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Abstract 
Background: The studies analyzed have shown among other things that ageism 
appears to be an overlooked category in intersectionality studies, elderly is offered 
care in worse conditions than non-elderly and stereotypes restrict elderlys social 
space to act. The gray tsunami is approaching but studies show that large gaps 
separate different agegroups. 
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Aims: The study discuss how scientists reason about ageism towards elderly in a 
social science discussion. 
Method: A literature review was conducted in which fifteen articles were 
analyzed. The database used, is the librariescatalog Summon, at Malmö 
University. The articles was compiled in themes to give dilated clarity in ageisms 
complexity towards elderly. The results are being discussed on the basis of terror 
management theory, gerotranscendence and social identitity theory. 
Results: Elderlys relation to society's expectations about aging can affect a 
self/body-dualism, a split. Scientists are often looking for one explanation to 
include all elders which gives the effect of homogenizing the group. Terror 
management (TMT) may explain young people's anxiety based on notions of 
elderly and aging. Social identity theory (SIT) could be one explanation of 
elderlys ageism towards their own age group, which has shown to be built on 
societies conceptions about aging and elderly. 
Conclusion: It is shown an eminent need to examine ageism more. The articles 
reason that many elderly undergoes a self/body dualism split, where aging can not 
be accepted because of society's perceptions of it. Elderly homogenized through 
stereotypes to which properties are attributed. By perceptions of elderly as 
different and acting in a way non-elderly can´t understand, because the lack of 
experience. Therefor, the theory of gerotranscendense can be discussed as one 
explanation for the distance and or that some of the non-elderly have difficulty 
identifying with some of the elderly. 
 
Keywords: Age identification, ageism, elderly, gerotranscendence, self and body-
split, terror management. 
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1. INLEDNING 
 
Upplevelser, både privat men också genom att arbeta på särskilt boende 
(ålderdomshem), i hemtjänst och som personlig assistent har fått mig att tänka på 
hur äldre bemöts och talas om. Jag ville undersöka något som var heltäckande 
kring dessa tankar och fann att ålderism var lämpligt. Jag vill delge ett exempel 
som hände för några veckor sedan. Jag sökte ett jobb som socialpedagog på ett 
boende för psykiskt funktionshindrade, när arbetsledaren under arbetsintervjun 
säger: ”ja, jag ser här att du bara arbetat med äldre, det var ju synd”, och jag 
svarar: ”ja, alltså jag anser att de också är människor”, och då tittade hon 
besynnerligt på mig. Jag uppfattade att hon menade att äldreomsorg var ett helt 
annat område. Äldre liksom yngre kan ha behov av psykisk stimulering samt vara 
psykiskt funktionshindrade. 

Fördomar om äldre finns i vård och omsorg, familjer, medier, i politik och i 
samhällen över hela världen. Åldrandet hör livet till, men många kontexter kan ge 
ledtrådar om att åldrandet är något som så långt som möjligt bör uppskjutas, det 
har socialt blivit någonting dåligt. Jag förnimmer ett behov att undersöka ämnet 
mer. 
 
1.1. Problemformulering 
Termer som gray tsunami cometh, äldrebomb, aging baby-boomer demographic, 
mappies (mogen attraktiv pionjär av rekordgenerationen födda efter andra 
världskriget) och silver-century härleder till den framtida och nu åldrande 
populationen. Dessa är födda mellan 1946 och 1964 (Yount, 2009) och samhället 
kommer till stor del bestå av fler äldre individer än andra åldersgrupper. Jönson m 
fl (2009) menar att äldre med det framställs som ett nationalekonomiskt hot. Vad 
ska vi göra med dem? Townsend et al (2006) förklarar att äldre ses som en börda 
för samhällets hälso- och välfärdssystem. Denna form kallas den nya ålderism 
(Walker, 2012). 
 
På så vis befinner vi oss i samhällen där människor lever och håller sig friskare 
längre. Däremot syns framträdande klyftor mellan åldrar, då samhällen och 
individer åtskiljer ålderskategorier och den egna åldersgruppen från andra. Att 
ålderism riktas tydligast mot äldre menar vissa har att göra med 
industrialiseringens utveckling, men att stereotyper av äldre sedan länge 
tillskrivits (Walker, 2012 a a).  
 
1.2. Syfte 
Mot bakgrunden ovan är mitt syfte med studien att diskutera hur ålderism mot 
äldre resoneras i en samhällsvetenskaplig diskussion.  

1.3. Frågeställningar 
Frågorna som ställs är: 

- Vad är ålderism och vilken terminologi finns för att förklara begreppet 
mot äldre?  

- Hur resonerar forskare omkring ålderism? 
- Vad är forskarna överens och oense om? 

1.4. Definition av ålderism 
Det har framkommit att ålderism är svårt att tyda och det finns olika typer 
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(Nicolaj Iversen et al, 2009). Ålderism kan delas in i fördomsfulla attityder, 
diskriminerande praxis och vedertagna vanor. Ålderism har över tid varit 
beroende av strukturella förhållanden, familjetyper och skönhetsideal (Andersson, 
2008).  

Butler (1969) var den första att formulera termen ålderism. Han menade att det 
hade liknelser med rasism och sexism dock med hänsyn till ålder. Han skriver: ”a 
process of systematic stereotyping and discrimination against people because they 
are old (1969:35)”. Termen expanderades långt senare av Palmore (1999) som 
menade att ålderism kan vara gentemot alla åldersgrupper vare sig det handlar om 
fördomar eller diskriminering mot gruppen eller till förmån för den. Schaies 
(1993) förklarar att ålderism för det första skapar restriktiva beteenden och 
hämmar möjligheter pga. antingen ålder eller åldersbaserade stereotyper. 
Människors positiva och negativa uppfattningar bidrar till att upprätthålla dessa 
stereotyper. För det andra existerar en kulturell övertygelse om att ålder spelar 
stor roll för människors sociala position, psykologiska egenskaper och 
erfarenheter t.ex. att vi ska följa ramen för vår ålders sociala och tillskrivna 
handlingsutrymme. Den givna rollen är byggd på de förväntningar åldersgruppen 
har och segregerar unga och äldre människor till ”vi och dem”. Med andra ord 
ställs sociala krav på individen att möta föreställningar från andra (Nelson, 2005). 

Hazan (1994; 2002) menar att ålderism är ett strukturellt problem, och skriver 
också om en så kallad kulturell fälla igenom språket (1994). Han menar att gängse 
stereotyper om äldre är universellt applicerbara och att fördomar om äldre 
existerar mer eller mindre överallt som en kulturell betingelse. Han menar bl.a. att 
stereotypen om en vanlig äldre (ordinary) kan tas för intellektuell sterilitet och 
emotionell impotens. Hans resonemang beskriver att stereotyper attribueras de 
äldre och begränsat utrymme lämnas för individualitet.  
Även Bodner (2009) menar att fördomar om åldrande och äldre är universella och 
internaliserade i människor, men att yngre anammar en typ av ålderism baserat på 
Terror management perspective, en rädsla att dö, medan äldre har fördomar om 
den egna åldersgruppen med teoretisering av Social Identity Theory, dessa 
återkommer i studien. 

1.5 Ålderisms utveckling 
Behovet av att studera ålderism är betydelsefullt då åldrandet tillhör livet och att 
alla någon gång kan bli mål för diskriminering eller negativa attityder av hög 
ålder. 

Inte förrän senaste århundradet har gruppen äldre definierats, detta pga. fenomenet 
pensionering (a a). Betydelsen av ordet gammal har ändrats, det var förut den 
funktionella åldern, dvs. den fysiska och mentala prestationen men idag har den 
kronologiska siffran stor betydelse och bestämmer ålder, ändå vet vi inte när vi 
räknas som gamla/icke-äldre (Marshall, 2007). Bourdieu påstod att ålder var 
”socialt manipulerad och manipulerbar” (Närvänen, 2009). Detta perspektiv 
innebär att den kronologiska siffran har mindre betydelse då den skiftar sin sociala 
innebörd över tid och rum då den är föränderlig. Ålder kan då förstås som en 
social konstruktion genom att påverkas av människors sociala samspel och beror 
på vilken position i form av makt individer bär med. Närvänen (a a) undersöker 
hur ålder förhåller sig till social ordning och därmed maktordning, som också 
kallas åldersordning vilken vi förhandlar med. 

Nuessel (1984) var först med att definiera hundra ålderistiska termer som vanligen 



6 

används i samhälle och formar stereotyper. Termerna är baserade på 
föreställningar av äldre som icke flexibla, ensamma, sjuka, improduktiva, 
deprimerade, sköra, senila och energilösa. Termerna har studerats och blivit 
universellt konfirmerade men att de skiftar något beroende av olika kulturer 
(Andersson, 2008; Tornstam 2005).  
 
Giddens (2003) ger en beskrivning av ålderism: vanligt förekommande fördomar, 
att äldre efter 65 år oftast vistas på sjukhus eller bor på äldreboende, att de flesta 
är senila eller att äldre arbetare innehar mindre kompetens än yngre. 

Ålderism har effekter på människor som gör att deras livskvalité påverkas 
(Nelson, 2005). Äldre associeras med att vara i behovsställning (Jönson, 2009). 
En djupare kunskap om ålderism kan bidra till förståelse för dess hegemoni 
(Nilsson, 2008). 

Med andra ord är ålderism beroende av kontext, tid, förhållande till andras åldrar, 
omgivningens acceptans för- åldersdiskriminering, -åldersstereotyper, -fördomar, 
samt fysisk, psykisk och social status. Vi byter nästan aldrig kön eller hudfärg, 
men vi byter ålder och kanske är det därför ålder som kategori blir speciellt 
intressant att undersöka. 
 
 

2. METOD 
 
En litteraturstudie kan ge kunskapsbredd om ett specifikt område. Denna studie 
tillämpar en allmän då den är mindre styrd och möjliggör för teoretisk och 
analytisk generalisering. En struktur är ändå viktig (Bryman, 2011).  
Kritiken mot en allmän litteraturstudie ligger i om det finns ett specifikt syfte, om 
litteratursökningen är väl skildrad, om det finns kriterier för den kritiska 
granskningen och om resultat och rekommendationer är tydligt beskrivna. 
Allmänna litteraturstudier är mindre strukturerade och mindre resultatinriktade än 
systematiska, det betyder att de inte enbart söker generaliserbara resultat utan 
även teoretiska resonemang (Hart, 1998). Det kan vara intressant att läsa 
översiktsartiklar men dessa kan vara otillförlitliga om en systematiserad 
tillvägagång saknas (Forsberg & Wengström, 2003).  

Litteraturstudier utförs för att fördjupa forskarens kunskap. Tillvägagången kan ge 
utrymme för fantasi i formulering och teoribildning (Aveyard, 2010; Hart, 1998). 
En bild av perspektiv på ålderism tydliggörs och dessa analyseras genom att 
koppla till de teoretiska utgångspunkterna: terror management, 
gerotranscendensen och sociala identitetsteorin. 

Denna studie analyserar de artiklar som valts ut och inhämtar referenser för 
påståenden, men ansamlingen bör enbart ses som ett axplock av ålderisms vidd, 
vilket den vill förmedla genom att ta ett urval och analysera det. Ålderism har 
visat en stor bredd och denna studie kan ses som en introduktion till ålderisms 
begreppsvärld. 
 
2.1. Validitet och reliabilitet 
Att bedöma validitet och reliabilitet är lättare i kvantitativa ansatser. Kvalitativ 
data är svårare att replikera och jämföra, dessutom har forskaren en stor roll då 
den är mer nära det som analyserats än vid kvantitativ bearbetning. En 
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litteraturstudie utgör många val och avgränsningar som kan tolkas annorlunda av 
en annan. Det som utmärker kvalitativ forskning är intresse för betydelse, 
förståelse, strukturer och sammanhang, vilket inbegriper denna studies syfte och 
mål. Ändå bör kvalitativ forskning diskutera validitet och reliabilitet i studier 
(Denscombe, 2009). 
Kriterier kan bidra till undersökningsetikens kodex: tydlighet, enhetlighet och 
koherens (Vetenskapsrådet, 2011; Forsman, 1997; Bryman, 2011), därför har 
specifika kriterier valts för att avgränsa artiklar som inte visar relevans för 
studiens syfte eller forskningsfrågor. 
Ett tillägg om att artiklarna blivit tolkade av denna uppsats författare, och skulle 
kunna tolkats annorlunda av andra. 
 
2.2. Litteratursökning 
Sökorden som använts i olika kombinationer är: ageism, chronological, age, 
elderly, attitudes, age identification, age coding, categorization, society, 
stereotypes och elderly. Sökord lades till för att avgränsa. Peer-reviewed artiklar 
söktes på Malmö högskolas bibliotekskatalog Summon. Sökordet ”racism” gav 
99524 artiklar, ”sexism” gav 29119 och ”ageism” gav 5254 (2013-02-24, 22:37). I 
jämförelse är ålderism mindre studerat även om området visade sig vara ganska 
brett.  
 
2.3. Avgränsning 
När material i litteraturstudier ska avgränsas krävs en systematisering genom 
kriterier (Hart, 1998). Arbetet ska inte kunna förstås av författaren enbart. 
Nedanstående kriterier användes för att avgränsa empiri: 

- Gäller denna artikel äldre eller synen på ålderdom som sedermera kan 
relateras till ålderism? 

- Svarar den på någon av forskningsfrågorna i denna studie? 
- Handlar artikeln i stort om någon form av ålderism? Eller behandlar den 

enbart temat i förbifart?  

Kriterierna för artiklarna var att de skulle ha relevans för denna studies 
forskningsfrågor och syfte (Hart, 1998). Artiklar som publicerats från år 1999 
utsågs för fokus på senare studier och för att innefatta en artikel som flera av de 
valda artiklarna refererade till. En avvägning fick utföras. Om det inte vore för 
hänvisningar hade artiklar valts från år 2000. 
Sökorden ”Age identification”, gav 245 295 träffar, men genom att lägga till 
sökord exkluderades många artiklar för att t.ex. inte innefatta studier om endast 
yngres åldersidentifikation. Abstracts lästes och artiklar uteslöts som inte kunde 
ge svar på studiens forskningsfrågor, och eller artiklar som exempelvis studerade 
kronisk sjukdom, klinisk medicin, cancer, medeltida ålderdom, sjuksköterskors 
policy och domstol.  
 
Sammanlagt analyserades femton artiklar för att svara på syfte och 
forskningsfrågor för att sedan delas in i olika teman. 
 
 

3. EMPIRI  
 
Materialet analyserades genom att bena upp teori, metod, disciplin, land, begrepp, 
slutsats, vidare forskning och annat som kunde ge information att svara på 
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studiens forskningsfrågor (Se bilaga 1 & 2). Det som kunde ge specifik 
information om ålderism i ett fokusområde kunde sedan läggas till i ett tema som 
presenteras i resultatavsnittet. Därför bör den samlade empirin ses som ett urval 
av studier om ålderism. I detta avsnitt presenteras de femton artiklar kort som 
analyserats.  
 
3.1. Artiklarnas metoder 
Fyra artiklar utgjorde blandmetod av kvantitativt och kvalitativt material, av dessa 
var två etnografiska studier varav en utgjorde deltagande observation och den 
andra var en fallstudie. De andra två med grundad teori, där forskaren efter att ha 
varit ute i studerad verksamhet tar en ”paus” genom att analysera materialet, bilda 
hypotes för att sedan gå tillbaka ut i praktiken och testa denna hypotes (Bryman, 
2011). Fyra artiklar utgjorde litteraturstudier varav en var systematisk. Två 
artiklar hade som syfte att definiera ålderism. Två artiklar åsyftar bygga på 
ålderism-begreppet att lämna större utrymme för ålderskategorisering. En artikel 
undersökte konsekvenserna av negativ och positiv ålderism. En annan 
presenterade ett teoretiskt resonemang i vilken syn forskare har på att åldras. Den 
sista presenterar en teori för att förklara yngres ålderism mot äldre, (Se bilaga 2). 
 
3.2. Artiklarnas olika inriktning 
Strukturell ålderism berörs av Hazan (2002) och Marshall (2007). Hazan (2002) 
har studerat äldreboenden i Israel och Marshall (2007) resonerar kring relationen 
mellan ålderistiska attityder och åldersdiskriminering för att på något sätt närma 
sig avgränsningen av ålderism, vilket inte än är tydlig. 
Hazan (2002) och Nelson (2005) är överens om att äldre är marginaliserade men 
skriver utifrån olika perspektiv: Antropologiskt och teoribildande.  
Bodner (2009) Martens et al (2005) och Nelson (2005) teoretiserar ålderism 
genom Terror Management Perspective. Bodner (2009) menar också att orden 
äldre och död behöver byta koncept/innebörd.  
Nussbaum et al (2005) menar att språket med äldre har ålderistiska och 
interaktionella ledtrådar eller överenskommelser. 
Bytheway (2005) resonerar kring ålderskategoriseringens innebörd och använder 
begrepp med ”bagage”, som Andrews (1999; 2000) ger kritik. Hon visar en poäng 
i att undersöka forskares olika ställning till åldrande och ordval inom akademin, 
genom att föra en teoretisk diskussion. 
Cherry och Palmore (2008) mäter ålderistiska attityder genom frågeformuläret 
ROPE (Relating to Older People Evaluation). Mccann et al (2004) undersöker 
åldersidentifikation i fyra länder genom mätinstrumentet (AGIS). 
Higashi et al (2012) undersöker medicinstuderandes associationer till äldre. Ivey 
et al (2000) undersöker terapeuters attityder och bemötande till äldre patienter. 
Gemensamt för dessa två artiklar och Bytheway (2005) är att de behandlar något 
som framkommit att kallas sociala praktiker, en benämning som har i syfte att visa 
gemensamma mönster framträda inom vissa verksamheter.  
Nicolaj Iversen et al (2009) visar ett behov av en konceptuell definition av 
ålderism som stöd i forskning då ålderism innefattat olika nivåer, typer och 
dimensioner. 
Townsend et al (2006) undersöker hur äldre relaterar till andra äldre genom 
stereotyper i Storbritannien. 
 
3.3. Generella gemensamma nämnare och olikheter 
Artiklarna hade ofta skilda metoder, syften och perspektiv dessutom skrivna av 
skilda discipliner med olika traditioner. Flera undersökte olika kontexter/praktiker 
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vilket också påverkar resultat som inte kan generaliseras till alla sociala 
sammanhang. 

Artiklarna har flera gånger refererat till varandra, vilket blev till en fördel att 
analysera. Detta eftersom olika perspektiv gavs, vilket gjorde det enklare att förstå 
helheten av det studerade objektet. Författarna i de femton analyserade består av 
fjorton kvinnor och tjugoen män (tolkat utifrån namnen). Av dessa femton artiklar 
dominerade manliga författare förutom i Pennsylvania (USA) och Storbritannien. 
Den vanligaste disciplinen var psykologi, även social välfärd samt antropologi. 

Varje artikel uppmanade till vidare studier om ålderisms olika fält och många 
frågor lyftes vilket kan tolkas som en brist i forskning på området. Alla artiklar 
utom Mccann (2004) berör länder i västvärlden. 
Ålderism är ett brett och ämne och det har tagit tid att förstå bakomliggande 
terminologi i artiklarna. Ett urval av terminologi presenteras i resultatavsnittet. 
Skillnader är att studierna är utförda inom olika discipliner samtidigt som de 
ibland behandlade samma frågor med olika teoretiska utgångspunkter. 
 
 

4. TEORI 
 
I detta avsnitt kommer tre teorier mötas: terror management teorin, 
gerotranscendensen och sociala identitetsteorin. Det förklaras varför dessa valdes. 
De tre teoretiska utgångspunkterna är verktyg att förstå och koppla samman 
kunskapen den studerade litteraturen för med.  

I studier om ålderism har forskare presenterat olika teorier som skulle kunna 
förklara uppkomsten av åldersdiskriminering i vissa samhällen, terror 
management och sociala identitetsteorin är några av dem. Gerotranscendensen 
som också valts i denna studie är mindre undersökt i förhållande till ålderism. En 
sökning på ”terror management” och ”gerotranscendens” i tidigare nämnda 
sökmotorn ger två träffar men jag förklarar nedan varför den skulle kunna vara 
användbar i studier om ålderism. 
 
4.1. Terror management teorin 
Det var Becker (1971; 1973; 1975) som gav upphov till denna socialpsykologiska 
teori. Den menar att ångest skapas i människor när vi lever livet, söker mening 
och påminns att vi ändå en dag ska dö. Med detta upptäckte han människors 
förnekelse av döden. Kulturer gör att vi kan höja oss över ”vanliga” djurs dödliga 
existens. Genom perspektivet blir äldre människor bevis på ett existentiellt hot 
mot psyket och en stark existentiell rädsla att inte finnas kvar på jorden. Teorin 
grundas i att åldrandet är ofrånkomligt, döden kan inte undslippas, kroppen syns 
felbar och ytliga grunder att säkra självkänslan övergår, så kallade 
dödsförnekande kulturella standarder. Människan kan inte alltid luta sig mot ett 
ungt yttre eller att stå i ett kulturellt betydande strålkastarljus. Teorin om terror 
management perspective (TMT) innebär en tro att människan som biologisk och 
dödlig varelse har en mänsklig åtrå efter överlevnad som inget annat djur har, livet 
hålls kärast (Cicirelli, 2002; Martens et al, 2005; O´connor & Mcfadden, 2012). 
Om kulturer är ”svaga” eller inte ger en individen en känsla av att vara sedd eller 
behövd kan det enligt teorin innebära slut på mening. Teorin har sen utvecklats 
som förklaring till ålderism mot äldre av icke-äldre (Bodner, 2009; Cicirelli, 
2002; Martens et al, 2005; O´connor & Mcfadden, 2012).  
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TMT valdes eftersom den refererades till i flera artiklar. Den ger ett perspektiv 
som kan bidra till ålderism eftersom uppsynen av äldre påverkar yngre att få 
ångest. Teorin kan undersökas mer då den på ett mekaniskt sätt vill förklara 
människors beteende genom positivistisk tradition (Tornstam, 2005).  

TMT testas genom hur ofta tankar på död förekommer (Mortality Salience, MS), 
genom läsning av texter eller visning av bilder. Dödsrelaterade tankar mäts. Fler 
ord kring död framkommer då texter om äldre läses eller bilder på äldre visas. 
Deltagare är inte medvetna om att de förknippar död till äldre, men detta 
framkommer genom manipulation och uppfattningen om äldre tenderar då att bli 
mer negativ.  

Djupare utgår TMT från att människan söker kulturella standarder, så kallade 
”death-denying cultural standards” och att äldre inte längre lever efter dessa 
standarder (Martens et al, 2005). De kulturella varandena, professioner och 
identiteter definierar den icke-äldre. T.ex. kan bl.a. pensionering vara en 
psykologisk faktor att reducera en sådan standard. Teorin utgår från en tredelad 
analys av psykologiska hot: dödlighet, djuriskhet och obetydlighet. Ur ett 
historiskt perspektiv dog inte människan av ålderdom utan av sjukdomar, olyckor 
och spädbarnsdöd. När det gick upp för oss att ålderdomen och den avvecklande 
organismen ledde till döden blev vi överraskade, inte längre kunde vi hålla oss 
ifrån fördärv, ha turen att inte få cancer eller undgå terrorist-attacker, vi skulle 
ändå komma att åldras och dö. Detta framkom som ödet, och uppsynen av äldre 
påminner om förlusten eller omformningen av de kulturella standarderna som 
teorin menar är en stor del av identiteten hos en icke-äldre. Djuriskheten innebär 
att populära och kulturella attribut går förbi när man åldras, attribut som kan leda 
till fördomar om äldre: att mental skicklighet försämras, fysisk skönhet, 
arbetsproduktivitet, kompetens, styrka och snabbhet, dess föreställs minska med 
åldern. TMT kan på ett sätt vara en ledtråd att äldre inte behöver de kulturella 
standarder icke-äldre har behov av, precis som gerotranscendensen kan förklara 
att äldre utvecklar annorlunda behov och upplever något unga inte kan uppleva. 
 
4.2. Gerotranscendensen 
TMT grundas alltså i dödlighet, djuriskhet och obetydlighet, ett psykosocialt 
perspektiv där kognitioner (tankar) och affektioner (känslor) skapar rädslor hos 
icke-äldre. Gerotranscendensen handlar om att den äldre har förlikat sig med sin 
dödlighet och berikas av denna vetskap. Den äldre förstår att den är en varelse/ett 
djur, såsom andra djur på jorden i förhållande till djuriskheten i TMT. Den släpper 
taget om materiellt, öppnar upp för sådant där tydliga gränser funnits förut och ser 
sig som ett med världsalltet, den upplever inte obetydlighet såsom TMT beskriver. 
TMT utgår från dödsrädsla i förlust av dödsförnekande kulturella standarder, 
gerotranscendensen utgår från att äldre har skapat en sammansmältning och eller 
mognat och utvecklats med dessa premisser. Krause och Hayward (2012) skriver 
utifrån religiösa perspektiv och menar att TMT kan förklara att äldre anser sig 
vara nära Gud och att detta ökar känslan av mening då de utvecklar en strategi 
som försäkrar att det finns ett ”liv” efter döden. Påminnelser om döden ökar tron 
på övernaturliga tingestar (Vail et al, 2010). På så sätt kan TMT och 
gerotranscendensen länkas samman.  

Teorierna bidrar med två motsatta perspektiv från icke-äldre och äldre. Den mer 
religiösa vinkeln som Krause och Hayward (2012) nämner förklarar även äldres 
rädsla för död genom teoretisering av TMT. Utifrån nutida, västvärldens 
materiella kultur kan TMT ses mer betydande i jämförelse till om den skulle 
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teoretiseras i en transcendent kultur. Om yngre haft kunskap om 
gerotranscendensen och eller samhället vart mindre materialistiskt såsom TMT 
beskriver: att människor fäster sig vid betydande kulturella standarder så hade 
rädslan för att dö haft en mindre inverkan.  

Cicirelli (2002) förklarar att TMT:s kulturella värden övergår i en förlängning 
genom barn, en så kallad kulturellt betydande odödlighet att få se sina gener gå i 
arv. På samma sätt förklarar gerotranscendensen en fördjupad kontakt med de 
närmaste, barn och barnbarn, något dessa teorier har gemensamt. 

Gerotranscendensen är en socialgerontologisk teori med influens av zen-
buddhismen, även om den inte ska ses ur ett religiöst ljus, utan mer som förklaring 
i av utveckling på äldre dagar (Tornstam, 2005). Tornstam (a a) tar zenbuddisten 
som exempel att jämföra med äldre och att den kan tas för att vara disengagerad 
och introvert som riskerar att se äldre i ett eländesperspektiv. Istället uppfattar 
zenbuddisten människorna i västvärlden som materialistiska, bundna till objekt 
och att bli betydande i kontakt med status och vissa människor, vilket kan 
översättas som TMTs kulturella standarder. Buddistens gränser mellan jag och du 
suddas ut, gränser är flytande. Äldres ”zen-verklighet” ter sig främmande för icke-
äldre, vilket kan skapa oförståelse och därigenom distans. Han menar att vi går 
från barndomens paedotranscendens, genom livet i en U-form för att sedan 
återkomma till ett mer transcenderande tillstånd.  

Gerotranscendensen kom som kritik och motargument till disengagemangsteorin. 
Den sistnämnda presenterades av Cumming och Henry 1961 (Tornstam, 2005) 
och innebär kort att människan har en genetisk drift att lösgöra sig från samhället 
med åldern. Förespråkandet av gerotranscendensen är inte att äldre drar sig undan 
av drift eller ofrivillighet, utan att de väljer det för att de har egna krav och en 
egen sfär av inre berikande. Livsuppfattningen är transcenderande i att hela livet 
ses inneha en mening och en sammanhängande helhet blir framträdande för 
individen (Tornstam, 2005; Yount, 2009). Den äldre behöver inte längre lägga sin 
identitet i prestationsinriktade handlingar utan upplever sig fullkomlig, värderar 
sin historia och förändringar i ett positivt ljus. Äldre kan misstas för att vara 
disengagerade, men denna teori förklarade något annat. I själva verket är den 
generelle äldre tillfreds med sin tillvaro, inte inåtvänd, men samhället kan inte 
erbjuda aktiviteter eller kultur som är i harmoni med det transcendenta tillståndet 
(Tornstam, 2005). När Tornstam och andra upptäckte att disengagemangsteorin 
inte gjorde äldre rättvisa fann de ett nytt perspektiv som öppnade upp en ny 
teoretisering som passade mer 

Gerotranscendensen valdes eftersom den har rötter i studiet om det sociala 
åldrandet och är en teori som står i motsättning till TMT. Den förklarar att äldre 
inte drar sig undan eller ställs i särskild stereotypisk klädnad. Den lever i en 
transcenderande och meningsfull tillvaro med färre ytliga kontakter och 
obundenhet till materiella ting, något som skulle kunna te sig avvikande för icke-
äldre. Gerotranscendensen har betydelse för en litteraturstudie om ålderism 
eftersom den sätter perspektiv på äldres icke materiella tillvaro och andra 
standarder, i kontrast till TMT som menar att människor (främst icke-äldre) fäster 
sig vid kulturella och materiella standarder. 

Gerotranscendensen väcker ett perspektiv där ungdom inte är överordnad norm 
och att den äldre ibland kan dra sig undan begrundas inte i något negativt. Det kan 
vara intressant i studier om ålderism mot äldre att lyfta ett perspektiv som utgår 
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från äldres välmående i kontrast. Åldrandet får genom perspektivet ett eget värde, 
en passage-rit för äldre (Tornstam, 2005). I ett ungdomligt samhälle blir denna 
teori i motsättning till ålderism en beskrivelse av ett positivt och utvecklande liv 
på äldre dagar. Där äldre målas i ett eländesperspektiv och tros mötas av 
ålderistiska fördomar, attityder och handlingar. Om TMT menar att unga räds 
äldre av påminnelse om död, bidrar gerotranscendensen om en harmoni och 
livsåskådning som enbart kan upplevas av att ha åldrats, ett perspektiv icke-äldre 
inte ”vet om” än. Den äldre ser tillbaka på sitt liv och kan ”knyta ihop säcken” 
med stolthet och tillfredsställelse.  

Wadensten (2005) presenterade gerotranscendensen för en grupp äldre kvinnor på 
en mötesplats. Hon visade en film och lät sedan gruppen diskutera teorin. 
Resultatet visade att alla deltagare kunde förlika sig med den, och att den gav en 
positiv syn på att åldras vilket ”tillät dem att vara som de var”. Indirekt var 
åldrandet mindre ”tillåtet” dessförinnan teorin kom dem till känna. 
Bodner (2009) och Townsend et al (2006) har funnit att äldre inte vill förlika sig 
med åldrande eller att vara äldre på grund av den negativa innebörd begreppet bär 
med. Wadenstens (2005) studie visar att de äldre deltagarna blev mer tillfreds med 
sitt åldrande efter att de fått insikt i teorin. 
 
4.3. Sociala identitetsteorin 
SIT uppkom av Tajfel (1981) och nämndes i tre av artiklarna som analyserats. 
Mccann et al (2004) beskriver att det är vikten av personens åldersgrupp i 
förhållande till sitt självkoncept som ger betydelse, värde, uppskattning och en 
stolthet över ens åldersgrupp. ”Medlemskapet” i åldersgruppen är centralt för 
individen (Garstka et al, 1997; Harwood, 1999). Gruppen är på så sätt en stor del 
av personens identitet och självbild och medlemmarna visar andra gruppers bias 
och lyfter det positiva med den egna. Talesättet ”ensam är stark” är ett typexempel 
av en individ som enligt teorin inte skulle ha en stark social identitet till en 
åldersgrupp. SIT kan bidra till förståelse av människors inkluderande och 
exkluderande i grupper men också för att förstå om samhället är ålderssegregerat 
och varför klyftor skapas. Teorin kan mätas genom Age Group Identification 
Scale (AGIS), vilket används för att mäta intergruppers förhållanden till andra 
åldersgrupper och därmed hantera åldersidentitet som konstruktion, något denna 
studie inte fokuserar på. Frågor som ingår i AGIS handlar bl.a. om att värdera 
medlemmar i sin åldersgrupp (intergrupp) jämfört med andra åldersgrupper och 
om den egna åldersgruppen är central för den egna personen. AGIS används flitigt 
inom kommunikationsstudier (Garstka et al, 1997; Harwood, 1999; Harwood & 
Williams, 1998; Ota et al, 2000). När en individs tankar på död ökar med studier 
av MS, tenderar personen att stärka banden till sin sociala identitetsgrupp 
(Bodner, 2009). Det är så denna teori hänger sammans med TMT. Att äldre inte 
vill identifiera sig med den egna åldersgruppen förklaras ha att göra med 
uppfattningen med få fördelar att hänvisa till denna grupp. Människor upplever 
det positivt att inte identifiera sig med en grupp där egenskaperna uppfattas som 
negativa. SIT visar att äldre skiljer sig från andra åldersgrupper genom att överlag 
identifiera sig mindre med den gruppen. 

De tre teorierna bidrar med olika perspektiv för att resonera kring ålderism: 
genom rädsla för att åldras och dö, att äldre kan vara annorlunda än icke-äldre, 
något som icke-äldre inte kan förstå då de inte upplevt det och den sista teorin 
beskriver hur stor betydelse den egna åldersgruppen kan ha för ens identitet. SIT 
kan förklara ungas inkluderande av in-gruppen och ett exkluderande till ut-
gruppen, speciellt med tanke på att åldersidentifikationen visat sig stark hos unga 
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vuxna (Mccann et al, 2004).  
 
 

5. ANALYS OCH RESULTAT 
 
En uppställning gjordes för att kategorisera artiklarnas centrala fokus och 
resonemang för att bilda teman (Se bilaga 3). Indelningen gjordes genom flera 
”mindmaps” eller tema-kartor. Gemensamma nämnare söktes i forskarnas 
perspektiv, teorier eller liknande, och det var också först här de teoretiska 
utgångspunkterna som valdes till denna studie trädde fram. Ibland studerade 
artiklarna samma ämne men med annorlunda benämning/perspektiv och ur 
respektive disciplins teoretiska traditioner.  
 
5.1. Teman och resonemang 
Teman och terminologi presenteras i detta avsnitt. I slutet av varje temaavsnitt 
presenteras kopplingar till de teoretiska utgångspunkterna. Med teman menas de 
gemensamma nämnare artiklarna behandlade som kunde kategoriseras. Flera av 
artiklarna behandlar ibland samma tema, här fick en övervägning göras där de 
passade mer. Genom de teoretiska utgångpunkterna analyserades de resonemang 
som artiklarna framförde. 
Under temarubrikerna presenteras forskarnas grundläggande resonemang samt 
vad de är ense och oense om. 

Teman som framträdde genom läsningen av artiklarna var: 
- En konceptuell definition 
- Kategorisering och åldersidentifikation 
- Kroppen, självet och ålderism 
- Moderna samhällen och ålderism 
- Multidimensionaliteten i ålderism 
- Mätinstrument  
- Stereotyper 
- Strukturell ålderism 

Framträdande är att olika discipliner bidrar till förståelse för ålderism utifrån olika 
perspektiv. Tvärvetenskapliga synsätt systematiserar hur ålderism kan visa sig 
genom att titta på: uppfattningar, fördomar, attityder, stereotyper, handlingar, 
konsekvenser och dessa på mikro-, meso- eller makro-nivå. Ibland nämndes inte 
dessa aspekter vilket gjorde att läsning mellan raderna utfördes, för att se vad 
resonemanget handlade om. Flera artiklar ger uppmaningen att enbart undersöka 
en aspekt på en nivå. Resultat visar på en dubbelhet, då de ibland är 
motsägelsefulla.  
 
5.1.1. Temat om en konceptuell definition 
Det är ibland otydligt vilken form av ålderism som diskuteras i artiklarna och 
ibland resoneras det kring flera typer vilket bl.a. Marshall (2007) menar har 
inverkan på materialet. Att alltför många studier undersöker både orsaker och 
konsekvenser ger ett otydligt fokus, de blir svårt att replikera och jämföra. Därför 
ges uppmaningar att fokusera studier i ålderism och klargöra vilken typ av 
ålderism som undersöks. Detta tema hänger därför ihop med temat om 
multidimensionell ålderism. 

Nicolaj Iversen (et al, 2009) delade denna uppfattning och formulerar därför en 
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konceptuell definition av begreppet ålderism och indelar fokus, typ och dimension 
att undersöka var för sig. Tabbellerna finns att läsa som bilaga (Bilaga 4). 24 
definitioner sammanställdes systematiskt i litteraturstudien, den första av Butler 
(1969) och den sista av Andersson (2008) samt Lewinter (2008). Definitionerna 
delas in i fokus: koncept, orsak och konsekvens. Olika typer av ålderism 
förekommer och dessa kategoriseras A-L, hela tolv varianter. Resultatet blir en 
uppsättning olikheter vilket de menar gör det svårt att klargöra ett ramverk och 
uppmanar till vidare bearbetning även om deras definition är strukturerad och kan 
vara behjälplig för forskare. Deras figur visar tjugo varianter av ålderism, samt i 
olika dimensioner: kognitiv, affektiv, beteendemässig, institutionell och 
diskriminerande. I dessa kan ålderism ske implicit (omedveten) eller explicit 
(medveten). Den typologiska uppdelningen kan också ske på olika nivåer: 
ålderism på mikro-, meso- eller makro-nivå (Se bilaga 4). Resultatet är denna 
definition som också förklarar konkret vad ålderism är: 

”Ageism is defined as negative or positive stereotypes, prejudice and/or 
discrimination against (or to the advantage of ) elderly people on the basis 
of their chronological age or on the basis of a perception of them as being 
‘old’ or ‘elderly’. Ageism can be implicit or explicit and can be expressed 
on a micro-, meso- or macro-level (Nicolaj Iversen et al, 2009:15). 

Definitionen innebär att uppfattningen om någon som ”gammal” eller ”äldre” 
räknas som ålderism. Författarna menar att den kan användas som stöd att 
strukturera studier om ålderism och att undersöka vad som ger skillnader i 
resultat. 
Bodner (2009) menar att ”äldre” och ”död” står för något negativt och resonerar 
varför orden bör och hur de kan förändra koncept. Han resonerar hur den sociala 
identitetsteorin kan appliceras på äldre. Ur ett etiologiskt perspektiv (läran om 
bakomliggande orsaker) menar han att äldres och yngres ålderism skiljer sig. 
 
5.1.2. Temat om kategorisering och åldersidentifikation 
Automatiska och primitiva kategoriseringar aktiveras när vi ser eller träffar nya 
människor (Nelson, 2005). Dessa är funktioner i hjärnan som håller struktur. 
Dessa fördelar kön, ålder och etnicitet. Primitiva kategoriseringar är ett sätt för 
individen att placera människor i grupper, vilket kan vara en logisk förklaring till 
att äldre ofta homogeniseras. Dessa kategoriseringar skulle kunna vara primära för 
den indelning individer gör för sin sociala identitetsgrupp och ut-grupper, vilket 
gör åldersindelning internaliserat och svårföränderligt.  

Nelson (2005) menar att forskning har samlat mer kunskap om etnicitet och kön 
än om ålder. Kategorisering gör att människor utvecklar stereotyper om och 
tillskriver vissa egenskaper en person inte egentligen har. Primitiva 
kategoriseringar är självgående och skulle kunna vara en anledning till ålderism. 
Nelson (a a) menar att ålder är internaliserat och hegemoniskt vilket bidragit till 
att även forskare sett förbi en viktig del i hur människor kategoriserar, övertygelse 
i att olika åldrar har gemensamma intressen och identitet. Hur mycket ålder 
inverkar på individen har att göra med identifikation. Åldersidentifikation har 
visat sig större hos kvinnor i bl.a. USA. En större åldersidentifikation gör att 
individer umgås mest med den egna åldersgruppen. Det existerar en outtalad 
överenskommelse om att individer födda under samma tid har erfaret 
samhällsförändringar och därför har mer gemensamt.  
Ålder har interpersonellt, kommunikativt interkulturellt och i skäl av generation 
spelat en universellt stor roll för unga vuxna (Mccann et al, 2004), det uppmanas 
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vidare forskning i denna betydelse för ålderism. 

Att den sociala åldersidentifikationen är ”svagare” hos äldre såsom SIT visat, kan 
påverka mobilisering och att driva ståndpunkter för den egna gruppen. Det har 
visats att äldre har svårt att förlikas med andra äldre utifrån samhällets negativa 
uppfattning om vad åldrande och äldre är, att denna grupps status är låg (Bodner, 
2009). Detta skulle kunna tolkas som att gruppen homogeniseras. 

Ålderskategorisering utförs ständigt i byråkrati och forskning (Andersson, 2008, 
Andrews, 1999, Bytheway, 2005). SOU (1996:133) gjorde en enkätundersökning 
som visade att de äldsta åldersgrupperna var mindre nöjda med bemötande i 
hälso- och sjukvård än yngre. Samtidigt visade studierna att äldre är den grupp 
som mer sällan besvarar frågan om bemötande vilket betyder att ett mörkertal 
förekommer (Andersson, 2008). Studier visar att tydlig åldersindelning i byråkrati 
ligger som grund för ålderism, och att människors uppfattningar om ålder 
påverkas av detta. 
 
5.1.3. Temat om kroppen, självet och ålderism 
Bodner (2009) menar att kärlek och vänskap kan odlas oavsett ålder, men att 
samhället inte ”stimulerar” detta. Han menar att prestationer hos icke-äldre stärker 
identiteten men när ålderdomen faller på kan identiteten inte längre bäras av 
prestationer och yttre. Sandberg (2011) menar att mannen uppfattas vara mindre 
manlig på ålderns höst, och Krekula m.fl. (2005) förklarar att kvinnan uppfattas 
vara mindre kvinnlig. Det kan tolkas som att åldrandet reducerar könet och den 
äldre kroppen är det som ses utifrån. Författarna menar att äldre på så sätt blir 
könlösa eftersom åldern blir den aspekten människan bemöts utifrån; som 
”gamla”, och enligt Nicolaj Iversen et als (2009) definition inberäknas detta att 
vara implicit ålderism som och kan placeras i flera dimensioner och fokus. 
Andrews (2000) diskuterar att hur individer uppfattar eller tolkar sin kropp inte 
enbart är en individuell angelägenhet, då omgivande attityder påverkar. Det 
förklaras att åsynen av den äldre kroppen och samhällets negativa uppfattningar 
om att åldras påverkar den äldre från att vilja skilja sin kropp från sin själ. Det 
skapar en splittring där självet accepteras men inte kroppen och detta gör dessa 
individer ”halva” eller delade. Hon menar att den kronologiska åldern har stor 
betydelse i moderna samhällen men att mer hänsyn borde tas till det psykologiska 
åldrandet i forskning. Resonemanget kring kropp och själv-dualism i Andrews 
artiklar (1999; 2000) skulle kunna vara en förklaring till Townsends resultat (et al, 
2006). Genom intervjuer upptäcktes det att äldre inte ville förlikas med andra 
äldre, och att de inte såg sig själva som äldre. Resultatet kulle kunna förklaras 
genom sociala identitetsteorin om äldre. Andrews (2000) menar också att självet 
upplever sig så som det alltid gjort oavsett åldrande kropp. Själv och kropp kan 
också förstås genom att tänka genom subjekt och objekt. Självet upplever, känner 
och är, medan kroppen är bäraren och det som syns utifrån. Splittringen mellan 
kropp och själ syns i metoder för att se yngre ut. Det som är signifikant är att 
individen önskar att kroppen var som förut medan själen vill blicka framåt. 
Andrews (1999) menar att kropp och själ måste ta hand om varandra för full 
acceptans och stolthet över att åldras. I teori skulle föreningen av kropp och själ 
kunna ge ett tillstånd av gerotranscendens. Även Hazan (2002) resonerar utifrån 
self /body-split, där kroppen (body), är det åldrade som syns utåt, medan vårt inre, 
självet (self) är den ålders-lösa vi ”är”. Kroppen kan ses som en manifestation 
som ger icke-äldre företräde och är därför betydande för hur ålderism propagerar. 

Mccann et al (2004) visar att kvinnor i USA identifierar sig mer med ålder än 
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andra kvinnor världen över. Detta resoneras bero på medias bilder av unga 
kroppar, kosmetika, bantningskurer, anti-rynkkräm etc. Ungdomlighet kan köpas 
för pengar. Skönhetsindustrin i USA omsätter cirka femtio biljoner dollar på 
kosmetika och dieter per år (Andrews, 1999). 

”He told me he would make me less strange to myself. I would look more 
like I felt! I became frightened by the whole process. Who was I then? This 
face? What I felt inside? How come two images were not connected? 
(Andrews, 1999:308). 

Beskrivningen kan förstås genom kropp och själv-dualismen, en splittring. 
Även psykologisk behandling har visat en annan kvalitét mot äldre än mot yngre 
med sämre tålamod, färre krisbehandlingar och färre långtidsbehandlingar (Ivey et 
al, 2000).  

TMT:s teoretisering blir i detta tema i förhållande till den åldrande kroppen 
betydande. Kroppen är det som berättar om någon är äldre för att sen väcka ångest 
hos icke-äldre. Calasanti (2005) menar att äldres uppfattning om sin åldrande 
kropp kommer förändras till det positiva med äldrebomben som kommer. Detta 
eftersom äldre antas utmana stereotyper om kroppar. Han menar att ålderism beror 
på en inbyggd social trångsynthet (bigotry) som vi lär oss redan som barn. Han 
menar att det finns en skillnad i att försöka upprätthålla god hälsa och att försöka 
att ”inte vara gammal”. Även detta resonemang kan ses genom själv och 
kroppsdualismen. 

Gerotranscendensteorin innebär att individen inte lägger lika stor vikt vid det 
yttre, kroppen. Insidan och upplevelser är det som ger mening och berikar livet. 
Men det skulle kunna kräva en acceptans av både kropp och skäl/själv för detta 
tillstånd att ta form. Teorin menar inte att den äldre på något sätt försöker fylla 
tillvaron med kulturella standarder och eller prestationer. Värden och mening 
kommer i acceptans av åldrandet, kroppen och hur individen värderar sin 
utveckling positivt. 
 
5.1.4. Temat om moderna samhällen och ålderism 
Det moderna samhället och ålderism är ett gemensamt tema som beaktas i Bodner 
(2009), Hazan (2002) Marshall (2007) och Nelson (2005). I detta tema kunde 
givetvis samtliga artiklar förstås men dessa specifika förde ett resonemang kring 
samhällets utveckling i förhållande till äldre och ålderism. De diskuterade bland 
annat samhällsutveckling som bidragande till att äldre inte uppfattas som en 
resurs. 

Marshall (2007) fokuserar på de sociala strukturer som konstituerar ålderism 
genom en litteraturstudie. Han framför teori för att avancera ålderisms sociologi 
genom att analysera studier som fokuserar på skillnad i arbetsgivares beteenden 
och attityder till olika yrkesarbetares åldrar. Studier visar att arbetslivet är en 
kontext där åldersdiskriminering ofta upplevs. Åldersdiskriminering som blir 
uppfattad visar sig påverka hälsa, välmående och ”occupational behavior” 
(Marshall, 2007; Mccann, 2004), tolkar att det sistnämnda innebär en påverkan i 
vardagsbeteendet såsom på arbetet eller annan heltidssysselsättning. Denna typ av 
diskriminering visade sig påverka kvinnors hälsa mer än mäns och Marshall 
(2007) menar att ålderism inte enbart handlar om ålder utan också om kön och 
sexualitet. Det framkom att olika attityder skriftade av de yrkesarbetandes åldrar. 
Arbetsgivarna undersöktes med en kohortshypotes (åldershypotes), i så kallat 
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kroklinje mode visar att diskriminering kommer vara hög under 2020-talet men 
sjunka åter under 2030-talet. Undersökningen visade att arbetsgivare föredrog 
yngre åldrar men det antas att arbetsgivarnas eget åldrande ökar acceptans och 
förstående för äldre arbetare. 

Nelson (2005) menar att äldre fråntas makt, ansvar, värdighet och marginaliseras 
genom institutionalisering. Han jämför USAs förhistoriska och agrara samhällen 
där äldre i fjärde åldern respekterades på ett annat sätt: de möttes som lärare med 
stor erfarenhet, och de hjälpte att bevara historiska traditioner. Fjärde åldern 
inberäknar äldre äldre där ”åldrandets skröplighet” är tydligare medan den tredje 
åldern räknas ungefär från 65 och här sägs den äldre kunna uppnå 
självförverkligande (Jönson, 2009). Den stora förändringen av äldres status kom 
av tryckpressen, då kultur, historia och traditioner i samhället blev tillgängliga i 
böcker, och de äldres kunskapsöverföring inte behövdes på samma sätt. Även den 
industriella revolutionen gav uppsåt till lägre status för äldre eftersom kraven på 
familjens mobilitet blev höga, yngre kunde flytta men inte familjer som bodde 
tillsammans med far- och morföräldrar eller hade bildat familj (Cowgill & 
Holmes, 1972). Arbetena ställde krav på fysisk styrka och en tidigare 
erfarenhetsbaserad position behövdes inte längre med den teknologiska 
utvecklingen. Äldre som minns det här kan säga ”det var bättre förr”, kanske med 
innebörden att deras liv förändrades, samhället behövde dem inte längre, de 
stöttes bort. Nelson (2005) menar också att äldre idag behandlas som andra 
klassens medborgare eftersom ålder visat sig begränsa individers 
handlingsutrymme. Detta kallar han ”social clock” eller age grading och den 
givna rollen är byggd på de förväntningar och stereotyper åldersgruppen har. Den 
sociala klockan tenderar att segregera unga och äldre till ”vi och dem”, där ålder 
kan bestämma hur man väljer att agera. Nelson (a a) menar också att individer 
med sämre hälsa tillskrivs negativare personlighet, så kallad healthism, en form av 
diskriminering av sjuka och eller de som uppfattas leva ohälsosamt. Uppmaning 
ges till professionella att reflektera över sina attityder mot äldre. Han förklarar att 
det teoretiska och funktionella perspektivet bidrar till upprätthållning av fördomar 
mot äldre. Stereotyperna har funktionen att hjälpa yngre personer förneka det hot 
åldrandet utgör mot egot. Skillnaden är att TMT beskriver att människor förnekar 
sin dödlighet för att värja ångest och att äldre väcker denna insikt och oro 
(Nelson, 2005). På så sätt tolkar jag att teorierna går in i varandra då icke-äldre tar 
distans genom attityder, fördomar och beteenden. Icke-äldre utvecklar strategier 
att handskas med sitt åldrande. 

Hazan bidrar med en vinkling av det utvecklande samhället: 

”Postmodern images of cultural pluralism, globalization and 
multiculturalism help promote the impression of collapsing boundaries and 
the end of the exotic and the stranger. Old people seem to be the exception 
to those global trends for as long as nonlife is not accorded a cultural status, 
the old as a concept would stand in defiance of the project of modernity. Old 
age homes therefore provide the cosmological niche where such subversive 
agents of nonmodernity can be contained till they are removed and 
processed to become nonthreatening controllable ‘‘others.’’, (Hazan: 
2002:341). 

Han menar att samhället har kommit till ett stadie där förändringar accepteras, där 
mångfald får plats och människors olikheter accepteras, förutom när det kommer 
till äldre och att äldreboenden står still i utvecklingen och står som en icke modern 
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symbol. Hazan menat att detta inte kommer ändras om inte livet efter döden får en 
annorlunda kulturell status. Kunskapsspridning om Gerotranscendensen skulle 
kunna hjälpa en sådan utveckling eftersom tid, rum, liv och död har en annorlunda 
betydelse. Teorin menar också att äldre uppskattar den kontemplativa ensamheten. 
Den äldre behov av igångsättande aktiviteter minskar. Snarare skulle aktiviteterna 
kunna ha funktionen ur icke-äldres perspektiv att minska oro då de uppfattar äldre 
som ensamma, detta med utgångspunkt i deras kulturella standarder, rastlösheten 
eller oron är på så sätt inte den äldres. 

Hazan problematiserar också Time, space and self (1994; 2002). Tid (time) åsyftar 
det sociala mönster som en era bär med sig, vilken är i ständig förändring. Något 
som sker i en kontext idag skulle troligen se annorlunda ut för hundra år sedan, ge 
ett annorlunda utrymme att agera (space). Hazan mena att existensen i det 
moderna samhället accepterar att icke-äldre förändras, men att mindre utrymme 
lämnas för äldre att göra detsamma och Hazan kallar detta strukturell orörlighet 
(immobility). Han förklarar äldres roll- och identitetsförändringar, möjligheter och 
kroppsliga funktioner som ifrågasätter deras självbild (self). Tid utgör en 
kontrovers mellan det som är, det man önskade vore och den betydelse som 
tillskrivs äldre i samhället. En annan liknelse av själv- och kroppsdualism. 

Om vi tänker att vi befinner oss någon gång på 1700-talet. Inte många blev 
särskilt gamla (Tornstam, 2005). De flesta dog kanske av sjukdomar eller som 
spädbarn. Äldre äldre vart mer sällsynta, och människor trodde inte att åldrandet 
ledde till döden. Därför associerades inte äldre till död vilket sedermera skulle 
kunna betyda att icke-äldre inte skapade distans till äldre som sedermera bidrog 
till ålderism. Det var också vanligt att när någon dött, så gick man runt på 
gårdarna för att titta och säga farväl till den bortgångna, även barnen fick följa 
med. Idag kan därför TMT få en starkare betydelse för ålderism mot äldre än den 
hade i samhällen där döden hade andra associationer. 

Moderna samhällens bortstötning av äldre som tidigare nämndes i avsnittet har 
förklarats bero på icke-äldres dödsförnekande kulturella standarder genom TMT. 
Låt säga att dessa standarder inte bara har med rädsla för döden att göra utan av 
rädsla att förlora de kulturella standarderna. Om individen möter någon med andra 
kulturella standarder skulle detta kunna innebära ett hot mot den egna 
världsbilden, och kulturella standarder skulle frånkopplas från associationer till 
död (TMT). Det är då inte rädslan att dö utan att förlora de kulturella och sociala 
värdena som står en nära just då, denna individ ser inte att dessa preferenser 
kommer förändras och det är då de applicerar dessa på äldre, där de inte passar. 
Enligt SIT vill äldre inte tillhöra sin egen åldersgrupp av låg status, vilket skulle 
kunna innebära att icke-äldre har ett företräde att uppfatta att äldre inte vill vara 
sig själva. De egna kulturella standarderna ses som de ”rätta” i en stark social 
identitetsgrupp, något grupper med äldre inte kan tävla mot om de inte uppfattar 
fördelar i att tillhöra eller att referera till den. På så sätt finns ingen mobiliserad 
samling som förklarar denna grupps positiva egenskaper och fördelar. Vilket 
också kan förklaras genom en del gerotranscendenta äldre som inte har behov att 
hävda sig, eftersom de mår bra. 

Tornstam (1989) menade att moderna samhällen inte stimulerar till transcendens. 
Verbraak (2000) skriver att gerotranscendenta för första gången i sitt liv inte 
behöver imponera på någon eller prestera och därför har de friheten att fokusera 
på fundamentala frågor såsom ens universella plats, uppfattning och relation till 
resten av samhället. Om normen är att arbeta, prestera och ”synas”, ett krav äldre 
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inte har och eller vill leva upp till eftersom de gjort sitt för samhället kan de då ta 
tid att vara precis så som de tycker om. De behöver inte längre framstå att ha en 
hög status eller att vara populär då funderingar kring livet härefter cirkulerar. När 
livet på jorden går mot sitt uppenbara slut genom åldrandet kanske vissa specifika 
uppskattningar får ta större plats i den äldres liv än oväsentligt. Ändå har 
beskrivningarna av gerotranscendensen inte förklarat äldre som pretentiösa och 
visa överhuvuden, utan med ödmjukhet. Teorin menar inte att de innehar en 
”högre visdom” eller kunskap än andra åldrar utan vill förklara med rättvisa hur 
äldre med detta tillstånd beskrivit och visat denna tillvaro på olika vis. 
 
5.1.5. Temat om multidimensionaliteten i ålderism 
Andrews (1999; 2000), Bytheway (2005), Hazan (2002) Higashi (2012) och Ivey 
et al (2000) behandlar olika sociala praktiker. De menar att om varje social praktik 
inte analyseras för sig blir det svårt att finna mönster i ålderism. Bytheway 
skriver: 

”It is evident that how we use chronological age in various social practices 
is critical to understanding ageism”, (Bytheway, 2009:362). 

Bytheway menar liksom Rupp et al (2005) att ålderism är mångdimensionellt som 
tidigare förklarat, och att studier bör konkretisera och studera var enskild social 
praktik för förståelse om ålderism. Dessa vill analysera om mönster visas genom 
att analysera ålderism i specifika kontexter, medan Nicolaj Iversen et al (2009) 
menar att ålderism i detta måste indelas i typ, fokus och dimension för att kunna 
förstås. 

I sociala praktiker kan mönster uppkomma för att förstå hur ålderism fungerar 
som mekanism (Marshall, 2007), dvs. vad utlöser en ålderistisk handling, vilket 
gensvar får det, vad leder de olika mot-mekanismerna till och hur ter sig detta i en 
specifik social praktik i skillnad till andra? Marshall (a a) menar också att 
forskning bör undersöka vad i institutioner som bidrar till att ålderism 
upprätthålls/blir bestående för att kunna bryta dessa mönster. 

Higashi (et al, 2012) har i en studie i Kalifornien, USA, funnit att medicin-
studerande upplever äldre patienter som ”frustrerande” och ”tråkiga och menar att 
det har inverkan på behandling. Teorin är att studenterna lär sig att äldre befinner 
sig i en fysisk process av oundviklig nedbrytning, sjukdomar och oåterkalleligt 
förfall som inte kan botas och de utvecklar därför en moralisk position och 
uppfattning om äldre. Det skulle vara intressant att se om dessa uppfattningar kan 
kopplas till studenters rädsla att dö (MS). Uppfattningarna är baserade på negativa 
föreställningar om äldre och åldrande. Kunskap om gerotranscendensen skulle 
kunna ifrågasätta studenternas negativa uppfattningar eftersom denna teori inte 
bidrar med en negativ bild. Om icke-äldre ser på äldre med avsaknad av sina egna 
kulturella standarder äldres tillvaro missuppfattas. Om en äldre är i ett 
tillfredställande transcendent tillstånd skulle detta kunna missförstås i att den äldre 
är tråkig. Mer om detta presenteras i temat om stereotyper (5.1.7). 

Psykoterapi bidrar till femtio procent av återhämtning under behandling men 
statistik visar att äldre mer sällan än yngre remitteras till psykoterapi eller andra 
terapeutiska samtal, de får istället mediciner (Andersson, 2008). Ivey et al (2000) 
gjorde en kvantitativ undersökning om terapeuters förhållning till kön och ålder. 
Deltagarna bestod av 113 som studerade till att bli terapeuter, 128 som studerande 
inom familjestudier och 118 färdigutbildade terapeuter. Sammanlagt deltog 359 
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personer, 66 % var kvinnor och majoriteten ansåg sig vita. Deltagarna 
randomiserades till att läsa två historiska fall (case) av parförhållanden. Ena 
hälften fick läsa berättelsen om ett ungt par (Kvinnan 29 och mannen 34 år), och 
den andra om ett äldre par (Kvinnan 69 och mannen 74 år). Deltagarna fick 
förklarat att syftet med studien var att utvärdera par-funktionen i fallen. Låga 
poäng indikerar på ”parförhållande med problematik” och höga poäng med 
välfungerande ”friskt parförhållande”. De äldre paren fick lägre poäng där 
resultaten visade att det enbart var eftersom de var äldre. Ivey et al (2000) 
förklarar att medicinska åtgärder till äldre går före socialpsykologiska behov. 
Tornstam (1989) förklarar att teorin om gerotranscendensen inte ska misstolkas, 
att äldre inte ska lämnas sittande för sig själva för bäst stimulering. Behovet av 
närhet och socialt umgänge består, även om ensamheten kan uppskattas ibland. 

Multidimensionaliteten blir framträdande genom olika förklaringar till ålderisms 
existens: Walker (2012) menar att industrialiseringen är bidragande, Hazan (2002) 
att det är det moderna samhällets utveckling, några menar att rädslan att dö 
initierar ålderism (TMT), Andersson (2008) och Nelson (2005) skriver att det kan 
bero på negativitet mot sitt eget åldrande. Alla kan bidra till att förklara ålderisms 
existens. Enbart en förklaring är begränsande, då dessa ger olika syn på vad 
ålderism är. Några är av slaget: sunt förnuft (liberala), men en del kan tolkas 
radikala, vilket kan göra det svårt att agera mot äldre utan att vara ålderistisk. 

Andrews (1999; 2000) och Bytheway (2005) berör forskares arena som social 
praktik och vilken innebörd dessa har att ålderism är varaktigt. Bytheway (2005) 
menar att ålder bör studeras som en social konstruktion eftersom det saknar både 
början och slut, vi vet inte när vi räknas som gamla, och denna gräns förflyttas 
beroende på hur vi pratar om det och konstruerar det socialt. Han förklarar att 
kategoriseringen av utseende och hur detta relaterar till ålder är mer formbara och 
mindre exakta än den kronologiska åldern. Men att den faktiska siffran är 
betydlig. Siffran spelar en stor roll för människans sociala identitet i nutida 
samhället och därför blir det relevant att titta på hur kronologisk 
ålderskategorisering används i olika kontexter för att exkludera och inkludera 
individer (se 5.1.2.).  

Begreppet ”tidlös” har uppstått som en term inom studiet av ålderism, ett 
argument i att en äldre passar in i alla tider, att denne håller sig ungdomlig 
(Bytheway 2000; 2005). Andrews menar att detta resonemang bidrar till ålderism 
av strävan att uppnå ungdomlighet och att inte identifiera sig med sin åldrande 
kropp. Hon menar att resonemanget berövar den äldre något som är mycket svårt 
att acceptera: åldrandet. Hon förklarar att forskarens egen syn på åldrandet kan 
påverka dennes studier, sätta en negativ prägel på åldrandet. Gerontologin har 
dessutom länge kritiserats för att bidra till ålderism (Andersson, 2008), och därför 
krävs tillförsikt. Andrews resonerar kring tidlöshet: 

”We are ageing from the moment we are born; the longer we live, the more 
full of age we become”, (Andrews 2000:791). 

Andrews avslutar med att förklara att även forskarvärlden som social praktik har 
en tendens att konstruera ett vi-och-de där ålderism blir bestående, vilket flera av 
artiklarnas teoretiker är överens om. 

Som tidigare nämnt är ålderism ett mångfacetterat ämne. Rupp et al (2005) skriver 
om ålderisms multidimensionalitet, som påverkas och varierar på så många olika 
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nivåer. En studie kan visa att unga är de som är mest ålderistiska medan en annan 
studie kan visa att det är äldre. Här menar författarna att vi måste hitta de faktorer 
i en social praktik som påverkar sådana resultat och möjligen jämföra dem för att 
få svar. 
 
5.1.6. Temat om mätinstrument 
Ålderism kan på olika sätt mätas, antingen genom hur människor relaterar till 
äldre (ROPE), i rädsla för att dö (MS) och hur mycket individer identifierade sig 
med sin åldersgrupp (AGIS). Olika mätinstrument presenteras i studier av Bodner 
(2009), Cherry och Palmore (2008), Martens et al (2005), Mccann et al (2004) och 
Nelson (2005). Dessa förklarar olika mät-perspektiv, hur föreställningar, attityder 
och beteenden kan bidra till ålderism. Nussbaum (2005) diskuterar inget 
mätinstrument men behandlar åldersidentifikation genom tal som kan mätas med 
AGIS. 

Bodner (2009) använder inget mätinstrument men utgår från studier om TMT där 
MS använts. Han resonerar kring TMT som teori att förklara yngres ålderistiska 
attityder mot äldre, och sociala identitetsteorin att förklara äldres ålderistiska 
attityder till andra äldre. TMT skulle också kunna förklara gerontofobi 
(Johansson, 2003), en rädsla för äldre. Studiens slutsats är att yngre genom 
dissociation länkar äldre till död. Han resonerar hur konceptet kan ändras, och att 
äldre med tillförsikt kan uppmuntras söka sociala kontakter för att försvaga 
effekter av stereotyper som icke-äldre anammar. Han efterfrågar mer forskning på 
detta område. Bodner (a a) resonerar om konceptet av ”död”, ”gammal” och 
”äldre” måste ändras för att motarbeta ålderism. Han förklarar att få vill förlikas 
med begreppens innebörd.  

Cherry och Palmore (2008) mätte frekvensen av olika typer av ålderistiska 
beteenden i samhället, baserade på själv-rapportering (ROPE). Deltog gjorde 314 
individer från 18 till 89 år, ifrån Louisiana, Georgia och norra Virginia i USA. De 
flesta bekräftade ”positiva” ålderistiska beteenden framför negativa. Det mest 
frekventa svaret av negativt beteende (81 %) var: När jag får reda på en persons 
ålder skulle jag kunna säga ”du ser inte ut att vara så gammal”. Påståendet 
kategoriseras negativt eftersom det antyder att se äldre ut är dåligt och inbjuder 
därför äldre att förneka sin ålder (Cherry & Palmore 2008). 68 % svarade ja i 
påståendet: ”När jag har en långsam förare framför mig, skulle jag kunna tänka att 
det måste vara en äldre person”. Påståendet var negativt eftersom det antyder att 
äldre är dåliga förare. Författarna refererar till studier som visar att äldre är 
mycket säkra förare i jämförelse till yngre. De tredje mest frekventa påståendet av 
negativ typ, var att rösta emot en person pga. deras ålder (12 %), ignorera äldre 
pga. deras ålder (13 %) och att säga till en person: ”du är för gammal för det” (17 
%). De positiva beteendena av ålderism var att ”hålla upp en dörr för någon pga. 
att den är gammal” och att ”rösta på någon för att den är gammal”. Författarna vill 
bidra med förslaget att dessa nämnda påståenden och beteenden är ålderistiska 
eftersom de bygger på antaganden om senare delen av vuxenlivet som ofta är 
felaktiga eller förstärkta.  

Studier med Terror management perspektiv (TMT) testas ofta med en Mortality 
Salience hypotes (MS) som har visat att människor som påminns om deras egen 
dödlighet förstärker behovet av självkänsla och aktning för sina kulturella 
världsbilder. Enkäten utgår från jämförelser i frågor om yngre och äldre samt, hur 
människor relaterar till död. Martens et al (2005) samlar forskning som 
undersöker kopplingen mellan självkänsla och döds-relaterad oro. Det har visats 
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att det väcks en strävan efter högre självkänslan när människor påminns om att de 
kommer dö. De unga eller icke-äldre tar distans från äldre då associationer ger 
dem ångest. Författarna ville bygga på teorin om terror management i att äldre 
representerar ett existentiellt hot till icke-äldre för att de påminner om att: döden 
är oundviklig, kroppen är felbar och de grunder som icke-äldre baserar självkänsla 
på är övergående, dvs. de kommer inte gälla då en åldras. Författarna utförde flera 
studier. Först en litteraturstudie för att undersöka empiriska bevis för TMT, där de 
fann stöd på många håll (Martens et al 2005; Cicirelli, 2002). Därefter utfördes en 
enkätundersökning och slutligen diskuterades åtgärder utefter studiernas resultat 
för att motverka ålderism. I enkätundersökningen fick deltagare titta på bilder för 
att sedan fylla i bokstäver för att bilda ord som de ansåg associeras därtill. En 
grupp fick bilder på unga människor och en grupp fick blandade åldrar på 
bilderna. Ordet ”Coff__” fylldes oftare i som kaffe (Coffee) om bilden visade en 
yngre person och med ”kista” (Coffin) om människor på bilderna vart äldre, dvs. 
tankarna på döden vart högre. De fick också värdera personliga egenskaper i 
förhållande till den genomsnittliga äldre och det visades att deltagarna tillskrev 
mer negativa egenskaper till äldre än till sig själva och icke-äldre. Det sista testet 
visade att deltagarna fick negativa reaktioner på äldre när de i studien 
manipulerades att tänka på död. Dödsångest väcktes. Här är det inte sagt hur 
studien blivit om ämnet dödstankar inte manipulerats. Författarna menar att främst 
icke-äldre, fäster sig vid materiella och symboliska objekt, en strategi att övertyga 
sig själv att vara förankrad vid livet. Gerotranscendensen menar att ytliga 
kontakter och materiella ting för äldre. Möjligen minskar värdena eftersom de är 
medvetna och accepterat den annalkande döden. Det skulle på så vis kunna 
innebära att för en transcendens utveckling krävs ett tagsläpp om materiellt och 
kulturellt och kanske att komma till insikt och att acceptera döden. Den 
gerotranscendenta individen skiftar och internaliserar ett värde byggt på andra 
standarder än icke-äldre. 
 
Tornstam (1989) menade att gerotranscendenta äldres ontologiska förändring blir 
radikalt framträdande då den äldres oro kretsar mer kring universella värden och 
närstående än för upptagenhet av sig själv. Identifieringen med den egna 
åldersgruppen minskar (Bodner, 2009; Mccann et al, 2004). Vilket kan innebära 
en minskad mobilisering för gruppen än hos yngre grupper där identifieringen 
visat sig vara större. Forskning visar dessutom att självrapporterad diskriminering 
avtar med åldern (Marshall, 2007). Forskare förklarar denna minskade 
identifiering med att ingen vill tillhöra den gruppen eftersom dess låga status. Att 
äldre lägger mindre av sin identitet i den egna åldersgruppen, skulle kunna dock 
kunna förklaras genom teorin om gerotranscendensen. De har inget behov 
bekräftelsen en grupp kan ge utan hittar denna i sig själv och i tillståndet. 
Gerotranscendensen skulle kunna förklara varför äldre fäster sig mindre vid 
ålderistiska attityder och bemötande. De är positiva till sitt åldrande och trivs i 
tillvaron. Vissa forskare menar att ålderism är konstruerat av yngre (Andersson 
2008; Tornstam; 2005). Efter analysen av artiklarna finns indikationer på att 
ålderism påverkar icke-äldre. Deras uppfattningar om äldre och åldrande verkar 
vara mer svartmålade än regnbågsfärgade, de åldras i ljuset av dessa 
uppfattningar. 
 
Martens et al (2005) föreslår att icke-äldre uppmuntras att tänka framåt, sätta sig 
in i de äldres perspektiv så att de unga kan få genuin beundran och kamratligt 
utbyte och förståelse för att åldras i samhället. Författarna nämner också att om 
självkänsla genom vinning av kamratskap eller kärlek kan uppmuntras istället för 
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självförtroende genom prestationer för att ålderistiska attityder ska kunna hejdas. 
Om unga får insikt i gerotranscendensens innebörd skulle de kunna förändra 
synen på det egna åldrandet och andras. Även att det finns en potential i att låta 
familjer och kulturer uppmuntras i att inkludera/bjuda in äldre i olika sociala 
tillställningar. Sammanfattningsvis ger författarna förslag på ännu en åtgärd: 
fördomar reproduceras om rädslor inte möts. Genom olika insatser kan ålderism 
förebyggas i olika sociala praktiker: Skolan, arbetsplatser, modebranschen, 
omsorg, sjukvård osv. Utifrån TMT-perspektivet kan samhället vidta åtgärder som 
hjälper människor möta ”hotande oroskänslor”, för att äldre och alla som åldras 
ska kunna undgå de negativa konsekvenser ålderism ger: marginalisering, 
fördomar, utanförskap (a a).  
 
Nelsons (2005) använder TMT som teoretisk utgångspunkt i en litteraturstudie. 
Han menar bl.a. att äldre har mer ålderistiska attityder än icke-äldre och han 
menar att detta är en strategi för att hantera sitt eget åldrande genom att hålla 
distans till de andra, de avvikande. Fördomar om äldre blir till fördomar om vårt 
framtida jag. Detta förklaras av Andrews (1999) ur ett annat perspektiv, tidigare 
nämnt: kropp och själv-dualism, splittringen. Vissa menar att negativa attityder 
mot äldre har att göra med en negativ syn till sitt eget åldrande (Andersson, 2008; 
Butler, 1987; Nelson, 2005). 
 
AGIS mäter hur mycket en person identifierar sig med sin egen åldersgrupp 
(Mccann et al, 2004). Genom instrumentet bekräftar studier att kommunikationen 
inom den interna gruppen (intergroupness) är viktig då ålderism och 
kommunikation studeras (Nussbaum et al, 2005). Kvant-studier och 
kohortshypotes visade att främst kvinnor som fötts under civila-rättigheters-eran 
kommer vara mer känsliga för all diskriminering, även ålderism, än tidigare 
kohorter kommer ge anspråk på. Kvinnor i vissa samhällen i västvärlden har visat 
stark identifiering med sin åldersgrupp och uppfattar mer när ålderism kommer till 
uttryck. Det resonerades bero på medias kroppsliga bilder av unga kvinnor. 
Mccann et al (2004) studerade unga vuxnas åldersidentifikation i USA, Spanien, 
Laos, Thailand och Australien. De diskuterar hur identifikationen kan kopplas till 
ålderism mot äldre. Ju starkare åldersgruppidentifikation desto mer negativa 
egenskaper tillskrivs grupper utanför. Åldersidentifikation tenderade att vara 
högre i USA och Laos än de andra länderna. De fann att unga vuxna bedömer 
människors sociala status utefter ålder. Individen kan öka sin självkänsla genom 
att värdera sin grupp högt och värdera ut-grupper lägre, speciellt om dessa visade 
sig vara äldre. Ung ålder blir på så sätt en positiv egenskap, ett privilegium unga 
har som ger företräde till olika sociala sammanhang. Fenomenet är ett tvärpolitiskt 
perspektiv, grupperna unga vuxna och äldre tävlar om välfärdens resurser, 
materiell vinning och psykologiskt välmående.  
 
Studier om kommunikation och åldrande visar att fysiska tecken på ålder triggar 
sociala stereotypsuppfattningar vilket förändrar språk, specifikt i samtal mellan 
två från olika generation (Nussbaum, 2005). Båda grupper utgår från att den andre 
inte förstår hur det är att vara i respektive ålderskategori och de talar därför olika 
till varandra. ”För-interaktionella” tendenser innebär en stark identifikation med 
en viss grupp och denna gruppens kommunikation till innevarande medlemmar är 
större än till dem utanför. Olika ålder gör att kommunikation försämras pga. 
åldersidentifikation (Mccann et al, 2004; Nussbaum et al, 2005). 
Åldersidentifikation kan också skiljas i kontexter och tävla med andra identiteter 
såsom etnisk, kulturell eller t.ex. sexuell identitet (Krekula et al, 2005). Ålderism 
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påverkas av åldersidentifikation. 
 
5.1.7. Temat om stereotyper 
Både positiva och negativa stereotyper om äldre existerar. Några positiva som 
lokaliserats är den perfekta mor- eller far föräldern, ”golden-ager” (guld-åldrare) 
och den John Wayne-konservativa (Amerikansk skådespelare och ikon). I 
konversationer mellan äldre och andra skapas överenskommelser på grundval av 
stereotyper (Nussbaum et al, 2005). 
Hazan (2002) menar att stereotyper formas i berättelser och lingvistiska scheman 
som förklarar vad som är ”sant” och vad som inte är sant. 

Townsend et al (2006) inleder sin artikel med beskrivning av åldrandet som en 
börda. Detta har kommit att kallas den nya ålderism (Walker, 2012). Författarna 
finner några utmärkande stereotyper, vilka framträder som hjältinnor (främst äldre 
kvinnor nämns). Det krävdes inte att storslagna verk utfördes av dessa kvinnor 
utan förståelsen att leva med en åldrande kropp och att inte ge upp diskuterades 
vara heroiskt, en förståelse bara de med dessa bestyr visade sig ha. Äldre som 
förklarades ”kämpa på” liknades vid dessa hjältar, också genom sin aktiva 
ungdomlighet. Den funktionella åldern bestämde om de var gamla eller inte (1.5.). 
Äldre som tackade nej till aktiviteter riskerade att bli sedda som att ”ge upp”, blev 
icke-ungdomligförklarade och de förklarade sin frånvaro av aktiviteter genom 
olika förevändningar. Det var dessa som blev sedda som offer-stereotyp av 
åldrandet, i denna kategori talades också om demenssjuka, som blev offer för 
social isolation. Studien visade i stort att deltagarna inte såg sig själva som gamla. 
En ytterligare stereotyp var framträdande: äldre som skurkar. Berättelserna 
vittnade om att ingen ville verka gammal och en tendens att inte se sig så kunde 
skapa distans. 

”Studies of the lived experience of ageing suggest that older people both 
internalise and dissociate themselves from the negative stereotypes of old 
age – this is reflected in several study titles, e.g. We’re Not Old and I Don’t 
Feel Old”, (Townsend et al, 2006:885). 

Av negativa stereotyper dissocierar sig äldre från att vara gammal. Ordets 
innebörd passar inte in på deras upplevelse av det. Om de förstår ordets betydelse 
kan de inte presentera sig som gammal för andra, det skulle vara oärligt. Artikeln 
hänvisar till studier i USA, Australien, England och Tyskland, dvs. västerländska 
samhällen. De visade att äldre som ”kände” sig gamla tillskrevs de attribut som i 
negativ mening karakteriserar åldrandet. De som tog aktiva, prestations-inriktade, 
motiverande, intressanta och meningsfulla attribut oavsett kronologisk ålder, sågs 
inte som gammal. Studien visar att de äldre deltagarna förkastade negativa bilder 
av ålderdom men att de kunde applicera dem på andra äldre. De främsta värdena 
visades vara: självständighet, kontroll och att fortsätta kämpa (keep going). 

Tornstam och Öberg (2001) beskriver en grupp äldre som klär sig ungdomligt, är 
sexuellt frigivna, reser, går på diet, en kontrast till bilder av ensamma äldre på 
institutioner eller parkbänkar. De visar att stereotyper kan begränsa det 
individuella åldrandet. Tornstam (1989) menar att äldre inte inträder den 
gerotranscendenta fasen om de försöker leva upp till samhällets förväntningar. 
Det är dessa förväntningar som förklaras vara orsaken till en själv- och 
kroppsdualism (5.1.3.). Yount skriver om gerotranscendenden: 

”Because they are oriented toward facing death, there is no longer a need or 
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the time to pretend, or impress the outside world”, (Yount, 2009:85). 

Om äldre överdrivet försöker uppnå ungdomlighet tolkas detta som en motvilja att 
åldras. Samtidigt som det fungerar homogeniserande. Äldre liksom alla åldrar kan 
uppskatta mode eller trender som uppfattas som ungdomliga, och vilja bära dessa 
attribut av estetiska skäl. Men gerotranscendensen menar att sådana behov 
degraderas. Enligt transcendensen har ”friheten” att tänka på fundamentala frågor 
tagit vid. 

Nelson (2005) presenterar universella stereotyper i sin studie: äldre uppfattades 
som varma och inkompetenta, medan yngre sågs som varma och kompetenta. Han 
analyserade studier som visade att omsorgsgivare hade föreställningen att äldre 
hade dålig hörsel och hämmat intellekt, därför förändrade de sitt sätt att prata till 
dem genom olika typer av tal. Studierna visade att äldre betedde sig enligt dessa 
stereotypiska förväntningar genom att respondera på de särskilda talen. De 
speglade förväntningarna/föreställningarna. På så sätt konfirmerades och 
upprätthölls stereotypen. 
 
5.1.8. Temat om strukturell ålderism 
Strukturell ålderism namnges åldersordning och kan förstås som en maktordning 
(Krekula 2010; Närvänen, 2009). På detta tema närmar sig Hazan (2002), 
Marshall (2007) och Nelson (2005). Definitionen av strukturellt är att det handlar 
om inbyggda mönster i samhälle som är svåra att förändra.  

Åldersordning bestämmer hur ålder förhandlas som social maktaspekt. Som 
maktordning har kön, funktionshinder och etnicitet fått uppmärksamhet, ålder 
mindre. Det har visats att kriterier för ålderism ser annorlunda än andra 
maktordningar, de är mer omfattande än andra former av diskriminering 
(Närvänen, 2009). Specifikt för åldersordning är att individer förväntas agera sin 
ålder (Nelson, 2005). Off-time innebär att en handling inte passar sig för en viss 
ålder (Holstein & Gubrium, 2000), och i detta kan ålderism kännetecknas som 
strukturell, starka normer påverkar sociala handlingar. On-time är däremot en 
handling som passar sig för en viss ålder. Med andra ord diskuterar artikeln hur 
föreställningar om ålder skapar individers subjektiva upplevelser av att handla 
enligt sin ålder. 

Hazan skrev en artikel 2002 om tidigare undersökningar av äldreboenden i Israel. 
Utanför hemmen lämnades då och då äldre av familjen, de blev övergivna. 
Intervjuade beskrev att ålderdomshemmen var den enda plats som kan ta emot och 
ta hand om dessa. Sjuksköterskorna, socialarbetarna och andra som arbetade på 
boendet förklarar att de aldrig skulle vilja hamna där på ålderns höst. En skulle ta 
sitt liv innan, en annan hade slutat tänka på framtiden och ville jobba varsomhelst 
men inte på boendet. TMT skulle kunna förklara personalens bristande välmående 
i tankar på död och rädsla för att förlora de kulturella standarderna de hade.  

Hazan (a a) menar att uppfattningar om äldre inte bottnar i vissa interpersonella 
relationer utan att föreställningar råder av sociala inbyggda strukturer och att det 
finns ett behov och en utmaning i att skifta undersökningar från mikro till 
makronivå. Han identifierar två kulturella skillnader mellan äldre som ser sig som 
äldre och de som inte gör det. Han menar att den sistnämnda är en större grupp 
och som ”de-kulturaliserar” den förstnämnda med hänvisning till associationen 
äldre och äldreomsorg. Institutionaliseringen är en del av det postmoderna 
samhället och Hazan förklarar att det moderna samhället bidrar till att minska 
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äldres kulturer eftersom äldreomsorg syns mer. Människor associerar äldre till 
omsorgsbehov. I Hazans teori presenteras de äldre som ”levande döda” och 
äldreomsorgen förbereder dem inte för livet efter döden utan är en form av 
tillsvidare förvaring tills organismen upphör. Han förklarar att kyrkan förr var 
delaktig i omsorgen av äldre, detta gav betydelse och var en del i att skapa kultur 
och mening för dem, men av sekulariseringen upphörde en viktig gemensamhet. 
Genom att äldre presenteras som ”de där andra” (othering) skapas en distans och 
är på så vis en strategi för att hantera det negativa orden för med (5.1.1.). 

Studier visar att äldre i västerländska länder har hög åldersidentifikation (5.1.2.), 
vilket skulle kunna innebära ett samband med att äldre i västvärlden är de som 
lider mest av psykisk ohälsa (Ivey et al, 2000). Att jag tar upp det i temat om 
strukturell ålderism beror på att ålder är beroende av makt. Denna makt har visat 
att äldre begränsar sina handlingar, vilket skulle kunna tolkas att de inte tillåts 
vara och agera som de vill utan att möta negativa attityder, de bör spegla sina 
stereotyper (5.1.4; 5.1.7.). 
 
5.2. Artiklarnas terminologi  
I artiklarna introducerades begrepp som berörde ålderism och de ger förståelse för 
fenomenet och klargör studiens forskningsfrågor. Begreppen är: Age grading, 
agelessness, funktionella perspektivet, gerontofobi, healthism, kategoriseringar, 
keep going, out-group/in-group, själv- och kroppsdualism, stereotyper, 
dödlighets-tankar (MS), åldersidentifikation och åldersordning. De förklarades 
tidigare i avsnittets löpande text. 
 
5.3. Resultatsammanfattning 
Artiklarna har visat att ålderism är en mångfacetterad form av diskriminering som 
påverkar alla människor (5.1.2.). Age grading kan begränsa människors sociala 
handlingsutrymme baserat på deras ålder (5.1.4.). Åldern är på så sätt ett 
maktmedel som kan förstås genom åldersordning och förhandlar om socialt 
utrymme (5.1.8.). Primitiva kategoriseringar sker automatiskt och människor 
uppmanas reflektera över dessa indelningar som sker reflexivt så att oriktiga 
egenskaper tillskrivs (5.1.1.). Gerontofobi, eller rädslan för äldre tros ligga till 
grund av den psykologiska teorin Terror management, rädsla att förlora 
dödsförnekande kulturella standarder (5.1.5.). Sociala identitetsteorin förklarar 
människors identifikation till den egna åldersgruppen (in-gruppen), undantaget är 
äldre som tycks påverkas av omgivande homogeniserande föreställningar och 
därför inte vill ”tillhöra” en grupp som har låg status. Vilket skulle kunna inverka 
på en sådans grupps förespråkanden och mobilisering. Det har visats att 
medlemmar tillskriver positiva egenskaper om den egna gruppen och lyfter ut-
gruppens negativa (5.1.1.). När människors tankar på död ökar tenderar de att öka 
och stärka kontakten med in-gruppen, Mortality Salience (5.1.5.).  
Att stereotypisera är vanligt förekommande när det kommer till uppfattningar om 
äldre och åldrande. Dessa stereotyper kan därför göra det svårt att finnas till utan 
att ikläs en stereotypisk och överdriven karaktär (5.1.7.). Keep-going framkom i 
en studie och förklarar att äldre som fortsatte ”kämpa på” trots åldrandets 
motgångar sågs som hjältinnor (främst kvinnor). Det framkom också att en sådan 
stereotyp borde identifiera sin med medelålders och ungdomlighet. De som 
erkände sitt åldrande sågs som svaga. Gerotranscendensen som teori förklarar att 
människan på äldre dagar går mot ett mer transcendent tillstånd, och troligen 
måste individen vara tillfreds med sitt åldrande för ett sådant tillstånd. Den äldre 
har förlikat sig med tanken på den annalkande döden och den accepterar både 
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kropp och själ. Om den äldre däremot vill leva upp till medelålders och yngres 
normer (5.1.4.) i att uppfattas som tidlös. Samhället tenderar att uppmuntra äldre 
att framstå som tidlösa vilket kan ge en upplevelse av själv- och kroppsdualism, 
en splittring (5.1.3.). Kroppens strävan efter ungdomlighet och självets strävan 
efter utveckling förorsakar denna delning. Det förklaras som ett statiskt tillstånd 
(structural immobility) som uppstår av samhällens utveckling (5.1.4). 
Vissa forskare menar att ålderism kan bero på människors oro för sitt eget 
åldrande (5.1.5.), andra menar att det beror på samhällets negativa bilder av det 
(5.1.1.). Healthism innebär att friska och hälsosamma individer tillskrivs 
positivare personlighet än sjuka och icke hälsosamma, vilket kan vara påverka att 
äldre möter negativa attityder och föreställningar i vård och omsorg. Det 
funktionella perspektivet är en strategi för icke-äldre att handskas med sitt 
åldradande på vilket sett äldre tillskrivs stereotyper för att stärka egot (5.1.4.).  
Forskare har saknat en klar och konceptuell definition som kan bidra till struktur i 
studier om ålderisms många dimensioner (5.1.2.). Med ett mångfacetterat begrepp 
som ger tvetydiga resultat bör studier fokusera på endast en aspekt i enskild social 
praktik (5.1.6). Det är också i en specifik praktik som vissa aspekter framträder, 
t.ex. amerikanska medicin-studenters uppfattning om äldre som ”frustrerande” 
och ”tråkiga”. Här kan likheter och skillnader undersökas med andra praktiker, 
utefter de dimensioner och typer av ålderism som presenteras i temat om 
konceptuell definition. 
 
 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I denna studie har resonemang kring ålderism bearbetats. Terminologi har 
diskuterats och tre teoretiska utgångspunkter har använts för att diskutera kring de 
analyserade artiklarna. Artiklarnas resultat svarade på denna studies 
forskningsfrågor och syfte, men här presenteras en vidareutveckling av dessa 
resultat, där tre slutsatser dragits och diskuteras i koppling till de teoretiska 
utgångspunkterna: Studiernas resultat är ibland motsägelsefulla, studierna lutar 
också åt att förklara en gemensam uppfattning för äldre i synen på sitt åldrande, 
vilket betyder att gruppen homogeniseras. Samtidigt kan undersökningar stirra 
sig blinda på teorier och rentav bidra till ålderism på ett sätt som skulle väcka 
uppror om det riktades till en viss etnisk grupp, hudfärg eller kön. Slutligen kan 
resultaten ge ledtrådar att ålderism inte är de äldres problem utan främst yngres. 
Detta stycke diskuterar slutsatsen av artiklarnas resultat. 
 
6.1. Studiernas motsägelsefulla resultat 
Studier tyder på en tvetydighet. Ibland visar de att äldres uppfattningar och 
attityder om andra äldre är positiva och ibland negativa, där de sistnämnda mellan 
samma ålder kallas generations-ålderism, (intra-generational, Kite & Wagner, 
2002). Frågan är vad denna dubbelhet kan bero på. Här skulle studier kunna 
jämföras för att hitta gemensamma nämnare och skiljaktigheter. Kanske ligger 
svaret redan framför oss: Äldre som alla människor har individuella uppfattningar 
som inte kan homogeniseras, gruppen är heterogen och uppfattningar om åldrande 
och äldre skiljer sig individuellt. Vilket skulle kunna betyda att akademin också 
har en tendens att homogenisera. Det skulle vara konstigt om alla hade samma 
uppfattning om åldrande. 

I denna komplexitet bidrar infallsvinklar från olika discipliner med förståelse för 
ålderism. Experiment enligt TMT visar att människor ständigt förnekar 
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sårbarheten till en tidig död. Över trehundra studier har utförts i femton länder 
(Bodner, 2009). Det studierna visar är att människor som möter någon med en 
annorlunda trosuppfattning, en annan syn på liv och död, upplever att giltigheten i 
den egna världsbilden blir hotad eller rubbad. Kanske har äldre accepterat att de 
åldrats och inte lever för alltid enligt gerotranscendensen, men att unga inte har 
det (TMT). När tankar på döden kommer tenderar individen att stärka 
gemenskapen med den sociala identifikationsgruppen. Vilket stänger ute andra 
som väcker tankarna (äldre). Om äldre genom gerotranscendens accepterar sin 
dödlighet är de så att säga ”immuna” mot denna ”terror”?  
 
Men, tillbaka till komplexiteten: det finns även studier som visar höga värden av 
dödlighets-tankar hos äldre. Ett intresse väcks om äldres dödsångest triggas i 
åsynen av andra äldre och var vänder de sig, om de enligt SIT inte identifierar sig 
med den egna åldersgruppen? Kanske behöver de inte en grupp enligt 
gerotranscendensen? Kan även detta beskrivas som en form av strukturell 
immobilitet som Hazan (2002) formulerar? Vilket skulle kunna betyda att insikten 
och accepten av åldrandet inte bearbetats och att den äldre inte kan utveckla ett 
transcendent tillstånd. Enligt gerotranscendensen skulle äldre snarare minska 
behovet av gemenskapsband, om ens söka sig till en grupp, snarare söka sig inåt, 
inte söka alls utan acceptera läget. Vad är hönan och vad är ägget? Är 
transcendensen och sociala identitetsteorin beroende av varandra? Är 
gerotranscendensen ett tillstånd beroende av samhällets utveckling och 
bortstötning av äldre eller utvecklas den ändå och under vilka premisser?  

Gerotranscendensen kan stå som motsättningsperspektiv till TMT. Det betyder att 
positiva sidor med åldrande finns och kan komma till känna trots de stöd TMT 
visat i studier. Livet kan, även på äldre dagar vara kulturellt betydande och 
människors kulturella preferenser ändras jämt. Gerotranscendensen har tolkats ge 
förskönande stereotyper av äldre men måste förstås i ljuset av andra teorier som 
gett en pessimistisk bild av äldre innan teorin uppkom (Tornstam, 2005), och även 
denna teori kan bidra med en skönmålande bild. TMT används i artiklarna för att 
förklara ungas ångest vid uppsynen av äldre människor. Detta skulle kunna 
ifrågasättas med tanke på den emancipation tredje åldern visat sig ha (Tornstam, a 
a), associationer till äldre är flytande (Marshall, 2007; Nelson, 2005). 

Att åldras och inte acceptera sitt åldrande påverkas av omgivande uppfattningar 
om äldre, åldrande och död (Nelson, 2005). Wadenstens (2005) studie visar att 
äldre genom vetskap om gerotranscendensen upplevde en tillåtelse att åldras ur 
denna teoris positiva framtoning. En tillåtelse de inte fått i att åldras, som de inte 
fått på annat håll förut. Sociala identitetsteorin ger ingen gynnsam skildring av 
äldre, den säger att de inte vill tillhöra sin egen grupp av dess låga status. Terror 
management likaså, människor associerar död med äldre, som om de vore 
kringvandrande levandedöda. Det kan därför finnas ett behov av en optimistisk 
teori om åldrande och äldre för forskare att gotta sig med, i perspektiv till de 
nedslående teori-funktionerna som existerar när det kommer till resonemang om 
ålderism. En teori med ett annorlunda och optimistiskt perspektiv.  
 
6.2. Homogenisering och blind ålderism 
Sociala identitetsteorin resoneras vara en förklaring till andra åldersgruppers 
starka identifikation och varför denna identifikation blir mindre hos äldre 
åldersgrupper. Däremot kan teorin ifrågasättas i att ens identifiering med sin 
åldersgrupp är individuellt och inte beroende av ålder, ett fokus denna studie inte 
åberopar. Åter framkommer en homogenisering av gruppen äldre, och hur 
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kommer det sig att forskare vill hitta en enda förklaring till en heterogen grupp 
med olika uppfattningar och preferenser?  

Låt säga att studier om rasism ville mena att vit-hudade fick ångest i uppsynen av 
mörkhudade, skulle inte då denna teori få stor kritik? I jämförelse med TMT 
skulle detta innebära att de vita hade vissa kulturella standarder och påmindes om 
förlusten av dessa när de såg mörkhudade för att sedermera trigga ångest. Här kan 
teorin bli långsökt och möta kritik. Det perspektiv vissa teoretiker vill visa med 
TMT kan på ett sätt likna den åtskillnad forskare under andra världskriget gjorde 
på ”människoraser”, genom att mäta huvuden, käkar, näsben etc. (Forsman, 
1997). Att skilja äldre från yngre skulle kunna bli forskningsetiskt problematiskt, 
och en fundering uppstår ifall äldre får ångest av uppsynen av yngre för att de 
påminner dem om något de brukade ha? Hur långt kan man gå i studier med 
särskiljandet av ålder utan att trampa på individer och bidra till en marginalisering 
av vissa grupper? Har viss forskning om ålderism blivit blind? 

Dessa är frågor som t.ex. skulle kunna undersökas i en masterexamen. I framtiden 
kan en annorlunda metod i studier om ålderism ge nya perspektiv och bredare 
förståelse, exempelvis intervjuer med äldre och eller icke-äldre om åldrandet och 
ålderism. 
 
6.3. Ålderism – ungas dualism 
Alla forskare är inte överens om att ålderism mot äldre egentligen existerar, 
eftersom en del studier har visat att många äldre inte upplever ålderism, har 
bärande självkänsla och att eländesperspektivet är en myt (Andersson, 2008; 
Tornstam, 2005).  

Då blir åldrandet de ungas problem, deras rädsla för att åldras. Rädslan kan vara 
övergående men utifrån deras dåvarande kulturella standarder, prestationer och 
identiteter ser de en förlust i åldrandet och äldre. Denna bild blir på så sätt inte 
alltid men ofta: osann.  
Ribban för att se sig själv som gammal höjs ju äldre en blir vilket gör att en del 
aldrig upplever sig gamla och att den befintliga åldern är den ”bästa” (Tornstam, 
2005). Dessutom kan äldre jämföra sig med andra som då är kronologiskt äldre, 
eller har mer synliga ålderstecken för att försäkra sig om att inte vara äldst eller 
skröpligast. Men med en stark social identitets- och normbärande statusgrupp 
bleknar andra. 

TMT kan bidra till ålderism, vilket Martens et al (2005) medger, då yngre sägs få 
ångest, men denna rädsla kan bearbetas och mötas, att åldras handlar inte enbart 
om död, och gerotranscendensen är en teori som berikar den senare delen av livet. 
Ur detta perspektiv är ålderism mer av ungas än äldres svårighet. En betydelsefull 
kulturell och existentiell livsvärld kan förloras men detta är enligt den yngres 
preferenser, dessa preferenser visar sig ändras. På så sätt skulle även yngre ses 
”fastlåsta” i strukturell immobilitet, i tron att deras kulturella värden är de rätta. 

En kritik har också rört sig kring gerontologins skapande av ålderism, speciellt 
den som kom på 1980-talet och ville förklara hur äldre skulle leva på bästa sätt, 
för de som skrev på denna bana såg de äldres leverne som fel, dvs. ett ålderistiskt 
tankespår (Andersson, 2008; Tornstam, 2005). Icke-äldre kan uppfatta äldre som 
ensamma och inaktiva vilket baseras på icke-äldres kulturella standarder där 
umgänge och utåtriktning har stort utrymme. Det är inte äldres ensamhet, utan 
yngres strävan efter självuppfyllelse, status och materiella ting som kan förstås 
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som mödosamt. En äldre i sin rynkiga kropp, utan familj och vänner runt sig 
särskilt ofta lever i harmoni med sin omvärld och tillvaro. Den känner sig 
tillräcklig. Gerotranscendensen skulle kunna förklara äldres upplevelse av att vara 
tillräcklig, och att unga inte upplever denna tillräcklighet i ljuset av prestationer 
och att vara någon specifik sprungen ur kulturella värden. Den gerotranscendenta 
behöver inte dessa standarder för att må bra. 

Med analysen av artiklar har en fråga väckts: Varför förnekas åldrande? Hazan 
(2002) menar att äldre görs till ”de andra” (othering). Perspektivet kan likna det 
Nelson (2005) resonerar att genom vår rädsla att åldras distanserar vi oss från 
åldrandet att inte vara ”oss”, det händer andra men inte mig, eftersom ”jag känner 
mig ju så ung fastän jag är 80” (Tornstam, 2005). Att konstruera äldre som ”de 
andra” tillskriver att dessa tillhör ett annat space (rum) och en annan tid (time) 
(Hazan, 2002). Nelson (2005) påminner om små manifestationer i samhället av 
ålderism som t.ex. födelsedagskort som gör humor och skämt av att åldras, utifrån 
att det är något man inte vill. Kanske är det så att åldrandet förnekas eftersom 
begreppet för med sig negativa egenskaper som personer inte kan förlikas med.  
 
6.4. Vidare forskning 
För att påvisa ålderisms effekter ser Marshall (2007) gärna att undersökningar 
utförs med psykosocial fokus på processer hos individer, eftersom uppfattad 
diskriminering påverkar välmående, med andra ord: hur påverkas individen av en 
ålderistisk attityd eller handling? 
 
Gerotranscendensen är ett tillbud för utvecklingen av ett mindre ålderism i 
samhällen och att åldrande inte enbart är negativt. Därför kan det finnas ett värde 
att diskutera teorin som åtgärd (Wadensten, 2005). Intervjuer med äldre skulle 
kunna undersöka om gerotranscendens verkligen beror på acceptans av både 
kropp och själv. För åtgärder där accept stimuleras för att öka äldres välmående 
och för reflektion hos yngre i utbildning. Hursomhelst bidrar en sådan 
undersökning till förståelse om själv- och kroppsdualism i förhållande till 
ålderism och gerotranscens. Om dessa studier skulle få stöd kan äldre och 
åldrande individer bli medvetna om att accept bidrar till välmående, vilket ger 
ökad självkänsla och äldre kan bli föredöme för yngre generationer. Om individer 
accepterar och blir tillfreds med åldrandet kan förståelsen för olika åldersgrupper 
öka och klyftan dem emellan kan minska. 

Om ifall äldres uppfattning om deras åldrande kroppar skulle ändras genom 
utvecklingen av äldrebomben (5.1.3.), kan studier också undersöka om identiteten 
med den sociala åldersgruppen för äldre ökar (SIT). 
 
Tankar, reflektioner och diskussioner kring åldrandet i olika kontexter i samhället 
kan ge utlopp för oroskänslor om att åldras. Istället skapas tysta 
överenskommelser att äldre inte har samma sociala företräde som yngre 
(Nussbaum, 2005; Närvänen, 2009). 
Hazan (2002) avslutar sin artikel med en poäng om att den oro som väcks av vårt 
åldrande, den vet vi inte mycket om:  

Developing a comprehensive theoretical framework for understanding 
ageism among younger and older adults can then enable practical steps to 
diminish ageism, which may benefit those who will eventually grow old 
(Hazan, 2002:1012). 
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Som stor del av forskningen visar, vill både yngre och äldre inte liknas vid sitt 
åldrande. De känner sig inte gamla, inuti, och tenderar att skuffa undan 
stereotyper de inte kan liknas vid. Om åldrande är dåligt, blir det svårt att stolt 
säga: ”Ja, jag är gammal”. Nicolaj Iversens (et al, 2009) definition menar att 
uppfatta någon som ”äldre” eller ”gammal” kan vara diskriminerande. Poängen är 
att åldrandet kan vara, men inte alltid, ett negativt internaliserat ord vilket kan 
bidra till att leva med en åldrande kropp utan accept (self/body-dualism), det finns 
behov att hitta ett nytt ord för åldrande som inte bär med sig negativa 
associationer för äldre att våga säga det, och eller att ordet åldrande, äldre och död 
byter koncept såsom Bodner hänvisar (2009). Ett annat koncept som kan förklara 
det åldrande människor idag inte vill förlikas med, för finns det ett ord människor 
kan tänka sig förlikas med? 
 
Mycket forskningsresurser studerar yngres förhållande och erfarenhet till ålderism 
(Whitbourne & Hulicka, 1990). Där resurser finns kan teori hämtas för att se om 
dessa även kan appliceras på äldre åldrar. Andrews, (1999; 2000) samt Marshalls 
(2007) utgångssynpunkter är att äldre inte är olika andra, att särskiljandet blivit 
för stort även i akademin: 

Researchers of ageing must learn to resist the temptation of agelessness. 
Ironically, this denial of difference, the erasure of the years lived, further 
entrenches the barrier between us and them, as it strips the old of their 
history and leaves them with nothing to offer but a mimicry of their youth. 
Thus, the cycle continues: the young are divided from the old, and the old 
are divided within themselves, pitting body and soul against each other as if 
they were not part of one whole. But it is not old age which is thus 
conquered, but our very selves (Andrews, 1999:316). 

Andrews riktar ordet till forskare att vara uppmärksamma på frestelsen som 
begreppet att vara tidlös för med (ageless). Hon menar att människor förnekar att 
unga och äldre någonstans skulle vara lika för att umgås, vilket skapar klyftan vi 
och de. Uppfattningen om äldre avskalar dem från sin levda historia och ställer 
kropp mot själ. Hon menar att ett positivt och uppmuntrande åldrande, så kallat 
”successful aging” efterföljer ungdomen som norm. Det förklaras att ett behov 
eftertraktas att finna ett nytt sätt att tänka på åldrande, som kan sammankopplas 
med Bodners (2009) beskrivna förändring av konceptet. Andrews (1999) frågar 
vad det ska till för att vi ska kunna se oss själva i den äldre mannen/kvinnan och 
hur vi genom dessa kan lära av de vi kommer bli med åldern. Det är inte ålder 
som står på spel, utan vi själva i framtiden. Det finns inget annat vis att avsluta 
denna uppsats, än med Andrews ord. 
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8.1. Bilaga 1: Materialschema av studiens artiklar 

Namn, 
År 

Stad, land, 
Institution 

Resonemang Studieobjekt 
(metod), 
Termer 

Är området 
väl 
utforskat: 
Nej/Medel/ 
Ja 

1. 
Andrews, 
Molly 
(1999) 

Cambridge, UK, 
Human relations 

Resonerar 
kring 
påstående om 
en äldre 
individ som 
”tidlös”. Att 
ord måste 
beaktas med 
kritisk tanke. 

Teoretisk 
diskussion. 
Agelessness, 
kategorisering 
av ålder. 

Ålderism och 
ord i 
akademin - 
Nej. 

2. 
Andrews, 
Molly 
(2000)  

Cambridge, UK, 
Human relations 

Resonerar om 
forskares syn 
på åldrande, 
och 
uppfattningen 
om deras 
åldrande och 
kropp. 

Artikelanalys av 
Bytheway 
(2000), Ageful, 
agelessness. 

Nej. Menar 
att forskares 
syn på 
åldrande bör 
undersökas 
eftersom det 
kan påverka 
resultat i 
studier om 
ålderism. 

3. Bodner, 
Ehud 
(2009) 

Ramat-Gan, 
Israel, Socialt 
arbete 

Resonerar 
utifrån 
teorierna: 
terror 
management 
perspective 
som förklarar 
yngres 
ålderism, samt 
social identity 
theory som 
förklarar äldres 
ålderism. 

Systematisk 
litteraturstudie 
utifrån ett 
social-
psykologiskt 
perspektiv. 
Terror 
management 
perspective, 
Social Identity 
Theory. 

Medel. Mer 
kritiska 
studier till 
teorierna 
verkar 
saknas.  

4. 
Bytheway 
Bill 
(2005) 

Walton Hall, 
UK, Health & 
Social welfare 

Resonerar 
kring den 
ålders-
kategorisering. 
Menar att 
forskare bör 
använda fråge-
formuleringar 

Teoribildning. 
Resonerar kring 
vikten av att 
studera ålders-
kategorisering, 
kulturell 
transformation 
och institutio-

Nej. 
Forskning i 
enkäter 
frågar efter 
ålder, ofta 
där 60+ kan 
fyllas i. 
Gruppen 
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som inte 
baseras på 
kronologisk 
ålder. 

naliserad 
ålderism. 

homogenise-
ras 

5. Cherry 
E, Katie 
& 
Palmore 
Erdman 
(2008) 

Louisiana, USA, 
Psykologi 

Få studier 
fokuserar på 
att mäta 
ålderistiska 
beteenden som 
själv 
rapporterats. 

314 individer, 
enkätunder-
sökning om 
självrapporterad 
positiv eller 
negativ 
ålderism, 
(ROPE). 

Medel. Kan 
utföras i fler 
länder. 
Varför 
självrapport-
erar kvinnor 
mer positiv 
ålderism? 

6. Hazan 
(2002) 

Tel Aviv, Israel, 
Sociologi & 
Antropologi 

Ålderism 
måste förstås 
på strukturell 
nivå samt ur 
antropologiska 
teoretiska 
perspektiv. 

Etnografiska 
fallstudier av 
äldreboenden i 
England på 
1980-talet. 
”Othering”. 

Nej. Vad 
säger andra 
discipliner 
om 
antropologi-
ns ingång till 
ålderism? 

7. Higashi 
et al 
(2012) 

San Francisco, 
USA, 
Antropologi, 
Historia & 
Social medicin; 
Geriatrik 

Undersöker 
och resonerar 
kring 
uppfattning om 
äldrevård som 
frustrerande 
och tråkig, 
samt vilka 
konsekvenser 
det har för 
patienterna. 

Deltagande 
observation, 
semi-
strukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper av 
studenters 
uppfattningar 
om äldre på 
akademiska 
sjukhus. 

Medel. 
Vidare 
forskning om 
behov att se 
äldre inom 
ram för 
socialt 
arbete. ”more 
social work 
then actual 
medical 
care”. 

8. Ivey et 
al (2000) 

Texas, USA, 
Human 
development & 
family studies 

Resonerar 
kring hur 
patienter 
behandlas pga. 
ålder. 
Behandlingen 
innefattar 
ålderism. 

Kvantstudie. 
Psyko-
terapeutisk 
behandling är 
beroende av 
klienters ålder 
och hur denna 
möts av 
terapeuten. 
Uppfattad 
ålderism. 

Medel: i 
denna praktik 
i Texas, kan 
undersökas 
om skillnader 
i fler länder, 
praktiker och 
med 
heterogena 
grupper. 

9. 
Marshall 
(2007) 

North Carolina, 
USA, Socialt 
arbete 

Ålderism har 
bör ses genom 
mångfalds-
perspektiv. Är 
inte enbart 
dålig då 

Avancera 
sociologin kring 
ålderism genom 
att diskutera 
teorier och 
perspektiv. Inte 

Medel. 
Ålderism kan 
studeras mer 
som 
strukturell, 
dvs. ålders-
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förmåner kan 
ges: betald 
pension, 
rabatter. Att 
koncept-
ualisera kan 
vara riskabelt. 

homogenisera 
äldre. 

ordning. 

10. 
Martens et 
al (2005) 

Arizona, USA, 
Psykologi 

Resonerar 
kring TMT att 
vara förklaring 
till ålderism 
mot äldre. 

Tre studier där 
deltagare 
presenterade 
associationer 
kring äldre. 
Terror 
management 
theory. 

Nej. Fler 
aspekter kan 
bidra med 
kritiska 
perspektiv på 
TMT. 

11. 
Mccann et 
al (2004) 

Kalifornien, 
USA; Barcelona 
Spanien, 
Kommunikation 

Resonerar 
kring den 
sociala 
åldersgrupps-
identitet 
betydelse för 
ålderism.  

Deltagare 
svarade på enkät 
med skalor, 
huruvida de 
identifierar sig 
med sin ålders-
grupp. AGIS, 
intergroupness. 

Medel. 
Identifikation 
och 
kommunikati
-on med 
åldersgrupp 
kan bidra till 
ålderism, 
olika resultat 
i olika 
länder. 

12. 
Nelson 
(2005) 

Kalifornien, 
USA, Psykologi 

Resonerar 
kring orsaker 
och 
konsekvenser 
av ålderism.  

Diskuterar teori 
om ålderism 
utifrån: individ-, 
samhällelig- och 
institutionsnivå. 
Conceptual-
isation of 
ageism, age-
grading, ålders-
kategorisering, 
healthism, TMT, 
functonell 
perspective. 

Nej. Ger 
förståelse för 
samhällen att 
bli mer 
känsliga för 
ålderism. 
Age grading 
är 
ålderistiskt. 
Människor 
ger en 
negativare 
utvärdering 
av äldre än 
yngre. 

13. 
Nicolaj 
Iversen et 
al (2009) 

Århus, 
Danmark, 
Psykologi 

Resonerar om 
ålderisms 
definitions-
skillnader och 
om behovet av 
en konceptuell 
definition. 

Litteraturstudie 
för att skapa en 
konceptuell 
definition av 
ålderism. 

Ja. En 
definition 
kan 
systematisera 
studier om 
ålderism. 
Men behov 
att fokusera 
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studier om 
ålderism. 

14. 
Nussbaum 
et al 
(2005) 

Pennsylvania, 
USA, 
Communication 
Arts & Sciences. 

Resonerar om 
hur vi 
kommunicerar 
om äldre i 
intima och 
icke-intima 
relationer. 

Diskuterar kring 
interaktioner där 
unga vuxnas tal 
fungerar som 
normen och den 
äldres reaktion 
upprätthåller 
stereotyper & 
födomar. 
Överens-
kommelser 
(accomodations)
, social 
construction of 
aging. 

Nej. Studier 
kan öka 
förståelse för 
upprätt-
hållandet av 
fördomar & 
stereotyper i 
konversation
-er. Studier 
med tvär-
vetenskap 
behövs, t.ex. 
diskurs & 
socio-
lingvistik. 

15. 
Townsend 
et al 
(2006) 

Leeds, UK, 
Health and 
social care 

Resonerar 
kring hur äldre 
uppfattar andra 
äldre och hur 
detta kan bidra 
till stereotyper. 

Äldre utan 
omsorgsbehov 
deltog i 
intervjuer, skrev 
formulär och 
fokus grupper 
om välmående. 
”Keep going”, 
stereotyper. 

Medel. Kan 
undersökas i 
andra länder 
och 
heterogena 
grupper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Bilaga 2: Artiklarnas metod- och teorityp 
A - Blandmetod kval. & kvant. 
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B - Fallstudie 
C - Etnografisk (deltagande observation) 
D - Teoretiska resonemang 
E - Definiera ålderism 
F - Utveckla definitionen av ålderism 
G - Litteraturstudie 
 Metod nr. 
1 Andrews D 
2 Andrews D,G 
3 Bodner G,D 
4 Bytheway G, D 
5 Cherry A, 
6 Hazan B,C 
7 Higashi C,A 
8 Ivey A 
9 Marshall G,F 
10 Martens G,D 
11 Mccann A 
12 Nelson D,G 
13 Nicolaj E,F 
14 Nussbaum G,D 
15 Townsend A 
 
Teorityp    
Social Identity theory =SIT  
Terror management theory = TMT  
Agelessness = Agls.   
Age categorization = A.C.  
Different ageisms = D.a. 
Space, time, self = STS 
Theories about aging = Andrews 
Sociological theories = Marshall 
Artiklarna TMT SIT Agls. A.C. D.a. STS 
1 Andrews   X  X X 
2 Andrews   X  X X 
3 Bodner X X   X  
4 Bytheway   X X X  
5 Cherry     X  
6 Hazan     X X 
7 Higashi     X  
8 Ivey    X X  
9 Marshall     X  
10 Martens X    X  
11 Mccann  X   X  
12 Nelson X   X X  
13 Nicolaj    X X  
14 Nussbaum     X  
15 Townsend     X  
 
8.3. Bilaga 3. Kategorisering i teman av studiens artiklar  
(Se tabell 1 för fullständig referensinformation) 
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Tematyp 
A - Kategorisering och åldersidentifikation 
B - Kroppen, självet och ålderism 
C - Moderna samhällen och ålderism 
D - Mätinstrument  
E - Sociala praktiker och ålderism 
F - Stereotyper 
G - Strukturell ålderism 
 
 A B C D E F G 
1Andrews  X   X   
2Andrews  X   X   
3Bodner  X  X    
4Bytheway X    X   
5Cherry    X    
6Hazan  X X  X X X 
7Higashi     X   
8Ivey  X   X   
9Marshall   X   X  
10Martens    X    
11Mccann X X X X    
12Nelson X  X X  X X 
13Nicolaj - - - - - - - 
14Nussbaum    X  X  
15Townsend      X  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Bilaga 4: Tabeller för en konceptuell definition av ålderism  
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(Nicolaj Iversen et al, 2009). 
 
The different types of ageism (A-L) are the constellation of different variants of 
ageism. For instance Type B consists of the two variants: 1 (the cognitive) and 2 
(the affective on a micro level (cf. figure 1). The constellations of the differnt 
variants of ageism are described below: 

Type A: 2. Type B: 1,2. Type C: 1,3. Type D: 1,2,3. Type E: 3,5,8. Type F: 
2,3,5. Type G: 1,2,3,5. Type H: 1,2,3,11,12,13. Type I: 1,2,3,6,7,8. Type J: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Type K: 12,3,5,6,7,8,10. Type L: 1-20. 

Source:  
Type of ageism: 

Butler, 1969  Type A 

Whitbourne & Sneed, 2002 Type B 

Webster’s Dictionary, 1994 Type C 

Cohen, 2001 Type C 

Minchiello, Browne & 
Kendig, 2000 Type C 

Butler, 1975,1995 Type C 

Lewinter, 2008 Type C 

McCann & Giles, 2002 Type C 

Tornstam, 2006 Type C 

Bytheway, 2005 Type D 

Montepare & Zebrowitz, 
2002 Type D 

Pasupathi & Löckenhoff, 
2002 Type D 

Greenberg, Schimel & 
Martens, 2002 Type D 

Cuddy & Fiske, 2002 Type D 

Andersson, 2008 Type D 

Johnson & Bytheway, 1993 Type E 

Butler, 1980 Type F 

Heikkinen & Krekula, 2008 Type F 
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Bytheway, 1995/1997 Type G 

McGowan, 1996 Type G 

Levy & Banaji, 2002 Type H 

Kite & Wagner, 2002 Type I 

Hagestad & Uhlenberg, 
2005 Type J 

Palmore, 1999 Type K 

Wilkinson & Ferraro, 2002 Type K 

Solem, 2007 Type K 

This article Type L 
 

 
Figure 1 – Twenty variants of ageism as combinations of four dimensions. 
 Micro-level Meso-level Macro-level 
Components Cognitive 

(stereotypes) 
Affective 
(prejudice) 

Behavioural 
(discrimina- 
tion) 

Discrimination 
in the social 
networks 

Institutional 
and cultural 
discrimina- 
tion  

Explicit 
/Negative 1 2 3 4 5 
Explicit / 
Positive 6 7 8 9 10 
Implicit / 
Negative 11 12 13 14 15 
Implicit / 
Positive 16 17 18 19 20 
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