
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Sociologi C 61-90hp 
Höstterminen 2007   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Selvije Ibra & Muna Mohamed 

Examinator: Magnus Ring 



 2 

Abstrakt 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur 40-talisterna hanterar åldrandet. Våra 

frågeställningar lyder så här: att undersöka om den äldre generationen känner sig 

stigmatiserad från samhället. Är det ”inne” att vara ung? Vad är ungdom? Vem har skapat den 

här normen, och hur påverkar det de som ”inte är unga”?  

Det andra frågeställningen är att även undersöka om våra informanter utför olika åtgärder för 

att motverka den naturliga processen av fysiskt åldrande och om så är fallet, hur kommer 

dessa till uttryck? Använder de skönhetsprodukter? Klär de sig på ett visst sätt och i så fall, 

varför gör de det?  

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där 8 informanter blev intervjuade. 

För att kunna analysera vårt resultat har vi använt oss av teorier av Bauman, Skeggs, Goffman 

och Giddens.  

Det som framläggs i uppsatsen är att informanterna lever efter ungdomsidealet och att de 

använder olika åtgärder för att kunna passa in i normen. Informanterna blev påverkade av 

olika faktorer och media var en av de största. 
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Inledning 
 

Intresset för ämnet väcktes i samband med att vi observerade våra föräldrars beteende och hur 

de fortfarande försöker bibehålla sin ungdomlighet genom att utföra olika åtgärder för att 

hålla sig ”unga” och fräscha.  

Detta var grunden till att vi ville undersöka hur 40-talisternas liv såg ut under deras 

ungdomstid och om/hur det har påverkat de nu när de är äldre. Hur ser de på sitt liv och hur de 

ser på sin framtid.  

 

Vi har valt att belysa om den äldre generationen dvs. 40-talisterna hanterar åldrandet. Samt 

undersöka om de känner sig stigmatiserade från samhället om de inte följer och lever efter de 

rådande normerna. Hur manifesterar det sig i våra informanter? Vi vill även belysa om våra 

informanter utför några åtgärder för att motverka det fysiska åldrandet.  

 

I dagens samhälle märker man hur man bombarderas av vad och vem som är inne, individen 

måste hela tiden hänga med om de inte vill hamna utanför.  

Lars Grip (2000) skriver i sin bok hur vi lever i en tid där ungdom har det högsta värdet, hur 

vi ungdom har kommit till att associeras till skönhet, styrka, nytänkande och framtid. Grip 

förklarar att motsatsen till detta anses av samhället vara våra äldre, då de inte kan kopplas 

ihop med de ungdomliga attributen. 

”Människobilden i reklamvärlden präglas av en panisk skräck för att bli äldre”(Grip, 

2000:37). 
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Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att belysa hur den äldre generationen, dvs. 40-talisterna, hanterar 

åldrandet. Vi har valt att undersöka detta med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

 

 

Frågeställningar 
Vi vill undersöka om den äldre generationen känner sig stigmatiserad från samhället, dvs. om 

de känner de sig utanför samhället. Är det ”inne” att vara ung? Vad är ungdom? Vem har 

skapat den här normen, och hur påverkar det de som ”inte är unga”?  

 

Vi vill även undersöka om våra informanter utför olika åtgärder för att motverka den naturliga 

processen av fysiskt åldrande och om så är fallet, hur kommer dessa till uttryck? Använder de 

skönhetsprodukter? Klär de sig på ett visst sätt och i så fall, varför gör de det?  

 

Avgränsning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur 40-talisterna hanterar åldrandet, det här innebär att vårt 

urval är bara 40-talister. Det är män och kvinnor som är födda under 40-talet, men det betyder 

inte att vår undersökning kommer bli enkelriktad. När vi analyserar det samlade materialet 

kommer ska vi se om det finns någon skillnad mellan männen och kvinnorna eller om de har 

något gemensamt, vi vill försöka se ett mönster om det nu finns ett mönster. Men vi får 

poängtera att det här inte vårt huvud mål, vi kommer ta med om/eller om vårt resultat visar 

något mönster. Vi kommer även kolla på om det har nånting med deras yrke att göra, även 

denna frågan kommer vi kolla på om vi hittar nånting som talar för det.  
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Bakgrund 
  

”Vad är det då som är så speciellt med fyrtiotalisterna att de fått egna smeknamn och nu egna 

böcker? En hel del. De tillhör det årtionde, både före och efter, då det har fötts flest barn i 

Sverige: 1 215 000.  

De växte upp när den svenska välfärden var på topp. De var de första att tillhöra en 

ungdomskultur och inte genast bli en kopia av sina föräldrar. De var unga när studielånet 

kom, vilket gav större möjlighet för alla att studera. De var politiskt orienterade och visste att 

revoltera, de tillhör ju inte bara 40-talet utan också 68-generationen”. (Dagens nyheter 2005) 

 

Under 40-talet hade barnen som var födda under den perioden ”den fria uppfostran”, det här 

fenomenet slog igenom i olika delar av västvärlden.  

Många blev influerade av den ”fria uppfostran”, även musik och film blev väldigt populära 

jippon som kom ifrån USA. (Rasmusson 1985) 

Det sägs även att tonåringen föddes i USA och det finns fortfarande spår av detta i dagens 

samhälle, det här kom till under 50-talet. Det som man kan se även idag från 50-talet  är bland 

annat läsken coca-cola, rockmusik och jeans. 

Innan 40-talisterna kom till fanns inte tonåren, du var först barn och sen var du vuxen, det 

fanns inget dess emellan. Det var under 50-talet som barnen slutligen kunde bara vara barn, de 

kunde uppleva deras barndom. Det här gjordes möjligt genom att barnens skoltid var mycket 

längre och naturligtvis startade det här i USA där 40-talisterna kom upp i tonåren efter 50-

talet.  

40-talisterna blev tonåringar under 50-talet, de hade sin egen kultur med egna seder och lagar. 

Det här såkallade tonårskulturen hade olika sevärdheter som hamburgerrestauranger, 

rockmusiker, jeans var väldigt även ungdomsgårdar för att nämna några.  

Under 50-talet ökade även tonåringarnas köpkraft från väldigt litet till väldigt mycket. 

Tonåringar fick en del av pengarna och man kan säga att de var en konsumentgrupp i sin egen 

klass. Anledningen till att 50-talets ungdomar fick så mycket uppmärksamhet för att de var 

större än de generationerna som var förre. 

 

Men när 40-talisterna kom upp till tonåren fick de ingen bra respons i USA, det togs inte emot 

med öppna armar. Det här var en av anledningarna som tonåringarna var tvungna att skapa ett 

eget land för att ingen ville ha de i det land som de vuxna bodde i. De som var vuxna tyckte 
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inte att de var barn längre, de var tonåringar och det hade en negativ klang för de vuxna. Som 

barn var de älskade och de var beundrade, alla ville ha barn, deras framtid såg bra ut och de 

skulle göra världen en bättre plats. Men som tonåringar var de inget annat än problem, de var 

för många och det fanns inget plats för de i skolorna och även i hemmen. Under 50-talet kom 

problemtonåringen till, det fanns ingen respekt för tonåren som det var när de var barn. Innan 

så visste de vuxna att när barnen blev vuxna skulle de hjälpa till i hemmet och eventuellt 

jobba. Men 50-talets tonåringar gick längre i skolan och samhället hade ingen nytta av de för 

att de tog plats, de kostade mycket pengar mycket mer än när de var barn. 

Under 50-talet ökade även tonåringarnas köpkraft från väldigt litet till väldigt mycket. 

Tonåringar fick en del av pengarna och man kan säga att de var en konsumentgrupp i sin egen 

klass. Anledningen till att 50-talets ungdomar fick så mycket uppmärksamhet för att de var 

större än de generationerna som var förre. 

 

En annan viktig aspekt av tonårskulturen var utseendet. Tonårstjejer blev bombarderade av 

regler av hur de ska vara, hur de ska se ut. Det kunde gälla allt från vikt och hur de skulle klä 

sig. Men de här varade inte längre bland tjejerna. Tonårstjejerna började revoltera mot de här 

reglerna som skapades av de vuxna. De började klä sig på ett sätt som de äldre tyckte var för 

vulgärt och smaklöst. Kvinnoidealet var kvinnor som Birgitte Bardot och Marilyn Monroe, de 

här unga damerna kom med ett ungdomligare mode under 50-talet. Det var inte som modet i 

40-talet som var mer strikt. I Europa var den amerikanska tonårsflickan ett ideal. 

Men det var inte förrän under 60-talet som tonåren fick bestämma sin egen stil. Det blev 

början på snäva jeans och korta kjolar, även bh:n slängdes bort. Alla tonåringarna såg 

likadana ut och man såg inte vilken klass de var födda i, alla var jämlika och de klädde sig 

likadana. Européerna började ta efter de amerikanska tonåringarna, de började också bära 

jeans och anamma det manliga men ändå behålla sin kvinnlighet. 

40-talisterna skapade sin egen identitet genom kläder, frisyren och även deras gångstil var 

unik och originell. Det var den här identiteten som de visade för resten av världen. Det var 

nästan en nödvändighet att de skulle hitta sin egen identitet som i grupp i samhället. Många 

gånger gjorde ungdomarna uppror mot sina föräldrar för att stå för det de trodde. Ungdomarna 

visade att de kunde vara självständiga. (Rasmusson 1985) 

”De unga var friska och starka och längre och kraftigare än någon tidigare generation” 

(Rasmusson 1985: 65)  

 

 



 8 

Dagens 40-talister 
De är fortfarande friska, starka och de har en ljus framtid. De har pengar och de har råd att 

köpa det saker de vill, att vara materialistisk anses vara makt. Men de ska inte bara spendera 

sina pengar på saker, de ska även spendera de på resor och uppleva nya äventyr. I boken 

Rekordgeneration tar författaren upp om hur viktigt vänner och intressen blir för 40-talisterna, 

de blir nästan tonåringar igen som vill uppleva mycket och förhoppningsvis träffa nya 

människor.( Lindgren mfl 2005). 
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Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning gjord av Ludvig Rasmusson (2005), i frågan hur den äldre generationen 

upplevs av samhället visar på att trots att vi har ett hållbart pensionssystem i landet och att 

ekonomin är något bättre här än i många andra länder, har vi dock ett tydligare 

åldersdiskriminering än vad som märks i andra länder. Rasmusson hänvisar till negativiteten 

som uppvisas mot äldre inom svensk politik, teve och press. “Attityden är: håll er till godo 

med era pensioner och stör oss inte” (Rasmusson, 2005:11). 

 

Men han förklarar också att fyrtiotalisterna är en grupp som har uppnått mycket i sina liv och 

är beredda att kämpa för sina rättigheter. De betraktas av samhället som mer vitala och 

kraftfulla. Rasmusson skriver om hur fyrtiotalisterna älskar bland annat att titta på gamla 

foton av sina föräldrar i samma ålder. Detta är något som fyrtiotalisterna finner glädje i ju och 

med att föräldrarna såg ut som gubbar och gummor fast de inte ens fyllt sextio, och detta är 

inget som man kan beskylla fyrtiotalisterna för. De är lika ungdomliga som de alltid varit och 

stolta över det.  

Att deras föräldrar såg äldre ut beror på att de var och kände sig äldre. Då de växte upp under 

hårdare tider, bodde sämre, arbetade mer och slets ut tidigare.  

 

Det var fyrtiotalisterna som var den första generationen som satte normen för jämställdhet och 

fyrtiotalisterna blev de första kvinnliga generationen med att utbilda sig lika mycket som män, 

och som sedan arbetade nästan lika mycket. En typisk fyrtiotalist har haft jobb utanför 

hemmet, medan hennes typiska mamma var hemmafru. Denna förändring är nog den 

viktigaste som har hänt de svenska kvinnorna inom vår tid, förklarar Rasmusson (2005). Men 

samtidigt drar han inte sig undan för att nämna hur fel det har slagit på andra områden. Då de 

klär sig ungdomligt, äter östrogen och har jobb, samtidigt som de sköter hem och barn. Livet 

har gått hårt åt dem och detta är något som speciellt märks i sjukskrivningar.  

 

I Sverige har politiker och samhällsplanerare skjutit problemen framför sig. Men det vore fel 

att lägga skulden på dem menar Rasmusson (2005:15), då de enbart försöker anpassa sig efter 

de värderingar som hör till ungdomskulturen, som dessutom dominerar det svenska samhället 

idag.  



 10 

 

Lars Grip (2000) skriver i sin bok hur vi lever i en tid där ungdom har det högsta värdet, hur 

vi ungdom har kommit till att associeras till skönhet, styrka, nytänkande och framtid. Grip 

förklarar att motsatsen till detta anses av samhället vara våra äldre, då de inte kan kopplas 

ihop med de ungdomliga attributen. De individer som passerat 40 år strecket får anstränga sig 

ordentligt för att kroppens ofrånkomliga åldrande inte ska märkas. Att man tillåter sig själv 

och sitt utseende förfalla kan sända ut fel signaler och försvåra vardagen, särskilt på 

arbetsmarknaden, då man inte anses tillhöra framtiden längre. 

 

Grip kommer också in på att den negativa attityden till den äldre generationen kan bero på 

den snabbväxande teknologin. Att detta enbart har kommit till att bli till en fördel för den 

yngre generationen. Äldre har svårare att hänga med, medan yngre ser det som en 

självklarhet. IT-världen accelererar, kommunikationer, datorteknologi och nya infrastrukturer 

galopperar fram. Detta kan påverka gapet mellan generationerna och medför att de nya 

branscherna, den nya ekonomin, råder de yngres herravälde (Grip, 2 000:10). 

 

Grip (2000) menar att vi kan se det här gapet även inom media, där unga är den största 

representativa gruppen. Samhället döljer ålderdomen som om det vore en skamfläck säger 

Grip (2 000:36). I reklamens värld används äldre enbart som en kontrast till 

ungdom...”människobilden i reklamvärlden präglas av en panisk skräck för att bli äldre” 

(Grip,2000:37). 

 

Äldre människor får dubbla budskapen från samhället, vilket påverkar integrationen och leder 

till att de inte känner som en del av samhället.  

Samtidigt som det är fult och fel att vara gammal, är det pinsamt att spela yngre. Man ska 

alltså inte imitera de unga. Man ska inte heller vara i vägen för dem (Grip (2000:93). 
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Teorier 
 

 
Vi har valt att utgå från teorier som vi anser kan vara lämpliga för att förklara beteenden 

individen kan utveckla i relation till hur han vill uppfattas, och även inte uppfattas av sin 

omgivning. Men även om maktlösenheten man kan känna i jämförelse med det stora 

samhället och dess normer.  

 

Konsumtionssamhället 
 

Bauman 1999 skriver hur individen i ett produktionssamhälle skapade sig en identitet genom 

det han producerade, men samma värderingar gäller inte i ett konsumtionssamhälle förklarar 

han. Vikten ligger inte i själva värderingen längre, att producera, utan i konsumtionen och hur 

mycket man omsätter har kommit till att bli det vi värdesätter som högst.  

I ett produktionssamhälle skapade alltså arbetaren sig en identitet genom det man 

producerade, men i konsumtionssamhället präglas identiteten av vad man konsumerar.  

 Tanken om att det var moraliskt dumt att vara nöjd med det man redan hade fanns i vardagen 

och inte skall man vara en av de ”misslyckade” genom att inte kämpa för att skaffa sig mera. 

Att vara nöjd med mindre istället för mer var inte ett alternativ.  

För att konsumera innebär det att använda oss av olika produkter – äta dem, bära dem, att den 

på något eller många sätt tillfredställer våra behov. 

 

Konsumtionssamhället öppnar våra dörrar för att självförverkliga oss på många olika sätt. 

Man kan skapa illusioner om vem man är genom att köpa och äga vissa produkter, ju mer och 

bättre varor individen förbrukar desto lyckad kan denne ses av sin omgivning. Bauman menar 

att människor i dagen samhälle därför värderar arbete efter den status yrket ger, i form av 

konsumtionsmöjligheter. Dessutom är det förkastligt att inte ha en drift för att kämpa för ”det 

bästa valet” (de val som ger status och pengar). Att vara konsument innebär att inga behov 

blir helt tillfredställda och att inga begär är slutgiltiga. (Bauman 1999) 

 

Det förändrar genom att många människor, istället för att arbeta med det de tycker om och 

känner att de utvecklas genom, sysslar med arbeten som hämmar deras utveckling men 

gynnar deras ställning i samhället.  
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 Bauman menar att dagens samhälle är individualiserad där det finns många val vi människor 

måste göra och oftast vet vi inte vilka konsekvenserna blir av vårt agerande med tanke på den 

snabba utvecklingen vi blickar mot. 

Numera talar man om konsumtion som en livsstil, där konsumtionen blir en del av vår 

identitet och självförståelse, vilka vi är eller vill vara väljer vi genom att konsumera inom 

skola (rykte skolan har och ort), sjukvård, kläder etc. ( Bauman 1999) 

 

Modernitet och självidentitet 
 

Giddens (1999) skriver om hur ”modernitetens reflexivitet sträcker sig ända in i självets 

kärna. Eller annorlunda uttryckt: i en posttraditionell ordning blir självet ett reflexivt projekt. 

Viktiga övergångar i en individs liv har alltid krävt psykisk omorganisering, något som ofta 

ritualiserades i traditionella kulturer i form av rites de passage. Under modernitetens villkor 

däremot måste det förändrade självet utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv 

process, där det handlar om att koppla samman personlig och social förändring”(Giddens, 

1999: 45). 

 

Självet är något som vi gör till en reflexiv projekt, där vi bland annat använder tillit som en 

grund för personlighetens utveckling. Det reflexiva projektet är vi själva ansvariga för, vi är 

inte de vi är, utan det vi gör oss till. Men vad vi kommer att bli beror på de rekonstruerade 

ansträngningar vi är villiga att göra. Tillit gör det lättare för oss att välja bland de många 

valmöjligheter som vi har framför oss. De egenskaper som vi har i vår individuella 

självidentitet blir man medveten om efter, genom inre dialoger med sig själv, blivit medveten 

om sin subjektivitet.  

 Giddens lägger stor vikt till tilliten vi människor skall utveckla och att detta är något som 

helst skall ske tidigt i våra liv. Att barn knyter an tidigt och känner att de kan lita på sina 

medmänniskor (mamma, pappa, syskon, läkare, lärare etc.), menar Giddens är av oerhörd stor 

vikt för att undvika traumatiska följder misstro kan föra med sig under ett barns uppväxt.  

 När vi blir medvetna om sitt jag, är man inte bara en reflexiv aktör, utan har även kunskaper 

om vad en person är både i förhållande till sig själv, men också till andra. Vår självidentitet är 

en process och därmed tar aldrig slut. Vi bygger och vi bygger om hela tiden, vi får ständigt 

nya impulser från samhället: massor av valmöjligheter. Det är vårt livs projekt, in i döden. 
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 Vår livsstil är en viktig aspekt, som innefattar praktiker individen följer, det är praktiker som 

blir till en vardaglig rutin för oss. Rutinerna införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt 

och umgängesmiljöer. Men även dessa rutiner är reflexivt öppna för förändringar, ju och med 

självidentitetens flexibla natur. De val vi gör dagligen är därför inte bara beslut om hur man 

ska agera, utan lika mycket om vem man vill vara. ( Giddens 1999) 

 

 

 

 

Respektabilitet 
 

Skeggs 2006 skriver om hur respektabilitet var en av de viktigaste mekanismerna som 

förklarade klasstillhörighet och hur respektabilitet användes som ett verktyg för att kunna 

kategorisera människor i grupper om vi och dem.  

Skeggs beskriver respektabilitet som en summa av alla delar som kön, klass, ras och 

sexualitet.  

 

Skeggs skriver om hur hon studerade 83 kvinnor från arbetarklassen under en tolv års tid, från 

det att tjejerna var i 16 års ålder till deras vuxna liv som kvinnor och av kvinnornas egna 

berättelser får man en inblick av hur deras liv ser ut och hur de kämpar på olika sätt för att 

uppfattas som respektabla.  

Kvinnornas beteende var något som ständigt övervakades, hur de var som mödrar, döttrar, 

systrar och även hur de behärskade sin sexualitet och skötte om sina män. Det var dessa 

faktorer och hur hon skötte sig här som utgjorde grunden för hur hon skulle bli bemött av sin 

omgivning, men även så småningom hur de själva kom till att uppfatta sig själva.  

Man pratar om teknik man använde sig av för att utveckla ett idealsjälv genom att träna sig att 

formulera sig verbalt, synliggöra detta, ta till sig eventuell kritik och förbättra ”bristerna” 

andra ser som ett sätt för att passa in som en medelklasskvinna. (Skeggs 2000) 

De investerade även i sina kroppar och kläder fritidssysslor mm. och försökte på alla sätt visa 

att de skiljer sig från klassifikationen arbetarklass (Skeggs 2000:54). Detta genom ständig 

förbättring vad gällde kroppar, kläder, utseende mm. En stor del av respektabiliteten låg i att 

inte släppa kontrollen och ansvaret över den egna kroppen (Skeggs 2000:133). De såg 

kroppen som en klassmarkör, där alla delar möttes och förkroppsligades och utövades. 
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”Kroppen är det enda man har som verkligen är ens eget” säger en av kvinnorna 

(Skeggs,2000:135).  

 

Kvinnorna i Skeggs studie hittar vägen mot respektabilitet, nämligen genom något de redan 

var bra på – Omvårdnad. Att ta hand om människor var något kvinnorna redan omsatt i 

praktiken tidigare i livet, genom att ta hand om syskon eller sitta barnvakt åt grannar. 

Då dessa kvinnor var redan från födelsen positionsbestämda blev vårdutbildningen vägen som 

kvinnorna skaffade sig ett eget värde och kände för första gången att de åstadkom betydenhet 

i samhället och kunde därmed erkännas som respektabla..  

Kvinnorna konstruerar ett jag genom att oavsett om de fick betalt eller om de jobbade ideellt 

så skulle de fortsätta praktisera inom vården. Kvinnorna betonar hela tiden hur ansvarsfulla 

och omsorgsfulla de var och började se ett sådant beteende som ett drag hos sig själva, i sin 

egen personlighet. (Skeggs, 2000: 90-105) 

Kvinnor berättar också hur de ständigt kände sig övervakade. De skulle inte endast utöva 

omsorg och visa att de verkligen var omvårdande, utan även göra detta genom att använda sig 

av rätta metoder. Då det omvårdande jaget skulle förekomma såväl i privatlivet som i 

arbetslivet innebar detta att kvinnorna ständigt var tvungna att arbeta och vara duktiga på alla 

plan för att bevara respektabiliteten de en gång vunnit. 

Skeggs menar att respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecknen på klasstillhörighet, det 

präglar vårt sätt att tala, vilka vi talar med och hur vi klassificerar andra.  

Respektabilitet användes som ett verktyg för att kunna kategorisera människor i grupper om vi 

och de och detta var något som kvinnorna i Skeggs studie var rädda för, att erkänna att man 

tillhörde arbetarklassen och gjorde allt som stod i deras makt att komma ifrån denna stämpel, 

då arbetarklassen sågs som allt som var smutsigt, farligt och värdelöst. 

Disidentifikation (avståndstagande) kallar Skeggs det, då man inte vill igenkännas som något 

man var eller är fortfarande, och genom hårt strävan för att dölja detta kan man på olika sätt få 

det till att se ut som att man inte är den man är och tillhör en annan klass än vad man 

egentligen gör. Det sist nämnda kallar Skeggs för dissimulering (förnekelse), där man ingår i 

en viss klass, men kan genom uppförande och arbete få det att se ut som att de tillhör en 

annan klass, som till exempel genom att göra sig själv respektabel i andras ögon. (Skeggs 

2006). 
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Stigma 
Goffman 2001 skriver i sin bok Stigma om hur vi människor tenderar till nedvärderande 

utpekning, en psykologisk brännmärkning, mot individer som vi anser avviker från den egna 

samhällsnormen. Goffman definierar stigma som ett djupt misskrediterande attribut hos en 

individ, och där stigman oftast bestäms av en större grupp som delar samma ideologi om vad 

som är avvikande hos individen. Goffman nämner två sorters stigma, en synlig sådan, som 

t.ex. fysiska handikapp eller hudfärg och den osynliga som däremot går att dölja och 

individen behöver inte konfronteras med det i vardaglig interaktion. Detta kan man lyckas 

med, menar Goffman, genom hårt ansträngning att passa in i samhällsprofilen och följa 

normer som finns där. Genom stigmat möjliggörs symboliska gränser i samhället som talar 

om vad/vilka som hör till och vad/vilka som faller utanför. ( Goffman 2001) 
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Metod 
Under det här kapitlet kommer vi bland annat ta upp val av metod, vår egen förförståelse för 

ämnet och även urval av informanter. Kapitlet tar även upp hur intervjuerna genomfördes och 

lite kort om etiska aspekter. 

 

Val av metod 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden för att få en bättre och närmare förståelse för 

våra informanters tankar och känslor om den sociologiska problematiken som belyses i vår 

uppsats. Uppsatsens syfte är att ta reda på om huruvida 40-talisterna hanterar åldrandet och 

hur det här manifesterar sig. 
Att använda sig av kvalitativ forskning innebär att det är mer djupgående intervju där man 

kommer nära den som man intervjuar. Man tar reda på hur en individ upplever en situation, 

när man använder sig av intervjuer går det inte att dra slutsatser om vad som gäller generellt, 

man kan bara yttra sig om just de människor man studerar eller intervjuar. Individerna är få. 

Forskaren är subjektiv, oftast har man långvarig kontakt med respondenten och frågorna är 

flexibla, man kan ställa följdfrågor för att komma in på djupet det fenomen som man 

undersöker. (Trost 1997) 

Under intervjuprocessen använde vi av oss det Kvale kallar en halvstrukturerad intervju, det 

innebär att du som intervjuare har förutbestämda frågor och ett förutbestämt ämne, men 

intervjuprocessen ska inte vara strikt som det är kanske när man svarar på ett frågeformulär.( 

Kvale 1997) 

Under en intervju får man en helhetsbild av respondenten genom att man får höra upplevelser 

och känslor, man kan tolka mycket bara av att höra tonen på deras röst, eller läsa av 

kroppsspråket, helt enkelt hur man reagerar mot en fråga. Det som kan vara emot dig i en 

situation som det här är att respondenten kanske inte alltid är ärlig eller så kan den som 

intervjuar tolka det som respondenten säger eller gör är fel. Det kan också vara att man tolkar 

det så att det stöder din teori. Samtidigt beror det på vad man undersöker, vad ämnet handlar 

om och hur man ställer frågorna. Det gäller att man skapar en bra relation med dig som 

intervjuare och den du intervjuar, att den du intervjuar känner att han/hon kan lita på dig och 

att du är seriös. Det gäller att man skapar en miljö som gör att du som intervjuar får fram det 

du undersöker och att det inte blir något missförstånd mellan er. ( Trost 1997) 

 Forskaren ska alltid vara medveten om det som sägs och det som inte sägs, det gäller att 

forskaren läser mellan raderna som Asplund poängterar i sin bok Om undran inför samhället. 
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Asplund kallar det aspektseende och det innebär att man ska se saker ur olika perspektiv, ur 

olika aspekter. (Asplund 2000) 

 

Även Steinar Kvale 1997 tar upp om hur viktig relationen mellan intervjuaren och 

informanten är. Det är väsentligt att intervjuaren och informanten har ett mänskligt samspel, 

det är ett samtal mellan två parter. Intervjuaren får ett exklusivt inträde till informantens 

livsvärld och det är intervjuarens uppgift att skapa en relation som består av empati, närhet 

och öppenhet. Kvale menar också att ju nära forskaren är till intervjupersonen desto bättre och 

öppenhjärtig relation bygger du upp och det gör att informanten har lättare att vara öppen och 

ärlig om sin livsvärld. ( Kvale 1997) 

 

Enligt Kvale ska du som forskare följa en 7 stegs modell när undersökningen utförs även efter 

intervjuerna och den här modellen följde vi under intervjuprocessen. 

 

Intervjuundersökningen ska göras utifrån 7 steg modell enligt Kvale: 

  

Tematisering – under det här stadiet ska forskaren förklara undersökningens syfte och även 

beskriva ämnet för undersökningen innan intervjuandet börjar. 

 

Planering – vad är det för kunskap som eftersträvas av forskaren, det är därför väsentligt 

att du planerar för alla undersökningens stadier. 

 

Intervju - Genomför intervjuerna enligt en intervjuguide, och du som forskare ska ha en 

öppet och reflekterande inställning till det man undersöker 

 

Utskrift – Forskaren tar sitt material för att analysera den, man tar och överför talspråket 

till skriftspråk. 

 

Analys – Forskaren tar analysen och avgör vad som är relevant för undersökningens syfte, 

även komma underfund med vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. 

 

Verifiering – reliabiliteten och resultatens giltighet, om du har beräknat vad 

undersökningen har avsett att undersöka. 
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Rapportering – Vid detta stadium ska resultatet av undersökningen användas till i form av 

vetenskapliga kriterier, ta även hänsyn till de etiska kraven av dit studie och 

avslutningsvis att det slutgiltiga resultatet av din undersökning är läsbar.( Kvale 1997) 

 

Även under analysen använde vi av oss en 6 stegs modell: 

Analysens första steg ska informanterna beskriva sin livsvärld och vad den personen upplever 

och känner gentemot det vi undersöker. Under andra steget börjar intervjupersonen upptäcka 

nya förhållanden och ser nya innebörder i vad den upplever och det leder till att den som blir 

intervjuade ser nya samband i sin livsvärld. Det öppnas nya dörrar i informantens värld, allt 

på grund av deras spontana beskrivningar av en viss kunskap eller en situation. I det tredje 

steget är det forskarens uppgift att hitta mening i det som har kommit fram under intervjun 

och här får även den som blev intervjuade att antingen rätta intervjuaren eller bekräfta att 

tolkningen är korrekt. Det fjärde steget är det upp till forskaren om den ska tolka den 

utskrivna intervjun själv eller med andra. Intervjun struktureras upp så att forskaren kan hitta 

ett sammanhang, ett mönster som förhoppningsvis svarar på din studie. Forskaren tar även 

under det här stadiet fram allt så att det blir tillgängligt för analys. I det femte steget ska 

analysarbetet utreda och förklara den intervjuades åsikter och det här kan ibland starta igång 

forskarens hjärna med nya idéer och perspektiv på det du undersöker. Det sista men inte det 

minsta är att se om dit resultat är generaliserbara när det gäller validitet och reliabilitet. 

Validitet är om forskaren har mät det som undersökningen har avsett att undersöka och 

reliabilitet är hur resultaten är uppbyggd, själva strukturen. Men enligt Kvale är det egentligen 

det viktigaste hur trovärdig ditt resultat är än reliabiliteten. ( Kvale 1997) 

 

Förförståelse 
Innan forskaren tar sig an ett forskningsprojekt är det viktigt att man gör en förundersökning 

av det fenomen som ska undersökas. Vi som har gjort uppsatsen är födda under 80-talet så vi 

hade ingen aning om vilka 40-talisterna var och hur de hade det. Vi visste lite genom våra 

föräldrar men det räckte inte och det här var början till en djup research om de omtalade 40-

talisterna. Förutom att prata med våra föräldrar lånade vi även många böcker som skrev om 

vår fokus grupp och även diverse tidningsartiklar. Vi ville inte vara oförbereda när vi skulle 

intervjua våra informanter för att vårt mål var att svara på vårt syfte som var om 40-talisterna 

lever efter ungdomsidealet idag. För att kunna ta reda på det så är viktigt att veta hur 40-

talisterna hade det under deras ungdom, hur såg deras vardag ut, vem var deras idoler, vem 
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såg de upp till osv. Man kan ju undra om deras livsstil under deras ungdom har präglat deras 

vuxenliv och att de än idag lever efter den livsstilen de hade när de var ungdomar eller har de 

accepterar deras åldrande och fokusera på sina egna personliga utveckling. 

 

Urval 
Uppsatsens syfte är hur 40-talisterna hanterar åldrandet i dagens samhälle, det var därför en 

självklarhet att intervjua personer som är födda under 40-talet 

Vi har intervjuat män och kvinnor som är födda under 40- talet , som har olika yrken, 

hemförhållande och social position.  

Nästan alla våra informanter arbetar inom yrken som kräver social kompetens och är 

offentliga för allmänheten, vilket innebär att de dagligen syns och måste visa upp en 

presentabel bild av sig själva. Bland våra informanter fanns det bara en person som hade 

arbetskläder i sitt yrke. Vi kände att det inte hade något betydelse om man har arbetskläder på 

jobbet eller inte, man kan ändå påverkas av det som händer vårt samhälle. Det visar i alla fall 

vår undersökning. 

Vi kom i kontakt med våra informanter genom bekanta och även vi i uppsatsgruppen kände 

personer i vårt sociala nätverk som vi kunde tänka oss att intervjua för vår studie. Det blev 8 

intervjuer, 4 kvinnor och 4 män. 

 

Presentation av informanter 
Informant 1: Ann är biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen. Hon är socionom från 

början och har arbetat med allt möjligt inom sitt fält. Hon bor i en lägenhet med sin sambo 

och hon har en son och barnbarn. Hon är född 1941. 

 

Informant 2: Vår nästa informant är född 1943 och är uppfödd i Norrland, mer exakt i 

Sundsvall. Han är gymnasielärare och har varit lärare ett antal år och han trivs väldigt bra med 

det. Ronny har tre barn och han lever i ett förhållande. 

 

Informant 3: Ellen är ursprungligen från Estland, hon kom hit till Sverige när hon var bara 6 

månader och hon är född 1943. Ellen är svensklärare för barn med invandrarbakgrund. Inom 

snar framtid ska Ellen pensionera sig och hon ser framemot det. 
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Informant 4: Thomas är född i 1948 och jobbar i en liten verksamhet i Halmstad som lärare, 

han har jobbat där i 8 år. Thomas har bland annat jobbat som bartender där ha träffade många 

olika människor men efter ett tag kände han att han var för gammal för det så det gjorde att 

han vände sig till läraryrket. Thomas har även jobbat med vuxna invandrare och på ett 

gymnasium innan han började på sin nuvarande arbetsplats. 

 

Informant 5: Björn har två barn och äger sin egen klädesbutik med sin fru Eva. På fritiden 

spelar han golf. Björn är född 1947. 

 

Informant 6: Eva är gift med Björn och hon är född i 1944. Hon träffade Björn när hon var 

16 och de har varit ihop sen dess. Hon är en aktiv person, när inte hon jobbar håller hon bland 

annat på med fitness. 

 

Informant 7: Susanne är undersköterska som är född 1949 och hon har tre barn. Susanne har 

alltid velat jobba med människor och hon är glad att hon har hittat ett jobb som hon trivs med 

och kollegor som hon har roligt med. Susanne känner att hon kan göra mycket nytta med sitt 

jobb när det gäller sina vårdtagare och även att hon personligen utvecklas med hjälp av 

hennes jobb. 

 

Informant 8: Mats är född 1949 och han är gift och har tre barn. Just nu jobbar Mats som 

personlig coach för idrottare. När han inte jobbar brukar han spela fotboll som är ett av hans 

största intressen. 

 

Genomförande 
Vi i gruppen tog kontakt med vissa av våra intervjupersoner genom telefon och de andra tog 

vi kontakt med personligen.  

Intervjuerna spelades in med en mp3 spelare och vi gjorde intervjuerna ansikte mot ansikte, 

med andra ord gjorde vi intervjuerna personligen. Vi var både närvarande på alla intervjuerna 

och förutom att spela in intervjuerna så antecknade alltid en av oss ifall teknologin skulle 

svika oss. Vi hade förberett ett antal frågor som vi arbetade utifrån, för att bäst kunna besvara 

våra frågeställningar.  
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Intervju 1-8 
I den första intervjun åkte vi ner till Laholm och gjorde två intervjuer med Björn och Eva som 

är gifta. Vi intervjuade de var och en för sig för att vi inte ville riskera att kanske den ena 

pratade mer än den andre eller att de skulle påverka varandra.  De valde även att inte spelas in 

och det respekterade vi. Intervjuerna tog plats i deras vardagsrum och vi drack kaffe och 

gjorde intervjun samtidigt, det var helt naturligt och det var det de strävade efter. Intervjuerna 

tog två timmar sammanlagt och det var väldigt givande och alla parterna var verkligen nöjda.  

Nästa intervju var med Ann som vi ringde någon dag innan och det var lite svårt för henne att 

hitta en lämplig tid ju och med att hennes jobb är krävande och det tog mycket av hennes tid, 

men efter ett tag kunde vi komma överens om en tid som passade oss alla. Hon ville träffas på 

högskolan i Halmstad efter hon hade slutat jobba och det gick bra för oss. Vi hittade en liten 

hörna där vi inte kunde störas för att kunna utföra intervjun. I början av intervjun kände vi att 

det gick lite trögt för att komma igång, det kunde ju ha berott på att informanten var trött för 

att hon hade precis kommit från jobbet och att hon kanske också var lite nervös. Men efter ett 

tag började alla slappna av och intervjun flöt på, men vi kunde ändå inte undvika att märka att 

hon var trött och vi var väldigt medvetna om att det kan ha påverkat hennes svar. V kände 

ändå att slutresultaten från samtliga intervjuer var en succé. Du som intervjuare måste nästan 

räkna med att det inte alltid kan gå rätt och i den här intervjun kanske det stämmer. 

Efter den senaste intervjun hade vi lärt oss vår läxa, att det inte alltid kan gå rätt.  

 

Dagen efter skulle vi intervjua Ronny tidigt på morgonen, han ville ta intervjun innan hans 

första lektion för dagen skulle börja. Vi kom till hans kontor strax efter 10 på morgonen och 

Ronny satt vid hans bord och surfade på nätet. Ronny hade också sällskap av sina två kollegor 

som han delar kontor med. Vi hälsade på alla och pratade en stund men tyvärr fick vi hålla det 

kort för att vi var medvetna om att vi inte hade mycket tid med Ronny innan han skulle iväg 

till sin lektion. Vi lämnade Ronnys kontor och sa farväl till hans kollegor och vi begav oss till 

en enskild plats där vi kunde prata ostört. Ronny tog oss till en tom rum, en studierum som 

brukar användas av eleverna som går i skolan när de vill plugga ifred. Men nu var det tomt 

och det var en perfekt plats att utföra intervjun. Vi hann ställa alla våra frågor plus lite till och 

vi hade gott om tid för att gå in på vissa frågor ännu djupare. Det blev en intressant intervju 

där vi fick fräscha och tankeställande svar. 
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Vår nästa destination var till ett klassrum med komikern/läraren Thomas. När vi anlände till 

skolan hade hans lektion precis tagit, klockan var strax efter 15 vid den här tiden. Det var 

fortfarande enstaka elever kvar i klassrummet så vi väntade ut de innan vi kunde börja 

intervjua. Efter ett tag kunde vi börja intervjun och Thomas pratade på. Han var en av dem 

som gav oss mycket material för vår uppsats för att han hade mycket att säga och han var inte 

rädd för att uttrycka sina åsikter. Intervjun tog över en timme och innan man ens hann säga 

adjö var det bara att förbereda sig till nästa intervju som var med en annan lärare, Ellen.  

 

Även den här intervjun gjordes i klassrummet, det kändes nästan som man var tillbaks i 

mellanstadiet igen. Ellen hade precis avslutat sina lektioner och alla elever hade gått hem även 

hennes kollegor hade gått för dan. Det var bara hon kvar och hon stannade kvar för vår skull, 

det var väldigt uppskattad. Även om hon hade jobbat hela dan märktes det inte alls att hon var 

trött, det var en bra flyt på intervjun och hon svarade på alla frågor med en glimt i ögat. Efter 

intervjun önskade hon oss lycka till med uppsatsen och att vi skulle höra av oss till henne när 

den var klar för att hon ville läsa den. 

 

Med vår nästa informant var inget lätt verkade det som inledningsvis. Vi fick hans nummer 

från en nära vän som sa att han kan vara en intressant kandidat till vår studie och han var över 

60 år, självklart ville vi kontakta honom och höra om han vill ställa upp på en intervju. Vi 

ringde honom på en måndag, men inget svar på hela dan, vi fick bara hans telefonsvarare. Det 

enda som kunde göras var att lämna ett meddelande på telefonsvararen och det gjorde. Men 

när vi inte hörde nånting på två dagar bestämde vi oss att istället att åka ner till hans kontor 

för att se om vi hade bättre tur där. När vi kom dit frågade vi en som jobbade där om Mats var 

där för att vi hade ingen aning om hur han såg ut eller om han var ens inne. Tyvärr visste hon 

inte om han var inne men hon tog oss till en av hans närmaste kollegor och han sa att han inte 

har kommit in än, han var ute och gjorde några ärenden men att han strax skulle komma 

tillbaks. Det var bara sätta sig på en soffa och vänta. Efter en halvtimmes väntande kom han 

genom dörrarna och hans kollega pekade på oss och sa att han var väntad. Vi gick fram och 

presenterade oss och berättade var vi kommer ifrån och allt om uppsatsen. Han sa att han var 

ledsen att han inte hörde av sig efter att ha hört vår meddelande, men att det har varit mycket 

jobbmässigt och att han hade glömt att höra av sig. Självklart förstod vi honom, några 

studenter från högskolan är inte första prioritet precis, i alla fall efter vi hade pratat om det 

hela så ville han ställa upp på en intervju för att han var nyfiken på våra frågor och vi 

bestämde datum och tid. Vi gick till hans kontor tre dagar efter vårt första möte för att göra 
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intervjun och vi blev lite lättad då vi såg att han väntade på oss, för att det här var en väldigt 

upptagen man och vi var glada att han kunde klämma in oss på så kort varsel. Det här var en 

man som var van vid att intervjuas vilket innebar att han hade inga problem att spelas in och 

han hade väldigt bra sätt att formulera sina svar. Ibland kände vi att det var svårt för honom 

att hålla sig till ämnet, men det var vår uppgift att inte glömma vad vi ville ha svar på och inte 

låta våra informanter sväva utanför ämnet. Även om vi hade svårigheter i början att få tag på 

Mats så var det ändå värt det för att i slutet gick det som det skulle och vi fick ett bra resultat. 

 

Vår sista informant var Susanne, Susanne är undersköterska och vi känner henne genom att vi 

jobbade tillsammans på ett ålderdomshem. Vi gick personligen till avdelningen hon jobbar på 

för att fråga henne om hon vill ställa upp på en intervju och hjälpa oss med vår studie och hon 

sa ja. Hon sa att vi kunde komma igen efter hon hade slutat hennes skift på samma dag. Det 

var absolut inget problem för oss, vi var förbereda på det och vi hade med oss allt vi behövde. 

Klockan var 16 när vi återvände till avdelningen och Susanne eskorterade oss till 

personalrummet och där gjordes sista intervjun och vi var glada för att nu kunde vi 

koncentrera oss på skrivandet och att inte hela tiden hålla på och jaga informanter.  

När vi blev klara med intervjun och vi förstod att det här var sista intervjun kände vi att nu var 

vi halvvägs till slutmålet och slutmålet var självklart den klara uppsatsen. 

 

Etiska aspekter 

Innan intervjun fick alla informanter veta vårt syfte med uppsatsen och vad det ska användas 

till. Vi informerade de även om att de får gärna vara anonyma och att de får säga nej till att 

spelas in. Vi informerade de även att om de känner att de inte vill svara på vissa frågor kan vi 

gå vidare till nästa fråga eller så har de möjligheten att avbryta intervjun helt och hållet. 
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Resultat 
 

Det här kapitlet tar upp vårt empiriska material, det resultat som vi fick från våra intervjuer. 

Vi har tagit upp det som är relevant för vår studie och som kommer vara underlag för vår 

analys. 

 

Evas beskrivning av ungdomar löd följande ”de vill bli störst, vackrast och rikast”. Hon 

menar att ungdomar idag vill ut och resa, skaffa sig nya erfarenheter och att de är mer idérika 

än vad hennes generation var. Hon tillägger även att de inte vill ”sätta ner sina rötter tidigt”. 

Eva menar att hon märker stora skillnader mellan ungdomar idag och ungdomar på hennes tid 

när det gäller arbetsmoralen. På hennes tid var det viktigt att individen började jobba tidigt 

och att man tillförde familjen med ekonomisk trygghet ”nu har jag gjort rätt för mig”. Det 

kom i första hand och det var nånting som var betydelsefullt säger Eva. 

 

Hon såg även skillnader när det gäller respekt till sina medmänniskor ju och med att samhället 

förespråkar individualism förklarar hon. Hon avslutar hennes åsikt med kommentaren ”jag 

tycker synd om er”. Eva anser att det var mycket enklare när hon var ungdom, det var inte 

mycket press från omgivningen som det är idag, hon tillägger ”så lyckliga vi var… vi hade 

jävligt roligt”. Hon var speciellt lycklig när hon var med hennes vänner och spelade musik, 

det gemenskap de delade och hon ser tyvärr inte det längre ”ungdomar är bundna vid datorn 

eller vid sina mobiler, istället för att träffas personligen skickar de ett mail eller ett sms för att 

det är så mycket enklare”.  

Den sociala gemenskapen som man hade innan har gått förlorat menar Eva, det fanns inget 

annat att göra än att vara med sina nära och kära. Idag finns det hur mycket teknologi som 

helst som gör att individerna behöver inte träffas. 

 

Medias makt 
Björn är medveten om att tiderna förändras och att modet förändras och mycket av det är på 

grund av media. Björn fick frågan om media har någon påverkan på honom och han säger att 

”media påverkar oss hela tiden … det blir bara större”.  Han fortsätter att och säger att media 

styrs av ålder, musiken styrs av ålder, men att han inte störs av det.  

När vi ställde frågan om vem eller vad som skapar ungdomsnormen blev svaret ”det är bara 

nånting som blir”. 
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Vi frågade Ann om media har någon influens på henne och hon svarade ”tv står för mycket, 

media står för mycket”. Ho fortsätter med att säga” det är påfallande tycker jag när man sitter 

o pratar tv-program...att när man jobbar ihop med ungdomar så är det tv 3 och tv 5 som 

gäller. Vad är det för skit som visas där, en massa makeover om det nu är hemma eller med 

människorna, väldigt mycket koncentration på yta, utseende o så”.  

När Ann var tonåring blev väldigt påverkade av ungdomar och även media styrde lite, det var 

bland annat tidningar som skrev om idoler och smink. Det fanns inte tv då men de hade en 

populär tidning som alla läste, det kallades Bildjournalen. 

Men idag när hon har blivit äldre så känner hon att hon har hittat sig själv och personligen 

tycker inte att hon påverkas av media. Hon har kommit till en fas där hon inte bryr sig om vad 

folk tycker om henne.  

Vi ställde frågan om samhället styrs av ålder och det tyckte hon, iallafall när det gäller 

arbetsmarknaden ” arbetsgivaren tar hellre en yngre tjej, istället för mig som har många års 

erfarenhet”. 

 

 

Ronny har ganska klart för sig hur han vill ha sina kläder, han vill känna att han är ganska 

välklädd, men även han erkänner att det ibland kan vara tråkigt att shoppa ” jag orkar inte, jag 

har ingen lust”.  

Ronny har reagerat på hur det är svårt att hitta kläder och att hans stil inte kommer överens 

med dagens mode ”det går inte köpa skjortor i en affär för att det är bara inriktad mot unga 

killar”. Han har märkt att ungdomsmodet är nästan det som gäller i alla affärer ”det som 

skyltas utåt är för att locka ungdomar inte för att locka mig… man ser ju knappt någon 

skyltdocka som är äldre”. Han fortsätter ”jag tycker ungdomsidealet slår över alldeles för 

mycket…varför gör de det… för att det är ungdomarna som har pengarna…de  kan i alla fall 

göra av med mycket pengar än vad vi gör”. 

 

Han nämner även problematiken i arbetsmarknaden och hur han känner sig diskriminerad på 

grund av hans ålder ”om jag skulle söka jobb idag skulle jag vara arbetslös… idag så skulle 

jag vara förbrukad… jag tror inte någon skulle eftersöka mig i min ålder, de vill ha unga”. 

Samtidigt ser han inte logiken i det ” lite knepigt kan jag tycka faktiskt… det borde väl hellre 

ta mig med lång erfarenhet som  har inga barn som jag behöver vara hemma för, som är 
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sjuka eller en familj som tar mycket tid…utan jag ägnar all tid åt jobb…så är jag den perfekta 

att anställa…men jag vet inte, jag har kanske inga nya fräscha idéer”.  

 

Men Ronny klagar inte, han ser fortfarande sina möjligheter i livet ” mitt liv är bäst just 

nu…jag har fortfarande drömmar jag vill förverkliga, resor jag vill göra…jag mår bra, har 

bra ekonomi 

Jag kommer nog leva tills jag dör”.  
 

Mats som är personlig coach är medveten om att utseendet och hur du framställer dig själv 

framför andra är viktig speciellt i hans yrke ” jag måste hålla upp en bild som visar… att jag 

bryr mig om mitt utseende…för att folk ser upp till dig och det kan jag inte komma ifrån”. 

Mats var väldigt öppen om att han är väldigt modemedveten, under intervjun märker även 

detta när vi observerade hans kläder. Det var allt från Tommy Hilfiger till Replay jeans. 

 
Susanne som är undersköterska reagerar mycket över media, hon sa så här ”jag reagerar, jag 

reagerar mycket över media…jag menar de flesta programledare du ser på tv är unga…det 

kanske är bara på nyheterna som de är äldre”. Det var uppenbart under intervjun att Susanne 

kände starkt för den här frågan, hon kommenterade även radio och tv ” radio är 

ungdomsfixerad… i alla program som man ser på tv är det bara ungdomar…och så ska man 

vara snygg, vacker, välklädd och framgångsrik o stå ut mm…så tycker jag det ser ut idag…så 

där känner jag inte igen mig tyvärr”. Hon tillägger ”Jag skulle aldrig kunna se big brother 

med äldre människor… det skulle aldrig sälja (skratt) eller att bonde söker fru…att de var 

över 50 år…det tror jag inte. Så det gäller att vara ung, vacker, effektiv, produktiv och ut i 

karriärs livet som gäller… det tycker jag är samhällsidealet idag”. Hon vet om det faktum att 

individen måste hänga med tiden och att vissa saker inte går att förändra.  

 
På frågan vad ungdom är för honom blev svaret ”  det som e lite sjukt kan man säga 

-att vi e ungdomar  ända tills vi dör...man vet inte längre vem som är mor eller dotter, vem 

som e far, vem som e son. Alla känner av det...”jag känner mig som en ungdom” säger 80 

åringar...jag e ute o joggar och gör saker som ungdomar gör. Thomas tycker att ungdomar 

idag lever mer, de lever för dagen ” ungdomar e ute mer o reser och festar mera idag....man 

har roligare. Han tillägger ” dagens ungdomar har roligare… man dricker nästan 7dagar i 

veckan nu... festar dagligen....att man inte ens märker när man har roligt ...för det har kommit  

att bli en vardaglig grej”. När han var tonåring var det inte mycket att göra, han hade bara två 
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kanaler ,suckar och säger ” Ungdomen då var ...herregud så långtråkig....fanns inte mkt å 

göra...inget organiserat för ungdomar…hade enbart två tv-kanaler…Var hemma mera....”fy 

fan vad tråkigt det var” 

Han märker det även på sina barn som är i tonåren, det har mycket på gång att de inte ens 

hinner med allt. 

Vad kommer ungdomsnormen ifrån och Thomas svarade följande: ” London kom med 

ungdomskulturen…kläder och ungdomskravaller. Ungdomar blev helt plötsligt viktigast i 

världen”. Enligt Thomas är det för mycket fokus på ungdomar, det märker han bara att gå 

utanför dörren så är det bara ungdomar ute, han saknar de tiderna då det var blandat 

”uppskattar de kvällar då det är blanda… familjer, yngre, äldre… speciellt på sommaren”.  

 

Han tycker det är en självklarhet att samhället styrs av ålder, ungdom är inne och det är så 

världen fungerar. Thomas medger att media har en stor roll i det hela, hans kommentar är ” Vi 

kan inte undgå den tid och värld vi lever i. Vi har en massa som ger oss riktning. Det är som 

det är...det är helt okey för mig...vi har valt detta livet...mig passar det utmärkt 

hjulen måste fortsätta snurra....det kommer gå åt helvete...men vi får njuta av det så länge det 

varar”. 

 

För Ellen som också är lärare känner hon även ungdomar exponeras väldigt mycket både i 

media och i samhället. Hon känner att de har tagit över, hon sa det här ” ungdomar är en stor 

grupp i samhället...och för oss som är lite äldre i samhället, blir man lite skrämd av 

dem...man hör så mkt om hur ungdomar är...samtidigt försöker man fostra dem... 

Många ungdomar är  väldigt fina och vet så mkt idag... så det kan slå fel...man dömer de 

lättare idag”. Hon medger att hon även har tendensen att göra det själv även om det är fel att 

döma. 

Vad anser Ellen om mode då, är hon modemedveten ” modet kommer ju hela tiden 

tillbaka....man kan nästan ha det man hade när man var ung nu...om man kunde bara  komma 

in i de gamla kläderna”. 

Även Ellen vet att hon inte har något val än att hänga med och hon säger även att det finns 

många som håller sig ungdomliga för att det är normen och de är villiga att spendera” det 

kommer nya fräcka grejer hela tiden...som man bara måste ha...mobiler, kläder.  

Finns inget så njutbart som att handla när man e lite nere...det vet ni tjejer om”. 
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Men hon menar även att det inte går att klä sig som en tonåring när man är hennes ålder ” jag 

vill inte gå runt med kläder som jag inte kan bära upp eller som inte ens passar mig…det är 

töntigt…det sista jag vill kallas är tonårskäring”. 

 

Utseendets makt 
Eva jobbar med mode och hon ser dagligen hur hennes äldre kunder försöker se unga ut 

istället för att klä sig för sin ålder ”alla vill vara unga, men det går inte”. Eva tycker att det är 

en självklart att du ska vara mån om ditt utseende. När vi ställde frågan om hon utför olika 

åtgärder för bibehålla sin utseende blev hennes svar ”jag är som jag är, jag tänker aldrig 

ålder, men jag hoppas att människor i vår ålder bryr om sina utseenden”. Eva anser att hon 

personligen inte strävar efter att vara ”ung”, men hon tar hand om sig själv genom att bland 

annat gympa och jogga när hon har tid.  

 

Under intervjun påpekar Eva att hon inte bryr sig om märkeskläder, men sen nämner hon att 

hennes byxor är från Vila även tröjan var från Vila. Eva erkänner att hon måste se bra ut för 

att hon ska kunna sälja kläder, hon säger ”jag måste visa att du kan fortfarande se bra ut även 

om du är 70 år, det hade inte gått om jag gick runt med käringkläder”. Eva menar att på 

grund av sitt yrke är det ännu viktigare att ta hand om sitt utseende, hon kommer att bedömas 

utifrån hennes kläder, hennes frisyr osv. Medan hon anser att det är viktigare att bedöma 

andra genom hur de är som person inte hur gammal den personen är. Hon avslutar med ”det 

som är viktigt är kvalitén på livet och att göra det man vill”.  

 

Björn jobbar i samma bransch som Eva och han säger att ”tanten och farbrorn har 

försvunnit”. Björn som precis kom från frisören anser att det inte går att jämföra när de var 

ungdomar och ungdomar idag, det är helt annorlunda för att idag kan du inte klä dig hur som 

helst fortsätter han, det hade inte gått. Björn menar att om du har möjligheten att se bra ut 

finns det inga ursäkter.  

När hans äldre kunder kommer in i affären brukar han uppmuntra de att klä sig i moderna 

kläder, han vet att det är svårt för vissa att förändra sig ”förändring är svårt… samtidigt är 

det ingen som vill bli betraktad som gubbe eller tant”. Men han förklarar och menar att om 

hans kunder har råd med att köpa det senaste datorn varför inte spendera lite pengar på nya 

byxor.  

Björn går själv runt med märkeskläder som passar honom och som han trivs med. 
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Thomas nämner under intervjun  även att han joggar mycket, han har gått ner 15, vill gå ner 5 

kg till. 

 

 

Ann är biståndshandläggare och hon är född 46, hennes definition av ungdom är en person 

som är mellan 15-30 år.  Vi ställde frågan om vad hon anser om ungdomar idag ”dagens 

ungdomar är mycket mer inställda att uppfylla sina egna behov… oavsett om det är att göra 

karriär, att resa, att skaffa barn eller att inte skaffa barn. Det individuella är väldigt starkt… 

men ungdomar har alltid varit ungdomar, med allt vad det innebär”. Ann såg ingen skillnad 

på ungdomar idag och när hon var ungdom när det gäller psykiskt. Ungdomar mådde dåligt 

och var lika osäkra då som de är idag enligt Ann. Även utseendet var viktig något som man 

har gemensamt med dagens ungdomar ”det är så ytligt… men herregud vi var ju också ytliga 

för jösse namn, vi tänkte inte så mycket på nåt mer än oss själva då heller (skratt)”. 

Ann är biståndshandläggare och hon är född 46, hennes definition av ungdom är en person 

som är mellan 15-30 år.  Vi ställde frågan om vad hon anser om ungdomar idag ”dagens 

ungdomar är mycket mer inställda att uppfylla sina egna behov… oavsett om det är att göra 

karriär, att resa, att skaffa barn eller att inte skaffa barn. Det individuella är väldigt starkt… 

men ungdomar har alltid varit ungdomar, med allt vad det innebär”. Ann såg ingen skillnad 

på ungdomar idag och när hon var ungdom när det gäller psykiskt. Ungdomar mådde dåligt 

och var lika osäkra då som de är idag enligt Ann. Även utseendet var viktig något som man 

har gemensamt med dagens ungdomar ”det är så ytligt… men herregud vi var ju också ytliga 

för jösse namn, vi tänkte inte så mycket på nåt mer än oss själva då heller (skratt)”. 

Enligt Ann var det inte någon större skillnad, ungdomar är ungdomar och det spelar ingen roll 

vilken åratal du är född i. När Ann var ung såg man upp till kändisar som Birgitte Bardot och 

Marilyn Monroe. Hon tillägger ”jag var ju ung när det var Birgitte Bardot, när det var alla 

kläder, byst, höfter, höga klackar och höga kjolar”.  

 

Ronny som är lärare anser att när att man är ungdom tills man är i 20 års ålder upp till 25. När 

Ronny var i tonåren var han en Beatles fan berättar han ”musiken var likartad, det fanns en 

viss musik som alla lyssnade på och… Jag var Beatlesfan och jag hade alla klädesattributen, 

samma frisyr, jag hade alla kläderna som var moderna då … som Beatles hade”. Ronny 

berättar att han brydde sig om mode när han var ungdom, han börjar berätta om en gång då 

han gjorde allt för att skaffa nya jeans som hade precis kommit ut. Han säger ”det kom ut 
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några jeans som alla skulle ha o det var gula o blå jeans…det fanns bara i Stockholm och jag 

åkte faktiskt dit och stod i kön som var ungefär 400-500 m”..när jag kom hem skröt jag för 

alla att jag hade köpt nya jeans”.  

Men idag känner Ronny att det är viktigare att han väljer kläder som är lämplig för hans ålder 

”eh… jag tycker det skulle se väldigt patetiskt om jag skulle klä mig som ungdomarna här”. 

Han tillägger ”jag ser ju folk som klär sig som om de är unga… tycker det är sorgligt med 

mammor som kommer med bar mage (skratt)”. 

 

Konsumtionens makt 
Thomas favorit designer är Fred Perry, en detalj som han påpekar genom att visa oss hans 

tröja som han hade under intervjun. Då tänkte vi att det var lämpligt att fråga, är du 

modemedveten? Han svarade följande ”det finns ingen annan väg... Det finns inget val...man 

köper av utbudet. ...av det nya, kläderna e ganska lika…ung som gammal…jag klär mig 

många gånger mer moderiktad än vad mina elever gör...men de är för att jag har mera 

pengar…Jag kan inte gå köpa gamla kläder....spelar ingen roll vart man går 

någonstans...man fastnar för det som passar en...tyvärr e det alltid märkeskläder som passar 

mig bäst (ler) ”. Han känner att det finns ingen poäng att kämpa det ” Innan samlade man på 

sig pengar för att kunna köpa det som var nödvändigt... numera köper man, fast man inte 

behöver.....bara för att ha det”. 

 

 

När vi intervjuar Susanne sitter hon i sina arbetskläder men utanför jobbet försöker hon se 

”relativt bra ut… det går ju inte att se ut hur som… alla vill passa in… ung som gammal”. 
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Analys 
 

Definitionen av dagens ungdom enligt våra informanter var att ungdomar idag vill vara störst, 

vackrast och rikast. Ungdomar idag reser mer och skaffar sig nya erfarenheter och är mer 

idérika än vad förgående generation var. Att ungdomar idag missar mycket av gemenskapen 

man kan skapa med sina medmänniskor var det många av våra informanter som tyckte. Förr i 

tiden var det mer personligt Idag drar man sig undan och sköter det mesta med hjälp av 

teknologin...”ungdomar är bundna vid datorn eller vid sina mobiler, istället för att träffas 

personligen, skickar de ett mail eller sms för att det är så mycket enklare” (Eva). Och 

visserligen har ungdomar idag många fler möjligheter idag än vad man hade förr i tiden, mer 

organiserad verksamhet som riktas till ungdomar, så utnyttjas det inte till fullt av dagens 

ungdom tyckte man. Allt betraktas som en vardag och ses som en självklarhet.    

Andra skillnader mellan dagens ungdom och ungdom under våra informanters tid som 

påpekades var respekten och hur den håller på att suddas.  ” jag tycker synd om er” avslutade 

en av våra informanter diskussionsfrågan med.  

Att dagens ungdom är bortskämda och inte uppskattar hur bra de har var en klar uppfattning 

som våra informanter hade om dagens ungdomar. Att ungdomar köper nya produkter enbart 

för att ”ha det senaste” var inte ett alternativ under informanternas tid. Skulle man inhandla 

något nytt så skulle det enbart ske under vissa villkor, att kläderna var för små eller hade gått 

sönder och det gick inte att ha på sig de längre. ” Innan samlade man på sig pengar för att 

kunna köpa det som var nödvändigt... numera köper man, fast man inte behöver.....bara för 

att ha det” (Thomas). 

 

Idag utnyttjar man ungdomarna och spelar på deras tillgångar tyckte många av våra 

informanter. De förklarar att det är dagens ungdomar som har pengarna och samhället spelar 

på detta.  

”jag tycker ungdomsidealet slår över alldeles för mycket…varför gör de det… för att det är 

ungdomarna som har pengarna…de  kan i alla fall göra av med mycket pengar än vad vi gör” 

(Ronny).  

Att ungdomar är villiga att göra av med mer pengar har lett till att samhället har riktat väldig 

stor engagemang åt just att fånga ungdomars uppmärksamhet. Informanterna tyckte att det är 

väldigt svårt att hitta något som inte riktas till ungdomarna i första hand.  
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”det går inte köpa skjortor i en affär för att det är bara inriktad mot unga killar” ...”det som 

skyltas utåt är för att locka ungdomar inte för att locka mig… man ser ju knappt någon 

skyltdocka som är äldre”(Ronny). 

 

Medias makt 
Alla av våra informanter ansåg att media har en betydande roll för hur samhället ser ut idag 

och kommer med all säkerhet att ha det framöver också.  

” Vi kan inte undgå den tid och värld vi lever i. ” Vi har en massa som ger oss riktning” 

svarade en av våra informanter i frågan om vi på något vis styrs mot ett beteende.  

Han förklarade sedan hur vi kan påverkas av sådant som står oss nära och att media har 

kommit till att bli något vi lärt oss leva med och leva efter.  

 

Giddens (1999) skriver i sin bok om hur vi under modernitetens villkor måste låta det 

förändrade självet utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv process, där det handlar 

om att koppla samman personlig och social förändring.  

 

Media är något som har blivit väldigt ungdomsinriktad svarade många av våra informanter 

med och tyckte att det kunde vara både på gott och ont. Man kände av våra informanters 

rädsla för attt hamna utanför, ju mer de samtalade om ämnet. Att de redan nu var på väg ut 

från marknaden och att de, enbart på grund av ålder, inte skulle komma till användning för 

samhället i framtiden. Speciellt märker man denna nedskärning av äldre människor inom 

sektorer inom media, påpekade många av informanterna.    

 

”jag reagerar, jag reagerar mycket över media…jag menar de flesta programledare du ser på 

tv är unga…det kanske är bara på nyheterna som de är äldre” 

 ” radio är ungdomsfixerade… i alla program som man ser på tv är det bara ungdomar…och 

så ska man vara snygg, vacker, välklädd och framgångsrik o stå ut mm…så tycker jag det ser 

ut idag…så där känner jag inte igen mig tyvärr” (Susanne).  

 

”media påverkar oss hela tiden … det blir bara större...media styrs av ålder, musiken styrs av 

ålder och resten av samhället kommer att styras av ålder  så småningom, om det fortsätter i 

samma takt” (Björn). 
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Om samhället styrs utav ålder redan nu var de flesta av våra informanter ense om att det gör.  

Andra områden än media som kom fram var arbetsmarknaden.  

” arbetsgivaren tar hellre en yngre tjej, istället för mig som har många års erfarenhet” 

svarade Ann med och suckade därefter. Hon gick djupare in på ämnet och tyckte att det är helt 

fånigt att man inte betraktas längre som attraktiv på arbetsmarknaden och vilka tillgångar 

arbetsgivarna kan missa enbart för att de vill rekrytera yngre folk. Men också hur detta kunde 

påverka självkänslan. Att bli nekad till något, för en process (åldrandet) man inte rår över och 

stämplas som otillräckliga. Att man stigmatiseras på grund av sin ålder är något som Ann inte 

har något större förståelse för.  

Erwin Goffman skriver i sin bok Stigma (2001) om hur vi människor tenderar till 

nedvärderande utpekning, en psykologisk brännmärkning, mot individer som vi anser avviker 

från den egna samhällsnormen. Stigman definierar Goffman som ett djupt misskrediterande 

attribut hos en individ, och där stigman oftast bestäms av en större grupp som delar samma 

ideologi om vad som är avvikande hos individen. Goffman nämner också att det finns två 

sorters stigma, en synlig och en osynlig sådan. Den osynliga går att manipulera menar 

Goffman, men ens synliga stigma kommer man inte ifrån. Att man åldras är något man inte 

kan manipulera i längden och om normen som gäller i samhället är ungdom, skönhet och 

styrka framför allt annat, kan man med all rättighet känna oro till hur våra gamla 

samhällsmedborgare kommer att betraktas och behandlas.  

    

”om jag skulle söka jobb idag skulle jag vara arbetslös… idag så skulle jag vara förbrukad… 

jag tror inte någon skulle eftersöka mig i min ålder, de vill ha unga.  

 lite knepigt kan jag tycka faktiskt… det borde väl hellre ta mig med lång erfarenhet som  har 

inga barn som jag behöver vara hemma för, som är sjuka eller en familj som tar mycket 

tid…utan ägnar mig all tid åt jobb…så är jag den perfekta att anställa…men jag vet inte, jag 

har kanske inga nya fräscha idéer” ( Ronny). 

 

” arbetsgivaren tar hellre en yngre tjej, istället för mig som har många års erfarenhet” (Ann) 

 

Även tidigare forskning visar på att vi lever i en tid där ungdom har det högsta värdet, hur 

ungdomen har kommit till att associeras till skönhet, styrka, nytänkande och framtid. Grip 

förklarar att motsatsen till detta anses av samhället vara våra äldre. Att man tillåter sig själv 

och sitt utseende förfalla kan sända ut fel signaler och försvåra vardagen, särskilt på 

arbetsmarknaden, då man inte anses tillhöra framtiden längre (Grip, 2000). 
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Utseendets makt 
Bilden av hur man skall vara i dagens samhälle upplevs av en av våra informanter som 

följande.  

..”och så ska man vara snygg, vacker, välklädd och framgångsrik och stå ut mm…så tycker 

jag det ser ut idag. Och det gäller att vara ung, vacker, effektiv, produktiv och ut i 

karriärslivet som gäller… det tycker jag är samhällsidealet idag” (Susanne). 

 

Flera av våra informanter upplevde en liknande bild som Susanne och kände att de var en 

skarp bild de var tvungen att tävla med. Pressen för att inte märkas som en ”outsider” finns 

och informanterna förklarar att de, medvetet eller omedvetet, följer normen.  

”..det går ju inte att se ut hur som…alla vill passa in…ung som gammal” (Susanne). 

 

 ” jag måste hålla upp en bild som visar… att jag bryr mig om mitt utseende…för att folk ser 

upp till dig och det kan jag inte komma ifrån” (Mats).  

Det Mats påpekade med kommentaren går ihop lite med respektabiliteten som Skeggs (2000) 

skriver om.  Skeggs menar att respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecknen på 

klasstillhörighet, det präglar vårt sätt att tala, vilka vi talar med , hur vi framställer oss själva 

och hur vi klassificerar andra.  

Respektabilitet användes som ett verktyg för att kunna kategorisera människor i grupper om vi 

och de. Att Mats väljer att följa vissa normer som gäller, kan främja hans position i samhället 

och en klarare respektabilitet gentemot honom märks. 

 

”förändring är svårt… samtidigt är det ingen som vill bli betraktad som gubbe eller 

tant”.....”tanten och farbrorn har försvunnit” (Björn).  

Rädslan för att betraktas för något som faktiskt gav respekt förr i tiden, nämligen ålderdomen, 

har i nuläget blivit något som man inte vill kopplas till eller igenkännas som. 

Dissidentifikation kallar Skeggs (2000) det då man tar avstånd från ett faktum och genom 

dissimulering (förnekelse) kan få det att se ut som man tillhör en annan kategori än vad man i 

själva verket gör, i det här fallet, att man drar ner på sin ålder genom handlingar, klädsel, 

beteende och utseende. Allt detta för att göra sig själv respektabel i andras ögon. 

 

Men att spela på att man är yngre kan också slå fel förklarar våra informanter.   

”eh… jag tycker det skulle se väldigt patetiskt om jag skulle klä mig som ungdomarna här” 
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”jag ser ju folk som klär sig som om de är unga… tycker det är sorgligt med mammor som 

kommer med bar mage (skratt)” (Ronny). 

 

”jag måste visa att du kan fortfarande se bra ut även om du är 70 år, det hade inte gått om 

jag gick runt med käringkläder” säger Eva som jobbar inom mode, men samtidigt tycker hon 

inte att man ska försöka klä sig ung, så som många av hennes kunder försöker med. Man ska 

vara mån om sitt utseende förklarar hon, men man ska inte överdriva. Man kan klä sig efter 

sin ålder och se bra ut. Det behöver inte vara den stereotypa bilden som äldre individer ska klä 

eller bete sig efter. Men inte skall det heller leda till något överdrivet, som en av våra 

informanter påpekade .. ” jag vill inte gå runt med kläder som jag inte kan bära upp eller som 

inte ens passar mig…det är töntigt…det sista jag vill kallas är för tonårsskärring” (Ellen). 

 

Konsumtionens makt 
Bauman (1999) talar om hur individen i ett produktionssamhälle skapade sig en identitet 

genom det han producerade, men samma värderingar gäller inte i ett konsumtionssamhälle. 

Vikten ligger inte i själva värderingen längre, att producera, utan i konsumtionen och hur 

mycket man omsätter har kommit till att bli det vi värdesätter som högst.  

I ett produktionssamhälle skapade alltså arbetaren sig en identitet genom det man 

producerade, men i konsumtionssamhället präglas identiteten av vad man konsumerar. För att 

konsumera innebär det att använda oss av olika produkter – äta dem, bära dem, att den på 

något eller många sätt tillfredställer våra behov.  

Konsumtionssamhället öppnar våra dörrar för att självförverkliga oss på många olika sätt. 

Man kan skapa illusioner om vem man är genom att köpa och äga vissa produkter, ju mer och 

bättre varor individen förbrukar desto lyckad kan denne ses av sin omgivning. Numera talar 

man om konsumtion som en livsstil, där konsumtionen blir en del av vår identitet  och 

självförståelse, vilka vi är eller vill vara väljer vi genom att konsumera inom skola (rykte 

skolan har och ort), sjukvård, kläder etc.  

 

Våra informanter kom också in på dessa tankar när ämnet kom upp och hur mycket man 

faktiskt påverkas. .    

”Det finns inget val...man köper av utbudet. ...av det nya, kläderna e ganska lika…ung som 

gammal…jag klär mig många gånger mer moderiktad än vad mina elever gör” 

”....men det är för att jag har mera pengar”  
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”Jag kan inte gå köpa gamla kläder....spelar ingen roll vart man går någonstans...man 

fastnar för det som passar en...tyvärr e det alltid märkeskläder som passar mig bäst (ler) 

”(Thomas) och förklarar att det är en del av oss, varför ska man kämpa emot det. ”Det är som 

det är...det är helt okej för mig...vi har valt det här livet...mig passar det utmärkt. 

hjulen måste fortsätta snurra....det kommer gå åt helvete...men vi får njuta av det så länge det 

varar” (Thomas). 

 

Konsumtionssamhället har nått sitt mål verkar det som. Man lär sig att leva med levnadssättet 

som råder i det samhälle man lever i och accepterar utvecklingen, oavsett vart den är på väg 

mot.  

Många av våra informanter tyckte att samhället i första hand riktade sig mot ungdomar och 

utvecklingen av produkter är för att tillfredställa ungdomarnas behov.  

” ... Det finns inget val...man köper av utbudet ”(Thomas). Man ger upp till slut, för det en 

alldeles för stor era att kämpa emot.  

  

Man kan inte låta bli att tänka på om det kanske samhället fel som alla nu för tiden vill vara 

ungdomar och se unga ut.  

”att vi e ungdomar  ända tills vi dör...man vet inte längre vem som är mor eller dotter, vem 

som e far, vem som e son. Alla känner av det...”jag känner mig som en ungdom” säger 80 

åringar...jag e ute o joggar och gör saker som ungdomar gör” (Thomas). 

Följer man inte normen, hamnar man utanför och det är inte många som är villiga att göra det, 

inte då det kan påverka deras anseende och position i det samhälle de lever i.  

” jag måste hålla upp en bild som visar… att jag bryr mig om mitt utseende…för att folk ser 

upp till dig och det kan jag inte komma ifrån” (Mats). 

 

Tidigare forskning visar på att äldre människor får dubbla budskap från samhället, vilket 

påverkar integrationen och leder till att de inte känner sig som en del av samhället.  

Samtidigt som det är fult och fel att vara gammal, är det pinsamt att spela yngre. Man ska 

alltså inte imitera de unga. Man ska inte heller vara i vägen för dem (Grip (2000:93). 

 

Trots press från samhället om att se och bete sig efter samhällsidealet, som idag är ungdom 

framför allt, upplever de flesta av våra informanter sig ha upplevt en mycket rikare ungdom 

än vad dagens ungdomar gör. Man gjorde mer av värde då och kommer med all säkerhet att 

fortsätta leva ett värdefullt liv fram till slutet.  
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” mitt liv är bäst just nu…jag har fortfarande drömmar jag vill förverkliga, resor jag vill 

göra…jag mår bra, har bra ekonomi. Jag kommer nog leva tills jag dör” (Ronny). 
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Reflektion 
 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju där vi hade 8 informanter som blev 

intervjuade. Genom intervjuer fick våra informanter svara på ett antal frågor om de lever efter 

ungdomsidealet i dagens samhälle, om de utför olika åtgärder för att motverka det fysiska 

åldrandet och om de känner sig stigmatiserade i samhället. Våra informanter bestod av bara 

40-talister. 

 

Innan vi påbörjade intervjuerna kände vi att det var väsentligt att samla ihop fakta om 40-

talisterna för att kunna ha ett grund att stå på. Det är alltid bra att ha kunskap om det fenomen 

som ska utforskas, för att det bevisar för dem som ska intervjuas att du tar det här på allvar 

därmed ska du också ta det på allvar och det skapas förhoppningsvis en gemensam respekt. 

En sak som oroade oss var om de skulle ta oss på allvar, orsaken till det här var på grund av 

de var mycket äldre än oss och de hade åratals av erfarenhet. Vi visste inte hur de skulle 

reagera på vår undersökning och våra frågor. Skulle de släppa in oss i deras livsvärld och vara 

öppenhjärtiga eller skulle vi misslyckas och gå hem tomhänta, de här frågorna snurrade i våra 

huvud. 

Naturligtvis var vi lite nervösa inför första intervjun, men tydligen hade vi helt fel för att vi 

var professionella och intervjuprocessen flöt på. Efteråt blev det lättare och lättare även om 

man träffade på några gropar var det inget vi inte kunde hantera. Det blev ett utmärkt resultat 

och vi hade mycket material att använda oss av. Den här processen har inte varit fullkomlig 

men man lär sig alltid av sina misstag och allt du kan göra är att försöka förändra till det 

bättre.  

 

Den här erfarenheten var berikande på många sätt och vi känner att vi har utökat vår kunskap. 

Vi kommer absolut inte glömma våra informanter för de har lämnat ett avtryck hos oss och 

förhoppningsvis har de lärt sig nånting om sig själva. Vi uppskattar att de gav oss en inblick i 

deras livsvärld och att de var öppna och ärliga om det. Vi har försökt att visa i uppsatsen vilka 

individer de är och vi har inte försökt förvränga eller visa en fel bild av deras berättelser. För 

att allt som allt var de nöjda med sina liv och de skulle aldrig förändra det. 
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Fortsatt undersökning 
Det som kan vara intressant att undersöka om andra generationer har samma åsikter som 40-

talisterna, hur ser andra generationer på ungdomsidealet? Hur påverkas de av det? Påverkas 

de av det alls?  Man kan ju även jämföra 40-talisterna med 60-talisterna och forska om det är 

nånting som skiljer de åt eller vad de har gemensamt, eller 40-talister med 80-talister. Vi har 

tagit med media aspekten i vår undersökning men vi har inte ens skrapat ytan, men man kan 

ju bara undersöka media perspektivet och hur stor makt media egentligen har. 
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