorlunda om hennes 
mor hade varit yngre eller om situationen hypotetiskt hade handlat om henne 
själv. Jag tyckte heller inte att det var en etiskt befogad fråga att ställa i 
intervjusituationen, varför jag inte följde upp detta. Men en analytisk 
markering och en inbjudan till ett hypotetiskt tankesprång tycker jag ändå är 
lämpligt att göra här. Att vara människa och samtidigt sjuk innebär en 
ödesmättad bild av beroende i förhållande till anhöriga och till samhällets 
ansvarstagande i form av omsorg. Risken för ett ovärdigt liv framstår 
överhängande för de intervjupersoner som tar upp frågan.  
 
Ålder som grund för social utsatthet? 

I den mån social utsatthet också innebär ekonomisk utsatthet är bilden 
kluven i intervjumaterialet. Eller rättare sagt bilden av att äldre människor 
skulle utgöra en generellt ekonomisk utsatt grupp i samhället ifrågasätts, i 
synnerhet med hänvisning till att gruppen äldre är så heterogen. Samtidigt 
finns det en utbredd medvetenhet om att det också finns pensionärer som blir 
socialt utsatta på grund av bristande ekonomi. Legitimiteten kring 
pensionärsrabatter bygger på antagande om att äldre människor i samhället 
generellt kan anses vara särskilt ekonomiskt utsatta och i behov av 
subventioner. Denna bild delar inte kvinnan i utdraget nedan då hon istället 
menar att det ser väldigt olika ut. Hon funderar för egen del i rättvisetermer 
på en samhällsnivå kring förekomsten av åldersrelaterade rabatter: 

 
Vi har ju lite pensionärsrabatter men de är ju inte sådär förskräckligt 
stora egentligen. Och de är ju lika även om du får hundratusen om 
dagen till om du får nästan ingenting. Så tala om att vi har ett jämlikt 
och ett socialistiskt samhälle det tycker jag att vi ska sluta upp med, 
med en gång. För det har vi definitivt inte. Och den som skryter med 
det, att det är så rättvist, tycker jag är alldeles snett ute. (K8:1) 
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Ifrågasättandet tolkar jag, handlar om giltigheten i det generella antagandet 
om att äldre människor är ekonomiskt utsatta i samhället. Detta generella 
antagande överensstämmer inte med kvinnans bild av äldre människor i 
samhället. Enligt kvinnan har rabatterna inte någon verkningsfull 
rättviseaspekt att tillföra på samhällsnivå. Rabatterna är för små för att 
utgöra någon betydande skillnad för de enskilda individer som skulle behöva 
dem. Pensionärsrabatterna är utifrån kvinnans perspektiv inte ovälkomna, 
men samtidigt är de ett exempel på svårigheten med att stödja jämlikhet i 
samhället. Kvinnan i utdraget hjälper oss att få ögonen på ett samtida 
exempel där Simone de Beauvoirs relativa resonemang om levnadsstandard 
har bärighet. Pensionärsrabatter hjälper inte tillräckligt dem som mest 
behöver det, varför de heller inte främjar jämlikhet i samhället. En av 
männen i intervjumaterialet är inne på samma tema. Han sträcker sig till att 
ifrågasätta pensionärsrabatternas framtida varande: 
 

Man har ju pensionärsrabatter på en massa saker som jag egentligen 
inte behöver. Jag behöver ju inte de där rabatterna! Jag tror att det 
där kommer att försvinna, det har redan försvunnit lite. På museer 
där det tidigare fanns pensionärsrabatter, jag tror att nationalmuseet 
har plockat bort pensionärsrabatterna bland annat. Jag menar att nu 
kommer en av de rikaste pensionärsgenerationerna som någonsin har 
funnits va, för de har samlat i ladorna och det kommer inte att gå 
någon nöd på dem. Det enda man kan vara bekymrad över, det är ju 
hur dom som är i arbetsför ålder ska klara av att försörja så jävla 
många och betala dessa förmåner som finns och som vi delvis inte ens 
behöver. Jag tror att det kommer att bli förändringar alltså. Så visst 
har det blivit bättre [över tid]. Jag menar att min generation har väl 
visat vägen? [skratt] (M1:1) 

 
Bilden av att generationsvis förvalta tillgångar och skapa samhälleliga 
livsvillkor till gagn för sin egen generation är en svåröverblickbar fråga som 
potentiellt skulle kunna göra hela generationer socialt utsatta respektive 
gynnade i samhället. En man resonerar i termer av att det finns andra 
grupperingar i samhället med kanske större och mer specifika behov än just 
äldre. Hans utläggning angränsade till den första vinjettexten och handlar om 
hur samhället kan anses ansvarigt för hur äldre människor har det i livet. 
Samhället är ansvarigt inför andra samhällsgrupperingar menar mannen: 
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Ja att vi alla lever i ett samhälle är ju ganska självklart på ett sätt, 
men det finns ju andra grupper som också lever, jag tänker på 
invandrargrupper då exempelvis. Så det är inte något speciellt med att 
åldrandet, åldringar har det på det här viset. (M5:2) 
 

Det kan konstateras att förutsättningarna för att som äldre människa bli 
socialt utsatt på grund av kärv ekonomi finns och det förhållandet talas det 
om i intervjumaterialet. Samtidigt påtalades det att det finns en alltför 
homogen och missvisande föreställning om äldre som en ekonomiskt svag 
samhällsgrupp i generellt behov av subventioner. Sammantaget kan det 
konstateras att pensionärsrabatter framstår utifrån de intervjuades perspektiv 
både orättvisa och tandlösa, om de betraktas i skenet av att de skulle bidra 
till ett mer jämlikt samhälle.  

 
 

Föreställningar om att vara och bli äldre i samhället 
 
Sammantaget kan det sägas att intervjupersonerna intresserade sig för och 
nappade på Simone de Beauvoirs grundläggande påstående om att 
åldersförändringar sker i ett samhälle och att de sammanhänger med hur 
samhället är ordnat. Det var heller ingen svårighet för intervjupersonerna att 
reflektera över vad Simone de Beauvoir kan mena med det hon skrev i 
textutdragen där samtliga intervjupersoner fyllde på med egna reflektioner 
och exempel. Å ena sidan menar jag att intervjupersonerna förhåller sig till, 
använder, kritiserar och reproducerar stereotypa föreställningar om äldre 
människor i samhället. De menar sig inte passa in i och ser problem med ett 
åldersnormerande samhällssystem, varpå de kritiserar, markerar och gör 
motstånd mot det. Å andra sidan förhåller de sig även till en grupp äldre 
människor som är beroende av hjälp o omsorg, som de (kanske ännu) inte 
tillhör, eller för den delen någonsin kommer att tillhöra. Men ingen av 
intervjupersonerna förnekar sin ålder, även om viljan att tala om äldre 
människors situation i samhället på detta sätt varierade.  

Försöken att finna sig till rätta i ett produktivitetsbejakande och 
ekonomistyrt samhälle kan handla om att hylla och tillägna sig en aktiv 
livsstil som äldre. Den dag det inte längre skulle gå att leva ett självständigt 
och aktivt liv finner flera av intervjupersonerna hotande och oroande. 
Kanske är ett sådant liv ovärdigt och inte ens värt att leva, funderar några av 
intervjupersonerna lite tillspetsat. Föreställningarna om äldre människor i 
samhället som intervjupersonerna delar med sig av är delvis jobbiga och 
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mörka, förtroendet för att samhället har något gott och rättvist att erbjuda 
äldre människor i behov av hjälp och stöd för sin dagliga livsföring, är 
relativt lågt. Samtidigt som man föreställer sig att det också har blivit bättre, 
mycket bättre än förr. Någon intervjuperson menar till och med att de äldre 
idag aldrig har haft det bättre ställt och att kommande generationer troligtvis 
inte kommer att vara lika gynnade som dagens pensionärer.  

 
Aktivitet som internaliserad norm 

Produktivitet och aktivitet är samtidsaktuella samhällsideal som ligger i linje 
med användningen och utvecklandet av begrepp som aktivt åldrande (active 
ageing) och lyckat åldrande (sucessful ageing) (Phillips m.fl. 2010, 209-13). 
Viktigt är förstås att ifrågasätta vad ett ”aktivt” respektive ”lyckat åldrande” 
är, samt vad förekomsten av sådana begrepp säger oss om livsvillkor för 
äldre människor i samhället idag. Såväl kulturteoretiska (Torres 2009) som 
historiska (Å Andersson 2010) perspektiv på ”lyckat” eller ”idealt” åldrande 
hjälper oss att tydligare få syn på begreppens normativa och samtidigt 
föränderliga resonansbottnar. Aktivt åldrande är ett såväl politiskt som 
vetenskapligt gångbart begrepp i samtiden då det anses både kunna utgöra en 
ekonomisk lösning inför demografiska utmaningar i fråga om offentliga 
åtaganden med åldrande befolkningar, samtidigt som det främjar individuellt 
välmående i bästa fall (Eman 2012, 2).  

Med andra ord innebär strategin att möta åldrandet med aktivitet, att äldre 
människor håller sig i så bra form att de inte behöver vård och omsorg eller 
åtminstone mindre, vilket i teorin framstår bra både för samhället och för 
individen. Det är egentligen inget problem med att hylla och synliggöra ett 
aktivt åldrande då troligen ingen har något emot att vara hälsosamma, glada 
och oberoende - att det dessutom ligger i linje med det hegemoniska 
produktivitetsidealet gör det än mer förståeligt (Estes m.fl. 2003, 78; jfr de 
Beauvoir 1970/1976). Att eländesbilder av åldrande som ett enda långt 
biologiskt och socialt förutsägbart förfall skulle ersättas av framgångsrika 
och aktiva ideal kan visserligen vara önskvärt på flera sätt. Nya bilder av 
äldre människor och åldrandet som en tid fylld av möjligheter har kommit att 
växa sig starkare. Men en ökande klyfta mellan bilderna av aktiva och 
framgångsrika ”go-go” pensionärer i förhållande till skröpliga 
omsorgsberoende ”no-go” pensionärer har också noterats (jfr Öberg 2005). 

Samtidigt handlar det i perspektivet av erfarenhet och levd erfarenhet, 
sällan om antingen-eller, snarare om både-och där individer kämpar på med 
att leva med motstridigheter på rimliga sätt. Det kan som vi har sett i kapitel 
5 handla om att vara aktiv samtidigt som man är funktionsnedsatt, sjuk och 
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beroende eller att våga ta plats på en nationell konstscen samtidigt som man 
tycker att man ser ”förfärlig” ut. Bilderna av äldre människor som antingen 
aktiva eller fullständigt omsorgsberoende, framstår som ytterligheter utan 
reell förankring i de situationer som här undersöks (jfr Martin 2007).  

de Beauvoir för fram att myter, föreställningar och bilder av äldre 
människor visserligen gör det möjligt att tala om äldre som om de vore en 
enhetlig kategori i samhället, samtidigt som olikheter döljs och därmed 
försvårar förståelse av åldrandets levda innebörder (jfr Bergoffen 2010). 
Ålderism i termer av stereotypa föreställningar om människor baserat på 
ålder menar Lars Andersson (2008, 5) tillhör en av de mest accepterade 
formerna av fördomar i samhället idag, vilka dessutom i förlängningen kan 
leda till diskriminering och kränkningar av individer och grupper av 
individer (jfr F Snellman 2009). Balansen mellan att generalisera för att 
förenkla sin förståelse av världen utifrån ålder, till att kränka medmänniskor 
är ofta svår (L Andersson 2008, 106). Vi står alla inför denna komplexa 
balansgång då vi förhåller oss till ålder och åldrande som strukturerande 
princip i samhället, både när det gäller förståelsen av oss själva och i 
bemötandet gentemot våra medmänniskor. Att som äldre människa finna och 
ta sig förhandlingsutrymme kring ålder är inte självklart. Hur vi föreställer 
oss ålder, åldrande och äldre människors situation i samhället, spelar roll för 
vilket förhandlingsutrymme och vilka tolkningar som finns tillgängliga och 
talbara i åldersförhandlande situationer för oss alla.  
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Kapitel 8 
Avslutande diskussion 

 
 
I detta kapitel återvänder jag till syftet i avhandlingen: Att beskriva och 
analysera levd erfarenhet av ålder och åldrande, där kroppen ovillkorligen 
utgör utblickspunkt och är yttersta villkor för att erfara världen. Den 
grundläggande utgångspunkten att den ständigt åldrande kroppen alltid både 
är en situation och är i en situation, har drivit analytiskt fokus i avhandlingen 
mot situationer och mer specifikt mot analys av äldre människors 
erfarenheter av åldersförhandlande situationer.  
 
 

Mellan föreställning och erfarenhet 
 
Komplexiteten och motsägelsefullheten i ålderförhandlande situationer 
återfinns delvis i spänningsfältet mellan föreställningar om och erfarenheter 
av ålder och åldrande. I avhandlingen ges en empirisk belysning av ålder, 
åldrande och äldre människor genom analys av situationsorienterade 
beskrivningar och samtal om erfarenheter och föreställningar om ålder och 
åldrande.  

Att vara människa innebär att vi alltid är i en situation som kropp med 
förväntningar som måste förstås utifrån de normer och det språk som finns 
tillgängligt för oss, givet den historiska tid och plats vi befinner oss. Det är 
bara utifrån vår givna situation, som vi kan göra nya erfarenheter (jfr 
Gadamer 1960/1990). Att erfara världen som åldrad kropp innebär en 
situation där beredskap inför kroppsliga förändringar finns närvarande, där 
finns också ett språk vars mening har grundats och utvecklats under livet 
gång. Som sociala varelser har vi behov av att spegla oss i andra, att känna 
igen oss själva i andra människor och genom allmänna föreställningar i 
samhället.  

Föreställningar kan aldrig bli lika komplext specifika och reflekterande 
som erfarenheter, betraktat ur den enskildes perspektiv. Men föreställningar 
kan delas av fler och går att tala om och använda i syfte att organisera vår 
förståelse av världen. Alltså, det finns ett egenvärde i att kunna föreställa sig 
och tala om åldersgrupper i samhället, samtidigt vet vi att det är 
konstruktioner som bara är giltiga under vissa förutsättningar (jfr 
Gynnerstedt 2011). I vårt samhälle utgör ålder en organiserande princip och 
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är samtidigt ett perspektiv som ger oss meningsfull information om hur vi 
kan värdera och hantera situationer, relationer, personer och sammanhang vi 
ställs inför (jfr Holstein 2011; Krekula 2009). Det innebär att vi ständigt 
använder ålder (tillsammans med andra föreställningar) för att göra begriplig 
skillnad mellan människor, sammanhang och situationer och vad vi förväntar 
oss av dem.   

Ett samhälle som helt bortser från ålder som organiserande princip är inte 
greppbart och sannolikt heller inte önskvärt. Föreställningar om ålder och 
åldrande, möjliggör att vi kan orientera oss i världen, relatera till andra 
människor och förstå sammanhang. Meningen med att föreställa sig världen 
som mer förutsägbar än vad den är, handlar om att undvika ständig 
ambivalens. Vet vi inte vad vi erfar eller hur vi ska benämna, förhålla oss till 
och definiera situationer (jfr Bauman 1991) är det heller ingen angenäm 
situation. Balansakten mellan att använda ålder för att förenkla sin förståelse 
av vardagen, och världen, till att tippa över i stereotypa och livsbegränsande 
strategier, framstår hårfin (jfr L Andersson 2008). Hårfin delvis därför att vi 
befinner oss i kölvattnet av en västerländsk dualistisk världsbild där 
”antingen eller” och kontrasterande konkurrerande ideal står i blickpunkten. 
Möjligheten att exempelvis som äldre människa tala om och föreställa sig 
äldre människor som nyfikna, kompetenta, intressanta och vackra 
framställdes i intervjumaterialet som tillgänglig först efter reflektion.   

Förenklade föreställningar om ålder och åldrande hjälper oss visserligen 
att orientera oss i världen, men de kan också skymma världen och bidra till 
att grupper av människor förbises. Ett välfärdssamhälle som eftersträvar 
demokrati, etik och värdighet, gör alla delaktiga och det blir därför också 
allas ansvar att reflektera över och synliggöra vad som ligger i respektive 
vågskål mellan förenkling och förtryck. Å ena sidan behovet av att enkelt 
kunna greppa vardagen, där en rimligt gemensam förståelse av ålder och 
åldrande är grundläggande. Å andra sidan inte låta föreställningar om ålder 
och åldrande reducera och begränsa oss.  

 
 

Att känna sig ”särskilt ung” och ”särskilt gammal” 
 
Att människor tillfrågade som äldre, beskrev situationer där de kände sig 
”särskilt unga” respektive ”särskilt gamla” är något jag vill diskutera. 
Tidigare forskning visar att äldre människor ”känner sig gamla” sporadiskt, 
tillfälligtvis och gärna i relation till något specifikt och avgränsat problem 
(Cremin 1992). I avhandlingens första delstudie: Situationer där ålder får 
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mening, bekräftas problemorienteringen när det kommer till att känna sig 
”särskilt gammal”. Inte därför att problemorienteringen återfanns och 
uttrycktes i varje situationsbeskrivning kring att känna sig “särskilt 
gammal”, men problem och frustration fanns dock återkommande beskrivna. 
Sådana problembeskrivningar var samtidigt helt frånvarande bland 
situationsbeskrivningarna som handlade om att känna sig “särskilt ung”. 
Utifrån situationsbeskrivningarna i studien fick vi inte reda på hur temporärt 
eller frekvent respondenterna kände sig ”särskilt unga”, däremot bör 
avsaknaden av problemorientering i dessa situationer understrykas.  

När respondenterna beskrev situationer där de kände sig ”särskilt unga”, 
var de inkluderade i gemenskap med andra människor och de var uppfyllda 
av sina egna lyckade prestationer och starka väl fungerande kroppar. Att som 
äldre människa känna sig ”särskilt ung” då man associerar till gemenskap 
och inkludering i sociala sammanhang, visar indirekt på den 
problemorientering som framkom i situationsbeskrivningar där respondenter 
kände sig ”särskilt gamla”. Problematiska situationer där social exkludering 
och personliga nederlag rymdes associerades med att känna sig ”särskilt 
gammal”. 

Om vi backar ett steg och funderar över förutsättningarna för frågorna 
och det sammanhang de ställdes i, står det klart att kontrasteringen här inte 
handlade om skillnader mellan att ”vara” eller att ”känna sig” ung respektive 
gammal (jfr Cremin 1992; Torres & Hammarström 2006). Kontrasteringen 
som situationsbeskrivningarna aktualiserade lyfte istället fram skillnader 
mellan att känna sig ”särskilt ung” respektive, att känna sig ”särskilt 
gammal”. Givet dessa förutsättningar var en intressant aspekt att det inte 
handlade om olika typer av situationer när man kände sig ”särskilt gammal” 
respektive ”särskilt ung”, trots att de innehållsligt fick helt skilda fokus. 
Analysen visade på samstämmighet då man ser till typ av situation: Aktivitet 
och egna handlingar, interaktion med andra människor, (speciella) rumsliga 
och sociala sammanhang samt orsaksförklaringar där olika aspekter av 
kroppen eller materiella förutsättningar gärna lyftes fram, gav denna bild.  

Analysen av situationsbeskrivningarna visade sammantaget att när 
människor tillfrågade som äldre, beskrev situationer där de kände sig 
”särskilt unga”, så var de riktade mot samhörighet med andra människor, 
delaktighet och gemenskap. I situationer där äldre människor känner igen sig 
själv i andra framstår alltså åldern som en resurs. I situationer där man inte 
lyckas så bra som man vill, där man inte känner gemenskap med andra och 
där man förhåller sig avvaktande blir åldern till en markör för social 
frustration. Detta säger oss att ålder erfars meningsfull – visserligen i 
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liknande situationer – men erfarenheter av när ålderspositionerna får mening 
skiljer sig markant åt. Lite tillspetsat kan man säga att känna sig ”särskilt 
ung” som äldre människa innebär erfarenheter av en socialt lyckad situation 
och att känna sig ”särskilt gammal” som äldre människa innebär en socialt 
marginaliserad situation. Det förekommer erfarenheter av ålder som handlar 
om social inkludering såväl som social exkludering. Även om ålder utgör en 
grundläggande organiserande princip i samhället, kan det tyckas paradoxalt 
att det samtidigt skulle innebära en marginaliserande situation att känna sig 
gammal som äldre människa. Det visar även att den språkliga definitionen av 
hur ”särskilt gammal” respektive ”särskilt ung” associeras och ges mening 
framstår gemensam bland respondenterna.  
 

Att vara och medverka som äldre 
 

Dans är som arena betraktat relativt ålderskänslig, där olika typer av danser 
är förknippade med och åtminstone delvis begränsas av olika åldrar (jfr 
Schwaiger 2012). För de intervjuade amatördansarnas del var åtminstone det 
initiala initiativet primärt riktat mot att delta i en spännande och intressant 
aktivitet och inte uttalat mot ålder, åldrande eller äldre kroppar. 
Åldersperspektivet fanns dock med och accepterades som en del av 
konceptet och i kontrast mot hur scendans vanligen exponerar och fokuserar 
på unga kroppar så var det okej att i sammanhanget inta positionen 
”gammal” och ”äldre”. 

Dansprojektet innebar alltså en situation där ålderspositionen ”äldre” 
kunde fyllas med skiftande innehåll av människor rekryterade som äldre. 
Åldersförhandlingarna som kom att ta form inom ramen för dansprojektet 
gjordes i relation till konstellationer inom gruppen, i förhållande till 
projektinnehållet och projektbeskrivningen, i förhållande till både 
stereotypa-, hetero- och homogena bilder av äldre människor, i förhållande 
till rörelser, i förhållande till projektledningen och i förhållande till 
sjukdomar och diagnoser etc. Intervjupersonerna kunde relatera till att de i 
det sammanhang som dansprojektet utgjorde, kunde tala om sig själva som 
äldre människor. I det sammanhanget var de äldre.  

Den dualistiska förståelsen av världen där ”gammal” är det samma som 
dålig och det avvikande, blev i några avseenden utmanade genom de 
erfarenheter som dansprojektet genererade. Detta skedde inte friktionsfritt 
och inte utan motsägelser, men dansprojektet gjorde att en 
åldersförhandlande situation blev synlig och tillgänglig för flera av 
intervjupersonerna som äldre. Det gav en plattform för att börja tänka kring 
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hur man själv förhåller sig till sitt eget och andras åldrande på ett mycket 
konkret och handfast sätt. Några blev provocerade av och medvetna om hur 
ålder användes och iscensattes, andra tilltalades av det. Min poäng är att 
oavsett hur man erfor dansprojektet, så synliggjordes en åldersförhandlande 
situation där intervjupersonerna var och betraktade sig som delaktiga. 

I skenet av att ”aktivt åldrande” kan betraktas som samhällsnorm och 
eftersträvansvärt ideal, framstod intervjupersonerna väl socialiserade, då de 
alla bejakade engagemang och fysisk aktivitet som viktiga för dem. Normen 
om aktivitet som de förhöll sig till kan dock tyckas kravfylld. Ett flertal både 
kvinnor och män beskrev att de ständigt tänker på att hålla sig aktiva, träna 
och hålla igång just därför att de är äldre. Att vila utan att anklaga sig själv 
för att vara lat var ingen självklarhet. Rädslan för att utestängas från aktivitet 
och gemenskap med hänvisning till medicinska diagnoser och sjukdomar 
fanns också. Flera av intervjupersonerna hade ett långvarigt starkt intresse 
för fysisk aktivitet, arbete och övrigt samhällsengagemang. Men inte alla, 
och flera framhöll att det hade blivit särskilt viktigt för dem som äldre att 
hålla sig igång.  

Vetskapen om att kroppen kräver tid och explicita omvårdande strategier 
i vardagen, till skillnad från tidigare i livet, för att inte i onödan göra sig 
påmind genom smärta och obehag spelade roll. Men även strävan efter att 
aktivt ta ansvar för att sysselsätta sig med ”viktiga” och ”riktiga” saker fanns 
med i förståelsen av vad man helst ville ägna sig åt. Svårigheter att finna 
sammanhang som man vill ingå i och där man är välkommen, diskuterades i 
några fall som en vardaglig begränsning man förhöll sig till som äldre 
människa. Dansprojektet framstod för flera av intervjupersonerna i detta 
perspektiv som en mycket ovanlig men välkommen möjlighet.  

Dansprojektet och deltagandet i dansprojektet öppnade för reflektioner 
kring vad det innebär att vara sjuk respektive funktionsnedsatt och samtidigt 
aktiv äldre människa. En av amatördansarna menade att det under 
medverkan i dansprojektet var första gången hon på allvar hade tänkt på 
kombinationen av ”att vara vacker och gammal samtidigt”. En annan 
projektdeltagare påtalade att han genom sitt deltagande i dansprojektet insett 
att man kan vara ”gammal och ändå göra nya, intressanta och bra saker”. 
Genom intervjupersonernas erfarenheter av dansprojektet framträder ett 
ifrågasättande av en dualistisk världsbild. Detta skedde inte friktionsfritt och 
inte utan motsägelser, men dansprojektet gjorde att en åldersförhandlande 
situation blev synlig och tillgänglig för flera av intervjupersonerna som äldre 
människor. Dansprojektet innebar en plattform för att dansa och ägna sig åt 
något man tyckte var roligt samtidigt som det fanns möjligheter att börja 
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tänka kring hur de själva förhåller sig till sitt eget och andras åldrande, på ett 
konkret och handfast sätt. Några blev provocerade av hur ålder användes i 
den situation som dansprojektet kom att utgöra för dem. De blev medvetna 
om hur ålder användes och iscensattes och tyckte inte att det passade dem. 
Andra intervjupersoner tilltalades mycket av hur ålder användes och 
iscensattes. Min poäng är att oavsett hur man erfor dansprojektet, så 
synliggjordes en åldersförhandlande situation där intervjupersonerna var och 
även betraktade sig själva som delaktiga med förhandlingsutrymme kring 
ålder och åldrande. 

Det som också hände inom ramen för dansprojektet var att 
intervjupersonerna blev varse att det de var intresserade av att göra och tala 
om, inte intresserade media på samma sätt som det intresserade dem. Det jag 
tänker på är de återkommande resonemang om TV-inspelningar, där 
intervjupersonerna först trodde att programmakarna liksom de själva var 
intresserade av dansen som konstnärlig praktik och kulturyttring. Vilket 
sedan visade sig inte riktigt vara fallet. Media verkade mer intresserade av 
att skildra våghalsiga ”tokiga” äldre människor som gör något så udda som 
att dansa modern dans. Att dansföreställningen i något fall hade omnämnts 
som ”freakshow” av en kulturskribent, innebar att omgivningens bilder av 
vilka amatördansarna var och kunde vara i sammanhanget, även fanns 
närvarande i mannens erfarenheter av dansprojektet.  

Bilder av äldre människor som intervjupersonerna tyckte sig se i 
dansföreställningen var blandade och flera av dem poängterade att det var 
väldigt mångfasetterade och hoppfyllda, känslosamt omfattande bilder de 
såg. Det förekom också reflektioner över att bilderna var stereotypa och att 
de fängslade dansarna i slowmotion och hasande steg som man gärna hade 
överskridit mer. Hoppat högre, hasat fortare och låtit tempoväxlingar 
framkomma tydligare. De stereotypa bilderna påtalade en intervjuperson 
blev särskilt synliga i kontrast till en annan dansföreställning med 
”normalgamla” dansare som visades i anslutning till deras framträdande.  

Under dansprojektet menade flera intervjupersoner att det väcktes tankar 
inför gruppkonstellationer där man hade blivit uppmärksam på sina egna 
reaktioner inför att bli indelad i åldersrelaterade grupper. En intervjuperson 
reflekterade hur hon först helst inte ville ingå i gruppen för de äldsta 
kvinnorna, trots att hon insåg att hon hörde dit. I efterhand konstaterar hon 
också att det framstod som väldigt roligt att få ingå i just den gruppen. 
Åldersförhandling kan alltså vara mycket svårt att sätta fingret på och 
uppmärksamma i den stund ålder utgör gräns för deltagande eller i den stund 
ens egen ålder kommenteras av någon annan som meningsbärande i 



 
 
 

172 

förståelsen av vem man är, samtidigt som man själv inte alls relaterar till 
ålder.  

Dubbelheten i hur dansprojektet uppfattades: å ena sidan som nydanande 
och öppnande inför nya sätt och möjligheter att erfara ålder och åldrande på 
för såväl deltagare som publik: å andra sidan framstod projektet ibland även 
konserverande och förstärkande av stereotypa bilder av äldre människor. 
Framförallt framstod delar av den uppmärksamhet projektet fick i media som 
exploaterande av intervjupersonerna. Men mediabevakningen var relativt 
omfattande och flera av intervjupersonerna visade även stolt upp och delade 
med sig av artiklar som man ansåg var nyanserade och välskrivna. 
Intervjupersonernas överlag kritiska förhållningssätt till hur media skildrade 
dem med ålder i förgrunden på ett oangenämt sätt, har gjort mig medveten 
om att även jag som forskare kommer att skapa bilder av dansprojektet i 
relation till ålder och inte i första hand till dansen, det som var 
intervjupersonernas primärintresse. Det är visserligen ett dilemma som inte 
ska överdrivas, min avsikt har hela tiden varit att så öppet som möjligt 
skildra deras erfarenheter av dansprojektet, utifrån hur de själva beskrev 
dem. Avhandlingens fokus på erfarenheter av ålder och åldrande var 
dessutom känd för samtliga intervjupersoner från den stund då de tog 
ställning till om de ville medverka i intervjun. 
 
 

Äldre i samhället som ”de andra”? 
 
Föreställningar om att samhället reducerar gruppen hjälpbehövande äldre 
människor till att vara människor med stereotypa behov, fanns närvarande i 
vinjettdialogen. Likaså fanns det bilder av att äldre idag tillhör de mest 
välbeställda och priviligierade generationen äldre människor någonsin. Att 
samhälleliga föreställningar om ålder och åldrande i kombination med 
produktivitetsförhållanden har kraft att göra äldre människors situation i 
samhället utsatt och med överhängande risk för att reduceras till ”de andra” i 
samhället, var något som Simone de Beauvoir visade i Ålderdomen 
(1970/1976). Detta var också ett perspektiv som fanns närvarande i de 
textvinjetter som användes i avhandlingens tredje delstudie.  

Två nyanseringar av marginalisering identifierades i de Beauvoirs analys. 
Det handlade dels om att unga människor inte känner igen sig själva i äldre 
människor; dels om att vi internaliserar och gör andras intryck av vår egen 
uppenbarelse i världen till våra egna (så som åldrande kropp och människa) 
(jfr Deutscher 1999). Samhällsstrukturer som befäster och reproducerar 
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sociala avstånd mellan människor med grund i ålder, är en aspekt. En annan 
aspekt handlar om att vi som sociala varelser internaliserar och gör andras 
intryck av oss, till våra egna. de Beauvoir visar att äldre människors situation 
i samhället är potentiellt utsatt men att ålder är ett socialt förhandlingsbart 
fenomen som får sin levda mening utifrån hur människor tillskriver det 
mening. Åldrandet är en situation som rymmer förhandling och utrymme att 
också skapa och omskapa normer (jfr Krekula 2009). Det faktum att vi alla 
har ålder och att vi onekligen åldras, menar jag utgör en potentiellt 
samhällsförenande kraft som gör att vi kan känna igen oss i varandra.  

Det fanns situationer där erfarenheter av ålder och åldrande lyftes fram 
som möjliggörande. Intervjupersoner menade att de vågade göra saker med 
hänvisning till sin ålder och det fanns erfarenheter av situationer där man 
inte dömde sig själv som socialt avvikande eller misslyckad just med 
hänvisning till åldern. Prestige och konkurrens menade flera intervjupersoner 
hade avtagit med åldern och det kändes bra och det möjliggjorde nya 
perspektiv och nya erfarenheter.  

Att åldras i ett samhälle där ålder och åldrande mest debatteras, beforskas 
och omtalas som ett samhällsproblem, samtidigt som vi alla vet att vi 
ständigt åldras, innebär en ambivalent situation för oss alla. Inte bara för 
äldre människor. Avhandlingen visar att levd erfarenhet av ålder och 
åldrande innebär att omvärdera och ompröva föreställningar och tidigare 
erfarenheter, för att relevant orientera sig i världen, men också för att kunna 
känna igen sig själv i andra. Att hitta en balans är en ständig utmaning för 
oss alla, eftersom vi alla är åldrande människor. 

 
Liten sista utblick 

 
Min övertygelse är att det finns emancipatorisk potential i att synliggöra och 
reflektera över hur vi var och en erfar och föreställer oss ålder och åldrande i 
vår vardagliga gärning, det ger oss möjlighet att se, ta och skapa 
förhandlingsutrymmen. Detta är mitt bidrag och försök till förståelse av ålder 
som levd erfarenhet. Dansprojektet och dess konstnärliga uttryck som grund 
för reflektion och reaktion, är ett annat bidrag som synliggjorde åldrande 
kroppar i offentligheten. Det finns mycket kvar att utforska och det är med 
en ödmjuk hållning jag sätter punkt och litar till att hålla dörren öppen för 
nya erfarenheter. 
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Summary 
 
 

Lived experience of ageing: Notions and experiences of 
being and growing old 

 
The present thesis starts from the perspective that the ageing human body 
always is a situation and in a situation, and explores situations in which the 
meaning of age and ageing is negotiated. The present analytical focus is on 
situations, and more specifically on experiences of age and ageing.  

In Chapter 1, the ways in which the meaning of age and ageing is 
negotiated in situations of everyday life and social interaction is discussed. 
In The Coming of Age (1970/1972), Simone de Beauvoir reminds us that old 
age is our universal human destiny, but that its lived meaning is specifically 
related to our historical and cultural situation. We all need to deal with age 
and ageing as social and complex phenomena that shift in meaning over 
time, as the image of the aged differs from time to time and from place to 
place. A dualistic understanding of age and ageing has been influential in 
Western culture as well as in theorizing and research on age and ageing. We 
are and we become human beings in the social contexts we are part of, and 
the dualistic “either or” perspective is not very helpful in comprehending 
lived experiences. Thus, in a society where age is used to make distinctions 
between people and as an objective marker, it is important to explore how 
people experience age and ageing.  

In Chapter 2 and 3, theoretical perspectives on age and experience are 
discussed in terms of research design and in relation to earlier findings. A 
hermeneutic understanding of experience and lived experience is 
fundamental to the thesis (Gadamer 1960/1990). The main point is that the 
experienced person does not become experienced by gathering just any 
experiences. According to Gadamer, we are always located within a situation 
and harbouring a body of assumptions, such as the understanding given by 
the norms and language of our historical time and place, and it is only by 
being thus situated that new experiences are possible. Earlier experiences are 
thus not only what make the interpretation and gaining of new experiences 
possible, but new experiences also open the door to (re-)interpretation of 
former experience.  

In the thesis, I have chosen to explore experiences of age and ageing 
among the aged. Further, experiences gained in a dance project in which age 
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and the aged were put in special focus have been analysed. Analytical 
attention has been put on experiences of situations in which the meanings 
age and ageing were socially negotiated. The aim of this thesis was to 
describe and analyse the lived experience of age and ageing. Three empirical 
studies were conducted focusing on different situations and circumstances in 
which the meaning of age and ageing was negotiated. The overarching 
research questions where:  
 

i. In what situations is age given meaning by people who are asked 
about age because they are in a position of being and growing old? 

 
ii. How do the informants relate their experience of age and ageing 

when the situation in which age is being negotiated is a dance 
project for old people? 

 
iii. What is it like to become aware of oneself as old? 

 
iv. What societal notions of what it is to be and to grow old do the 

amateur dancers relate to?  
 
The first study focussed on situations in which age was experienced as 
having meaning, and the results are presented in Chapter 4. The study was 
based on two open-ended questions in the GERDA survey (2005), asking 
people to describe situations in which they felt “especially young” and 
“especially old”, respectively. Here, the possibility of relating to both kinds 
of experiences was to be considered by the respondents. There were 689 
descriptions of situations to analyse, of which 407 were situations in which 
the respondents had felt “especially young” and 282 in which they had felt 
“especially old”. Over one hundred persons chose to describe situations in 
response to both questions, that is, both situations in which they felt 
“especially young” and situations in which they felt “especially old”.  

An analysis revealed four kinds of situations: 1) activities, 2) relations, 3) 
special social arenas and 4) certain casual explanations, often embodied or 
materialized. However, the analysis also revealed that the same kind of 
situations that gave rise to experiences of feeling “especially young” could 
also give rise to experiences of feeling “especially old”. What differed was 
that experiences of feeling “especially young” often were situations filled 
with feelings of happiness, good luck and healthy strong bodies. That was 
not the case in situations where the respondents had felt “especially old”. 
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The age position “especially young” sometimes also focused on experiences 
of solidarity and closeness with other people. The age position “especially 
old” was often associated with problems, and explicit and positive feelings 
were not present in the same way as for the other situation described. 
Problems, frustrations and weakness, and a focus on exclusion and 
differences between the respondent and other people occurred in relation to 
descriptions of feeling “especially old”. The different age positions say 
something about social inclusion and social exclusion, respectively. The age 
position “especially young” meant a focus on social bonding and closeness 
with other people. The age position “especially old” seemed to mean more 
focus on distance and difference vis-á-vis other people and social arenas.    

The second study was based on interviews with amateur dancers 
regarding their experiences of a dance project in which the artistic focus was 
on age and ageing and the movement of the aged body in modern dance. 
Before the interviews, I had the opportunity to connect socially with some of 
the amateur dancers in the dance project as a member of the reference group 
in the project. Thus, when I sent the letter to contact the dancers and get their 
consent for interviews, not only was I acquainted with both the dancers and 
the project, but I was also known to several of the informants. Twelve 
interviews were conducted with the amateur dancers and one interview with 
a professional dancer. The interviews were tape recorded and transcribed 
verbatim.  

Two themes emerged in the analysis, which is accounted for in Chapter 5 
and 6: the dance project as a situation in which the meaning of age and 
ageing was both given new meanings and restated in stereotypical terms; and 
the aged and ageing person him- or herself as a situation for negotiating the 
meaning of age and ageing. As dancers normally can be seen as “old” even 
before middle age in relation to their professional career, the dance project as 
a situation can be seen as negotiating age in a special way. In this context, it 
was not strange to be recruited as old amateur dancers if one was older than 
65, even though most of the informants would not have thought of 
themselves as old in just any sense. The context of the dance project made it 
okay to be an old amateur dancer.   

The dance project was a unique chance for the participants to dance with 
a professional choreographer, and it was also one of the main motives for 
applying. The dance project also gave a unique chance to reflect on age, 
ageing and old age. The amateur dancers reflected on age and ageing in 
relation to their participation and performance in the project, to the images of 
old people when they saw themselves, and in relation to what other people 
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and people in the audience or journalists saw in the dance performance and 
the dancers as aged bodies. The fact that age is a complex phenomenon that 
can be negotiated was apparent to the informants in the dance project.  

The analysis showed that the meaning of age was negotiated in that there 
were tensions between referring to age and ageing as resources and referring 
to them as a problem associated with restrictions. The informants did not 
find it easy to define the meanings of age and ageing as one or the other, but 
everyone could refer to age as both a resource and a problem in different 
ways. The resources that came forward had to do with increased self-
reliance, and not being afraid of making a fool of oneself as much as before. 
Some of the amateur dancers were sure they would not have dared to 
participate in the dance project when they were younger. The problems 
referred to concerned bodily changes and the increased risk of disability that 
in the future might keep one from being an active and independent 
individual. In this connection, the ageing body emerged as a reason for 
engaging in physical activities, but also as an implicit threat that one might 
not be able to engage in such activities. 

What also came forward in the interviews was the insight that other 
people seemed to be more occupied with their old age in relation to what 
they did than the amateur dancers were. Other people’s interest in their age 
was at times what made them aware of their own age. Some of the 
informants also considered how the dance project had made them aware of 
their own stereotypical images of old people. This might include how they 
usually avoid meetings for pensioners and activities that might be associated 
with old age, and how they actually thought it would be challenging to enter 
a dance project that included only old participants. To begin with, some 
thought that the others would quit, or that they might not be interesting 
people to be with, or that they might fall down and die during the rehearsals, 
although no one did. Afterwards some of the informants realized 
spontaneously that they had had more stereotypical notions about aged 
people than they would like to admit.  

The language the interviewees used to speak about the group of amateur 
dancers referred to “women” and “men” as well as “boys” and “girls” or 
“ladies” and “gentlemen”, but also “old hag” or “wrinkled old lady” or 
“couple of old men”. Comicalness and laughter were tied to the informants 
understanding of what they actually did and why in the performance. The 
dance project, however, gave the amateur dancers reason to reflect, from 
their own perspectives, on the meaning of age and ageing and on what 
images of old people have to do with ageing. 
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The analysis showed that becoming aware of oneself as old is a rather 

ambivalent situation. The situated experiences involved changes in the body, 
pointed out by other people or seen and felt oneself, coming forward as 
markers. Keeping active but not too active and doing the right kind of 
activities seemed important. Work was spoken about as a good activity but 
other people also questioned whether it really was the right thing to do at 
that age. Acceptance, joy, gratitude, laughter and resistance in relation to 
oneself as old were found in the interviews. Explicit strategies for keeping 
the body in shape to resist the ageing process occurred. Maintaining a 
balance between activity and laziness was not easy. As an aged person, other 
people think one should not work, or if one does work they might ask ‘why 
are you still working?’. On the other hand, doing nothing is neither fun nor 
desirable – it is even worse. For the informants, activity was meaningful in 
itself as well as a strategy for resisting the ageing process. Along with ageing 
came increased certainty that time is limited, not in stressful terms but as a 
given component of the situation of being old. The future is limited and this 
is obvious in everyday life. The experiences of age and ageing are complex, 
but social norms, images of the ageing body and language about age and 
ageing are not as complex. Dissociation from being old appeared as an 
internalized social norm, and one strategy for avoiding old age was to keep 
as active as you could and look as good as you could to promote life and not 
just settle for being old in a stereotypical way with no future and a limited 
possibility to define one’s own situation in the world.  

The third study was a vignette dialogue in which text excerpts from de 
Beauvoir’s The Coming of Age (1970/1972) were used in the interviews with 
the amateur dancers. In the text, de Beauvoir claims that in society age is 
used to make distinctions between people and that within that system we are 
all vulnerable in relation to productivity.  She suggests that in society the 
aged must be considered more as simply human and treated less as merely 
aged. This would make society as a whole more human for everyone. The 
aim of the vignette dialogue was to grasp notions about the aged in society 
as they appeared to the amateur dancers. The main argument for doing this is 
that notions are part of and a prerequisite for how we experience age and 
ageing.  

The informants’ notions of being and becoming old in society are filled 
with fears about being dependent and being reduced to an aged person with 
standardized needs who is unable to live a worthy life. The analysis showed 
that the informants consider that society does not treat old people well in 



 
 
 

179 

terms of the social support they get. It is clear that several of the informants 
feel the scope for individuals to decide how to live and what to do is 
threatened. The day you need help from society in everyday life you know it 
will be limited and standardized assistance for aged people.  The most 
radical voice said he would prefer to die the same day he stopped being 
independent. According to him, a dependent life is not a life worth living. It 
seemed that the informants felt the ageing individual has a great deal of 
responsibility to keep him-/herself active and healthy, and that the day you 
can no longer do this, you stop believing you are going to live a meaningful 
life. Notions of societal responsibility differ, but what seems to be common 
is that the presence of health problems and lack of family members make 
society more responsible for the ageing person. Personal economy was 
discussed as a possibility if it is good and as a treat if it is not, the overall 
picture being that people with a good personal economy can keep more 
active and be healthier longer. Several of the informants pointed out that the 
aged today are healthier, richer and more independent than ever before. 
However, fears of being a burden on society and fears of being dependent on 
other people were still present.  

In sum, the interviewees were interested in and took up Simone de 
Beauvoir's basic claim that aging takes place in a society and that it is linked 
to the way society is organized. On one hand, the interviewees related to, 
used and criticized a stereotypical understanding and treatment of older 
people in society. They did not believe this framework fit them, which is 
why they criticized, highlighted and resisted it. On the other hand, they also 
related to the group of older people who are dependent on care and help – a 
group they did not (perhaps yet) belong to, or for that matter never would 
belong to. Still, none of the interviewees denied their age, even if the desire 
to talk about age, ageing and old people in the community varied. 

In the dance project, we got to see how the human body, as well as social 
norms and the available language to talk about age and ageing as 
phenomena, is involved in situations in which age and ageing are being 
negotiated. In this way there is a broad sense of what the meaning of age and 
ageing can be in terms of lived experience. One point to be made is that the 
notions, language and social norms as well as knowledge and feelings about 
the ageing body can easily be more stereotypical than the actual lived 
experience of age and ageing. But we can all become more or less aware of 
age and ageing as things that are negotiable and that can be filled with 
various meanings if we are open to experiencing them. In the present thesis, 
I argue that age is used to understand the world and make everyday life 
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simple, but that it also restricts people’s lives and makes them harder, thus 
making the world more limited than it has to be. In conclusion, the lived 
experience of ageing is always situated as a complex interplay between the 
body, social norms, the available language and our notions about these 
phenomena. Accordingly, age and ageing can be filled with various 
inconsistent meanings and can embrace social inclusion as well as social 
exclusion. Finding a balance is a continuous challenge for all of us, because 
we are all ageing human beings.  
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Bilaga 2A: Brev till amatördansarna i dansprojektet 
 
 

Umeå 22 november 2005 
 
 
 
 

Hej! 
Mitt namn är Maria Jönsson och jag är doktorand vid institutionen för socialt 
arbete vid Umeå universitet. Ursprungligen kommer jag från Tingsryd i 
Smålands djupa skogar, men har sedan fyra år blivit norrlänning och bofast i 
Umeå. Jag arbetar sedan ett år tillbaka med en avhandling om hur ålder och 
åldrande verkar och problematiseras socialt och kulturellt i samtiden.  
 
Det finns mycket forskning som handlar om hur äldre behandlas och hur 
man ser på och bedömer både omsorgsberoende och inte så 
omsorgsberoende äldre människor. Röster och perspektiv från de äldre själva 
utelämnas ofta, vilket är en stor brist när det gäller att få en bild av 
livsvillkor för äldre människor.  

 
RSKM-projektet, Rörelsen som kroppens minne, som Du har deltagit i är ett 
unikt projekt där äldre själva har fått gestalta sina erfarenheter. 
Dokumentationen från projektet med videoinspelningar, pressmaterial och så 
vidare är omfattande. För mitt avhandlingsarbete kring ålderdomens gränser 
och möjligheter är projektet och dokumentationen en guldgruva. 
 Inledande kontakt med RSKM-projektet har förmedlats via Lars Göran 
Karlsson som också är sociolog från Umeå och sitter i den vetenskapliga 
referensgruppen för projektet. Vidare har jag förstås kontinuerlig kontakt 
med Efva Lilja och hennes medarbetare.  
 
Min ena fråga till Dig är hur Du ställer Dig till att jag i forskningssyfte läser 
och använder de dagboksanteckningar som Du gjorde under projekttiden. Ett 
strikt konfidentiellt handhavande av Din dagbok utlovas. Jag kommer bara 
att läsa Dina anteckningar i forskningssyfte och det Du har skrivit kommer 
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ingen annan att kunna se. Full anonymitet garanteras. Min andra fråga är hur 
Du ställer Dig till att samtala med mig enskilt eller i grupp kring Dina 
erfarenheter och upplevelser av projektdeltagandet. För mitt 
avhandlingsarbete vore det mycket värdefullt att få samtala med Er 
projektdeltagare.  
 
På nästa sida har jag sammanställt en svarstalong. Det vore toppen om Du 
ville fylla i den och skicka den tillbaka i bifogade svarskuvert. Tveka inte att 
kontakta mig om det är något Du är osäker på eller om Du vill säga mig 
något.  
 
Bästa hälsningar  
 
 
Maria Jönsson 
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Bilaga 2B: Svarstalong amatördansare 
 
Jag tillåter att min dagbok, skriven inom ramen för 
deltagande i RSKM-projektet, får användas som 
källmaterial i Maria Jönsson avhandling.  
  
Ja ___  
Nej ___   
Jag vill diskutera saken, kontakta mig ___ 
 

 
 
Jag kan tänka mig att delta i intervju/samtal enskilt 
eller gruppvis med andra projektdeltagare 
tillsammans med Maria Jönsson kring erfarenheter 
och upplevelser utifrån projektdeltagandet i RSKM-
projektet. 
 
Ja ___  
Nej ___   
Jag vill diskutera saken, kontakta mig ___ 
 

 
 
 
Datum:_________________  
 
Namn:____________________________  
 
Tel:_______________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuguide amatördansare 
 

Tema 1: De personliga erfarenheterna 
 
Jag skulle inledningsvis vilja höra hur Du tänker kring Ditt eget deltagande i 
dansprojektet.  
 
Hur kom det sig att Du från allra första början ville delta i projektet? 
Hur upplevde Du auditionen? 
Hade Du stora förväntningar på att få komma med i projektet? 
 
Hur upplevde Du workshoparbetet? 
Vilka förväntningar upplevde du att det fanns på dig under workshoparbetet? 
Kände du dig bekväm i de förväntningarna som fanns? 
 
Hur var det var att ta steget från workshoparbetet till repetitioner och den 
stora kulturscenen? 
Fanns det stunder/situationer då Du tvivlade på att just du hade något att 
tillföra projektet? Vilka sammanhang/situationer inträffade det? 
Kan Du berätta om någon för dig speciell händelse eller situation som Du 
förknippar med deltagandet i dansprojektet extra mycket? 
Vad tycker Du att Du som person har bidragit med i projektet? Känner Du i 
efterhand att Du skulle ha velat bidra med något annat? 
 
Något annat du vill tillägga om dina personliga erfarenheter av projektet? 
(Relatera till dagböckerna individuellt. Följ upp och fråga om det är något 
särskilt.) 
 
Tema 2: Om gruppen  
 
Nu vill jag ställa några frågor om hur Du tycker att workshopgruppen 
fungerade som helhet och hur den styrdes. 
 
Om du får beskriva workshopgruppen och de människor som deltog i 
projektet som en helhet hur skulle Du då beskriva den? 
Hur tycker Du att gruppen utvecklades under projekttiden? 
Kände du dig trygg/bekväm i gruppen? 
Kände Du att Du kunde bjuda på Dig själv? 
Tycker Du att det fanns plats för Dig själv att utvecklas i gruppen? 
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När det har funnits olika åsikter inom gruppen hur har man då löst det? Kan 
Du beskriva någon sådan situation? Hur gjorde Ni då? 
Skulle Du ha önskat att gruppen hade fungerat på något annat sätt än vad 
som var fallet? 
 
Tema 3: Bilden av äldre 
 
‘Rörelsen som kroppens minne’ är ju ett konstnärligt forskningsprojekt där 
en ambition handlar om att ställa äldre människor i fokus. Hur ser Du på den 
bild av äldre människor som ‘Döden, döden!’ förmedlar? 
 
Vad tycker Du att ‘Döden, döden!’ förmedlar för bild av äldre människor? 
Vad är det viktigaste i den bilden? 
Stämmer den bilden överens med det Du skulle vilja förmedla?  
Är det något som saknas? 
Är något i bilden missvisande? 
Tycker Du att ”Döden, döden!” på något sätt är utmanande eller 
provocerande? Hur? Varför? 
 
Vad tycker Du om massmedias bild av projektet och av föreställningen? 
Har Du själv fått en annan bild av äldre människor genom Ditt deltagande i 
projektet och föreställningen? 
 
Tema 4: Den egna omgivningens reaktioner 
 
Att delta i ett sådant här projekt tar mycket tid och engagemang i anspråk. 
Nu tänkte jag få höra lite om hur du tycker att omgivningen har ställt sig till 
att Du har deltagit i projektet och uppträtt på scen. 
 
Har din medverkan inneburit kompromisser med omvärlden i vardagslivet av 
något slag?  Tid, engagemang, utrymme, uppmärksamhet, konkurrens med 
andra vardagliga aktiviteter etc. 
Hur har Din egen närmaste omgivning reagerat på att Du medverkade i 
projektet och föreställningen?  
Anhöriga/vänner/barn/ barnbarn etc.? 
Vad har omgivningens reaktioner betytt för Dig? 
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Tema 5: Övrigt  
 
Avslutningsvis, är det något mer Du skulle vilja berätta om när det gäller 
Ditt deltagande i projektet och föreställningen som har varit viktigt och som 
Du inte har haft möjlighet att berätta om, som jag inte frågat om? 
 
När Du ser tillbaka, vad har varit den stora behållningen av att ha varit med i 
projektet och föreställningen för Din egen del? 
 
När Du ser tillbaka, vad tror Du har varit den stora betydelsen med projektet 
och föreställningen sett i det större sammanhanget? 
 
Skulle Du göra om det hela om Du fick tillfälle till det? 
 
 
Tema 6: Ålderdomens gränser och möjligheter 
 
Nu vill jag ställa några frågor om vilka ålderdomens gränser och möjligheter 
egentligen är, frågor som projektet och föreställningen också ställer. Är man 
bara gammal så att säga ”i konventionen”, d.v.s. att man är si eller så…, att 
man inte skall…o.s.v.? 
 
Vilken är egentligen ålderdomens innebörd, dess begränsningar och 
möjligheter, bortom dessa konventioner? 
 
Hur skulle Du vilja kommentera följande uppfattning hos Simone de 
Beauvoir i hennes bok om ålderdomen: 
 
”Åldersförändringarna hos en människa sker alltid mitt i ett samhälle och 
sammanhänger intimt med samhällets beskaffenhet och vilken plats indi-
viden ifråga har. Själva den ekonomiska faktorn kan inte isoleras från de 
sociala, politiska eller ideologiska överbyggnader som den ryms inom: att 
betrakta levnadsstandarden lösryckt ur sammanhanget är absolut taget alltför 
abstrakt; utrustad med samma resurser kan en människa betraktas som rik i 
et fattigt samhälle och som fattig i ett rikt samhälle. För att förstå vad ålder-
domen verkligen är och innebär måste man alltså undersöka vilken plats som 
kommer de gamla till del, vad man gör sig för föreställning om dem i olika 
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tider och på olika platser. Genom en sådan konfrontation kan man, som jag 
tidigare sagt, få om inte ett svar så dock en antydan om svar på frågorna: vad 
är möjligt att undvika i den gamla människans villkor och i vad mån är sam-
hället ansvarigt?” 
 
Vad säger Du om följande uppfattning? 
 
”…ålderdomen avslöjar vår civilisations hela misslyckande”. Ålderdomens 
verkliga problem eller fråga måste menar SdB formuleras som ”hurdant 
borde ett samhälle vara för att en människa på ålderdomen ska förbli en 
människa?” och fortsätter ”Svaret är enkelt: hon måste alltid behandlas som 
en människa”. Innebörden av detta är att ålderdomen måste bringas i 
överensstämmelse med den definition som talar om ålderdomen som ”ett 
ögonblick av tillvaron som skiljer sig från ungdom och mogen ålder, men 
som besitter en egen inneboende jämvikt och erbjuder individen en 
vidsträckt skala av möjligheter”. Annorlunda uttryckt: ”För att ålderdomen 
inte ska bli en löjeväckande parodi på vår tidigare tillvaro finns bara en 
lösning, nämligen att fortsätta fram mot de mål som ger mening åt vårt liv, 
att hängivet gå in för individer, kollektiv, social eller politisk sak, 
intellektuell och skapande verksamhet”. 
Tycker Du att projektet och föreställningen, och Dina egna erfarenheter av 
att delta i projektet och föreställningen, har visat på nya möjligheter och en 
annan syn på den äldre och åldrande? 
 
 
Stort tack! 

 
 


