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Abstract 
This literature review investigates the current knowledge base on the 
third age and reflects on its implications for further research. It pays 
special attention to how the third age has been defined and how the 
concept has been discussed in different countries. When it comes to 
empirical research, focus is mainly on Swedish circumstances and social 
aspects. “Social aspects” is defined as issues concerning the relation 
between people as well as the relation between individuals, public 
organisations and the market.  

The literature review uses a qualitative explorative analysis of 
scientific literature written in Swedish and English. The analysed material 
consists of 112 texts that are primarily written in sociology and social 
gerontology, but also in social work, pedagogic and psychology. The 
authors of the literature have mainly been active in Great Britain, 
Sweden and the US, but also in Australia, Belgium, Canada, Finland, 
France, Ireland, the Netherlands, Norway, Scotland and Germany. In 
this literature review, 56 of the texts in the material are presented. These 
references provide a representative picture of the content of the whole 
material. 

The result of the literature review shows that the history of the 
concept “the third age” goes back to course activities at the University of 
Michigan in the 1940s. However, the concept has been established in 
Sweden during the last 10 years. The third age, as defined by researchers, 
is a social life stage that starts with old-age retirement and ends with 
dependency on others in order to manage everyday life. On the basis of 
this definition, this life stage begins with an institutionalised transition 
and ends with physical decline due to ageing. Typically, people in the 
third age, are described as relatively wealthy and healthy (see for example 
Carnegie 1993, Larsson 2007, Laslett 1989, Wink & James 2006). 
Furthermore research has linked the meaning of the third age to a 
specific life style distinguished by self-fulfilment and activity. “Third-
agers” are described as old-age pensioners who are independent, have 
leisure time, are relatively wealthy and healthy and are directed towards 
self-fulfilment through different types of activity. Rather than being a 
social life stage that includes a heterogeneous group of older people, 
social problems and possibilities, the third age turns into a homogenous 
category of resourceful and active older people or a perspective that focuses 
on the “positive” and “productive” aspects of later life. 
 



Den tredje åldern – en kunskapsöversikt 

 6 

  
 



Sammanfattning 

 7 

Sammanfattning 
Denna översikt syftar till att redogöra för kunskapsläget om den tredje 
åldern, samt till att diskutera dess implikationer för fortsatt forskning. 
Följande frågor besvaras: Hur definieras den tredje åldern i Sverige och i 
andra länder? Hur ser begreppets historia ut? Hur problematiseras den 
tredje åldern av forskare i Sverige och i andra länder? Vilken forskning 
finns om sociala aspekter i den tredje åldern i Sverige och vilka anses 
kunskapsbehoven vara? Med sociala aspekter avses relationer mellan 
människor samt relationer mellan individer, offentliga organisationer och 
marknaden. 

Kunskapsöversikten har arbetats fram utifrån en explorativ kvalitativ 
analys av vetenskapliga texter på svenska och engelska om den tredje 
åldern. Materialet utgörs totalt av 112 texter och författare till dessa 
texter är företrädelsevis verksamma i Storbritannien, men även i Sverige 
och USA. Därutöver återfinns enstaka texter skrivna av forskare i 
Australien, Belgien, Kanada, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, 
Norge, Skottland och Tyskland. Texterna är framför allt producerade 
inom sociologi och socialgerontologi, men även inom ämnesområdena 
socialt arbete, pedagogik och psykologi. Inom ramen för denna 
kunskapsöversikt presenteras 56 av det totala materialets texter. De har 
valts ut till då de bedömts återspegla materialets innehåll i sin helhet. 
Särskild vikt läggs vid en presentation av Lasletts (1989) bok ”A fresh 
map of life: emergence of the Third age”, då den ofta refereras av 
efterföljande forskare som skriver om den tredje åldern. En 
sammanställning av de presenterade texterna återfinns i bilaga 1. 

Översikten visar att begreppet den tredje åldern har etablerats i 
Sverige under 2000-talet. Begreppets historia går emellertid tillbaka till 
kursverksamhet vid the University of Michigan redan på 1940-talet. Den 
tredje åldern definieras företrädelsevis som en social livsfas, vilken börjar 
med ålderspensionering och slutar med beroende av andra för att klara 
vardagen. Utifrån denna definition startar livsfasen med en 
institutionaliserad övergång i form av ålderpension och slutar med fysisk 
samt funktionell tillbakagång på grund av ålder.  Forskning visar att 
människor i den tredje åldern, generellt sätt, har en god ekonomisk 
situation och är friska (se till exempel Carnegie 1993, Larsson 2007, 
Laslett 1989, Wink & James 2006). Därtill har forskare kopplat samman 
den tredje ålderns innebörd med en specifik livsstil som utmärks av 
självförverkligande och olika former av aktivitet (se till exempel Gilleard 
& Higgs, 2002, 2007, Laslett 1989). ”Tredje åldrare” beskrivs därför som 
ålderspensionärer som är oberoende, har mycket tid till sitt förfogande, 
är relativt ekonomiskt välbärgade samt friska och inriktade på 
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självförverkligande genom olika former av aktivitet. Istället för att utgöra 
en social livsfas som inkluderar en heterogen grupp äldre personer och 
sociala problem likväl som möjligheter, framträder snarare den tredje 
åldern inom forskning som en homogen social kategori av resursstarka och 
aktiva äldre personer eller som ett perspektiv som fokuserar på vad som 
inom samhällsvetenskaplig forskning om äldre och åldrande kallas det 
positiva, produktiva och aktiva åldrandet.  
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1. Inledning 
Under framför allt senare delen av 1900-talet har ett sociologiskt 
livsloppsperspektiv vuxit fram ur ämnen som utvecklingspsykologi, 
socialgerontologi, demografi och socialhistoria. Det studerar människors 
livsvillkor och upplevelser utifrån sociala skeenden under längre tid på 
såväl individ, grupp, institutionell, nationell som internationell nivå. Det 
spänner därmed över tid, olika nivåer i samhället och olika vetenskapliga 
ämnesområden (se till exempel Heinz & Marshall 2003, Mortimer & 
Shanahan 2004).    

Inom ramen för livsloppsperspektivet intresserar sig vissa forskare 
särskilt för konstruktionen av livets olika sociala faser. De undersöker 
bland annat hur det moderna livsförloppet har åldersgraderats i olika 
sociala livsfaser, men även hur denna åldersgradering påverkas av 
samhällets nutida utveckling. Utifrån denna utgångspunkt delas 
människors liv upp i fyra olika sociala livsfaser (som benämns åldrar) - 
den första, den andra, den tredje och den fjärde åldern (se t.ex. Laslett 
1989). Den första åldern förknippas med omognad, beroende, 
socialisering och utbildning; den andra åldern med mognad, oberoende, 
arbetsliv och föräldraskap; den tredje åldern beskrivs som en potential - 
en möjlighet att utgöra ”livets juvel”, kännetecknad av oberoende och 
självförverkligande; medan den fjärde åldern förknippas med beroende, 
skröplighet och död (ibid.). Denna definition av den tredje åldern 
kommer att granskas och problematiseras inom ramen för föreliggande 
kunskapsöversikt. Så här inledningsvis får den emellertid tjäna som en 
oemotsagd beskrivning av vad den tredje åldern är för något. 

Den tredje åldern uppges infinna sig i en människas liv företrädelsevis 
efter ålderspension och då försörjnings- och omsorgsansvaret för 
eventuella barn klingar av, varefter den pågår till dess att en person blir 
beroende av andra för att klara sin vardag (ibid.). Det är en livsfas under 
vilken människor uppges ha möjlighet att omvandla tryggad ekonomi, 
god hälsa och ökad fritid till självförverkligande. Det är därtill en livsfas 
under vilken människor uppges stå inför existentiella utmaningar, då 
rutiner och sociala roller förändras (ibid., Holm 2007). 

Inom forskning i Sverige har begreppet den tredje åldern använts allt 
mer under 2000-talet (se kapitel fyra). Därtill återfinns det även inom den 
offentliga sektorn. Socialstyrelsen förhåller sig till den tredje och den 
fjärde åldern i Social rapport (2006) och Folkhälsorapport (2005). Svenska 
kommunförbundet använder begreppet i sin skrift Vägval i kommunal 
äldrepolitik – underlag för politiska prioriteringar (2001). I en motion till 
riksdagen skriver Folkpartiet (2002) om Sandwichkvinnor – kvinnor i tredje 
åldern.  Termen den tredje åldern ger därutöver 133 träffar i en databas 



Den tredje åldern – en kunskapsöversikt 

 10 

över massmedia1 i början av år 2007 och den används i handböckerna 
Den tredje åldern (Tudor-Sandahl 1999) och Viljan att växa vidare – inför den 
tredje åldern (von Sydow 1999), vilka riktar sig direkt till äldre personer. 

Det ökade intresset för livsfasen kan härledas dels till den 
demografiska utvecklingen, men även till att den tredje åldern uppfattas 
som ett nytt socialt fenomen och att de människor som står inför eller 
som nyligen trätt in i den tredje åldern uppfattas som de ”nya äldre”. 
Dessa äldre personer beskrivs som människor vars livshistoria kommer 
att resultera i ett substantiellt annorlunda pensionärsliv jämfört med 
tidigare generationers pensionärsliv. Den tredje åldern som ett nytt 
socialt fenomen och människor i den tredje åldern som de ” nya äldre” 
behandlas vidare i kapitel tre i denna kunskapsöversikt. Vad gäller den 
demografiska utvecklingen så handlar den om att människor lever allt 
längre och att andelen äldre personer i befolkningen ökar.  

År 2006 var medellivslängden i Sverige 79 år för män och 83 år för 
kvinnor (SCB 2008a). Det innebär att män i genomsnitt levde 14 år och 
kvinnor 18 år som ålderspensionärer. År 2006 var 17 procent av 
befolkningen över 65 år och deras andel förväntas vidare öka med 5 
procent under de kommande 20 åren. Denna ökning förklaras 
huvudsakligen med att de stora födelsekohorterna från 1940-talet blir 65 
år eller äldre under den kommande 20-årsperioden (SCB 2006b). 
Andelen äldre personer i befolkningen (personer över 65 år) uppges 
medföra en hög försörjningskvot i samhället. SCB beräknar 
försörjningskvoten genom att dela antalet personer i åldrarna 0-19 och 
65+ med de personer som är i de så kallade yrkesverksamma åldrarna, 
vilka infinner sig mellan 20 och 64 års ålder. År 2006 gick det 70 barn, 
ungdomar och äldre personer på 100 personer i yrkesaktiv ålder. År 2050 
beräknas den siffran ha ökat till 80 barn, ungdomar och äldre personer 
per 100 personer i yrkesaktiv ålder (SCB 2006a). 

Som en följd av demografins och försörjningskvotens utveckling 
förespås problem med, till exempel, de framtida ersättningsnivåerna i 
pensionssystemet och tillgången till arbetskraft inom äldreomsorgen. 
Förslag angående arbetskraftsinvandring, ökad sysselsättning bland 
personer i yrkesverksam ålder, ökat privat pensionssparande och ett 
längre arbetsliv förs fram som lösningar på den demografiska 
utmaningen. Därutöver diskuteras också hur äldre personer - med hälsan 
i behåll men som ändå står utanför arbetsmarknaden - kan, vill och 
faktiskt redan bidrar till välfärden i samhället. Det ökade intresse för 
äldre personers resurser korresponderar med en parallell uppmärksamhet 
på den tredje åldern (se t.ex. SOU 2003).  

                                                           
1 Mediearkivet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Sammantaget har alltså intresset för den tredje åldern ökat inom den 
offentliga sektorn, media och handböcker riktade till äldre personer i 
Sverige under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Det ökade 
intresset för den tredje åldern följer i spåren av den demografiska 
utvecklingen och att den tredje åldern uppfattas som ett nytt socialt 
fenomen som ständigt är under förändring då ”nya äldre” hela tiden 
träder in i livsfasen.  

Denna översikt syftar till att redogöra för kunskapsläget inom 
forskning om den tredje åldern, samt belysa implikationer för fortsatt 
forskning. Genomgående undersöks hur den tredje åldern definieras och 
problematiseras i Sverige och i andra länder. När det kommer till 
empirisk forskning riktas fokus mot svenska förhållanden och sociala 
aspekter. Med sociala aspekter avses här sådant som rör relationen 
mellan människor och mellan individ, offentliga organisationer och 
marknaden.  

Följande frågor är centrala i kunskapsöversikten: Hur definieras den 
tredje åldern inom forskning i Sverige och andra länder? Hur ser 
begreppets historia ut? Hur problematiseras den tredje åldern av forskare 
i Sverige och i andra länder? Vilken forskning finns om sociala aspekter i 
den tredje åldern i Sverige och vilka anses kunskapsbehoven vara?   

 
 

1.1.3 Metod, material och avgränsningar 

Denna kunskapsöversikt har arbetats fram utifrån en explorativ kvalitativ 
analys av vetenskapliga texter på svenska och engelska om den tredje 
åldern. Den explorativa ansatsen återspeglas i kunskapsöversiktens 
breda, grundläggande och förberedande syfte och frågeställningar. Syfte 
och frågeställningar har specificerats först efter en inledande 
övergripande läsning av texter om definitioner av och sociala aspekter i 
den tredje åldern. Urvalet av texter har slutligen skett utifrån att 
materialet bedömts svara upp mot det fastställda syftet och 
frågeställningarna. 

Det utvalda materialet består av samtliga påträffade svenska 
vetenskapliga texter som använder sig av begreppet den tredje åldern och 
utländska texter som behandlar definitionen samt problematiserar 
förståelsen av den tredje åldern. Materialet till kunskapsöversikten har 
samlats in med hjälp av sökningar i databaserna LIBRIS, ELIN, CSA, 
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SAGE JOURNALS Online och Google Scholar2, mellan februari och 
augusti år 2008. Sökorden ”tredje åldern” och ”third age” har 
kombinerats med termerna äldre, elderly och older. I Google Scholar har 
informationssökningen avgränsats genom att uppsatser och 
examensarbeten valts bort i förhand. Texter har vidare även identifierats 
med hjälp av referenslistor och efter tips från forskare i Sverige. 
Sökningen efter och bearbetning av texter pågick fram till dess att en 
mättnad uppstod - det vill säga till dess att ytterligare texter och 
bearbetning av texter inte gav nya infallsvinklar eller svar på de 
uppställda frågeställningarna. 

Via sökningarna i databaserna har det framkommit att utländska 
texter om den tredje åldern företrädelsevis handlar om det livslånga 
lärandet och om den Tredje ålderns universitet. Det internationella 
intresset för utbildningsfrågor i den tredje åldern är troligtvis ett utslag av 
att den tredje åldern etablerades som term i Europa genom skapandet av 
den Tredje ålderns universitet i Frankrike under 1970-talet (se vidare 
kapitel två). Sökningarna efter material till denna kunskapsöversikt har 
därtill även visat att texter om den tredje åldern i stor utsträckning 
handlar om människors fysiska och psykiska hälsa, vilket inte är särskilt 
förvånande då hälsa och kroppen ofta är i fokus i forskning om äldre 
personer. I denna kunskapsöversikt är det emellertid definitionen och 
problematisering av den tredje åldern och sociala aspekter relaterat till 
livsfasen som studeras. 

Jag vill poängtera att kunskapsöversikten inte gör anspråk på att täcka 
in all kunskap om sociala förhållanden som skulle kunna relateras till 
begreppet den tredje åldern. Istället erbjuder denna skrift en översikt 
över den forskning som redan valt att förhålla sig till begreppet den 
tredje åldern. 

Det material som bedömts svara upp mot frågeställningarna utgörs av 
112 referenser. Texterna är i första hand producerade av forskare som är 
aktiva i Storbritannien (43) och i andra hand av forskare aktiva i Sverige 
(36). Därutöver återfinns även enstaka texter skrivna av forskare ifrån 
Australien (4), Belgien (1), Canada (3), Finland (1), Frankrike (4), Irland 
(1), Nederländerna (1), Norge (1), Skottland (3), Tyskland (2) och USA 
(15). Texterna är företrädelsevis skrivna inom sociologi och 
socialgerontologi, men även inom ämnesområden som socialt arbete, 
pedagogik och psykologi. Förutom definitioner av och teoretiska 
                                                           
2 LIBRIS är de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. ELIN är en svensk 
databas över bland annat vetenskapliga artiklar. SCA står för Social Services Abstracts. Det är en 
amerikansk databas som innehåller referenser till vetenskapliga artiklar i mer än 1.500 tidskrifter 
från olika länder, men även till avhandlingar och monografier. SAGE Journals Online ger tillgång 
till tidskrifter i fulltext utgivna av SAGE. I Google Scholar går det att söka vetenskapliga 
publikationer av olika slag – så som artiklar, böcker och uppsatser – från hela världen.  
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resonemang om den tredje åldern behandlar materialet även 
medborgarskap, boende, fritid och sociala aktiviteter, sociala behov, 
livsstil, livskvalitet, bilder av äldre, ålderism och attityder mot äldre, 
reciprocitet, meningen med livet under den senare delen av livet, 
pensioneringsprocessen, personer med funktionsnedsättningar, 
levnadsförhållanden, yrkesarbete och företagande, definitioner av äldre, 
sociala nätverk och identitet. Materialet utgörs av vetenskapliga texter av 
olika slag (vetenskapliga artiklar, avhandlingar, läroböcker och 
vetenskapliga debattartiklar), men också av texter som producerats av 
andra forskningsaktörer3 och av populärvetenskaplig litteratur. 

Inom ramen för denna kunskapsöversikt presenteras 56 av det totala 
materialets texter. De har valts ut till följd av att de bedömts återspegla 
materialets innehåll i sin helhet. Särskild vikt läggs vid en presentation av 
Lasletts (1989) bok ”A fresh map of life: emergence of the Third age”, 
till följd av att den ofta refereras av efterföljande forskare som skriver 
om den tredje åldern. En sammanställning av källinformation, metod 
och innehåll i de 56 texter som refereras i denna kunskapsöversikt 
presenteras kortfattat i bilaga 1.  

 
 

1.1.4 Definitioner av äldre 

Inom forskning på äldreområdet återfinns flera olika benämningar på 
äldre - de kallas till exempel äldre personer, pensionärer, 65+, yngre-äldre 
och ibland för personer i den tredje åldern. Inom forskningen diskuteras 
hur ålder, åldrande, äldre personer och ålderdom kan definieras och 
förstås (se till exempel Andersson 2008, Jönsson & Lundin 2007). 
Definitioner av äldre utgör därmed ett studieobjekt i sig självt inom 
forskningen, samtidigt som de också används pragmatiskt för att 
möjliggöra empirisk forskning (se till exempel Torres & Hammarström 
2007). Inom ramen för denna skrift används begreppen pensionär och 
äldre personer som deskriptiva benämningar. Pensionär definieras som 
en person som uppbär ålderspension. Äldre personer likställs med 
personer som är över 65 år. I detta sammanhang får dock analyser och 
problematiseringar av dessa två kategoriseringar stå tillbaka till förmån 
för en analys av begreppet den tredje åldern. 

                                                           
3 KK-stiftelsen och Kairos Future. 
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2. Begreppet den tredje ålderns historia 
Den tredje åldern etablerades som term inom utbildningsområdet i 
Europa i samband med skapandet av den Tredje ålderns universitet vid 
Toulouse Universitet i Frankrike år 1973 (Swindell & Thompson 1995). 
Det skapades i sin tur efter inspiration från utbildningsverksamhet som 
bedrevs för äldre personer vid University of Michigan från slutet av 
1940-talet och framåt (Hubbard 1976, Tibbitts & Donahue 1953). 
Utbildningsverksamheten i Michigan utgick ifrån att människor i USA 
gick en ny social livsfas till mötes efter 50 års ålder - en livsfas som 
utmärktes av ett minskat ansvar i relation till föräldraskap och yrkesliv, 
vilket i sin tur skapade utrymme för nya intressen och ett vidgat 
samhällsengagemang (Tibbitts & Donahue 1953). Det ansågs vara ett 
problem att kurser i Preparation For Retirement (PRF) i början av 40-
talet företrädelsevis handlade om att lära människor att anpassa sig till 
sitt biologiska åldrande och att erbjuda äldre personer stimulerande och 
social verksamhet för att motverkade isolering och depression. Äldre 
personer ansågs även behöva utbilda sig för fortsatt yrkesarbete, frivilligt 
arbete och ett aktivt medborgarskap. Dessa tankegångar relaterat PRF-
verksamhet diskuterades även i England och Frankrike under 1950- och 
1960-talet (Hubbard 1976). 

År 1972, ett år före skapandet av Tredje ålderns universitet i 
Toulouse, genomför det Internationella centret för socialgerontologi en 
internationell konferens under temat ”Leisure and the 3rd age” i 
Dubrovnik. I inledningen till konferensrapporten definieras den tredje 
åldern som: 
 

The 3rd Age is the age of leisure. That is to say: the age of choice, of 
preferential orientation, of freedom (Huet 1972:5). 

 
Definitionen av den tredje åldern diskuteras därefter inte i någon högre 
utsträckning i konferenstrycket. Istället är det begreppet fritid som står i 
centrum. Dumazedier (1972) presenterar bland annat resultat från 
empiriska studier om tidsanvändning i Frankrike under början av 1970-
talet. Enligt dessa använde äldre personer mer tid åt fritidsaktiviteter än 
personlig samt familjrelaterad vård och omsorg. Fritidsaktiviteter 
definieras som aktiviteter fria från institutionella förpliktelser (så som 
professionella, familjerelaterade, spirituella och politiska plikter), och 
därmed som orienterade mot självförverkligande. Utifrån 
forskningsresultatet konstateras att äldre personer i hög utsträckning 
ägnade sig åt självförverkligande i Frankrike under början av 1970-talet. 
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Begreppet den tredje åldern användes till en början ofta liktydigt med 
hela livet efter ålderspensioneringen. Så småningom kompletteras 
emellertid begreppet med den fjärde åldern. I det material som 
analyserats för denna kunskapsöversikt dyker begreppet den fjärde åldern 
upp för första gången i mitten av 70-talet. Den tredje åldern definieras då 
som ”the active decades of retirement”, medan den fjärde åldern förstås 
som “the slower pace of old age” (Hubbard 1976:60). Mer eller mindre 
samtidigt presenterar också Neugarten (1974) sin välkända uppdelning av 
äldre personer i ”yngre-äldre” och ”äldre-äldre”. Yngre-äldre personer 
beskrivs som fria från det traditionella sociala ansvaret för yrkesarbete 
och familj, samt som friska, välbärgare, välutbildade och politiskt aktiva. 
De anses söka efter och ha rätt till en meningsfull sysselsättning, 
självförverkligande och social delaktighet. Äldre-äldre personer beskrivs 
däremot som sjuka, fattiga, försvagade och isolerade personer som har 
rätt till samhällets vård och omsorg (Neugarten 1974). 

Gällande den tredje åldern har det inte enbart varit äldre personers 
rätt till en meningsfull sysselsättning och självförverkligande som lyfts 
fram. Äldre människors ansvar relaterat den demografiska utmaningen 
har också poängterats. Hubbard (1976) skriver till exempel i artikeln 
”Retirement: Third age or Second Career” om situationen i Europa 
under 1970-talet; 

 
With the growing proportions of elderly in the population of every country, 
there are few Governments which are not faced with the fact that these 
increasing numbers of non-productive (but not necessarily incapable) people are 
likely to absorb an increasing proportion of the social security and welfare 
provisions. But these charges would be reduced if people from early middle-age 
were encouraged to prepare for the second half of their lives as they did for the 
first: to recognise the probability of changing work, and to plan for the active 
decades of retirement (sometimes called the Third Age) and for the slower pace 
of old age (the Fourth Age) that may follow it (Hubbard 1976:60). 

 
Trots att den tredje åldern alltså är ett begrepp vars historia går tillbaka 
till 40-talets USA, har den engelska forskaren Laslett (1994) själv gjort 
anspråk på att ha lanserat begreppet den tredje åldern under slutet av 
1980-talet. Utifrån det material som analyserats för denna 
kunskapsöversikt framstår det också som att det framför allt är efter 
Lasletts (1989) bok ”A fresh map of life: emergence of the Third Age” 
som begreppet den tredje åldern börjar användas allt mer inom forskning 
om äldre personer. Det görs då inte sällan med direkt referens till 
Lasletts definition av den tredje åldern.  
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Det kan vara intressant att notera att Laslett själv var i den tredje 
åldern och aktiv inom organisationen ”Forum on the Rights of Elderly 
People to Education” (FREE) när han skrev sina texter om livsfasen 
(Withnell 2000, Laslett 1994). Han var därtill också aktiv inom den 
Tredje ålderns universitet (Laslett 1987). Det är således högst troligt att 
Laslett var inspirerad av de tankegångar som låg till grund för skapandet 
av den Tredje ålderns universitet i Frankrike redan under 1970-talet. 

I boken ”A fresh map of life: emergence of the Third Age” 
kontrasterar Laslett (1989) den tredje åldern mot den första, andra och 
fjärde åldern. Den första åldern beskrivs – som jag nämnt i inledningen - 
i termer av omognad, beroende, socialisering och utbildning; den andra 
åldern i termer av mognad, oberoende, arbetsliv och föräldraskap; och 
den fjärde åldern i termer av beroende, skröplighet och död. Den tredje 
åldern beskrivs som en potential - en möjlighet att utgöra ”livets juvel”, 
kännetecknad av oberoende och självförverkligande.  

Även om Laslett inte var den första forskaren som förhöll sig till den 
tredje åldern, bidrar han i boken med en ny utgångspunkt till livsfasen. 
Han argumenterade för att den tredje åldern inte skall definieras utifrån 
kronologisk ålder, eller ens ges en kronologisk plats i livsförloppet. 
Istället skall de olika livsfaserna kunna överlappa varandra och det skall 
vara fullt möjligt för en person att gå från till exempel den första åldern 
direkt till den tredje åldern: 

 
Some persons, we have stated, live in the Third Age at junctures in the life 
course which are very different from those which mark the experience of the 
Third Age for the rest of us. These individuals commence the Third Age at a 
point much earlier than the candar age at which retirement supervenes. They 
are the very fortunate and highly successful: the more prominent politicians: the 
businessfolk, entertainers, even the athletes who make it into the big time; 
established writers and eminent scholars; above all accomplished artists, 
architects, painters and sculptors. The artists as a company are to be regarded 
as the model livers of life in the mode of the 21st century. 

Such are the consummate individuals who experience the Third Age to a 
greater or lesser extent simultaneously with the Second Age or, in the case of 
the athletes, part at least of the Third Age simultaneously with the First Age. 
This makes it obvious how finally ineffective figures, durations and birthdays 
must be in defining the Thirst Age for them (Laslett 1987:136). 

 
Samtidigt som Laslett önskar frigöra den tredje åldern helt från 
kronologi, påpekar han emellertid att förutsättningarna för den tredje 
åldern oftast infinner sig i en människas liv vid ålderspensionering, för 
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att därefter kvarstå till dess att personen blir beroende av andra för att 
klara sin vardag (Laslett 1989). Därutöver för Laslett ett resonemang om 
att kvinnor som inte yrkesarbetar träder in i den tredje åldern då 
försörjnings- och omsorgsansvar för barnen börjar klinga av, vilket 
förefaller innebära ett betydligt tidigare inträde i den tredje åldern än för 
personer som yrkesarbetar. 
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3. Livsfasens framväxt och skilda kontexter 
 
3.1 Den tredje ålderns framväxt 

Laslett (1987, 1989) har inte bara ägnat sig åt att definiera vad den tredje 
åldern är för något. Han var därutöver den förste att försöka slå fast när, 
var och varför den tredje åldern uppstått som en social struktur - en ny 
social livsfas i ett generellt livsförlopp. Laslett (1987, 1989) menade att 
privilegierade grupper haft tillgång till en tredje ålder genom historien, 
men att livsfasen först kom att utgöra en social struktur då en majoritet 
av befolkningen gavs förutsättningar - i form av till exempel förlängd 
livslängd, god hälsa, tryggad ekonomi och meningsfull sysselsättning - att 
förverkliga den tredje ålders potential. Laslett (1987, 1989) förklarade 
därmed den tredje ålderns framväxt utifrån såväl socioekonomiska, 
demografiska som kulturella utgångspunkter.  

  Laslett (1987) pekade i slutet av 1980-talet ut sexton länder som 
innehavare av den tredje åldern som ett generellt socialt fenomen. Dessa 
länder var Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Kanada, 
Japan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland, USA och Österrike. De pekades ut till följd av att 
följande kriterier var uppfyllda;  

 
 Män och kvinnor hade mer än 50 procents sannolikhet att leva till 70 

års ålder efter det att de nått en ålder av 25 år. 
 Mer än 10 procent av befolkningen var över 65 år.  
 Ländernas bruttonationalprodukt översteg $7,500 per invånare.   
 De ekonomiska resurserna och tillgången till meningsfull 

sysselsättning förutsattes vara så pass jämt fördelade i länderna att en 
majoritet av befolkningen gavs möjlighet att förverkliga den tredje 
ålderns potential. 
 
Laslett (1989) argumenterade vidare även för att människor i den 

tredje åldern måste se på sig själva, och bli betraktade av andra, som 
kapabla och värdefulla medborgare för att den tredje åldern skall uppstå 
som en generell social livsfas inom ett samhälle. Han framförde också att 
individer – äldre personer själva likväl som politiker, myndighetspersoner 
och forskare - i allt för låg utsträckning var medvetna om och tog ansvar 
för att förverkliga den tredje ålderns potential. Enligt Laslett (1987, 1989) 
såg varken äldre personer på sig själva eller blev betraktade av andra som 
tillräckligt kapabla och betydelsefulla medborgare i slutet av 1980-talet i 
till exempel Storbritannien. 
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Lasletts utgångspunkter gällande den tredje ålderns framväxt har 
senare granskats och diskuterats med hjälp av begreppen klass, kohort 
och generation utav de engelska forskarna Gilleard och Higgs (2002).4 
Utifrån ett klassperspektiv, menar Gilleard och Higgs, att den tredje 
åldern uppfattas som en återspegling av välbärgade äldre personers 
pensionärsliv. Dessa äldre personer har blivit allt fler och deras verklighet 
anses utgöra den dominerande formen för hur det tidiga pensionärslivet 
uttrycks och upplevs. Utifrån en kohortanalys har därtill den tredje 
åldern förknippats med en särskilt privilegierad kohorts åldrande. Denna 
särskilt privilegierade kohort benämns ofta ”Baby Boomers” i till 
exempel USA och Storbritannien (Gilleard & Higgs 2007). Det handlar 
om en stor kohort som är född strax efter andra världskriget och som 
dragit nytta av en positiv socioekonomisk utveckling från mitten av 
1900-talet i flera I-länder i väst. Gilleard och Higgs (2002, 2007) 
argumenterar emellertid särskilt för behovet av ett generationsperspektiv 
för att förstå den tredje ålderns framväxt. En ny generation uppges 
uppstå när personer som är födda under en viss tidsperiod - till följd av 
att de upplevt samma dramatiska ekonomiska, sociala och kulturella 
förändringar inom ett specifikt geografiskt område - utvecklar ett 
gemensamt medvetande och ibland till och med en gemensam identitet, 
som avviker från tidigare generationers medvetande och identitet. Den 
nya generationens medvetande och identitet genererar i sin tur nya 
former av beteenden, vilket skapar ytterligare social förändring. Utifrån 
detta aktörsperspektiv uppfattar Gilleard och Higgs (2002, 2007) den 
tredje åldern som en återspegling av en ny generations pensionärsliv. En 
generation vars äldsta personer uppges ha präglats av 60-talets 
kulturrevolution under ungdomsåren, och därefter ha formats av 
konsumtionssamhällets framväxt. 

Gilleard och Higgs (2002, 2007) anser alltså inte att den tredje ålderns 
framväxt enbart kan förstås utifrån att äldre personer blivit fler och att 
deras andel i befolkningen ökat samtidigt som deras levnadsförhållanden 
förbättrats. De lyfter istället fram det postmoderna samhällets kulturella 
kännetecken - vilka påverkar alla människor i befolkningen oavsett deras 
socioekonomiska position och ålder - som en särskilt viktig förklarande 
variabel för att förstå den tredje ålderns innebörd och framväxt. De 
uppfattar den tredje åldern som en kulturell sfär, vilken växt fram ur 
sociala, ekonomiska och kulturella förändringar som startade strax före 
andra världskriget. Dessa förändringar har 40-talisterna vuxit upp med 
och formats av, men de har också påverkat kohorter före dem och 

                                                           
4 Inspirerade av Mannheims arbete om generationer. För mer information om 
generationsperspektivet och Mannheims utgångspunkter se Handy, 1997. 
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kommer att påverka kohorter efter dem. Enligt Gilleard och Higgs 
(2007) handlar det om en kulturell revolution som uppges ha satt frihet, 
individualitet och konsumtion i fokus samtidigt som arbetslivsmönster 
förändrats, inkomster höjts och känslan av personlig osäkerhet ökat 
(ibid.).  

Även de amerikanska forskarna Moen och Spencer (2006) har 
fördjupat sig i det postmoderna samhällets betydelse för den tredje 
ålderns framväxt och innebörd. Istället för konsumtion lyfter de 
emellertid fram spänningen mellan idén om en relativt stabil och 
generellt definierad tredje ålder och den postmoderna föreställningen om 
flera situationsberoende jag. Moen och Spencer menar att dagens äldre 
personer - genom strategiska val - skapar den tredje åldern allt eftersom 
de genomlever livsfasen. Tidigare normer för livsfasen är inaktuella och 
nya skapas av de äldre personer som är i den tredje åldern idag.  

 
 

3.2 Skilda kontexter 

Ovanstående forskare som skrivit om den tredje ålderns innebörd, 
förutsättningar och framväxt har varit verksamma i Storbritannien eller 
USA. Frågan är i vad mån deras kunskap om den tredje åldern är 
generaliserbar till en svensk kontext. Denna fråga sätter fokus på 
skillnader och likheter mellan de olika länderna.  

Länderna skiljer sig bland annat åt genom att de har olika 
socialpolitiska system. Förenklat uppmuntrar staten i Storbritannien och 
USA människor att i första hand klara sina välfärdsbehov genom 
marknadens försorg. Samhället erbjuder därutöver företrädelsevis 
välfärdstjänster och ekonomisk trygghet på en relativt låg nivå och efter 
behovsprövning. I Sverige återfinns istället vad som brukar beskrivas 
som ett relativt generöst och mer universellt offentligt välfärdssystem. 
Dessa och andra olikheter har lett till att Sverige och Storbritannien samt 
USA hänförs till olika välfärdsmodeller inom socialpolitisk forskning (se 
Bambra 2007 för en genomgång av olika välfärdsmodeller och regimer). 
Vad gäller inkomstfördelningen bland äldre personer har den vidare varit 
mer jämt fördelad i Sverige än i Storbritannien och USA. Fattigdom har 
inte heller varit lika utbredd bland svenska, jämfört med engelska och 
amerikanska, ålderspensionärer (se Gilleard & Higgs 2002, Hedström & 
Ringen 1987, Korpi & Palme 1998).  

En annan skillnad i kontexten mellan Sverige och Storbritannien samt 
USA handlar om ”Baby boomers” i de olika länderna. ”Baby boomers” 
definieras som en stor födelsekohort som haft möjlighet att dra nytta av 
den socioekonomiska utvecklingen under 1900-talet. ”Baby boomers” 
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beskrivs vidare även som en ny generation, vilken ser självförverkelse 
genom aktivitet, individualitet och konsumtion som viktiga aspekter av 
pensionärslivet. Relationen mellan ”Baby boomers” ålderpensionering 
och den tredje åldern uppmärksammades först i USA, men senare även i 
Storbritannien (Gilleard & Higgs 2007, Phillipson 2007). I USA 
avgränsas ”Baby boomers” till att vara födda från mitten av 1940-talet till 
mitten av 1960-talet, medan de i Storbritannien är födda mellan 1945 till 
1950 och 1960 till 1965 (Gilleard & Higgs 2007). De äldsta ”Baby 
boomers” i båda länderna var med andra ord ungdomar under 60-talets 
kulturrevolution, och efterföljande ”Baby boomers” har varit barn- och 
ungdomar under det så kallade konsumtionssamhällets framväxt.  Just 
barn- och ungdomsåren har lyfts fram som särskilt viktiga för 
formeringen av nya generationer (se Hardy 1997).  

I Sverige ökade istället antalet födda från en mycket låg nivå i mitten 
av 1930-talet fram till mitten på 1940-talet, med endast en mindre 
nedgång i antalet födda i början av 1940-talet (SCB 2008b). Människor i 
denna kohort har, i allmänhet, haft möjlighet att dra nytta av att den 
socioekonomiska utvecklingen under 1900-talet i Sverige. Inom en 
svensk kontext kan alltså ”Baby boomers”, utifrån en demografiskt och 
socioekonomiskt utgångspunkt, beskrivas som äldre än vad ”Baby 
Boomers” är i Storbritannien och USA. Konceptet ”Baby boomers” har 
emellertid inte fått något större genomslag inom forskning om ett 
förändrat pensionärsliv i Sverige. Istället är det företrädelsevis ”40-
talisternas” åldrande som står i fokus, till följd av att de uppfattas som en 
ny generation äldre personer. Utifrån en kulturell utgångspunkt är det 
alltså snarare ”40-talisterna” i Sverige som motsvarar de så kallade ”Baby 
Boomers” i Storbritannien och USA. Dessa skillnader länderna emellan 
visar – precis som Gilleard och Higgs (2002) har framhållit – på vikten 
av att särskilja teoretiseringar om den tredje åldern utifrån kohort och 
generation.  

Trots sina olikheter uppvisar ändå Sverige, Storbritannien och USA 
även liknande förutsättningarna för en tredje ålder. Medellivslängden har 
förlängts i alla länderna, utan att pensionsåldern höjts i motsvarande 
mån. Under flera år efter pensioneringen har många människor i dessa 
populationer en god funktionell förmåga. Nuvarande yngre 
ålderspensionärer har därtill, på en generell nivå, goda ekonomiska och 
materiella förutsättningar (Carnegie 1993, SCB 2006c, Laslett 1989, Wink 
& James 2006).  
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4. Begreppet den tredje åldern i Sverige 
Redan 1973 gav Stockholms socialförvaltning ut en 30 sidor lång skrift 
med titeln ”Bo bra i den Tredje åldern” (Stockholm Socialförvaltning 
1973). Skriften utgör en illustrativ handledning om ”bra” boendemiljöer 
för äldre personer. År 1991 återfinns begreppet i rapporten ”Tredje 
åldern: Information och rådgivning till äldre i Lund under ett år” 
(Lannerheim et al. 1991). Rapporten innehåller en utvärdering av en 
rådgivningsbyrå för äldre personer i den tredje åldern. Det utvärderade 
rådgivningsprojektet vänder sig till personer som är över 65 år och som 
har en problematik som faller utanför statens och kommunernas 
ansvarsområde. Inte i någon av dessa två skrifter förhåller sig emellertid 
författarna till vad den tredje åldern är för något eller var begreppet 
kommer ifrån. 

År 1994 använder sig Jeppsson Grassman av begreppet den tredje 
åldern för att relatera sin forskning om äldre personers intresse för och 
utförande av frivilligt arbete i Sverige till existerande internationell 
forskning på området (Jeppsson Grassman 1994). Hon beskriver den 
tredje åldern som ett begrepp som härrör från en internationell tanke om 
en relativt ny biologisk och social livsfas. En livsfas som inträder vid 50 
års ålder för att sedan pågå fram till omkring 70-75 års ålder. Jeppsson 
Grassman menar emellertid att det i Sverige, med ett högt 
arbetskraftsdeltagande upp till över 60 års ålder och med en formell 
pensionsålder på 65 år, är mer relevant att utgå ifrån att den tredje åldern 
inträder i människors liv vid 60-65 års ålder. 

År 1999 relaterar vidare Olesén till den tredje ålderns spanska 
ursprung i avhandlingen ”Tredje ålderns hus – en spansk boendemiljös 
betydelse för kvinnors livsprojekt” (Olesén 1999). Olesén förstår den 
tredje åldern som en livsfas under vilken existentiella frågor om liv och 
död, utveckling och stagnation samt möjligheter och hinder sätts på sin 
spets. Vidare anses människor i den tredje åldern varken uppfattas som 
unga eller gamla. Enligt de kvinnor som deltar i studien suddas 
uppdelningen mellan arbete och fritid ut under livsfasen. Det i sin tur 
upplevs av kvinnorna som både en positiv frihet och som ett 
problematiskt vakuum. 

Från år 2000 återfinns sedan begreppet den tredje åldern i flera 
vetenskapliga texter om äldre personer (se till exempel Eriksson 2004, 
Gynnerstedt 2002, Jönson 2001, Larsson 2007, Soidre 2005, Svensson 
2006, Thorslund & Larsson 2002, Torres & Hammarström 2007, Öberg 
& Tornstam 2001). Författarna refererar inte sällan till Lasletts definition 
av begreppet och det poängteras ofta att den tredje ålderns inte skall 
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avgränsas med hjälp av kronologisk ålder, utan istället utifrån 
funktionella och sociala hänseenden. Thorslund och Larsson skriver i en 
kunskapsöversikt om äldres behov; 

 
En annan och i vårt tycke bättre indelning är att skilja på personer som 
vanligtvis klarar sig själva och kan leva självständigt, oavsett ålder, och 
personer som är beroende av hjälp från andra, som anhöriga eller 
vård/omsorg, för att klara sig. Båda dess grupper behöver givetvis vård och 
omsorg vid olika tillfällen, men den första gruppen tillfrisknar eller lever ett 
självständigt liv med sin/sina sjukdomar medan den andra gruppen behöver, 
och kommer att behöva, andras hjälp för att klara sig. Om man vill benämna 
dessa grupper ”den tredje åldern” respektive ”den fjärde åldern” eller inte är 
en smaksak (Thorslund & Larsson 2002:23). 

 
Bilden av den tredje åldern beskrivs i svenska vetenskapliga texter ofta 
som en motbild mot tidigare dominerande negativa stereotypa bilder av 
äldre personer. Lasletts texter om den tredje åldern sägs bland annat 
utgöra ett anti-ålderistiskt perspektiv som ifrågasätter negativa stereotypa 
bilder av äldre personer genom att lyfta fram äldre personers kapacitet 
(Jönson & Taghizadeh 2006). Samtidigt påpekar Gaunt (2002) att det 
inte är något nytt fenomen att ”friska” äldre personer hedras. Det uppges 
de ha gjort i de flesta samhällen, medan ”skröpliga” äldre personer 
behandlats på ett mer negativt sätt (ibid.). 

Flera forskare i Sverige skriver vidare om den pensionärskultur och 
livsstil som förknippas med den tredje åldern i vad som till exempel 
benämnts det postmoderna eller postindustriella samhället. Det handlar 
om en pensionärskultur och en livsstil som sätter rätten till social olikhet 
bland äldre personer, självförverkligande, livsstil och konsumtion i 
centrum. Det är också en pensionärskultur och en livsstil som sägs 
efterfråga komfort, trygghet, erfarenhet, gemenskap, nostalgi, äventyr 
och livsglädje, samt som riktar sin uppmärksamhet mot aktiviteter som 
till exempel studier, resor, teater, golf, släktforskning och dans (se 
Eriksson 2004, Gaunt 2002, Jönson 2001, 2002, Öberg 2005a). 
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5. Forskning om äldre personer och livsfasen i Sverige 
 
5.1 Om levnadsförhållanden, kropp och självbild 

Med hjälp av statistik om levnadsförhållanden bland äldre personer har 
det slagits fast att en majoritet av ålderspensionärerna i början av 2000-
talet i Sverige är i den tredje åldern - eller med andra ord att de är relativt 
friska, aktiva och har en trygg ekonomisk situation (Larsson 2007). 
Därtill framkommer det att ju äldre en person är och ju lägre inkomst 
personen har, desto lägre är sannolikhet att han eller hon är i den tredje 
åldern. Det beror på att hög ålder och låg inkomst är nära förbundet med 
sämre hälsa och funktionalitet. Det framförs vidare att kvinnor och 
personer födda i ett annat land än Sverige löper högre risk att ha en låg 
inkomst som ålderspensionärer än män och personer födda i Sverige 
(ibid.).  

Utöver att många äldre personer, utifrån studier om 
levnadsförhållanden, definieras som varande i den tredje åldern så visar 
även forskning att äldre personer ofta uppger att de upplever sig som 
yngre än vad deras kronologiska ålder visar (Öberg & Tornstam 2001). 
De uppfattar sig själva och uppfattas av andra som mer lika yngre 
personer än deras föregångare. Ungdomlighet och god fysisk form pekas 
därför ut som viktiga värden bland dagens äldre personer. Det diskuteras 
emellertid om äldre personers beskrivningar av sig själva som 
ungdomligare och i god fysisk form utgör en korrekt återgivning av ett 
uppdaterat livsförlopp, eller om det snarare är ett utslag för en 
diskriminerande strukturer som motiverar äldre personer av förneka sitt 
eget åldrande (ibid.). 

 
 

5.2 Pensionsåldern och pensionspreferenser 

År 2004 tog såväl de allra flesta kvinnor som män ut sin första 
ålderspension vid 65 års ålder (Försäkringskassan 2008). Samma år 
deltog 62 procent av befolkningen i åldern 60-64 i arbetskraftutbudet, 
vilket var en klar ökning från 1998 då motsvarande siffra låg under 50 
procent. Genomsnittsåldern för ålderpensionering var därtill år 2004 62,7 
för kvinnor och 63,5 för män. Parallellt med detta yrkesarbetade ca 10 
procent av männen och 6 procent av kvinnorna i åldern 65-74 antingen 
som anställda, egna företagare eller inom familjeföretag. Av dessa 
personer var det emellertid bara en fjärdedel som arbetade 35 timmar i 
veckan eller mer. Dessa siffror och annan forskning uppges visa att 
pensionsåldern blir allt mer spridd (Larsson 2007). 



Den tredje åldern – en kunskapsöversikt 

 26 

Vad gäller inträdet i den tredje åldern har en studie visat att 
människor ofta ger uttryck för en allt mer positiv bild av livet vid sidan 
av yrkesarbetet ju närmare de kommer ålderspensioneringen (Soidre 
2005). Vidare bidrar både en positiv bild av fritiden och en negativ 
upplevelse av yrkesarbetet till att både män och kvinnor vill gå i pension 
tidigare än vid 65 års ålder. Bland kvinnor bidrar framför allt en 
påfrestande arbetssituation till att de önskar lämna den andra åldern 
tidigare än 65 års ålder, för att träda in i den tredje åldern. Bland män är 
det istället vanligare att vilja lämna arbetslivet om de upplever att äldre 
personer inte uppskattas på arbetsplatsen. Förvånansvärt nog framstår 
det därtill som att ett så kallat mentalt stimulerande jobb utgör en faktor 
som bidrar till att män i högre grad än kvinnor vill gå i pension tidigare 
än vid 65 års ålder. Vad gäller egna företagare visar studien att de oftare 
önskar arbeta längre än till 65 års ålder (ibid.). Angående ekonomins 
påverkan på människors pensionspreferenser framkommer att ett 
upplevt behov av att arbeta till följd av den ekonomiska situationen 
företrädelsevis påverkar män att vilja yrkesarbeta fram till 65 års ålder. 
Samtidigt har det emellertid i annan forskning framkommit att det 
företrädelsevis är personer med lägre inkomst som är mest intresserade 
av att arbeta även efter 65 års ålder, vilket skulle kunna tänkas bero på att 
de på så sätt önskar förbättra sin ekonomiska situation (se Larsson 
2007).5   

 
 

5.3 En meningsfull tillvaro 

Äldre personer som själva är i den tredje åldern har definierat ”ett bra 
liv” som ”att vakna upp utan tidspress och samtidigt veta att dagen 
kommer att innehålla meningsfulla inslag” (Holm 2007:157). Meningen 
med livet i den tredje åldern har vidare även beskrivits i termer av 
gemenskap, att vara närvarande i nuet, att vara beredd på att det måste ta 
slut men ändå leva som om det varade för evigt, att ge till andra, att vara 
snäll och att vara behövd (Holm 2007). Denna beskrivning av ett gott liv 
i den tredje åldern uppges stämma väl överrens med forskning som har 
visat att ”engagerande sysselsättning” är den mest avgörande faktorn för 
att människor skall uppleva sig tillfreds efter ålderspensioneringen (ibid., 

                                                           
5 Larsson (2007) refererar i sin tur vidare till studien ”Vi vill gå hem före sextiofem – 
varannan planerar tidig pension” skriven av Elfving och publicerad av TCO 2004. 
Därutöver studeras även pensionspreferenser i ”Äldre levnadsförhållanden. Arbete, 
ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980-2003” utgiven av SCB 2006. Dessa två 
publikationer förhåller sig emellertid inte till begreppet den tredje åldern, varför deras 
innehåll inte beskrivs vidare inom ramen för denna kunskapsöversikt. 
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Jonsson 2000). ”Engagerande sysselsättning” har definierats som 
aktiviteter som upplevs meningsfulla och som utövas över tid samt med 
regelbundenhet. Dessa aktiviteter utövas inte bara på grund av att de är 
roliga och intressanta, utan även till följd av att de medför kontakt med 
andra människor som delar ens engagemang eller med människor som 
behöver hjälp. De ger hållpunkter i vardagen och struktur åt tillvaron, 
samtidigt som de ger utövaren en känsla av att vara behövd och att vara 
en aktiv givare (ibid.).  

Olika studier visar att det i slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet fanns gott om organiserade verksamheter för äldre personer i 
Sverige - i form av till exempel mötesplatser och frivilligt arbete inom 
kyrkans, idrotts- och pensionärsföreningars ram (Larsson 2007, Svensson 
2006). Vidare har det också framkommit att äldre personer ofta ger 
informell omsorg i form av till exempel promenader, inköp, 
snöskottning och trädgårdsarbete till personer både inom och utanför 
den egna familjen (Larsson 2007). Samtidigt har emellertid tidigare 
forskning även visat att äldre personer i den tredje åldern inte är aktiva i 
frivilligt arbete lika ofta som andra grupper i samhället (Jeppsson 
Grassman 1994). De visar inte heller något större intresse för att 
antingen börja med eller utöka sitt frivilliga arbete. Däremot bidrog 
personer i den tredje åldern som redan var involverade i frivilligt arbete 
med fler timmar per person än vad personer i andra åldersgrupper 
gjorde. De ägnade sig också i högre utsträckning åt frivilligt social 
omsorgsarbete - vilket beskrivs som ett krävande arbete. Det, i 
kombination med äldre personers syn på sina egna resurser och den egna 
framtiden, anses kunna förklara det relativt svala intresset för frivilligt 
arbete bland människor i den tredje åldern (ibid.). 

Slutligen har även pensionärsmigration6 pekats ut som ett möjligt 
meningsfullt livsprojekt i den tredje åldern. Det beskrivs som ett 
livsprojekt som tänjer på gränser, utmanar och tvingar fram utveckling. 
Enligt äldre kvinnor som flyttat till Spanien efter ålderspensionering gav 
uppbrottet från det tidigare livet och dess (familje-)förpliktelser utrymme 
för nyorientering och fokus på självuppfyllelse (Oleséns 1999). 

 
 

5.4 Äldre personer med funktionsnedsättningar 

Utifrån den gängse definitionen av den tredje åldern faller äldre personer 
med funktionsnedsättningar, som är beroende av stöd från andra för att 

                                                           
6 IRM eller Pensionärsmigration som det kallats på svenska kan betraktas som en del av 
en mer allmän trend av "livsstilsmigration". 
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klara sin vardag, utanför personkretsen som anses kunna vara i den tredje 
åldern. Samtidigt har forskning visat att äldre personer med fysiska 
funktionsnedsättningar och som mottar sociala omsorgsinsatser kan leva 
aktiva pensionärsliv som är inriktade på självförverkligande (Taghizadeh 
Larsson 2008).7 Utifrån resultaten problematiseras att människor med 
funktionsnedsättningar och som mottar social omsorg inte anses kunna 
vara i den tredje åldern. Samtidigt påpekas det emellertid också att inte 
alla ålderspensionärer - oberoende av funktionsnivå - skulle kunna leva i 
den tredje åldern om de bara erbjöds de rätta förutsättningarna. Det 
framkommer visserligen att äldre personer med fysiska 
funktionsnedsättningar och som mottar social omsorg ägnar sig åt 
konstnärskap, resor, politiskt arbete och idrott. Samtidigt beskriver 
emellertid även dessa personer hur deras funktionsnedsättningar sätter 
stopp för vissa aktiviteter och begränsar deras tillgång till tid. 
Ovanstående studie visar att det stöd som personer med 
funktionsnedsättningar mottar för att klara sin vardag ibland snarare 
möjliggör än utesluter en tredje ålder. Stöd i form av till exempel 
personliga assistenter, goda kommunikationsmöjligheter och anpassad 
fysisk miljö uppges ge förutsättningar för ett aktivt och 
självförverkligande liv. Ytterligare forskning (Torres & Hammarström 
2007) har därtill visat att äldre personer som har hemtjänst inte 
nödvändigtvis upplever ser sig som beroende. Relationen mellan att ta 
emot hjälp från andra för att klara sin vardag och beroende uppges vara 
mer komplicerad än vad som vanligtvis antas (ibid.).  

 
 

5.5 I media och rådgivningsböcker 

En artikel (Nilsson & Jönsson 2007) har undersökt bilder av den pigga, 
vitala och aktiva senioren i den tredje åldern i media. Författarna uppger 
att äldre personer ofta framställs som oberoende samt aktiva och livet 
efter 65 års ålder som en tid för självförverkligande. I artikeln framförs 
vidare att vissa forskare menar att denna form av framställningar av äldre 
personer i den tredje åldern bidrar till en mer balanserad, uppdaterad och 
verklighetsbaserad beskrivning av livet efter ålderspensioneringen. 
Studien visar dock att texterna till de ”positiva” bilderna i media handlar 
om att dessa äldre personer klarar en massa saker trots sin ålder. De 

                                                           
7 Se även Taghizadeh Larsson (2009) avhandling Att åldras med funktionshinder. Betydelser 
av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska 
funktionsnedsättningar. Avhandlingen publicerades efter att sökningen efter material till 
denna översikt avslutats, varför den inte analyserats inom ramen för detta arbete. 
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framställs därmed som en ”duktig” minoritet, vars liv avviker från det 
typiska pensionärslivet (ibid.).8 

Text om den tredje åldern återfinns vidare även i så kallade 
”postmoderna” rådgivningsböcker för äldre personer (Jönson 2002). Det 
postmoderna rådgivningsprojektet uppges rikta särskild uppmärksamhet 
mot individers upplevelse av den tredje ålder och på möjligheten till olika 
livsstilsval. Rådgivningsböcker om den tredje åldern uppges emellertid 
även vara upptagna av hur människor kan motverka åldrandet genom 
”rätt” livsstilsval – något som uppfattas som en rest från ett mer 
modernt rådgivningsprojekt. Rådgivningslitteraturen uppges på det hela 
taget vara upptagen av vägvalet mellan å ena sidan ett aktivt åldrande 
som karaktäriseras av oberoende, välbefinnande, gemenskap och en 
förmåga att fortsatta lämna bidrag till samhället, och å andra sidan en 
passiv ålderdom som karaktäriseras av sjukdom, isolering och ett 
kostsamt vårdbehov (ibid.). 

 
 

5.6 Inom politiken 

Inom socialpolitiken har den tredje åldern beskrivits som en 
tolkningsram som präglat äldreomsorgen sedan 1980-talet.  
 

Medan äldreomsorgspolitiken från 1950 till 1980 generellt sett byggde på en 
aktivitetsram som definierade äldre som beroende och deras behov av offentlig 
omsorg som sprungen ur framväxten av det moderna, urbaniserade 
industrisamhället, har äldreomsorgspolitiken sedan 1980-talet istället utgått 
från en attitydsram. Enligt denna attitydsram står det egentliga problemet 
med åldrande och äldres behov av omsorg inte att finna i det moderna 
samhällets framväxt utan i samhällets eller de äldres egna attityder gentemot 
åldrande och äldre. Attitydsramen har därför beskrivit åldrande som en 
process som i hög utsträckning är skapad, inte bara av samhällets fördomar 
utan också av äldre själva. Som en följd av denna ytterst individcentrerade och 
självfabricerade tolkning av åldrandet och äldre har också den politiska 
förståelsen av äldre sedan 1980-talet generellt sett varit att äldre egentligen är 
friska, vitala och oberoende, vilket i sin tur legitimerat mindre omfattande och 
mer passiv statlig omsorgspolitik än tidigare…  

… Medan aktivitetsramen konstruerades utifrån en föreställning om 
mottagaren av omsorg som en man från arbetarklassen och utföraren av 
omsorg som en medelålders och timanställd före detta hemmafru, bygger 

                                                           
8 Se även Nilssons (2008) avhandling Våra äldre. Om konstruktioner av äldre i offentligheten. 
Avhandlingen publicerades efter att sökningen efter material till denna översikt 
avslutats, varför den inte analyserats inom ramen för detta arbete. 
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attitydsramens föreställningar om äldre som friska och vitala på en i 
huvudsak svensk, vit man från medelklassen, som har såväl ekonomiska som 
personella resurser att förändra sin självfabricerade ålderdom och, i mån av 
behov, köpa omsorgstjänster som inte inkluderar omfattande vård på den 
öppna marknaden (Brodin, 2005:218). 

 
Attitydramen relateras till den tredje åldern och båda dessa fenomen 
beskrivs som politiska diskurser som uppehåller sig vid att åldrandet för 
med sig nya sociala roller och förändrar meningen med livet för äldre 
personer, samtidigt som deras identitet beskrivs i termer av autonomi 
och oberoende (ibid.). 

Angående framtidens äldrepolitik anser den parlamentariska 
äldreberedningen Senior 2005 i sitt slutbetänkande ”Äldrepolitik för 
framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande 
befolkning” (SOU 2003) att ålderstrappan i samhället måste rivas. 
Utredningen önskar ett förändrat livsförlopp och skriver; 

 
I vår framtidsbild finns det 80-åriga studerande, 75-åriga statsråd, 25-åriga 
kommunfullmäktigeordförande och 30-åringar som arbetar tillsammans med 
60-åriga mentorer. Ett arbetsliv kan rymma flera karriärer, varvade med 
utbildning, familjeliv och samhällsengagemang. Pensionen ger en ekonomisk 
bas, men arbete i olika former behöver inte upphöra för alla vid en viss ålder. 
En person som är äldre än 65 och vill påverka politiska beslut eller arbeta 
frivilligt funderar inte över om han eller hon är ”för gammal” och om det bara 
kan ske i former som särskilt är till för pensionärer. Ömsesidiga kontakter 
över generationsgränser är självklar och omistlig del av arbetsliv, demokrati, 
lärande och skapande (SOU 2003:13). 

 
Flera forskare verksamma i Sverige har kritiserat Senior 2005 för att i allt 
för hög utsträckning anamma den tredje ålderns diskurs och därmed se 
åldrandet som något påverkningsbart och upp till individens livsstilsval 
(Edebalk & Eliasson Lappalainen 2004, Odén 2004, Torres & 
Hammarström 2007). Edebalk och Eliasson Lappalainen (2004:26) 
skriver att Senior 2005 ”fördunklar och förnekar livets realitet och 
individualitet”. Odén (2004: 32) skriver ”Om man river ålderstrappan 
förlorar man det biologiska åldrandet ur sikte och frestas att tro, att 
samhället kan manipulera ramarna för åldrandet”. Odén (2004) 
argumenterar istället för en politik som fokuserar på omgivningens 
anpassning och på stödinsatser för att kompensera de begränsningar som 
det kroppsliga åldrandet medför. 
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5.7 Framtiden 

Utifrån resultatet av en studie om värderingar, livsstil, synen på 
samhället, konsumtion, ekonomi och demografi har äldre personer 
mellan 64-69 år delats upp i sex olika arketyper; Egoister, Solidarister, 
Kollektivister, Konservativa, Traditionalister, Karriärister (Majanen et al. 
2007). Ett mål med arketyperna uppges vara att visa hur olika äldre 
personer kan vara trots liknande demografisk bakgrund. Utifrån 
undersökningen förutsätts vidare emellertid arketyperna Egoister och 
Karriärister bli allt vanligare i framtiden. Framtidens äldre personer i den 
tredje åldern förutsätts därför söka utveckling, se sig själva som 
resursstarka, söka anseende och materiell framgång, samt ställa höga krav 
på boende, aktivitet, vård och omsorg. Till följd av denna förutsägelse 
uppges det föreligga ett behov av utveckling av individuellt anpassade 
aktiviteter, omsorg och vård till hög kvalitet. Vidare pekas 
”äldrelivsbranschen”9 ut som en framtidsbransch för näringslivet (ibid.). 

I en annan studie uppger tillfrågade personer födda mellan 1945 och 
1954 att de avser att konsumera upp sina tillgångar efter yrkeslivet, ägna 
sig åt gamla fritidsintressen samt utforska nya, träffa vänner och umgås 
med familjen, flytta utomlands och framför allt resa (Lindgren et al. 
2005). En tredjedel av de tillfrågade uppger vidare att de vill yrkesarbeta 
så länge de får och ännu fler skulle kunna tänka sig att jobba längre om 
skatten sänktes och det gav en högre pension. Därutöver kan flera tänka 
sig att engagera sig i olika intresse- och frivilligorganisationer, men bara 
om det sker på deras villkor, vilket innebär väl avgränsade 
arbetsuppgifter, begränsat ansvar och kort varaktighet. 

De personer som står inför den tredje åldern säger vidare att de redan 
oroar sig över den egna fjärde åldern (ibid.). De är rädda för att bli 
beroende, att inte få tillgång till den vård och omsorg som de tror sig 
komma att behöva när de blir äldre och för att bli lämnade ensamma. De 
önskar att ansvaret för vård och omsorg skall vara offentligt, samtidigt 
som de tvivlar på välfärdsinstitutionernas framtid. De förväntar sig att de 
kommer att få betala en större andel av de offentliga tjänsterna själva i 
framtiden, samtidigt som de är tveksamma till om de kommer att ha råd 
med detta. Många tvivlar på att barnen kommer att ställa upp för dem 
helhjärtat, samtidigt som de inte heller vill bli omhändertagna av 
anhöriga. De framtida personerna i den tredje åldern säger sig vara 
beredda att verka politiskt för att förbättra framtidens vård och omsorg, 
men om det inte fungerar är framför allt höginkomsttagare redo att finna 
privata lösningar. Därtill uppger många att de kan tänka sig att flytta 
utomlands, om det verkar vara bättre där (ibid.). 
                                                           
9 Äldrelivsbranschen uppges innehålla äldreaktivitet, äldrevård och äldreomsorg. 



Den tredje åldern – en kunskapsöversikt 

 32 



6. Problematisering av den tredje åldern 

 33 

6. Problematisering av den tredje åldern 
 
6.1 Tredje ålderns gränser 

Redan innan det att Laslett (1987, 1989) skrev sina texter om den tredje 
åldern ifrågasatte den amerikanske forskaren Havighurst (1972) det 
riktiga i att uteslutande förknippa barndomen med studier, medelåldern 
med arbete, och ålderdomen eller pensionärslivet med fritid. Han 
menade att studier, arbete och fritid utgör viktiga element under hela 
livet, om än i varierande grad av intensitet och i olika former. Kaplan 
(1972), även han aktiv i USA, framförde vidare att syftet med 
fritidsaktiviteter och yrkesarbete överlappar varandra allt mer i det 
postindustriella samhället, varför det är svårt att upprätthålla dikotomin 
mellan arbete och fritid. Självförverkligande uppgavs, till exempel, vara 
något som i det postindustriella samhället förknippas med såväl arbets- 
som fritidsaktiviteter. Utifrån Havighursts (1972) eller Kaplans (1972) 
resonemang framstår det som problematiskt att urskilja den tredje åldern 
i termer av självförverkligande. Människor i den tredje åldern arbetar och 
studerar, samtidigt som även människor i den första och andra åldern har 
tillgång till fritid. Inte bara fritid utan även arbete och studier ger vidare 
möjlighet till självförverkligande under hela livsförloppet. De 
amerikanska forskarna Wink och James (2006) har argumenterat för att 
det är viktigt att se varje livsfas möjligheter, begränsningar och 
besvikelser vad gäller till exempel självförverkligande. 

På senare tid har även forskare i både Storbritannien och USA 
uppehållit sig vid svårigheterna med att avgränsa den tredje åldern 
gentemot andra livsfaser med hjälp av omständigheter som pensionering 
och oberoende (Settersten & Mayer 1997, Carnegie 1993, Wink & James 
2006). Dessa forskare skriver att pensioneringsprocessen blivit en allt 
mer flexibel och heterogen företeelse. Många människor fortsätter eller 
önskar att fortsätta yrkesarbeta heltid eller deltid efter den fastställda eller 
vanligt förekommande pensionsåldern, medan andra inte arbetar fram till 
denna tidpunkt. För en del personer uppges ett fortsatt yrkesarbete efter 
pensionsålder vara uttryck för individens eget val och passion. För andra 
grupper beskrivs det fortsatta yrkesarbetet som en nödvändighet för att 
klara ekonomin (Wink & James 2006). Vidare finns det människor som 
avbryter ålderpensionering för att återigen träder in i yrkeslivet. 
Övergången mellan den andra och den tredje åldern har därmed blivit 
allt mer flytande och långdragen.  

Vad gäller avgränsningen av den tredje åldern mot den fjärde åldern 
har forskare i USA angivit att det finns mått (till exempel ADL) som kan 
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användas för att mäta äldre personers ökade beroende av andra för att 
klara sin vardag.10 Dessa instrument uppges kunna användas för att 
bedöma om människor befinner sig i den tredje eller den fjärde åldern. 
Samtidigt framförs emellertid också att dessa mätinstrument inte tar 
hänsyn till den sociala miljön eller stödsystemens utformning. En äldre 
person kan därmed, enligt mätinstrumenten, vara i behov av andra för att 
klara sin vardag, men ändå inte ha tillgång till detta stöd. Personen har då 
ett behov av omsorg, men hamnar ändå inte i en situation som gör 
honom eller henne beroende av en annan person för att klara vardagen. 
Frågan är då om personen kan bedömas vara beroende av hjälp från 
andra för att klara sin vardag. Som en följd av denna svårighet att dela 
upp pensionärslivet i en tredje och en fjärde ålder argumenterar de 
amerikanska forskarna för att livet efter medelåldern, snarare än att delas 
upp i olika faser, bör betraktas som ett successivt socialt förlopp 
(Settersten & Mayer 1997). Pensionärslivet bör betraktas som något som 
växer fram genom en serie av olika händelser; att en person upphör med 
yrkesarbete, blir beroende av informell hjälp, ges formell hjälp i hemmet, 
för att slutligen flytta in på institution. 

Forskare i Sverige och USA har vidare ifrågasatt dikotomin mellan 
oberoende och beroende, men också problematiserat fokusering på 
oberoende som förutsättning för självförverkligande. De amerikanska 
forskarna Fahey och Holstein (1993) ifrågasätter om någon någonsin kan 
vara socialt oberoende. De menar att vi alla istället är ömsesidigt 
beroende under hela livet (Fahey & Holstein 1993). Forskning i Sverige 
har därtill visat att äldre personer med funktionsnedsättningar och som 
mottar social omsorg kan leva aktiva liv, uppge att de självförverkligar sig 
och uppfatta sig som oberoende (Taghizadeh Larsson 2008, Torres & 
Hammarströms 2007).11 

 
 

6.2 Tredje åldern som norm 

Vissa texter om den tredje åldern lyfter fram det positiva pensionärslivet 
i protest mot synen på äldre personer som socialt exkluderade - utan 
politiskt inflytande och kulturell betydelse (se till exempel Laslett 1989, 
Gilleard & Higgs 2002, 2007). Syftet med dessa texter har uppgetts vara 
att ge en mer adekvat beskrivning av den faktiska verkligheten, men 
också att stärka äldre personers ställning i samhället.  
                                                           
10 ADL är en förkortning för aktiviteter i dagligt liv eller allmän daglig livsföring. 
Förkortningen syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för 
att kunna ha ett självständigt vardagsliv. 
11 Se avsnitt 5.4 Äldre personer med funktionsnedsättningar i denna kunskapsöversikt. 
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Forskare, företrädelsevis verksamma i Storbritannien, har kritiserat 
denna ansats för att vara normativ och individualistisk till sin karaktär 
(Twigg 2006, Bury 1995). Kritiken går ut på att fokus läggs på hur 
individer bör agera för att förverkliga den tredje ålderns potential. Laslett 
(1989) uppmanar till exempel människor att planera sin ekonomi och 
livsstil så att de kan självförverkliga sig själva - om inte förr, så 
åtminstone efter ålderspensionen. Lasletts vision för den tredje åldern 
anses också vara baserad på mäns erfarenheter inom den privilegierade 
medel- och överklassen som har möjlighet att förverkliga den tredje 
åldern efter ett framgångsrikt yrkesliv (Gilleard & Higgs 2002, Laslett 
1989). Vidare problematiserar forskare verksamma i England, Skottland 
och USA att texter om den tredje ålderns uppmanar till 
självförverkligande genom arbete, arbetsliknande aktiviteter och 
konsumtion (Biggs 2001, Fahey & Holstein 1993). Det uppfattas vara ett 
utslag av att det politiska önskemålet om att minska äldre personers 
behov av stöd, skapa en reserv av arbetskraft och öka konsumtionen 
bland äldre personer som svar på den demografiska utmaningen (Biggs 
2001, Tulle & Winton 2002). Bilden av den tredje åldern som en tid för 
konsumtion, livsstilsval, bildning, kreativitet, individualitet och 
valmöjligheter anses därtill även understödjas av marknadens intresse att 
sälja produkter och tjänster till äldre personer (Featherstone & Hepworth 
1995). 

Som försvar mot denna form av kritik har Laslett anfört att hans 
beskrivningar av den tredje åldern bygger på majoritetens faktiska 
situation, möjligheter, beteende och önskemål (Laslett 1991). Han menar 
att definitionen av den tredje åldern har bäring även om vi 
uppmärksammar vissa minoriteters avvikande situation. Flera engelska 
forskare framför emellertid att det är ett problem att det råder brist på 
forskning om ojämlikhet, ojämställdhet och skillnader i önskemål bland 
dagens äldre personer i den tredje åldern (Biggs 2001, Bury 1995, 
Withnell 2000, Wray 2003). Resultatet av denna situation uppges bli att 
äldre personer som inte önskar att leva ett aktivt och 
konsumtionsinriktat liv riskerar att definieras som tillbakadragna, 
avvikande och som sociala problem (Withnell 2000).   

De engelska forskarna Bury (1995), Twiggs (2006) och Wray (2003) 
och den amerikanska forskaren Silver (2003) har därtill påpekat att texter 
om den tredje åldern polariserar det framgångsrika och det 
problematiska åldrandet. Den fjärde åldern beskrivs endast i negativa 
ordalag och förknippas med ett resurskrävande åldrande, medan den 
tredje åldern beskrivs enbart i positiva ordalag och förknippas med det 
produktiva åldrandet. De amerikanska forskarna Fahey och Holstein 
(1993) menar att det istället är viktigt att se varje livsfas möjligheter och 
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begränsningar vad gäller sociala behov och bidrag. Deras forskning visar 
att människors förmåga att bidra till relationer och med livserfarenhet 
inte upphör då hälsan och funktionerna sviktar. 

Sammanfattningsvis varnar alltså forskare i företrädelsevis England, 
men även i USA och Skottland, för att äldre personer som inte uppfyller 
den tredje ålderns ideal antingen försvinner ur forskningens fokus eller 
enbart kommer att förknippas med problem och ses som avvikande. 
Dessa kritiker efterfrågar istället forskning som undersöker både sociala 
problem och möjligheter bland alla grupper av äldre personer och i livet 
olika sociala faser. De lyfter också fram behovet av forskning som bygger 
på äldre personers egna beskrivningar och reflektioner (Biggs 2001, Bury 
1995, Fahey & Holstein 1993, Silver 2003, Tulle & Winton 2002, Twigg 
2006, Withnell 2002, Wray 2003). 

 Även flera forskare i Sverige har uppmärksammat och gett uttryck 
för kritik mot den tredje åldern som ett normativt och individualistiskt 
ideal som framställer åldrandet enbart som en produkt av individens 
livsstilsval (se Brodin 2005, Eliasson Lappalainen 2004, Odén 2004, 
Torres & Hammarström 2007). Därtill har uppdelningen av äldre 
personer i en tredje och en fjärde ålder kritiserats för att den i praktiken 
innebär en uppdelning av äldre personer i vad som kan betecknas som 
”lyckade och misslyckade personer” (se Taghizadeh Larsson 2008). 
Forskare verksamma i Sverige har även framfört att uppdelningen av 
äldre personer i yngre-äldre och äldre-äldre eller utifrån en tredje och en 
fjärde ålder, som ursprungligen syftade till att visa på divergens inom 
kollektivet äldre personer, skapar nya homogeniserande stereotyper som 
snarare döljer än synliggör mångfald inom kollektivet (Andersson & 
Öberg 2006). 

 
 

6.3 Tredje ålderns frikoppling från kronologi 

Ett centralt inslag i Laslett (1987, 1989) texter om den tredje åldern är 
kampen mot den kronologiska ålderns betydelse. Enligt Laslett skall den 
tredje åldern avgränsas utifrån sociala och funktionella kriterier och inte 
utifrån kronologisk ålder. Enligt Laletts utgångspunkt kan en person i 
den tredje åldern vara 20 likväl som 90 år gammal. 

Den engelska forskare Bytheway (2005) har bedrivit forskning som 
visar att människor tycks uppfatta kronologisk ålder som relativt 
oproblematisk. Däremot ger de uttryck för ett missnöje med de otydliga 
statuspositioner som förknippas med kronologisk ålder. Bytheway 
diskuterar detta resultat i relation till begreppet den tredje åldern. Han 
skriver; 
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Insisting that the definition of the third age is free of chronological age is of 
course a way of challenging the ageist inclination to construct age-bars. It is not 
incompatible however with an insistence that chronological age, as a key 
element in current social identities, should be central to gerontological research 
– the count of years directly maps the course of a life on to the course of history 
(Bytheway 2005:475).  

 
Bytheways engelska kollega Andrew (1999) har därtill argumenterat för 
att det är ett uttryck för ålderism att frånta äldre personer deras 
kronologiska ålder genom att hävda att kronologisk ålder inte har någon 
betydelse. Enligt Andrew bygger idealet om det ålderslösa samhället, och 
synen på kronologisk ålder som irrelevant, på ett ointresse för 
människors livshistoria och på en negativ bild av kroppens biologiska 
åldrande.  

Bytheway (2005) och Andrew (1999) lyfter därmed fram kronologisk 
ålder som en förklarande faktor relaterat livsfasers avgränsning och 
innebörd. Utifrån dessa författares resonemang förefaller det 
problematiskt att frikoppla sociala livsfaser från kronologisk ålder eller 
åtminstone kronologi, då kronologisk ålder utgör en viktig aspekt av 
individers sociala identitet, historia och den politiska praktiken samt 
retoriken 
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7. Diskussion 
 
7.1 Vad är den tredje åldern? 

När den tredje åldern definieras i de texter som analyserats inom ramen 
för denna kunskapsöversikt, görs det inte sällan med referens till Lasletts 
definition av den tredje åldern från år 1989. Laslett (1989) avgränsade 
inte den tredje åldern företrädelsevis utifrån kronologisk ålder eller 
sociala övergångar och vändpunkter i människors livsförlopp. Istället 
slog han fast att oberoende, självförverkligande, aktivitet, god ekonomi 
och hälsa utgjorde viktiga aspekter av människors liv under den tredje 
åldern. Laslett framförde visserligen att dessa förutsättningar för en 
tredje ålder oftast infinner sig i en människas liv efter ålderpensionering, 
varefter de består fram till dess att personen blir beroende av andra för 
att klara sin vardag, men han poängterade samtidigt att både unga och 
gamla personer kan vara i den tredje åldern. Den tredje åldern gavs 
därmed inte någon fast kronologisk plats i ett generellt socialt 
livsförlopp. Den tredje åldern definieras istället snarare som en kategori 
människor som oaktat ålder avgränsas med hjälp av en specifik 
livssituation och livsstil.  

Efterföljande forskare i Sverige, likväl som andra länder, har 
emellertid oftast placerat in den tredje åldern mellan ålderspensionering 
och ett ökat beroende av andra för att klara vardagen på grund av ålder. 
Det görs även fortsättningsvis utan hänvisning till någon specifik 
kronologisk ålder. Samtidigt har svårigheter med denna avgränsning lyfts 
fram. Inträdet i ålderspensionen beskrivs som en allt mer flexibel och 
komplex process. Dessutom har forskning visat att vissa äldre personer 
med offentlig omsorg inte upplever sig som beroende, samt att 
omsorgsinsatser kan möjliggöra ett aktivt liv inriktat på 
självförverkligande för personer med funktionsnedsättningar 
(Taghizadeh Larsson 2008, Torres & Hammarströms 2007). Utifrån 
denna forskning framstår det som att omsorgsinsatser ibland snarare 
möjliggör än utesluter en tredje ålder.  

I relation till avgränsningen av den tredje åldern i termer av 
beroende/oberoende är intressant att notera att oberoende likställs med 
att inte vara beroende av andras omsorg för att klara vardagslivet. 
Däremot diskvalificerar inte andra former av beroende – som till 
exempel människors beroende av pensionssystem för att klara den 
ekonomiska försörjningen – människor från att befinna sig i den tredje 
åldern.  



Den tredje åldern – en kunskapsöversikt 

 40 

Den tredje åldern definieras alltså företrädelsevis inom forskning som 
en social livsfas som startar med en institutionaliserad övergång i form av 
ålderpension och som slutar med fysisk samt funktionell tillbakagång på 
grund av ålder.  Forskning har vidare visat att människor i den tredje 
åldern, generellt sätt, har en god ekonomisk situation och är friska (se till 
exempel Carnegie 1993, Larsson 2007, Laslett 1989, Wink & James 
2006).  

Utöver detta relaterar emellertid också forskning den tredje ålderns 
innebörd till en specifik livsstil som utmärks av självförverkligande och 
aktivitet (se till exempel Laslett 1989). ”Tredje åldrare” beskrivs som 
ålderspensionärer som är oberoende, har mycket tid till sitt förfogande, 
är relativt ekonomiskt välbärgade samt friska och som är inriktade på 
självförverkligande genom olika former av aktivitet. Forskare har till en 
början pekat ut nya fritidsintressen, ett vidgat samhällsengagemang och 
värnandet av det kulturella arvet som meningsfulla aktiviteter för äldre 
personer i det moderna samhället (Laslett 1989, Tibbitts & Donahue 
1953). Senare har även konsumtion av resor, upplevelser och kultur 
framhållits som meningsfulla aktiviteter bland äldre personer i den tredje 
åldern (Gilleard & Higgs 2002, 2007). Istället för att utgöra en social 
livsfas som inkluderar en heterogen grupp av äldre personer, sociala 
problem likväl som möjligheter och flera innebörder, framträder snarare 
den tredje åldern som en homogen social kategori av resursstarka och aktiva 
äldre personer eller som ett perspektiv som fokuserar på vad som uppfattas 
som det positiva, produktiva och aktiva pensionärslivet.  

 
 

7.2 Implikationer för fortsatt forskning 

Med hänsyn tagen till den tredje ålderns tidigare mångtydiga definition 
framstår det som särskilt viktigt att i framtida forskning vara tydlig med 
hur begreppet avgränsas, samt hur och varför det används.  

Vad gäller behov av fortsatt forskning om den tredje åldern så har 
kulturella aspekter och människors vardagsliv i den tredje åldern pekats 
ut som ett relativt outforskat område (se till exempel Öberg 2005b). 
Vidare lyfts nytillkomna och framtida äldre personernas värderingar, 
beteenden och krav i den tredje åldern fram som särskilt intressanta att 
studera. Det motiveras utifrån att 40-talisterna uppges vara mer upptagna 
av konsumtion, individualitet och valfrihet än tidigare kohorter och att 
deras ålderspensionering därför förutses förändra pensionärslivets 
betydelse (se till exempel Gilleard & Higgs 2007). Karisto (2007) menar 
emellertid att det återstår att empiriskt undersöka om de nytillkomna 
ålderpensionärers förväntningar, inställningar, önskemål och livsstil i den 
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tredje åldern faktiskt skiljer sig från tidigare kohorters. Ett alternativt 
angreppssätt vore att undersöka hur nytillkomna ålderpensionärer 
uppfattar att deras förväntningar, inställningar, önskemål och livsstil i den 
tredje åldern förhåller sig till tidigare kohorters. Vidare framstår det som 
relevant att undersöka hur äldre personer i den tredje åldern förhåller sig 
till och påverkas av bilder av den egna gruppen som exempelvis 
resursstarka och aktiva konsumenter (se till exempel Blaikie 2006).  

Analysen av materialet till denna kunskapsöversikt visar att forskare 
som förhåller sig till den tredje åldern som perspektiv (se diskussionen 
under föregående rubrik) motiverar behovet av fortsatt forskning genom 
att hänvisa till att tidigare forskning om äldre personer varit allt för 
upptagen vid problem. Dessa forskare framför att det råder brist på 
forskning om det positiva, aktiva och produktiva åldrandet. Vidare 
uppges denna forskning om den tredje åldern kunna presentera lösningar 
på den så kallade demografiska utmaningen och äldres ”imageproblem”. 

Forskare som däremot närmar sig den tredje åldern som en social 
livsfas, och företrädelsevis utifrån ett kritiskt perspektiv, problematiserar 
snarare att den tredje åldern i allt för hög utsträckning behandlats som ett 
generellt, homogent och problemfritt socialt fenomen inom forskningen. 
Utifrån denna ståndpunkt framförs (vilket framgått av denna 
kunskapsöversikt) att det råder brist på forskning om ojämlikhet, 
ojämställdhet och skillnader i önskemål bland dagens äldre personer i 
den tredje åldern. Forskning om såväl samhälleliga strukturer och deras 
konsekvenser för äldre personer i den tredje åldern, som forskning om 
äldre personers beskrivningar av och reflektioner över den tredje ålderns 
sociala kännetecken efterfrågas. Därmed kritiseras nuvarande 
föreställningar om den tredje åldern för att i allt för låg grad baseras på 
äldre personers egna erfarenheter av livsfasen. Det framförs också att 
forskning om den tredje åldern bör förhåller sig till sociala problem i och 
med den tredje åldern.  

Forskare som närmar sig den tredje åldern som perspektiv kan 
kategoriseras som forskare som utgår från vad Tornstam (2005) kallat ett 
resursperspektiv i forskningen. Utifrån resursperspektivet ses äldre 
personer inte som sociala problem, utan som sociala resurser och 
forskningen önskar bidra till en mer adekvat beskrivning av äldres 
faktiska tillvaro, en förbättrad image för äldre personer och 
forskningsresultat till nytta för den samhällsekonomiska utvecklingen. 
Forskare som däremot närmar sig den tredje åldern som en social livsfas, 
företrädelsevis utifrån ett kritiskt perspektiv, kan istället kategoriseras 
som forskare som företräder ett eländesperspektiv (Tornstam 2005) – ett 
perspektiv som fokuserar samhällelig struktur och sociala problem, som 
bland annat kritiserats för att bidra till äldre personers ”imageprolem” i 
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samhället, men som också motiverar samhälleliga interventioner som 
avser att förbättra äldre personers livssituation.  

Tornstams (2005) resonemang om förhållandet mellan resurs- och 
eländesperspektivet får, så här avslutningsvis i denna kunskapsöversikt, 
exemplifiera den kritik som forskare framfört mot de så kallade 
individbaserade och normativa föreställningarna om den tredje åldern; 

 
Bakom det fina resursperspektivet döljer sig ett eländesperspektiv i ny 
skepnad, där ansvaret för åldrandets elände blir till den enskildes ansvar. Är 
man inte aktiv och friskvårdar sig själv, så får man skylla sig själv. Når man 
sin ålderdom med sjukdom och dåliga sociala förhållanden har man 
”misskött” sig själv under livet, och förtjänar förakt. Det finns en risk att de 
friska och vällyckade åldrarna kommer att beundras, samtidigt som vi 
kommer att se ner på dem som inte förvaltat sitt pund på rätt sätt (Tornstam 
2005:273-274).  
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mellan 20-85 år om 
betydelsen av "youthfulness 
and fitness".   

Artikel om människors 
uppfattningar om den 
egna kroppen i 
konsumtionssamhället.  

Öberg, P. (2005a) Att åldras 
på 2000-talet – om 
åldrandet, kroppen och 
självbilden. I Äldres livsvillkor 
och behov. Konferenstryck 
från FAS. Göteborg. 

Ingen ny empiri.  Konferensrapport om 
livslopp i förändring och 
nya bilder av åldrandet. 

Öberg, P. (2005b) Åldrandet 
i ett föränderligt samhälle - 
en utmaning för sociologisk 
forskning. Sociologisk 
Forskning nr. 3, s. 19-26. 

Genomgång av nordiska, 
brittiska och amerikanska 
vetenskapliga artiklar i 
Sociologisk Forskning, 
Sociologi i dag, sociologia, 
Dansk Sociologi, Acta 
Sociologica, The British 
Journal of Sociology, 
Sociological Review, 
American Sociological 
Review, American Journal 
of Sociology mellan 1980-
20002 

Debattartikel om hur 
forskningen förhåller sig 
till nya bilder av och 
livsstilar bland äldre 
personer. 
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Svenska populärvetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Holm, U. (2006) Att gå i 
pension är ingen barnlek. 
Stockholm: Prisma. 

Tidigare forskning och 
kvalitativa intervjuer med 31 
ålderspensionärer som 
huvudsakligen är mellan 60-
70 år. 

Boken vänder sig till 
människor som står inför 
ålderspensioneringen, 
närstående till 
pensionärer och till dem 
som arbetar med 
personalfrågor. Boken 
handlar om hur 
identiteten och sociala 
roller påverkas av 
ålderspensioneringen och 
om människors strategier 
för att möta dessa 
förändringar. 

 
 
Svenska texter producerade av andra forskningsaktörer 
Källinformation Empiri Innehåll 
Lindgren, M., Fürth, T., 
Kempe, M. & Krafft, G. 
(2005) Rekordgenerationen. 
Vad de vill och hur de tänker. 
Stockholm: Kairos Future. 

Enkätstudier och 
gruppdiskussioner med 
personer födda 1945-1954 
och paneldiskussioner med 
experter och 
opinionsbildare.  

Kairos Future har 
tillsammans med Telia, 
Campus Roslagen, 
Läkemedelsindustriföreni
ngen, Kommunal, SL och 
Stockholms stad 
undersökt hur människor 
som är födda mellan 
1945-1954 tänker om sin 
egen och samhällets 
framtid. Utifrån resultatet 
beskrivs fyra möjliga 
framtida 
samhällsscenarier.  
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Svenska texter producerade av andra forskningsaktörer 
Källinformation Empiri Innehåll 
Majanen, P., Mellberg, L., 
Norén, D. (2007) 
Äldrelivsbranschen - en 
framtidsbransch. Stockholm: 
KK-Stiftelsen.  

Kvalitativa intervjuer med 
samhällsvetare och 
analytiker från bland annat 
Arbetsmarknadsverket, 
Statistiska centralbyrån, 
Institutet för 
framtidsstudier, journalister 
och entreprenörer. 
Representativt urval av 
nästan 4 000 svenskar, varav 
2 000 personer var över 60 
år och nära 1 000 personer 
var 70 år eller äldre.  

Studien tar som sin 
utgångspunkt att 
äldrelivsbranschen 
(inkluderar vård, omsorg 
och aktivitet för äldre 
personer) kan bli en 
dynamisk tillväxtbransch i 
framtiden. Presenterar 
arketyper av äldre 
personer och diskuterar 
möjliga framtida scenarier 
när 40-talisterna går i 
ålderspension. 

 
 
Brittiska vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Andrews, M. (1999) The 
Seductiveness of 
agelessness. Ageing and 
Society, vol. 19, nr. 3, pp. 
301-318. 

Ingen ny empiri. Artikel om den 
kronologiska ålderns 
betydelse.   

Biggs, S. L. (2001) Toward 
critical narrativity. Stories of 
aging in contemporary 
social policy. Journal of Aging 
Studies vol. 15, nr. 4, pp. 
303-316. 

Redogör inte för empiri. Artikel som kritiskt 
granskar politiska initiativ 
för ett "positivt åldrande" 
i Nordamerika och delar 
av Europa. Går särskilt in 
på socialpolitiska trender i 
Storbritannien.  

Blaikie, A. (2006) The 
search for ageing identities. 
I Daatland, S-O. & Biggs, S. 
(eds.) Ageing and diversity. 
Multiple pathways and 
cultural migrations. Bristol: 
The Policy Press. 

Ingen ny empiri. Kapitel i antologi om 
olika vetenskapliga 
perspektiv på ålder och 
identitet. 

Bury, M. (1995) Ageing, 
gender and sociological 
theory. I Arber, S. & Ginn, 
J. (eds.) Connecting gender and 
ageing. A sociological Approach. 
Buckingham: Open 
University Press. 

Ingen ny empiri. Kapitel i antologi som 
presenterar tre 
sociologiska perspektiv 
på åldrande och deras 
betydelse för förståelsen 
av genus. 
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Brittiska vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Bytheway, B. (2005) 25th 
volume celebration paper. 
Age-identities and the 
celebration of birthdays. 
Ageing and society vol. 25, nr. 
4, pp. 467-477. 

Berättelser om åldrande och 
om födelsedagar i "the 
Mass-Observation Archive" 
vid Sussex Universitet i 
England. 

Artikel om den 
kronologisk ålderns 
betydelse. 

Carnegie. (1993) Final report: 
Life, Work and Livelihood in 
The Third Age. The Carnegie 
Inquiry of the Third Age. 
London: Carnegie. 

Sammanställning av flera 
studier som baseras på 
kvantitativ data.  

Slutrapport från ett 
forskningsprojekt som 
Carnegie UK Trust 
finansierade mellan 1990-
1993. Forskare i 
Storbritannien 
undersökte frågor om 
hälsa, arbete, inkomst, 
utbildning, fritid, boende 
och resor, omsorg, 
frivilligt arbete och 
medborgarskap i den 
tredje åldern. 

Featherstone, M. & 
Hepworth, M. (1995) 
Images of positive aging: a 
case study of retirement 
choice magazine. I 
Featherstone, M. & 
Wernick, A. (eds.) Images Of 
Aging. London och New 
York: Routledge. 

Kvalitativ innehållsanalys av 
en brittisk tidning för 
ålderspensionärer mellan 
1972-1993. 

Kapitel i antologi om 
bilden av det positiva 
åldrandet. 

Gilleard, C. & Higgs, P. 
(2002) The third age: class, 
cohort or generation? Ageing 
and society vol. 22, nr. 3, pp. 
369-382. 

Ingen ny empiri. Artikel om klass, kohort 
eller generation som 
teoretiska utgångspunkter 
för att förklara den tredje 
ålderns innebörd och 
framväxt. 
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Brittiska vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Gilleard, C. & Higgs, P. 
(2007) The Third Age and 
the Baby Boomers. Two 
Approaches to the Social 
Structuring of Later Life. 
International Journal of Ageing 
and Later Life, vol. 2, nr. 2, 
pp. 13-30. 

Ingen ny empiri Artikel om klass, kohort eller 
generation som teoretiska 
utgångspunkter för att förklara 
den tredje ålderns innebörd och 
framväxt. 

Hubbard, L. M. (1976) 
Retirement: third age or 
second career? Convergence: 
an international journal of adult 
education, vol. 1, nr. 3, pp. 
59-70. 

Redogör inte för 
empiri.  

Artikel som beskriver 
utbildningsverksamheter i nio 
europeiska länder, vilken syftar 
till att förbereda äldre personer 
inför ålderspensionen. 

Laslett, P. (1987) The 
emergence of the third age. 
Ageing and Society, vol. 7, nr. 
2, pp. 133-160. 

Kvantitativ data 
angående 
medellivslängd, BNP 
och andelen äldre 
personer i 
befolkningen i olika 
länder.  

Artikel som utifrån en 
demografisk och 
socioekonomisk utgångspunkt 
förklarar den tredje ålderns 
framväxt och innebörd.  

Laslett, P. (1989) A Fresh 
Map of Life: The Emergence of 
the Third Age. London: 
Weidenfeld and Nicolson. 

Kvantitativ data 
angående 
medellivslängd, BNP 
och andelen äldre 
personer i 
befolkningen i olika 
länder.  

Bok om den tredje ålderns 
framväxt och innebörden. 
Innehållet från artikeln år 1987 
ingår (se ovan). 

Laslett, P. (1991) A Fresh 
Map of Life: The Emergence of 
the Third Age. 2. uppl. 
Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press 

Kvantitativ data 
angående 
medellivslängd, BNP 
och andelen äldre 
personer i 
befolkningen i olika 
länder. 

Ny upplaga av bok som 
publicerades första gången år 
1989 (se ovan). Innehåller ett 
nytt förord. 

Laslett, P. (1994) The third 
age, the fourth age, and the 
future. Ageing and society vol. 
14, nr. 3, pp. 436-447. 

Ingen ny empiri. Artikel om Carnegie UK Trusts 
forskning om den tredje åldern. 
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Brittiska vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Phillipson, C. (1998) 
Reconstructing old age: new 
agendas in social theory and 
practice. London: Sage 

Ingen ny empiri. Litteratur som vänder sig 
till studenter vid 
högskolor och 
universitet. Om 
samhälleliga förändringar 
och dess konsekvenser 
för äldre personer och 
åldrandet. 

Tulle, E. & Winton, E. 
(2002) Moving to "Age-
Appropriate" Housing: 
Government and Self in 
Later Life. Sociology vol. 36, 
nr. 3, pp. 685-702. 

Ingen ny empiri Artikel om hur åldrandet 
kan förstås och 
undersökas utifrån 
inspiration av Foucault. 

Twigg, J. (2006) The body in 
health and social care. 
Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Ingen ny empiri Litteratur som vänder sig 
till studenter vid 
högskolor och 
universitet. Om hur 
kroppen upplevs, förstås 
och hanteras inom 
sjukvård och omsorg. 

Withnall, A. (2000) 
Reflections on lifelong 
learning and the Third Age. 
I Field, J. & Leicester, M. 
(eds.) Lifelong Learning: 
education across the lifespan. 
London and New York: 
Routledge. 

Ingen ny empiri Kapitel i antologi som 
kritiskt diskuterar 
begreppen livslångt 
lärande och den tredje 
åldern.  

Wray, S. (2003) Women 
Growing Older: Agency, 
Etnicity and Culture. 
Sociology vol. 37, pp. 511-
527. 

Kvalitativa semi-
strukturerade individuella 
och fokusgruppsintervjuer 
med 170 kvinnor mellan 60-
80 år. 

Artikel som 
problematiserar hur 
gerontologiska teorier 
behandlat etnicitet och 
genus.  
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Amerikanska vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Fahey, C.J. & Holstein, M. 
(1993) Toward a Philosophy 
of the Third Age. I Cole, T. 
R., Achenbaum, W. A., 
Jakobi, P. L. & 
Kastenbaum, R. (eds.) Voices 
and Visions of Aging. Toward a 
Critical Gerontology. New 
York: Springer Publishing 
Company. 

Texten har skrivits i 
samarbete med "the San 
Francisco chapter of OWL, 
the Older Women´s 
League". Deltagarna i 
föreningen har läst och 
kommenterat textens 
innehåll. 

Kapitel i antologi som 
resonerar omkring 
meningen med livet för 
individen och i samhället 
efter ålderspensionering. 

Moen, P. & Spencer, D. 
(2006) Converging 
Divergences in Age, 
Gender, Health, and Well-
Being: Stratic Selection in 
the Third Age. I Binstock, 
R. H. & George, L. K. (eds.) 
Handbook of aging and the 
Social Sciences. Burlington, 
San Diego och London: 
Academic Press. 

Ingen ny empiri.  Kapitel i antologi som 
diskuterar hur de nya 
ålderspensionärer (män 
och kvinnor) i den tredje 
åldern fyller livsfasen 
med nytt innehåll och 
innebörd genom 
strategiska val. Valet 
uppges leda till 
”converging 
divergences”. 

Silver, C. B. (2003) 
Gendered identities in old 
age: Toward (de) gendering. 
Journal of Aging Studies,  vol. 
17, nr. 4, pp. 379-397. 

Ingen ny empiri Artikel om underliggande 
ideologier om genus, 
kropp och identitet i det 
psykoanalytiska, 
feministiska och 
erfarenhetsbaserade 
perspektivet på åldrande. 

Tibbitts, C. & Donahue, W. 
(1953) Developments in 
education for Later 
Maturity. Review of 
Educational Research, vol. 23, 
nr. 3, pp. 202-217. 

Tidigare forskning. Kunskapsöversikt om 
äldre personer och 
utbildning. Även 
beskrivning av 
utbildningsverksamhet 
för äldre personer vid the 
University of Michigan 
under bland annat 1940-
talet. 

Wink, P. & James, J. B. 
(2006) Conclusion: Is the 
Third Age the Crown of 
Life? I Wink, P. & James, J. 
B. (eds.) Annual review of 
gerontology and geriatrics. New 
York: Springer. 

Sammanställning av 
kvalitativ och kvantitativ 
data insamlad i USA. 

Kapitel i antologi som 
sammanfattar resultatet 
från kvalitativ och 
kvantitativ forskning om 
yngre ålderspensionärer i 
USA. 
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Övriga engelskspråkiga vetenskapliga texter 
Källinformation Empiri Innehåll 
Karisto, A. (2007) Finnish 
Baby Boomers and the 
Emergence of the Third 
Age. International Journal of 
Ageing and Later Life, Vol. 2, 
nr. 2, pp. 91-108. 
 

Ingen ny empiri. Artikel som baseras på 
tidigare forskning, om 
“Baby Boomers” och 
den tredje åldern i 
Finland. 

International Centre of 
Social Gerontology. (1972) 
Leisure and the 3de age. 3rd 
international course of social 
gerontology. Dubrovnik. 

Viss kvantitativa data – 
bland annat 
tidsanvändningsstudie i 
Frankrike. 

Konferensrapport om en 
förändrad ålderdom i ett 
förändrat samhälle och 
om fritidens betydelse. 
Författarna är från 
Frankrike, USA, 
Jugoslavien, 
Västtyskland, 
Storbritannien och 
Sovjetunionen. 

Settersten, R. J. & Mayer, K. 
U. (1997) The Measurement 
of Age, Age Structuring, 
and the Life Course. Annual 
review of sociology, vol. 23, nr. 
1, pp. 233-261. 

Ingen ny empiri. Artikel skriven av 
forskare verksamma i 
USA och Tyskland. Om 
svårigheten att studera 
människors komplexa 
livslopp i det nuvarande 
föränderliga samhället.  

Swindell, R. & Thompson, 
J. (1995) An international 
perspective on the 
university of the third age. 
Educational Gerontology, vol, 
21, pp. 429-447. 

Baseras på information från 
personal inom den tredje 
ålderns universitet i olika 
länder. 

En kunskapsöversikt 
skriven av personer 
involverade i den tredje 
ålderns universitet i 
Australien och 
Storbritannien. Om hur 
den tredje ålderns 
universitet utvecklats i till 
exempel Argentina, 
Australien, Belgien, 
Frankrike, Japan, Kina, 
Storbritannien, USA. 
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