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Förberedelser inför åldrandet handlar också om hur samhället fördelar resurser 
och hur de sköra medborgarnas röster tas tillvara kring livsviktiga, ofta  
svårkommunicerade och komplexa frågor sent i livet.

Påminn dig

HÅLL KNOPPEN OCH kroppen i trim. Ät gott, 
unna dig. Use it or loose it. Var aktiv. Accep-
tera åldrandet men gamla inte till dig. Detta 
är en rapsodisk summering av råden i jour-
nalisten/krönikören/tidigare ledarskribenten 
Hanne Kjöllers bok 23 saker som jag vill att 
ni påminner mig om när jag blir äldre. Titeln 
belyser det temporala – dagens medelålders skri-
bent som föreställer sig det framtida äldre jaget. 
Vad borde det äldre jaget ha tänkt på – medan 
tid var? Hanne Kjöller har skrivit en bok om att 
förbereda sig för åldrandet. Den är skriven med 
schvung och energi, med rappt språk och fyndiga 
iakttagelser. Jag kommer på mig själv med att 
fnissa högt under läsningen. Här finns träffande 
funderingar om hur vi ”gör ålder” – det vill säga, 
erfar, upplever, och tillskrivs ålder – och förvå-
ningen man kan känna vid insikten om att andra 
ser en som tillhörig en annan ålderskategori än 
den man identifierar sig med. 

Jag kommer här att använda boken som 
språngbräda för att reflektera över åldrande. Ål-
der är fastlåst i kronologi, uppgifter om födelse-
datum kan inte ändras: till skillnad från könstill-
hörighet är din åldersdito orubblig. Där emot kan 
själva begreppet ålder lösas upp och problemati-
seras genom analys av olika sammanflätade, över-
lappande och ibland motsägelsefulla innebörder. 
Det är viktigt att granska vilken bild som ges av 
äldre och av åldrande, i till exempel en bok som 
den Hanne Kjöller har skrivit.

Boken sällar sig till kategorin handböcker i 
konsten att leva, med gör-om-mig-twist gällande 
förbättring och utveckling. Genren löper en risk 

att bli manande och mästrande. I den här boken 
är risken taktiskt balanserad genom att råden 
vänder sig till den framtida Hanne Kjöller själv, 
snarare än andra. Å andra sidan, böcker skrivs 
och ges ut för att läsas av andra, så adressaterna är 
också fler än författaren själv. 

Uppfordrande uppmanas medelålders att i tid 
tänka på vikt, motion, hjärngymnastik, och att på 
andra sätt förbereda sig för att bli gamla. Äldre å 
sin sida anmodas att visa hänsyn till yrkesarbe-
tande, inte köa med rabattkuponger och små-
mynt just de tider stressande yrkesverksamma 
småbarnsföräldrar är på väg arbete-förskola-bo-
stad med mellanlandning för inköp i affären. 
Äldre har frihet att planera sin tid och bör visa 
hänsyn. 

ÄLDRE BÖR OCKSÅ tänka på att motionera inte 
bara sin kropp utan också sitt minne: lös korsord, 
läs böcker, bromsa nedförsbacken, manar för-
fattaren. Akta dig för högteknologiska genvägar 
som innebär mindre fysiska utmaningar – hell-
re kämpa på och behålla autonomin, skriver 
Kjöller. Häng inte upp dig på sömn och avföring, 
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hälsoångest gör dig sjukare. 
Hoppa över laxering, kroppen 
kommer att tömma tarmen, den 
är konstruerad för det. Undvik 
hälso kontroller, vårdcentraler och 
sjukhus, råder hon fortsättningsvis. 
Råden hon ger kan ses som samstämmiga 
med samtidens individualisering av ansvar, också 
för kropp och hälsa. 

Åldrande handlar, slår Hanne Kjöller fast 
redan inledningsvis, om ett gradvis förfall. Biolo-
gisk funktion och förmåga är som bäst i 30-års-
åldern, och minskar därefter med en knapp 
procent per år. Försämringarna handlar om mus-
kelstyrka, lungkapacitet, syreupptagningsförmå-
ga. Kjöller tecknar en eländeslista, från cellnivå, 
via syn, hörsel, smak, känsel, lukt, leder, skelett, 
organ... Också sensoriska och kognitiva funktio-
ner försämras med åldern. Finns det något som 
blir bättre med åldern? Nja. En tröst är att många 
äldre i dag har väl bevarat intellekt och minne, 
och att erfarenheter ger viss visdom. Trösterikt är 
också att nedgången kan påverkas. 

HUR BESKRIVS ÄLDRE då? Inte i så uppmuntrande 
ordalag. Äldre är oroliga, orimligt, onödigt oroli-
ga, anser Hanne Kjöller. Det saknas dock belägg 
för slutsatserna. Hon åberopar Linn Ullmans bok 
om Ingmar Bergman med just titeln De oroliga 
(kan Bergman tas som typisk representant för 
äldre?) tillsammans med en anekdot om hur den 
egna mamman vill vara allt tidigare på flygplat-
sen ju mer sällan hon flyger. Handlar oron man 
ofta ser hos äldre om att de har för mycket tid att 
oroa sig för potentiella dråpslag frågar sig Hanne 
Kjöller. Jag vet inte jag. Är det så att äldre oroar 
sig mer? Och om det skulle vara så, hur kan oron 
då förstås? 

Äldre beskrivs som rigida, mindre anpass-
ningsbara än yngre. Vanor och rutiner underlättar 
vardagens alla små val, men baksidan är att man 
kan fastna i upparbetade hjulspår och stagnera. 
En och annan äldre figurerar som undantag som 
bekräftar regeln: en kulturintresserad änka som 
förklarar att hon söker hålla sig uppdaterad så att 
yngre personer fortsatt ska tycka att det är intres-
sant att prata med henne. Här skrivs nyfikenhet 

samman med ungdom, för 
änkan sägs läsa snarast för att få 

vara med och leka. En alternativ 
framställning hade kunnat vara 

att nyfikenhet och föränderlighet 
inte avtar med åldern. Kulturella 

föreställningar om äldre tillskriver människor 
olika egenskaper och drivkrafter beroende på 
ålderstillhörighet – eller ålderstillskrivning – och 
dessa återspeglas och bekräftas i Hanne Kjöllers 
hållning. Äldre ska anpassa sig efter och förhålla 
sig till yngre. Det gäller att inte gamla till sig, 
skriver hon, med ett citat från bloggaren Dagny 
Carlsson. Ordvalet länkar gammal till stagnerad, 
passé, och minner om att gammal inte bara har 
ung som motsatsord utan också ny, och att samti-
den präglas av neofili. 

DEN ÄLDRE ÄR MEDELKLASS, stadd vid kassa, 
kan enkelt beställa hem mat till dörren, har tid, 
underförstås ha pension – och har hon det inte är 
det hennes eget fel, beroende på bristande plane-
ring. Pension är uppskjuten lön, förklarar författa-
ren. Här beaktas inte det ojämlika åldrandet med 
inkomstskillnader som ackumuleras under livet 
och samverkar med skillnader i sparkapital och 
pension. Det är inte en äldre pensionerad under-
sköterska eller gruvarbetare som antas i boken. 
Inte heller främst den som länge längtat efter 
frihet och möjlighet att styra över dagen. Ofta är 
det en kvinna som adresseras, med råd om att 
färga eller inte färga håret, banta, bry sig om sitt 
yttre, ta hand om sig: köpa ett rött läppstift för att 
man blir glad av det. Smakdomaren tittar fram, 
puder på ett torrt och skrynkligt skinn gör ingen 
vackrare, grått hår kan vara stiligt, klipp dig kort, 
det är enklare och snyggare särskilt när man blir 
gammal. Kvinnors yttre är ständigt föremål för 
offentligt tyckande – och ständigt föremål för 
goda råd om att göra om – också i 23 saker... 

Handbok för glada gubbar av Dag Sebastian 
Ahlander, som kom ut 2012 med undertiteln 109 
goda råd för att nå livets höjdpunkt – se där 
inte bara 23 saker att tänka på utan hela 86 ytter-
ligare– är på sätt och vis en uppstickare. Skriven 
av en man, 68 år gammal då boken gavs ut, och 
innehållande den typ av råd som annars främst 

» 
Finns det något 

som blir bättre med 
åldern? Nja. 
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ges till kvinnor: visa acceptans, njut, ta vara på 
tiden, håll dig aktiv och i form, gnäll inte, och 
– ett råd som annars är helt förbehållet kvinnor – 
klä upp dig. Hanne Kjöllers råd om rött läppstift 
för att pigga upp har här sin motsvarighet i ett råd 
om att sätta färg genom att bära en pigg röd fluga! 

I 23 SAKER... finns inget inifrånperspektiv om hur 
det kan vara att faktiskt vara gammal. Det är i 
stället den medelålders Hanne Kjöller som ger 
sitt framtida äldre jag påminnelser. En del av 
dessa är strängt taget för sena att påminnas om 
skulle hon bli gammal. De handlar snarast om 
saker att tänka på som medelålders. Nuet, mitt i 
livet, på väg in i sista perioden, bör användas till 
förberedelser och planering inför ålderdomen. I 
boken är medelåldern utgångspunkten, normalål-
dern, och skrivs fram som normativ ålder.

Kanske är det orättvist att skriva om vad 
en bok inte är – som här, inte en bok med ett 
erfarenhetens, det självupplevdas röst. Här finns 
förstås ett samband med vilka som har en röst i 
offentligheten. Journalister, ledarskribenter kan 
sätta frågor på dagordningen. Pensioneringen 
innebär en förändring i det avseendet och har 
betydelse för synlighet, inflytande, makt – det är 
svårare att nå ut i offentligheten utan en yrkes-
mässig plattform. Medierna har vidare en ten-
dens att lyfta fram kändisar: Pernilla Andersson 
Dregen får gehör för sitt upprop mot bristande 
äldreomsorg, medan andra anhöriga förgäves 
söker hitta kanaler att nå fram. 

Men medielogiken är inte enda förklaringen. 
Äldreäldre, termen många forskare använder för 
att nyansera äldrekategorin, den som beskrivs 
som skör och vårdkrävande, behöver många 
gånger en företrädare som för dennes talan. Det 
kan vara en Dagny Carlsson, den bloggande 
106-åringen, en riksdagsledamot som Barbro 
Westerholm, (också i politiken är äldre underre-
presenterade), en dedikerad geriatriker, en enga-
gerad undersköterska, en sliten om än slitstark 
anhörig. De anhöriga, en make, en dotter, en son, 
som sviktar under dagliga plikter och behov har 
förstås inte så mycket tid och kraft över för att 
driva debatten i det offentliga. Att ha en plats i 
mediebruset är en dimension av jämlikhet.

Hanne Kjöllers bok ansluter sig till en eta-
blerad genre med råd och förberedelser inför 
ålderdomen. Ofta skriver då en medelålders eller 
nybliven pensionär om sina funderingar. Vilka 
råd skulle den som själv har uppnått hög ålder ge? 
Vilka förberedelser skulle de anse bör vidtas för 
att förbereda sig inför ålderdomen?

Hur många äldre har orken och krafterna att 
själva föra fram detta – eller att överhuvudtaget 
föra sin egen talan? Energin går åt till att hålla 
sig flytande, att mota värk, att röra stela leder. 
Vilka rapporterar inifrån om det som på eng-
elska så suggestivt kallas ”deep old age”? Här 
finns Kerstin Thorvall som rasar mot åldrandet, 
i Upptäckten, Ursula le Guins No time to spare, 
Barbara Ehrenreich med Natural causes. 

Alla författarna är kvinnor. Hur kan detta 
förstås? Pusselbitar i en förståelse är att kvinnor 
görs äldre tidigare i livet än män – ofta med fokus 
på kroppen om än framförallt den yttre kroppen, 
utseendet, och genom detta påmints om åldran-
det redan sedan medelåldern. För att kvinnor 
lever längre än män. För att eventuellt beroende 
av andra ökar med åldern. För att kvinnor fostras 
mot omsorg och relationer, aspekter av relevans 
inte bara vid föräldrafrågor – oaktat om det 
handlar om egna barn eller vuxna föräldrar – utan 
överhuvudtaget då åldrande diskuteras. För att 
fler kvinnor än män är anhörigvårdare. För att fler 
kvinnor än män arbetar i vården, särskilt inom 
roller som undersköterska eller hemtjänstperso-
nal. Som att åldrandet är feminiserat. 

HUR KAN DET komma sig, frågar Hanne Kjöller, 
att den som ska åka Vasaloppet förbereder sig 
noggrant genom ett strategiskt träningsupp-
lägg, medan livets verkligt stora skeenden inte 
förbereds på jämförbart sätt. Människor avvaktar 
planeringen av föräldraledighet – eller åldrande. 
Är det inte bättre att hitta en strategi för hur man 
når dit man vill, frågar hon sig.

Kanske finns inslag av skrock som gör att 
föräldrar avvaktar med att bestämma över för-
äldradagar. Främst återspeglar det samhälleliga 
genuskontrakt som också är så politiskt laddade 
att människor inte öppet diskuterar frågan. Det 
finns dock en avgörande skillnad i liknelsen 
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mellan att bli förälder och att åldras. 
Som blivande förälder lotsas du genom 

mödravården, träffar regelbundet en barnmorska 
som väger och mäter, som pratar förlossnings-
förberedelser, kanske uppmuntrar till avslapp-
ningsövningar med självsuggererande budskap 
om pauser i värkarbetet och pepp om att du 
kommer att klara det och få en belöning i bebis-
en. Föräldraparet skrivs in på bvc, får en bok om 
föräldraskapets utmaningar och gratifikationer. 
Sedan kan man delta i en föräldragrupp och re-
gelbundet träffa andra nyblivna föräldrar, kanske 
ta barnvagnspromenader tillsammans. bvc kan 
också informera om barnsjukdomar och guida 
villrådiga och oroliga föräldrar rätt. För ungdomar 
finns ungdomsmottagningar och webbsidor som 
umo.se som diskuterar sexualitet på ett empa-
tiskt, inbjudande, tillåtande sätt: en mångfald 
röster möts och bryts.

ÅLDRANDET DÄREMOT – hur navigerar en här? 
Anhörig-Karin ägnar timmar åt att söka på nätet, 
klicka, kryssa, scrolla, öppna nya fönster, leta. 
Provar, frågar, ringer, söker vidare. Jag önskar 
mig en umo.se om att bli äldre, en som främst 
riktar sig till äldre själva. Här skulle finnas samlad 
information om vad en kan tänka på inför att 
förbereda sitt åldrande – inte uppbyggliga och 
uppfordrande råd om make up och motion, utan 
om hur hemtjänsten funkar och vad man gör om 
den inte fungerar som utlovat, vilka rättigheter 
man har som brukare, hur kvalitetsbedömningar 
av vård- och omsorgsboenden är genomförda, 
vilka vårdformer som finns vid sidan av vårdcent-
ralen. Och om vad Lusen innebär – lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, en lag som trädde i kraft januari 2018 
och som har oerhört stor betydelse för patienter 
och anhöriga, där valfrihet och medbestämman-
de tydligt underordnas ekonomi – samtidigt 
som sip-samtal (samordnad individuell plan) 
ger skenet av insyn och delaktighet. Den äldre 
anmodas att ansöka om plats exempelvis på 
vård- och omsorgsboende, men har inte möjlighet 
att påverka utskrivningens tempo. På fem dagar 
ska annat boende finnas. Lus går från att vara en 
obehaglig företeelse som ändå kan åtgärdas med 

! 23 SAKER TILL

Anhörig-Karin och Forskar-
Karin skriver listor på 23 saker 

jag vill veta att jag gjort innan jag är 
ännu äldre. Här ingår att verka för 
högre lön, status, bättre arbetstider 
för vårdbiträden och undersköter-
skor; det ska finnas tid och ork för 
god omsorg. Värdig miljö på geriatrik-
avdelningar med utsikt mot grönska. 
God mat och någon som har tid att 
hjälpa till om händerna skakar så att 
ätandet blir en Vasaloppsprövning. 
Skottade trottoarer så att en rullator, 
rullstol eller barnvagn kan ta sig fram 
och slipper isfläckar och snövallar. 

Kultur i vården: aldrig någonsin har 
jag känt att en kultursatsning är så 
rätt som då någon läst en novell för 
min anhöriga, med tydlig diktion 
och magstöd, nått fram oaktat dålig 
hörsel, och framförallt nått fram med 
skönlitteraturens underbara förmåga 
att förflytta människor i tid och rum 
och öppna fönster mot livets stora 
frågor. Eller som då musikterapeuten 
låtit den sjuka få lyssna till älskad 
musik. Här finns punkter om trygghet 
och medbestämmande, respektfull 
kommunikation, och nyanserade bil-
der av att vara gammal. Som gammal 
vill jag kunna påminna mig vad jag 
gjort för mitt framtida jag. Och för de 
som är gamla här och nu. 

Medan jag skriver och dokumente-
rar känner jag mig konstruktiv och 
kraftfull, inte tillplattad och maktlös. 
Jag gör något! OK, jag motionerar 
inte och jag har inte ändrat frisyr, men 
jag är inte passiv utan använder de 
erfarenheter jag gör i en strävan efter 
förändring. 
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schampo och kam till något som bestämmer över 
vardag, liv, framtid. 

Kunskap är makt: kommunikation är viktigt. 
Här skulle god, tydlig information kunna jämna 
ut obalansen mellan skör äldre, trött anhörig och 
personal som ska prioritera mellan vårdbehov 
och finansiering. Jag längtar efter expertröster 
men också efter vittnesmål från äldre och anhöri-
ga om hur de hanterat den mångfald av erfaren-
heter och prövningar det innebär att bli äldre och 
hjälpbehövande. Hur klarar ens en äldre person 
att orientera sig i frågor om vård och omsorg, 
kommun, landsting, ansvarsområden, rättigheter 
och det glesa glesa nätverket kring livets sista år 
utan att ha en talesperson? Varför finns inte en 
trygg äldremorska med en holistisk syn på den 
äldre, som guidar på livets sista stig? 

PATIENTFÖRENINGAR SOM ÄLTAR är destruktivt, 
skriver Hanne Kjöller. Däremot kan hon tänka 
sig att bilda en lätt militant konsumentförening 
som driver frågor om förpackningar som inte går 
att öppna och innehållsförteckningar med så fin-
stilt text att de inte går att läsa. Det finns, menar 
jag, ett än större behov av en militant äldrefören-
ing som driver frågor om god omsorg, trygghet 
och medbestämmande, respektfull kommunika-
tion, och nyanserade bilder av att vara gammal. 
Pensionärsorganisationer gör här en viktig insats 

– kanske borde både ledarskribenter och 
forskar-anhöriga ansluta?

En dimension av hur ålder görs 
handlar om samhällelig organise-
ring. Medelålders människor i så 
kallad produktiv ålder har makt 
och en position att tala utifrån. 
Det innebär också ansvar. 

Förberedelserna för livets 
sista Vasalopp behöver göras inte 

bara på individplan genom motion 
eller genom att i tid ansöka om köplats 

på ett boendealternativ för pigga seniorer. 
Det handlar också om hur samhället fördelar 
resurser och hur de sköra medborgarnas röster tas 
tillvara kring livsviktiga, ofta svårkommunicera-
de och komplexa frågor sent i livet. i

» 
Varför finns inte  

en trygg äldremorska 
med en holistisk syn på 
den äldre, som guidar 

på livets sista stig? 

Jag frågar min anhöriga vad hon vill 
råda en medelålders att göra nu och 
påminna sig om som gammal. 
– Jag vill att någon ska komma ihåg 
då vi cyklade, svarar hon. 

Först blir jag förvirrad. Cyklade? Jag 
ser henne framför mig då hon cyk-
lade till affären och åter med kassar 
fullastade med mjölk och matva-
ror. Sen tänker jag på nostalgi och 
reminiscens. Ska den äldre trösta sig 
med tankar på dåtid? Sängliggande 
med kateter och blöjor ta fram och 
minnas cykelturer som ung och låta 
kroppens minne njuta av starka ben, 
solsken, barn i cykelsadeln? 

Kanske handlar det ändå om att säga: 
– Se mig som en hel människa! En 
människa med minnen och erfaren-
heter, en människa med relationer, en 
människa med ett långt liv, också om 
det nu är kringskuret och beroende 
av andra.


