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Nu förstod jag vad ålderdomen var – ålderdomen som kanske är den 

verklighet man längst bevarar ett rent abstrakt begrepp om, allt medan man 

tittar i almanackan, daterar sina brev, ser sina vänner gifta sig och därefter 

deras barn, utan att inse vad det betyder, antingen av rädsla eller av lättja; 

ända till den dag man får syn på en okänd gestalt […]- jag förstod dödens och 

kärlekens innebörd, förstod vad som menas med andliga glädjeämnen, med 

lidandets nytta, vad kallelse betyder, och så vidare.1 

Marcel Proust, Den återfunna tiden 

 
    

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Marcel Proust, Den återfunna tiden, övers. Gunnel Vallquist (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2011), 271. 
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The old man and the c(inema) 
Camilla Cordischi 

Abstract 

Within the field of cinema studies, the question of visual representation is a fundamental pillar. An 
immense volume of theoretical work has been written on the subject, with various academic 
approaches such as feministic, postcolonial and gay/lesbian. Yet there is a large social group that 
seems to have been overlooked within the representational discourse: the elderly. This group of people 
appears to be a blind spot on the multicultural retina, too often neglected within the area of cultural 
studies. But as the baby boomer generation, who has always redefined the different stages of life 
(youth, adulthood, middle age), is entering old age, things are slowly changing. Utilizing a post-
structural framework, this essay investigates the visual representation of elderly within the cinematic 
landscape of the western world. Since the subject is somewhat uncharted territory, a broad 
interdisciplinary approach is necessary where modern social gerontology meets the field of cinema 
studies. In a cultural context, social grouping based on age implies a distinct position versus the 
normative, compare to other types of minorities. Changes of sex, skin colour or sexual preference are 
uncommon, whereas changing age is the fate of every human being. The elderly as the “the Other” is 
thus every man’s future destiny. This rather unique position carries an immanent paradox since the 
only way to avoid the periphery in question is death. As a philosophical counterpoint to this rather 
dystopian outlook, Gilles Deleuze’s theory of becoming is brought into the discussion. The theoretical 
part of the essay ends with the ontology of age, a historical review of the field of gerontology and the 
concept of ageism. After a descriptive section, where contemporary examples of film and other media 
with old age as a main theme are identified, the analytical part of the essay ensues. With the French 
sociologist Pierre Bourdieu as a theoretical frame of reference, a close reading of the films Avalon 
(Axel Petersén, 2011), About Schmidt (Alexander Payne, 2002) and RED (Robert Schwentke, 2010) 
are performed, emphasising aging identity and imposed age-normative behaviour. The semiotics of the 
aged body is discussed through Jacques Lacans mirror stage and Julia Kristevas abject theory, 
exemplified by the works of Donigan Cumming. The final part of the essay concerns the great eternal 
questions within film philosophy: life, death, time and memory, which for the elderly are not merely 
philosophical concerns but rather notable existential realities. Using Deleuze as a philosophical 
toolbox, these grand topics are illuminated with examples from The Curious Case of Benjamin Button 
(David Fincher, 2008), Amour (Michael Haneke, 2012) and Ingmar Bergmans classical works, such as 
Smultronstället (1957), Saraband (2003) and Gycklarnas afton (1953).  
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Inledning 

Bakgrund 
  

I inledningen till boken The Matter of Images beskriver Richard Dyer hur studier av kulturell 

representation av olika sociala grupper började med kvinnor och svarta, för att sedan omfatta 

olika etniska minoriteter, HBT och queer, handikappade och äldre.2 Låt oss dröja kvar vid 

denna formulering och dra oss till minnes: Hur många akademiskt orienterade verk inom det 

filmvetenskapliga fältet har vi kommit i kontakt med som på allvar tagit sig an de sistnämnda 

minoriteterna: handikappade och äldre? I en tid då den 104-årige regissören Manoel de 

Oliveira fortfarande skapar cinematiska verk och den senaste guldpalmen gick till filmen 

Amour (Michael Haneke, 2012), om det drygt 80-åriga paret Anne och Georges, spelade av 

veteranerna Jean-Louis Trintignant och Emmanuelle Riva, föll sig ämnet för denna uppsats 

naturligt. Att de äldre som grupp dessutom tycks sakna sin filmteoretiska diskurs gjorde valet 

både nödvändigt och angeläget.3    

 Att filmvetenskapen tycks ha förbisett denna grupp människor betyder inte att 

studier av äldre generellt sett saknas. Förutom givna gerontologiska och geriatriska studier, 

har andra akademiska discipliner, såsom sociologiska, psykologiska och ekonomiska, belyst 

ämnet. Men bilden som målas upp är inte sällan dyster. Inom ekonomiska studier räknas ofta 

äldre människor till den statsfinansiella resultaträkningens kreditsida.4 Den stora kullen 40-

talister som nu går i pension samt faktumet att vi lever allt längre illustreras som en 

demografiska tsunami vilken kommer att vålla stora problem för resten av samhället.5 Inom 

det sociologiska såväl som gerontologiska fältet belyses den negativa stereotypiseringen, 

ålderism, samt underrepresentationen av äldre, i verkligheten såväl som i media. 

 Låt oss återgå till Dyer som fortsätter inledningen med att problematisera 

representationsdiskursen som sådan. ”The representation of women and other oppressed 

groups was, and by and large still is, a relentless parade of insults […] Much image analysis 

                                                        
2 Richard Dyer, The Matter of Image: Essays on Representation (London: Routledge, 1993), 1. 
3 En filmvetenskaplig studie av den andra till synes osynliga minoriteten, nämligen handikappade, får vi 
tillfälligt lämna åt sidan. 
4 Anna-Liisa Närvänen, ”Ålder, livslopp, åldersordning”, Åldrande, åldersordning, ålderism, red. Håkan Jönson 
(ak avh Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2009), 24. 
5 Se exempelvis Ken Dychtwald och Joe Flower, The Age Wave: How the Most Important Trend of Our Time 
Can Change Your Future (New York: Bantam Books, 1990), Anders Klevmarken, Vem arbetar efter 65 års 
ålder? En statistisk analys, Statens offentliga utredningar (SOU 2010:85). Se även Håkan Jönson, 
”Introduktion”, Åldrande, åldersordning, ålderism, med hänvisning till Diane S. Katz, ”Alarmist Demography: 
Power and the Elderly Population”, Journal of Aging Studies, vol. 6, nr 3, 203-225. 
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seems only to demonstrate that everything is the same and it’s all awful.”6 Visst är det viktigt 

menar han, att belysa negativa stereotyper, ”images of”, men för att uppnå reell legitimitet bör 

de nyanseras så att den verkliga komplexiteten med representationen blottläggs.  

 Den i marknadsekonomiska termer mycket köpstarka 40-talistgenerationen, 

vilken kan jämföras med amerikanska ”baby-boomers”, har hela tiden omdefinierat rådande 

åldersrelaterade normer, eller vad Michel Foucault skulle kalla episteme.7 Detta har lett till att 

åldersnormativa beteenden har förändrats. Vad händer nu, när denna generation träder in i 

”ålderdomen”? En hastig blick på svenska kommande filmpremiärer kanske ger oss svaret: 

Kurt Wallander har blivit morfar och Roland Hassel har gått i pension, men behåller trots allt 

rollen i centrum.8 

Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att synliggöra den äldre människan: i det cinematiska 

rummet såväl som inom den filmvetenskapliga disciplinen. En bärande hypotes är att vi står 

inför ett kulturellt paradigmskifte, som tycks leda till att de äldre får en framskjuten position 

inom film och media. Vilka är orsakssambanden till detta skifte och hur påverkar det bilden 

av den äldre? Finns det åldersnormativa regler för den äldre att förhålla sig till och hur tar de 

sig i så fall uttryck inom film och media? Vilka är åldrandets specifika villkor och hur 

gestaltas dessa visuellt? Hur påverkas en människas identitet av åldrandet? Genom att belysa 

den äldres specifika villkor inom den visuella representationen görs en begynnande ansats till 

att forma en filmvetenskaplig äldrediskurs.  

Metodologi  
 

Då den äldre som föremål för filmvetenskapliga kulturstudier tycks ha förbisetts, krävs en 

bred transdisciplinär ansats. Uppsatsens metodologiska ramverk utgår från klassiska 

kulturstudier, med poststrukturalismens olika teoribildningar som filosofisk resonansbotten.  

Efter en inledande representationsteoretisk del där ”den äldre som den andre” positioneras i 

ett dikotomiskt fält övergår uppsatsen i en genomlysning av åldrandets ontologi. Avsnittet 

                                                        
6 Dyer, 1. 
7 Stuart Hall definierar Episteme som ”The discursive formation, the regime of truth, of a particular period or 
culture” i ”The Work of Representation”, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 
red. Stuart Hall (London: Sage, 1997), 55. 
8 Svenska Filminstitutets hemsida, ”Svensk Filmdatabas”, http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ (kontrollerad 27 
okt 2012). 
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inleds med en problematisering av själva äldrebegreppet. Därefter görs en historisk exposé 

över gerontologins utveckling som sociologisk disciplin, där olika riktningar inom fältet 

redovisas samtidigt som begreppet ålderism förklaras. Utifrån den teoretiska genomgången 

kan en representationsstudie av äldre inom kontemporär västerländsk film göras. Analysen 

inleds med en översiktlig kartläggning av det cinematiska landskapet för att belysa det 

rådande kulturella paradigmskifte nämnt i föregående stycke. Efter denna genomgång följer 

en diskussion kring åldersnormativitet med avstamp i Pierre Bourdieus teoribildning, med 

exempel från filmen Avalon (Axel Petersén, 2011). Därefter belyses den äldres identitet med 

ålderspensionen som dikotomisk intersektion, där en närläsning av filmerna About Schmidt 

(Alexander Payne, 2002) och RED (Robert Schwentke, 2010) görs. Med utgångspunkt i 

Jacques Lacan och Julia Kristevas psykoanalytiska teorier diskuteras sedan den åldrande 

kroppens semiotik. Den sista delen av uppsatsen tar upp de stora filmfilosofiska frågorna: 

livet, döden, tiden och minnet, som för den äldre är mer än filosofiska angelägenheter: de är 

märkbara existentiella realiteter. Genom att använda Deleuze teorier som filosofisk 

verktygslåda genomlyses dessa stora frågor med exempel från Benjamin Buttons otroliga liv 

(The Curious Case of Benjamin Button, David Fincher, 2008), Amour och Ingmar Bergmans 

klassiska verk Smultronstället (1957), Saraband (2003) och Gycklarnas afton (1953).  

Avgränsningar 

För den översiktliga kartläggningen i analysens inledning har jag valt att definiera 

kontemporär som filmer från år 2000 och framåt, väl medveten om att en yngre läsare kan 

uppfatta detta kontradiktoriskt. Dessutom avgränsas urvalet till europeisk samt 

nordamerikansk film då det följer de nämnda transdisciplinära studierna. Det är även viktigt 

att påpeka att denna studie endast beaktar filmer med äldre i bärande roller. Vill man närmare 

studera klassiska stereotyper bör filmer där gestaltningen av äldre sker i biroller även tas i 

beaktning då dessa oftare får representera specifika karaktärsdrag. Detta är dock inte 

uppsatsens syfte. Förutom en korfattad redogörelse i delkapitel Äldre kvinnors symboliska 

utrotning har jag medvetet valt att inte beröra genusvetenskapliga frågor i denna studie då det 

skulle ta fokus från uppsatsens kärna: de äldres specifika villkor inom den visuella 

representationen, oavsett kön eller etnicitet. 
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En representationsteoretisk diskussion 

Poststrukturalismen och den andre 
 

Ett av fundamenten inom den poststrukturalistiska teoribildningen är att all form av 

identitetsbildning konstrueras med hjälp av definitionen av ”den andre”. Detta följer av att 

människan, för att klara av att förhålla sig till en komplex och mångfacetterad omvärld måste 

kategorisera och generalisera.9 Allt står i relation till något annat och bildar på så sätt binära 

oppositioner. Själva begreppet binär härrör från matematiken och betyder tal som är 

tvåvärdigt och ömsesidigt uteslutande. Den semantiska innebörden blir: är du lång kan du 

alltså inte vara kort, är du ung kan du inte vara gammal. Poststrukturalisterna menar dock att 

detta är en konstruktion som bygger på falska dikotomier. Den franska filosofen Jaques 

Derrida hävdade att det fanns få naturliga binära oppositioner och att ett av motsatsparen i de 

konstruerade dikotomierna oftast är dominant eller normativt.10 Han menade också att även 

outtalade kan dikotomier skönjas i olika texter eller diskurser. Derridas metod var att genom 

dekonstruktion blottlägga dolda binariteter, kontextuellt närvarande trots sin frånvaro.11 Den 

poststrukturalistiska diskursen kring ”den andre” är en av beståndsdelarna i hela den 

teoretiska väven kring ”skillnad”- begreppet. Inom discipliner som lingvistiken, semiotiken 

och psykoanalysen har skillnadens ontologi fått stort utrymme.12 Det är skillnaden som skapar 

mening hur ringa den än är.  

Det-mannen som normativt epicentrum 
 

I vår del av världen kan det normativa epicentrumet, alltså det som alla andra identiteter 

tvingas förhålla sig till, eller snarare stå i relation till, beskrivas som den vite, heterosexuelle 

mannen från medelklassen, låt oss kalla honom ”det-mannen”.13 Det går naturligtvis att ställa 

in skärpan ytterligare, för att hitta den absoluta ”det-mannen”, genom att inkludera variabler 

såsom hälsa, utbildning, urbanitet och språk. En intressant paradox är att ju snävare utsnitt för 

skärpan på den absoluta ”det-mannen”, desto svårare är det att faktiskt lokalisera honom. 

Figuren försvinner liksom in i centralperspektivets flyktpunkt och gör varje individ i något 

avseende perifer.      

                                                        
9 Dyer, 19. 
10 Hall, ”The Spectacle of the ’Other’”, 235. 
11 För fördjupad kunskap i Jacques Derridas dekonstruktiva teoribygge rekommenderas hans Writing and 
Difference övers. Alan Bass (London: Routledge, 2001).  
12 Hall, 234ff. 
13 Benämningen ”det-mannen” är en travesti på det populärkulturella begreppet ”It-girl”.  
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 Mot denna privilegierade men idag minst sagt ansatta figur, positionerar sig 

poststrukturalistiska strömningar såsom feminism och diskurser kring postkolonialism samt 

även det för uppsatsen aktuella resonemanget kring ålderism. Alla individer som i någon mån 

avviker från epicentrumet befinner sig i en mer eller mindre perifer position i förhållande till 

den normativa ”det-mannen”.     

 I ovan beskrivning av ”det-mannen” används begreppet medelklass. En 

invändning mot detta resonemang är förstås att vissa individers perifera position faktiskt 

innebär en förstärkt maktposition gentemot normen. En höginkomsttagande ”det-man” har 

förvisso en starkare ekonomisk position men kan, utan att tillhöra en marginaliserad grupp 

individer som behöver sin egen diskurs, trots allt uppfattas som en perifer ”andre”. 

Stereotypisering av överklass är minst lika vanlig som det motsatta men den skadar varken 

någon minoritet eller bryter mot den politiska korrektheten.  

Det kronologiska åldrandets kontinuum och dess position vis-à-vis det-mannen 
 

Med ovan modell nyanseras de klassiska representationsteoretiska binära oppositionerna. En 

individs sammantagna disposition avgör istället dess belägenhet vis-à-vis ”det-mannen”. 

Däremot kan de binära oppositionerna betraktas som geografiska noder, från vilka ett 

normativitetskontinuum stäcker sig in mot centrum. Om vi intar den normativa positionen av 

”det-mannen” och betraktar de klassiska noderna inom olika poststrukturella diskurser, såsom 

vit/svart, man/kvinna, heterosexuell/homosexuell, västerländsk/österländsk och 

överklass/underklass, framgår med tydlighet att en diametral positionsförändring antingen är 

ogörlig eller i vart fall förenat med en mycket stor investering. Låt oss nu föra in ålder i 

modellen ovan. Kronologisk ålder är ett kontinuum, mätt från livets nollpunkt, födelsen, där 

den sista absoluta noden utgörs av dödsögonblicket. De binära oppositionerna för ålder kan 

således betraktas som födelse/död men liksom vad gäller exempelvis klass enligt exemplet 

ovan, fungerar inte de diametrala noderna som normativitet respektive dess negation. 

Normativiteten i det här fallet, utgörs av (det förväntade, inte alltid det faktiska) livets mitt, 

det vill säga den del av kontinuumet som utgörs av vuxenstadiet, medan båda noderna istället 

innebär ett ”andre-skap”. Då denna uppsats behandlar den sista delen av det kronologiska 

åldrandets kontinuum lämnar vi dess början, barndomen, tillfälligt åt sidan.14 Det som skiljer 

                                                        
14 För den som istället vill fördjupa sig i den första delen av åldrandets kontinuum, finns Malena Jansons 
doktorsavhandling Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International, 2007) där Janson problematiserar barnfilm med avstamp i Michel Foucaults 
teorier om diskurser, kunskap och makt. 
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de äldre från övriga poststrukturalistiskt definierade minoriteter är att alla samhällets 

individer, i normativitetens centrum såväl som i dess periferi, förr eller senare skall komma att 

ingå i denna kategori. Den äldre som den andre innebär således en unik position, då den är 

immanent i varje individ; den gamle är varje människas framtida subjekt och det enda 

alternativet att undslippa denna perifera roll är döden.  

Deleuze och tillblivelsen 
 

Med den dystopiska avslutningen i föregående kapitel kan vi dock, med hjälp av Deleuze, 

skapa en filosofisk kontrapunkt som får ligga till grund för resten av uppsatsen.  

 Vi har ovan konstaterat att åldrandet är en kontinuerlig process. Redan vid 

födseln börjar åldrande: för varje dag är vi äldre än dagen innan, men yngre än vi kommer att 

vara i framtiden.15 Äldrebegreppet är således ett relativ som beror på vilken utblick vi har.16 

Detta kongruerar med ett centralt begrepp i Deleuze filosofiska universum nämligen blivandet 

eller tillblivelsen (Becoming). Problemet med traditionellt västerländskt tänkande, menar 

Deleuze, må så vara kartesisk subjektivism eller poststrukturell dekonstruktivism, är att det 

utgår från ett varande; någonting ÄR som sedan kan relatera eller transcendera till något 

annat. Vad Deleuze gör är att han utgår från själva transcendensen och menar att ingenting 

faktiskt ÄR utan allting utgörs av skillnad.17 ”[Ett] tings essens är inte vad det är, utan dess 

förmåga att bli, eller förnimma.”18 Eller som Deleuze uttrycker det i A Thousand Plateaus: 

”when something occurs, the self that awaited it is already dead, or the one that would await it 

has not yet arrived”.19 I Deleuzes begreppsvärld slutar således tillståndet ”att VARA gammal” 

att existera. Hela livet är en tillblivelseprocess som i Deleuziska termer kan definieras som ett 

annat-blivande (becoming-other), vilket, och detta är viktigt, är skilt från den andre-blivandet, 

                                                        
15 Patricia Pisters, The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory (Stanford: Stanford 
University Press, 2003), 108. Pisters illustrerar detta utifrån Deleuzes eget exempel med Lewis Carolls verk 
Alice i underlandet: ”The paradox of becoming is that there are always two things happening at the same time: 
when Alice grows larger, she simultaneously becomes larger than she was and smaller than she will be […] all 
movements of becoming move and pull in both directions at once: Alice does not grow without shrinking and 
vice versa.” 
16 Vi återkommer till äldrebegreppets själva ontologi i följande kapitel. 
17 Här är det dock viktigt att poängtera att transcendens i sig i princip inte finns i Deleuzes begreppsvärd då den 
ontologiska betydelsen av transcendens är något som övergår i något annat: något är överskridande. Vad Deleuze 
gör är att han ersätter transcendensen med immanens. Se exempelvis Slavoj Žižek, Organs Without Bodies: 
Deleuze and Concequenses (London/New York, Routledge, 2004), 11. 
18 Clare Colebrook, Gilles Deleuze: En introduktion, övers. Viktor Andreasson och Mikael Müller (Göteborg: 
Bokförlaget Korpen, 2010), 80. 
19 Gilles Deleuze och Felix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizofrenia, övers. Brian Massumi 
(London/Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 219. 
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(becoming-the-other).20      

 Låt oss nu återvända till diskussionen ovan rörande det normativa epicentrumet 

som likt centralperspektivets flyktpunkt undflyr betraktaren. Med detta som premiss betyder 

det att inget subjekt är helt på insidan av epicentrumet utan en del av en, om än så liten, 

minoritet. Bjuder vi in Deleuze i samtalet, märker vi att trots att allt utgår från centrum är dess 

själva existens illusorisk: subjektiviteten (snarare än subjektet) konstrueras i ett 

multidimensionellt fält och är alltid positionerat som mångfald och pluralism: ”all becomings 

are minoritorian”.21 Här öppnar sig åldrandets alla möjligheter såväl som dess svårigheter: 

”Varje flöde av liv bejakar sin egen specifika förmåga att bli: det finns ingen allmän 

evolutionär trend, bara olika singulariteters kreativa förändringar och strävande.”22 

Åldrandet – en teoretisk diskussion 
 

Den äldre – en definition 
 

Innan vi kan säga någonting alls om äldre människors representation i film bör själva 

begreppet äldre först genomlysas. Äldre är i lingvistisk bemärkelse ett komparativ och således 

ett i sig ett relativt begrepp. Men även ordets grundform gammal är ontologiskt gungfly då en, 

av många, lexikala definitioner av ordet lyder ”levande ting som har levt en relativt lång 

tid”.23 För ett barn är alla vuxna gamla medan en vital 70-åring inte nödvändigtvis identifierar 

sig med epitetet. I introduktionen till antologin Aging and Identity: A Humanities Perspective 

diskuterar Sara Munson Deats och Lagretta Tallent Lenker befintliga åldersdefinitioner. De 

menar att vi inom den västerländska kulturen historiskt sett tenderat att fokusera på den 

successiva fysiska försämringen, helt enkelt kroppens förfall, medan dagens gerontologer blir 

allt mer medvetna om åldrandets mångfacetterade och heterogena karaktär.24 Ålder kan, enligt 

författarna, ses som kronologisk, biologisk, social såväl som individuell ålder. I sin essä 

Ålder, livslopp och åldersordning poängterar Anna-Liisa Närvänen vikten av en teoretisk 

diskussion av ålder och åldersrelaterade indelningar då ålder ”inte sällan används oreflekterat 

i forskning enbart som en bakgrundsvariabel”.25   

                                                        
20 Inna Semetsky, Deleuze, Education and Becoming (Rotterdam: Sense Publisher, 2006), 6. 
21 Deleuze och Guattari, 320. 
22 Colebrooks, 84. 
23 Denna lexikala definition är tagen från Wiktionary, http://sv.wiktionary.org/wiki/(kontrollerad 27 okt 2012). 
24 Sara Munson Deats och Lagretta Tallent Lenker, ”Introduction”, Aging and Identity: A Humanities 
Perspective, red. Sara Munson Deats och Lagretta Tallent Lenker (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), 9. 
25 Närvänen, 19.  
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 Trots åldrandets undflyende karaktär måste vi för denna uppsats tillblivelse 

drista oss till en definition. Den mest konventionella gränsdragning för inträde i ålderdomen 

är den vid ca 65 års ålder, när den allmänna pensionen inträder. Då allt fler lever allt längre 

och friskare brukar dock idag indelningen ”yngre äldre” och ”äldre äldre” göras.26 Dessa två 

kategorier benämns även tredje och fjärde åldern.27 Indelningen syftar inte på distinkta 

ålderskohorter utan dess gränser är flytande och beror snarare på den sammanlagda bilden av 

biologisk, social och individuell ålder.  

 

Ålderism, begrepp och historik 
 

Trots nödvändigheten av resonemanget ovan medför, precis som Dyer påpekar, all typ av 

social kategorisering en potentiell risk att redan etablerade stereotypa föreställningar 

förstärks.28 Enligt Pierre Bourdieu utgör ålder en av samhällets maktordningar och genom 

klassificering och olika gränsdragningar pågår en ständig kamp om status och anseende 

mellan exempelvis yngre och äldre.29 Dessutom har olika fält sina specifika lagar för 

åldrandet. En 40-årig politiker kan ses som ung och lovande, medan densamma anses vara 

gammal i exempelvis IT-branschen.    

 Närvänen menar dessutom att livet sett som en genomgång av olika livsfaser 

(barndom, ungdom, vuxendom och ålderdom) inte bara innebär en successionsordning, utan 

ett hierarkiskt system där vuxenfasen tilldelas ett större mått status än andra livsfaser.30 Det 

kan delvis förklaras med det postmoderna samhällets emfas på ett rikt och till samhällsnyttan 

bidragande arbete. Yngre och äldre, som inte bidrar till den allmänna välfärden betraktas som 

tärande, medan vuxna ses som närande.31   

 Själva begreppet ålderism, alltså diskriminering på grund av kronologisk ålder, 

myntades 1969 av den amerikanske psykiatern Robert Butler. Butler utmanade rådande 

föreställningar om åldrandet som han kallade ”the neglected stepchild of the human life 

                                                        
26 Se exempelvis Sahlgrenska Akademiens hemsida, ”Vad är geriatrik?”, 
http://www2.sahlgrenska.gu.se/geriatrik/geriatrik.html (kontrollerad 29 okt 2012). 
27 Jönsson, 14. 
28 Dyer, 1. 
29 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik, övers. Johan Stierna (Göteborg: Daidalos, 1997), 164. 
30 Närvänen, 24. Här hänvisar Närvänen till tre forskningsstudier: Hockey, J. och James J., Growing Up and 
Growing Old – Ageing Dependency in the Life Course (London: Sage Publications, 1993), Pilcher, J, Age and 
Generation in Modern Britain (Oxford: Oxford University Press, 1995) och Turner, B.S. ”Ageing, status and 
sociological theory”, The British Journal of Sociology, vol. 40, nr 4, 588-606. 
31 Ibid. 
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cycle”.32 Men stereotypisering och diskriminering av äldre som fenomen var väl känt sedan 

länge. Redan den romerske filosofen Marcus Tullius Cicero förfäktade den gamles förtjänster 

gentemot den gängse uppfattningen i sin skrift De Senctute.33 Med den åldrade Cato d.ä. som 

språkrör dementerade han, utan att för den skull förringa eller försköna åldrandes verkningar, 

vad han ansåg vara en felaktig stereotypisering (även om detta begrepp var långt ifrån 

uppfunnet) av den äldre.34 Cicero fann fyra orsaker till att ålderdomen ansågs olycklig: den 

förhindrar verksamheten, den försvagar kroppen, utestänger från njutning och är inte långt 

från döden. Utifrån dessa föreslog han möjliga förhållningssätt, som belyste värdet av 

exempelvis erfarenhet och kunskap framför fysisk styrka och virilitet. Året efter Butlers 

bidrag till den gerontologiska diskursen utkom Simone de Beauvoir med boken The Coming 

of Age (La Vieillesse), i vilken hon gör upp med dåtidens, som hon, i likhet med Butler, 

uppfattar som ”konspiratoriska tystnad” kring ämnet åldrandet.35 Med samma filosofiska 

utblick och med samma noggrannhet som den tidigare banbrytande feministiska Det andra 

könet (Le Deuxième Sexe), genomlyser hon åldrandets problematik. Efter en grundlig 

historisk såväl som etnologisk exposé övergår hon i en fenomenologisk och sociologisk 

diskussion kring åldrandes verkningar. I en intervju förklarar de Beauvoir att hon önskar att 

The Coming of Age skulle komma att få samma betydelse för de äldre som Det andra könet 

fått för kvinnorna.36     

 Butler och de Beauvoir lade grogrunden för vad som skulle bli en ny riktning 

inom gerontologin vilken uppmärksammade den slentrianmässiga stereotypiseringen av äldre. 

Forskarna John Wallis Rowe och Robert L. Kahn ville demontera den förhärskande bilden av 

”det normala” åldrandet som en oundviklig räcka av fysisk och mental degenerering. De 

menade att gerontologerna och den gängse diskursen: kartläggningen av åldrandets 

vedermödor, var lika mycket en del av problemet som lösningen.37 Rowe and Kahn hävdade 

att den allmänna föreställningen att hemligheten bakom en ”god ålderdom” till största delen 

beror på gener är en myt. Människan kan, enligt Rowe och Kahn, istället själv påverka sitt 

åldrande genom exempelvis rätt kost, rätt motion och rätt socialt interagerande. I Rowe and 

                                                        
32 Douglas Martin, ”Robert Butler, Aging Expert, Is Dead at 83” New York Times 
http://www.nytimes.com/2010/07/07/health/research/07butler.html?_r=0 (kontrollerad 10 nov 2012).  
33 Marcus Tullius Cicero, Om Ålderdomen, övers. Tore Janson (Stockholm: Fabel, 1995). 
34 Att Cicero ansåg försvagat minne, alltså demens, endast bero på lathet eller att ”man är trög av naturen” (sidan 
29) får här passera som för tiden otillräckliga geriatriska kunskaper. 
35 Simone de Beauvoir, The Coming of Age, övers. Patrick O’Brian (New York, London: W.W. Norton & co, 
1996), 2. 
36 Filmad intervju, tillgänglig på Youtube: ”Simone de Beauvoir, La Vieillesse”. 
http://www.youtube.com/watch?v=XHVTKy1cmuc (kontrollerad 30 okt 2012). 
37 Robert L. Kahn och John Wallis Rowe, Successful Aging (New York: Pantheon Book, 1998), 12. 
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Kahnsk ”new age(ing)” anda har en hel industri av produkter, institut och inte minst litteratur 

vuxit fram sedan 90-talet.     

 Men med dikotomisk retorik har diskursen kring det framgångsrika åldrandet en 

mindre angenäm baksida, nämligen det icke-framgångsrika åldrandet. Idén att varje individ 

själv bär ansvaret över sitt åldrande, tenderar att stigmatisera den som inte lyckas, den som 

blir sjuk, deprimerad och/eller ensam.38  Detta är i sin tur en variant av ålderism: ett förakt för 

de individer som misslyckats med sitt åldringsprojekt. I en sådan kunskapsregim, i Foucaults 

mening, kan den samhälleliga och politiska konsekvensen bli ett nytt oförstående för äldre 

människors faktiska situation. I sin bok Never say die: The myth and marketing of the new old 

age vill Susan Jacoby slå hål på Rowe och Kahns myt om myten: 

Given the high proportion of illderly among the old old, the common [baby] 

boomer fantasy of dropping dead after a heart attack while making love at age 95 

bears as much relationship to reality of old age as the early boomers fantasy of 

painless childbirth without drugs bore to the reality of labor as experienced by 

most woman.39   

Med Jacobys post-ålderistiska bidrag till den gerontologiska diskursen som korrektiv, kan vi 

sluta oss till att åldrandet är en heterogen, komplex och inte minst individuell process. Att på 

ett generellt plan försöka definiera dess innebörd och fenomenologiska betydelse är lika 

omöjligt som att definiera vad det innebär att vara ”vuxen”. Värt att lyfta fram är dock Lars 

Tornstam, sociologiprofessor vid Uppsala universitet, som myntat begreppet 

gerotranscendens, en teoretisk ansats i syfte att nyansera det framgångsrika åldrandets 

dogmatism. Han menar att idén om ett framgångsrikt åldrande grundar sig i en felaktig 

premiss, nämligen att det är en förlängning av medelåldern: ”When scratching the surface of 

the concept, it comes to the fore that aging successfully most often is understood as 

continuing to be a Western-cultured, White, middle-aged, middle-class successful person”, 

alltså vår det-man.40 Istället förespråkar han det goda åldrandet, vilket innebär att individen 

faktiskt hela tiden förändras, är i ständig tillblivelse (och här närmar sig den gerontologiska 

diskursen Deleuze) och helt enkelt inte delar ideal med sitt medelålders jag. Till exempel kan 

                                                        
38 Cynthia A. Leedham och Jon Hendricks, ”Foucault and Successful Aging as Discours”, Foucault and Aging, 
red. Jason L. Powell and Azrini Wahidin (New York: Nova Science Publishers, 2006), 32. 
39 Susan Jacoby, Never Say Die: The Myth and Marketing of the New Old Age (New York: Pantheon Books, 
2011) 12. Begreppet illderly myntades tillsammans med wellderly av Harry Moody, för att beskriva olika 
”kategorier” av äldre, 259. 
40 Lars Tornstam, Gerotranscendence: A Developmental Theory of Positive Aging (New York: Springer 
Publishing Company, 2005), 3.  



  16 

det som uppfattas som ensamhet av den medelålders, istället vara egen vald självsamhet för 

den äldre.41 Med det-mannen som det framgångsrika åldrandets imperativ ansluter sig också 

Tornstam till Jacobi, i det att hon konstaterar att möjligheten att åtnjuta ett framgångsrikt 

åldrande inte minst är en klassfråga.42 

Äldrefilmen som genre i vardande 

Hollywood och filmer i det framgångsrika åldrandets kölvatten 
 

I det framgångsrika åldrandets kölvatten har en rad filmer på temat dykt upp på den 

cinematiska repertoaren: det är filmer för äldre, med äldre, om äldre. Old People, Old Stars: 

Hollywood’s New Hot Demo Is Saving the Box Office var också titeln på en artikel i The 

Hollywood Reporter från augusti i år. Här beskriver Pamela McClintock den nya trenden i 

Hollywood: ”After years of fawning over the fanboy Hollywood is suddenly embracing the 

boomer, who is turning out to be the most avid moviegoer of all as teenagers and young adults 

disappear behind video game consoles, computers and iPhones.”43   

 Enligt statistik från United States Census Bureau är ålderssegmentet 65+ det 

snabbast växande i USA.44 Dessutom visar, enligt artikelförfattaren, en undersökning från 

MMPA (Multicultural Motion Picture Association) som gjordes 2011, att biografbesöken 

minskar i alla ålderssegment förutom just bland de äldre. De har till skillnad från de yngre 

växt upp i en tid då ”film var bäst på bio” och nu när de nu är pensionerade och har tid över, 

ser de gärna sina filmer på vita duken.  

Visserligen har Hollywood framgångsrikt producerat filmer med äldre 

huvudrollsinnehavare förr: Vad hände med Baby Jane (What Ever Happened to Baby Jane, 

Robert Aldrich, 1962), Coocon – djupets hemlighet (Cocoon, Ron Howard, 1985), På väg 

med Miss Daisy (Driving Miss Daisy, Bruce Baresford, 1989), Griniga gamla gubbar 

(Grumpy Old Men, Donald Petrie, 1993) för att nämna några. Men om dessa filmer historiskt 

sett varit undantag, börjar de numer snarare bli regel.   

 Redan 2004 uppmärksammade Laura M. Holson den begynnande trenden i en 

artikel i New York Times, där hon kommenterade årets nominerade inför Golden Globe-
                                                        
41 Även detta begrepp, självsamhet, är myntat av Lars Tornstam, som ska motsvara engelskans solitude vilket 
uppfattas mer positivt och självvalt än ordet loneliness. 
42 Jacoby, 19.  
43 Pamela McClintock, ”Old People, Old Stars: Hollywood’s New Hot Demo Is Saving the Box Office”, The 
Hollywood Reporter, 22 aug 2012, http://www.hollywoodreporter.com/news/meryl-streep-arnold-
schwarzenegger-sylvester-stallone-364548 (kontrollerad 7 nov 2012). 
44 Ibid. 
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galan.45 Hon skriver: ”Hollywood is a town ruled by conventional wisdom. Teenage boys rule 

at the box office. The most marketable actresses are both pretty and young. And female 

moviegoers are capricious and unpredictable.”46 Men, fortsätter hon, några av de nominerade 

trotsar konventionen och hon hänvisar bland annat till Diane Keaton och Helen Mirren, som 

nominerats för sina respektive roller i Galen i kärlek (Something’s Gotta Give, Nancy Mayers 

2003) och Kalenderflickorna (Calender Girls, Nigel Cole 2003). Och, påpekar hon, till 

skillnad mot föregående års episka storfilmer har dessa faktiskt genererat ekonomisk 

framgång: ”The older woman, it seems, is this year’s Hollywood ’It Girl’.”47 

 Trots tidigare äldrefilmer som exempelvis About Schmidt utmärker sig ändå året 

2003, med just filmerna Kalenderflickorna och Galen i kärlek. Kalenderflickorna är en 

brittisk dramakomedi i vilken några (yngre äldre) medlemmar i den lokala 

husmodersföreningen i Yorkshire, tolv för att vara exakt, bestämmer sig för att samla in 

pengar till leukemiforskning. Istället för föreningens traditionella kalender med 

landskapsmotiv gör de en kalender, där de tolv medlemmarna poserar utan kläder, utförande 

sina husmoderssysslor. Filmen baserar sig på en verklig händelse och blev en ekonomisk 

framgång. Galen i kärlek handlar om hur den ogifte och numera till åren komna lyxliraren 

Harry (Jack Nicholson) som sett många nakna kvinnor men ingen över trettio, och den 

självständiga och framgångsrika dramatikern Erica (Diane Keaton), frånskild sedan många år, 

som förälskar sig i varandra till bådas stora förvåning. Filmen är skriven och regisserad av 

Nancy Mayer, själv tillhörande den nya äldregenerationen (the baby boomers) med en lång 

filmkarriär i bagaget. I en intervju från 2003 berättade skådespelaren Diane Keaton att hon 

var nöjd över sin roll men att det nog inte skulle leda till någon nystart i karriären. ”It’s not 

exactly easy to get me on a major movie” konstaterar hon och fortsätter: ”What is the box 

office appeal of me? It’s absolutely nonexistent. Nonexistent!”48 Med facit i hand vet vi dock 

att Galen i kärlek bara var början på en ny trend. Ty i dess fotspår kom dramakomedier som 

Nu eller aldrig (The Bucket List, Rob Reiner, 2007), It’s Complicated (Nancy Meyers, 2009), 

Pippa Lees hemliga liv (The Private Lives of Pippa Lee, 2009), allvarsamma Away From Her 

                                                        
45 Laura M. Holson, ”Ideas & Trends: Aging Gracefully; And the Winner Is… the Older Woman.”  
 New York Times, 18 jan 2004, http://www.nytimes.com/2004/01/18/weekinreview/ideas-trends-aging-
gracefully-and-the-winner-is-the-older-woman.html (kontrollerad 7 nov 2012). Både Diane Keaton och Helen 
Miller var nominerade i samma klass ”Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Comedy or 
Musical”. Diane Keaton vann för sin roll i Galen i kärlek och nominerades även till en Oscar i klassen ”Best 
Actress in a Leading Role”, samt till ett flertal filmkritikerpriser. 
46 Jämför med McClintocks beskrivning av de respektive målgrupperna ovan. På mindre än tio år tycks hela den 
Hollywoodska spelplanen ha förändrats. 
47 Holson, New York Times. 
48 Intervjun med Diane Keaton gjordes av Karen Valby inför premiären av Galen i kärlek i Entertainment 
Weekly, 14 nov 2003, nummer 737, 42.  
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(Sarah Polley, 2006) och actionfilmer som RED och The Expendables (Sylvester Stallone, 

2010). Senast i raden av Hollywoodfilmer med äldre protagonister är Hope Springs (David 

Frankel, 2012) och The Magic of Belle Isle (Bob Reiner, 2012). Till dessa filmer kan läggas 

Woody Allens Whatever Works (Woody Allen, 2009) och Du kommer att möta en lång mörk 

främling (You Will Meet a Tall Dark Stranger, Woody Allen, 2010), båda med äldre personer 

i huvudrollerna. I januari 2013 har Dustin Hoffmans film Kvartetten (Quartet, Dustin 

Hoffman, 2012) premiär. Filmen är en dramakomedi om en grupp pensionerade operasångare 

som bor på samma seniorboende (för just pensionerade operasångare). Värt att notera är att 

Hoffman här debuterar som regissör vid en ålder av 74 år, ensemblen är idel seniorer och 

filmens manus är skrivet av Ronald Harwood, född 1934.  

Vad är då de bakomliggande orsakerna till den rådande äldrefilmstrenden? Vi 

har redan nämnt den demografiska faktorn, att de äldre blir allt fler (och friskare), ett faktum 

som gäller både konsumtions- såväl som produktionssidan. Som vi redovisat i föregående 

stycke utgör de äldre kohorterna numera en växande andel i statistiken över biobesökare. 

Marknadsföringsböcker med titlar som Boomer Consumer: Ten New Rules for Marketing to 

Americas Largest, Welthiest and Most Influential Group och Marketing to Leading-Edge 

Baby Boomers talar sitt tydliga språk.49 Sammanvägt med de yngre ålderskohorternas nya 

konsumtionsvanor är den nya generationen äldre en målgrupp att räkna med. Den är, som 

boktitlarna antyder, en stark och viktig målgrupp som inte tänker nöja sig med en plats i 

periferin, utan vill fortsätta se sig själva representerade i film och andra medier, så som de 

alltid gjort. Med enkel marknadsekonomisk ekvation ökar utbudet med efterfrågan. Den 

”goda spiralen” är igångsatt och vi påminns om Stuart Halls kulturmodell där alla 

beståndsdelar: produktion, konsumtion, regleringar, representation och identitet interagerar 

cirkulärt.50 Äldre skådespelares status förblir hög och regissörer och manusförfattare får 

igenom sina filmprojekt riktade till äldre målgrupper, vilket i sin tur genererar än fler 

biobesökare ur den nya äldregenerationen. I det allra bästa scenariot bidrar det till en 

förändrad attityd till äldre människor i samhället i stort, med mindre ålderism som följd. Som 

Sara Munson Deats och Lagretta Tallent Lenker påpekar: ”[The] cultural forms construct as 

well as encode the conventional perceptions of individuals in a given society; […] It follows 

therefore, that literature, the arts, and the media not only mirror society’s conventions, but 

                                                        
49 Mark Thornhill och John Martin, Boomer Consumer: Ten New Rules for Marketing to Americas Largest, 
Welthiest and Most Influential Group (Great Falls, Virginia: Special Market, 2007) och Brent Green, Marketing 
to Leading-Edge Baby Boomers: Perceptions, Principles, Practices, Predictions (Ithaka, New York: Paramount 
Market Publishing, 2006). 
50 Hall, 1. 
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also creates them.”51 Detta kräver dock att filmskapare vågar ta bladet från munnen och lyfta 

fram de riktigt svåra och åldersrelaterade ämnena såsom sjukdom, ensamhet och död. Och till 

detta har vi anledning att återkomma. 

Svensk äldrefilm 
 

Det är inte bara i Hollywood som äldre människor har fått en framskjuten position på 

bioduken. Ser vi till den svenska filmproduktionen har antalet filmer med äldre människor i 

huvudrollen ökat markant alltsedan slutet på 00-talet. År 2001 kom filmen En sång för Martin 

(Bille August, 2001) med det allvarsamma temat Alzheimers sjukdom, baserad på Ulla 

Isakssons litterära förlaga Boken om E. Mellan åren 2002 och 2006 finns i SFI:s filmdatabas 

ingen svensk långfilm med äldre protagonister medan det år 2007 till 2010, producerades i 

snitt en film per år med äldre i huvudrollen. Men så förra året, 2011, skedde ett tydligt 

trendbrott. Tillsammans med filmen Avalon som vi återkommer till i kapitlet 

Åldersnormativitet, hade filmerna En enkel till Antibes (Richard Hobert, 2011), Svensson 

Svensson – i nöd och lust (Leif Lindblom, 2011), Happy End (Björn Runge, 2011) och Stig 

Helmers Story (Lasse Åberg, 2011), alla med äldre protagonister, premiär detta år.

 Det mest signifikanta är dock mängden filmer som i skrivande stund är projekt 

under produktion eller filmer som ännu inte haft premiär. Hela sju långfilmer där minst en av 

de bärande rollerna utgörs av äldre människor kommer snart att kunna ses på repertoaren. 

Redan i inledningen nämndes Kurt Wallander i Den orolige mannen (Agneta Fagerström-

Olsson, 2013) och Roland Hassel i Hassel – Privatspanarna (Måns Månsson, 2012). Förutom 

dessa återfinns följande filmer på SFI:s hemsida som kommande premiärer eller filmer under 

produktion, med minst en äldre i en ledande roll: Lycka till och ta hand om varandra (Jens 

Sjögren, 2012), Blondie (Jesper Ganslandt, 2012), Bäst före (Mats Arehn, 2013), Skumtimmen 

(Daniel Alfredsson, 2013) och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (Felix 

Herngren, 2013).52 Äldrefilmen tycks vara en genre i vardande. 

 

                                                        
51 Deats och Lenker, 1. 
52 Svenska Filminstitutets hemsida, ”Svensk filmdatabas”, http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/ (kontrollerad 12 
okt 2012). 
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Äldre och ålderism i kultur och media 
 

Äldretrenden märks även på TV och i andra medier. De senaste åren har program som 

Pensionärsjävlar (Mastiff, prod, 2010-2011), Vem kan slå en pensionär (Jarowski, prod, 

2012), Man är inte äldre än man känner sig (DRK, prod, 2011) och Danspalatset Playa del 

Sol (MTG, prod, 2012) sänts i TV.     

 Programserien Pensionärsjävlar var ett humorprogram på TV5 där äldre inför 

dold kamera utsatte yngre för atypiskt åldersbeteenden som att tala om sex, klottra eller 

planka på tunnelbanan. En förutsättning för att humorn i programmet ska fungera är en 

gängse förutfattad bild av den äldre, på samma sätt som de olika Candid Camera programmen 

i USA på 60- och 70-talet inte sällan utnyttjade stereotypiseringar av svarta. Ett exempel från 

Pensionärsjävlar är en äldre man som står längst upp i en klätterställning och ropar på hjälp. 

Några ungdomar går förbi och hörsammar hans vädjan. ”Men du kom upp i alla fall” säger en 

av ungdomarna medan han klättrar upp för att hjälpa mannen. ”Ja, men jag vågar inte gå ner” 

får han till svar.53 Denna ”dolda kameran situation” hade inte varit möjlig om en icke-äldre 

hade klättrat upp i ställningen. Antingen hade situationen förefallit alltför osannolik och 

genomskådats eller hade mannen betraktats som psykiskt instabil och den komiska effekten 

hade uteblivit.      

 I livsstilsprogrammet Vem kan slå en pensionär skall yngre människor med ett 

ohälsosamt leverne hjälpas till en sundare livsstil av programledarna, de sex 

”superpensionärerna”. Det är alltså dessa som så att säga har lyckats extra väl i sitt 

åldringsprojekt. På SVT:s hemsida presenteras ledarna med namn, ålder och hemstad och man 

förstår att deras största merit är deras ålder. En av dem, som till vardags fortfarande är aktiv 

som danslärare berättar hur hennes elever inte kan tro att hon är lika gammal som deras egna 

mor- och farföräldrar. Superpensionären är uppenbart mycket nöjd över detta och menar att 

det ”beror på hennes positiva livssyn”. Med genlotteriets grymma verklighet som 

resonansbotten ger inslaget ett minst sagt naivt intryck. Det går även att vända på 

resonemanget: Kan vi tänka oss andra perifera samhällsgrupper i liknande program? 

                                                        
53 Denna scen kan i sin helhet beskådas på Youtube, ”Pensionärsjävlar, del 1 av 2”, 
http://www.youtube.com/watch?v=Kz91--w6GRI (Kontrollerad 30 nov 2012). 
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Knappast, tack och lov. Endast i den rasbiologiska myllan under förra seklets början kanske 

program som: ”Vem är smartare än en neger?” eller ”Vem är renare än en tattare?” skulle ha 

passerat som politiskt korrekt. Idag är det svårt att ens skriva ned dessa som bisarra exempel. 

Byter vi ut pensionär mot kvinna, framkommer också tydligt att ”Vem” utgörs av det 

normativa epicentrumet. Det tycks som om ålderism som möjlig diskrimineringsgrund inte 

ens finns i gemene mans medvetande, utan står utanför den gängse diskursen. Professor Julia 

Twiggs menar att vi, vad det gäller ålder, diskursivt befinner på samma nivå som för trettio år 

sedan vad gäller kön: “[J]ust as gender used to be invisible, part of taken for granted reality of 

the world, so age categorisation is currently something so assumed, so naturalised in biology, 

that we fail to acknowledge its power.”54   

 Även inom teatern märks det ökade intresset för ett äldre perspektiv. På 

Kungliga Dramaten spelas från första december pjäsen Chéri, skriven av Sidonie Gabrielle 

Colette redan 1920, med det ännu explosiva och tabubelagda ämnet äldre kvinna med yngre 

älskare. På Dramatens hemsida beskrivs pjäsen som ett ”triangeldrama som diskuterar 

åldrandets för- och nackdelar, okonventionell kärlek, maktförhållandena mellan könen och 

vår tids ungdomsfixering”.55 Och Carin Ståhlberg i DN skriver: ”Som en röd tråd, ett tema, 

löper också åldrandets obevekligheter.”56 Den vackra (men äldre) Lea är fixerad vid kroppen 

och dess förfall: ”Hon ser sig hela tiden i spegeln: men Gud, när kom de här rynkorna! Och 

låren, vad har hänt?”57 Spegelscenen där den äldre individen begrundar den kroppsliga 

förändringen, återfinns också i flera filmer med åldrandet som ledmotiv. Vi återkommer till 

detta i kapitlet Kroppen som mask. På Folkoperans scen spelas för fulla hus körverket 

Carmina Burana av Carl Orff, med undertiteln soundtracket till mitt liv i vilket sju äldre 

kvinnors levnadsöde vävs in i kompositionen.58 Kvinnorna är alla i åttioårsåldern och framför 

själva sina berättelser.59 Folkoperans reklamaffisch, föreställande en av kvinnorna från 

ensemblen i tårar, blev under hösten ”en snackis på stan”, då den stod i bjärt kontrast till de 

övriga affischerna med halvklädda, helretuscherade ungdomar.  

                                                        
54 Julia Twiggs, ”Clothing, Identity and the Embodyment of Age”, Aging Identity: A Dialogue with 
Postmodernism, red. Jason L. Powell och Tony Gilbert (New York: Nova Science Publishers, 2009), 96. 
55 Kungliga Dramatens hemsida, ”Cheri av Colette och Léopold Marchand”, 
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/Cheri/ (kontrollerad 30 nov 2012). För pjäsens regi står Jenny 
Andreasson. 
56 Carin Ståhlberg, ”Hon är så jädrans hårdkokt. Hon väjer inte”, Dagens Nyheter, 28 nov 2012, Kulturdelen. 
57 Pjäsens Lea är en kvinna i femtioårsåldern och skulle enligt denna uppsats avgränsning inte räknas som äldre. 
Men i den historiska kontext pjäsen utspelar sig, det vill säga på 20-talet, såg den sociala åldersdefinitionen 
annorlunda ut än idag.  
58 Bakom det avantgardistiska konceptet står Folkoperans konstnärliga ledare, Mellika Melouani Melani.  
59 Folkoperans hemsida, ”Carmina Burana”, http://folkoperan.se/forestallningar/carmina-burana (kontrollerad 30 
nov 2012). 
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 Representationen av äldre inom reklam har också länge varit sparsmakad. Men 

reklamsektorn har givetvis även den anammat de i kapitlet ovan nämnda privatekonomiska 

och demografiska förändringarna med fyrtiotalisterna som en stor och inflytelserik 

målgrupp60. Harry R. Moody menar dock att även när reklamen riktar sig specifikt till de 

äldre konsumenterna, visas en idealiserad bild av ålderdomen med god hälsa och vigör.61 Nu 

invänder dock vän av ordning: en av reklambranschens självaste grundprinciper är väl just 

”försköning av verkligheten”? Accepterar vi denna grundprincip kan en positiv utveckling av 

synen på äldre (och äldres kroppar) spåras inom dagens marknadsföring. Under hösten 2012 

har exempelvis Nordeas reklamfilm Dags att få koll på din pension sänds i TV. Filmen visar 

ett lyckligt par i solnedgången, nakna och nybadade. Detta är vare sig unikt eller originellt 

vad reklamidé beträffar. Men det signifikanta med filmen är att paret är mycket äldre än i 

gängse solnedgångsscener: Det inledande klippet visar mannen och kvinnan i helbild 

bakifrån, där varken rygghår eller kärlekshandtag retuscherats. ”Hur ser du på 

efterjobbetlivet?” frågar en man voice over. Nästa klipp är en närbild på mannen som torkar 

sig, varvid han får sina glasögon av kvinnan. Båda ler stort och det tycks som om rynkor och 

andra ålderstecken medvetet betonats snarare än nedtonats.62  

Äldre kvinnors symboliska utrotning 
 

Den kvantitativa forskningen kring ålderism i film och media tycks sparsam, men i början av 

90-talet sammanställde Latika Vasil och Hannelore Wass 28 kvantitativa analyser från USA 

från vilka de drog slutsatsen att äldre både var underrepresenterade och stereotypiserade.63 

”[Especially] elderly women were consistently portrayed in numbers smaller than their true 

population make-up. It is likely that widespread societal beliefs equating attractiveness and 

youth in the case of women, which are reflected and perpetuated by the media, contribute to 

this underrepresentation.”64 Denna sexistiska dubbelstandard, som uppmärksammades av 

Susan Sontag redan tjugo år tidigare i skriften The Double Standard of Aging, utestänger den 

äldre kvinnan från flera typer av medier.65 I essän Animated Gerontophobia: Ageism, Sexism 

                                                        
60 Dessa grupper är inte identiska i ett kronologiskt åldersperspektiv, men socialt har de samma betydelse. 
61 Harry R. Moody, Aging: Concepts and Controverises (London: Sage Publications Ltd, 2006), 3. 
62 Reklamfilmen kan ses på Youtube, ”Behöver du hjälp för att få koll på din pension”, 
http://www.youtube.com/watch?v=xcGoDV-yPwk (kontrollerad 28 nov 2012).  
63 Latika Vasil och Hannelore Wass, ”Portrayal of the Elderly in the Media: a Literature Review and 
Implications for Educational Gerontologists”, Educational Gerontology, 1993, vol. 19, nr 1, 71-85. 
64 Ibid., 80. 
65 Susan Sontag, ”The Double Standard of Aging”, The Saturday Review, 23 sep 1972, 29-38, 
https://docs.google.com/viewer?url=http://64.62.200.70/PERIODICAL/PDF/SaturdayRev-1972sep23/27-37/ 
(kontrollerad 8 dec 2012). 



  23 

and the Disney Villainess understryker Merry G Perry att vi får i oss den negativa 

stereotypiseringen av äldre kvinnor med modersmjölken och hon exemplifierar med de i 

barnlitteraturen frekvent förekommande ”canes, witches and hags” som i stort sett saknar 

manliga motsvarigheter.66 Det är också sällan vi stöter på unga häxor, nya inom sitt gebit. 

Slutledningen blir således att gammal (kvinna) är lika med elak och ful.67  

 Etnologen Karin Lövgren, vars doktorsavhandling Se lika ung ut som du känner dig 

analyserade den massmediala bilden av medelålders och äldre kvinnor, efterlyser mer 

forskning om hur ålderismen tar sig uttryck i medier och reklam.68 Hon menar i likhet med 

Vasil och Wass att den äldre kvinnan är underrepresenterad i både reklam och media och har 

genom åren varit utsatt för vad hon kallar ”symbolisk utrotning”. 

Den äldre stereotypen 
 

Hur ser då den stereotypa bilden av den äldre ut? På webbsidan Mediaknowall har författaren 

Karina Wilson dristar sig till en explicit lista av nedsättande adjektiv förknippade med äldre.69 

Äldre uppfattas, enligt Wilson, stereotypiskt som ”Grumpy, out-dated, slow, weak, whining, 

unable to use technology, unhealthy, miserly, hard-of-hearing, ugly och never to go 

anywhere”. Wilsons lista kan naturligtvis både ifrågasättas såväl som kompletteras särskilt då 

den inte hänvisar till något vetenskapligt underlag. Men låt oss ändå med avstamp i Wilsons 

uppräkning av negativa stereotyper analysera den brittiska dramakomedin Hotell Marigold 

(The Best Exotic Marigold Hotel, John Madden, 2012). I denna ensamblefilm reser en grupp 

engelska pensionärer av olika anledningar till Indien för att bo på Hotell Marigold, ett 

äldreboende beläget i Rajasthan. Redan i den första scenen i filmens anslag bekräftas en 

stereotyp på Wilsons fördomslista. Evelyn, en nybliven änka spelad av Judi Dench, sitter i ett 

telefonsamtal med en internetsupport och undrar om wifi och wireless internet är samma sak. 

Frågan är inte överdrivet enfaldig men dess narrativa syfte är uppenbart. Evelyn förstår sig 

inte på teknologi. Därefter följer övriga karaktärspresentationer. Paret Douglas och Jean (Bill 

                                                        
66 Merry G Perry, ”Animated Gerontophobia: Ageism, Sexism and the Disney Villainess”, Aging and Identity: A 
Humanities Perspective, red. Sara Munson Deats och Lagretta Tallent Lenker (Westport, Connecticut: Praeger, 
1999), 203. 
67 Simone de Beauvoir hänvisar som exempel till en studie av antropologen Claude Lévi-Strauss som beskriver 
hur Nambikwaraindianerna har ett eget ord för ”ung och vacker” och ett annat för ”gammal och ful”, The 
Coming of Age, 5. 
68 Jan Arleij, ”Viktigt granska ålderismen i media”, Veteranen, 12 dec 2012, 
http://www.veteranen.se/nyheter/”viktigt-granska-alderismen-i-medierna”/ (kontrollerad 16 nov 2012). Artikeln 
är en sammanfattning av Karin Lövgrens föreläsning ”Tanter och gubbar – om bilder av äldre i populära medier” 
på ABF-huset i Stockholm. 
69 Karin Wilson, ”Representation of Age”, Mediaknowall, http://www.mediaknowall.com/as_alevel/alevel.php 
(Kontrollerad 27 nov 2012). 
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Nighy och Penelope Wilton), introduceras under en visning av ett seniorboende där Jean 

omgående framställs som bitter och gnällig. Muriel (Maggie Smith) visar sig vara en sjuklig, 

butter xenofob, som högst ovilligt lämnar England för att göra ett höftledsbyte i Indien. 

Norman (Ronald Pickup) som är en kärlekstörstande (gammal) ungkarl, presenteras mitt i ett 

fåfängt försök att finna lyckan genom speed-dating, där han visar sig vara hopplöst ”out-

dated”. Vissa i resesällskapet blir givetvis föremål för en positiv karaktärsutveckling, där de 

initiala stereotypa beteendena försvinner, men det är ändå signifikant hur applicerbar Wilsons 

lista faktiskt är. 

Åldersnormativitet 
 

En blick på åldersnormativiteten med Bourdieu som referensram 
 

When you reach 65 you’re old. It’s time to quit. It’s time to act like an old person. It’s 

time to sleep late and watch TV all day, time to learn mah-jong and perfect your 

chess game. The great moments of your life are gone and you can’t expect anymore 

to come. You’re out of pasture. You’re done!70  

Citatet ovan är taget från boken The Age Wave, skriven av gerontologen Ken Dychtwald som 

i likhet med Rowe och Kahn, är en välkänd röst i den amerikanska äldredebatten.  Hur 

förhåller det sig då? Finns det oskrivna åldersnormativa regler eller är alla åldersrelaterade 

attribut grundade på fria val? En användbar teoretisk referensram för en diskussion kring 

åldersnormativitet är den franska sociologen Pierre Bourdieu, som nämndes redan i delkapitel 

Ålderism, begrepp och historik. Bourdieu anses vara en förgrundsgestalt inom den moderna 

sociologin och han gav disciplinen ett betydelsefullt strukturellt ramverk med nyckelbegrepp 

som symboliskt och kulturellt kapital, sociala fält, agenter och så kallat habitus.71 Enligt 

Bourdieu består ett samhälle av olika sociala fält inom vilka individer (agenter) konkurrerar 

om gemensamma intressen. För att bli erkänd inom ett speciellt fält krävs att individen gör 

olika investeringar i form av symboliskt kapital. Ett fält kan exempelvis vara en yrkesgrupp, 

en bransch eller en social klass. Men även ålder, med dess olika generationsindelningar utgör 

gränsdragningar för fält. ”Klassificeringar i ålder […] kommer alltid att påtvinga gränser och 

                                                        
70 Dychtwald och Flower, 31. Citatet är åldersmyten nummer ett enligt Ken Dychtwald, som är en av det 
framgångsrika åldrandets förespråkare. 
71 Donald Broady, Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi, 
http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf (kontrollerad 17 dec 2011). 
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skapa ordning till vilken var och en måste hålla sig i, i vilken var och en måste förbli på sin 

plats.”72 Inkluderingen i ett fält kan alltså både betyda möjligheter men också effektivt 

begränsa individens handlingsfrihet. Hur agenterna inom ett visst ålderssegment förväntas 

bete sig, klä sig eller tala styrs av de sociala koderna för fältet, dess symboliska kapital, med 

vilket man även positionerar sig inom eller mellan olika fält. ”Kampen mellan yngre och äldre 

om makt, status och tolkningsföreträde sker inom respektive fält utifrån de spelregler som 

gäller där”, skriver Närvänen.73     

 I sin essä ”Ålders- och generationsskillnad i ett intersektionellt perspektiv – En 

diskussion” hävdar Monika Edgren å andra sidan att konsumtionskulturen i det 

senkapitalistiska samhället har bidragit till att gränserna mellan ung och gammal suddats ut, 

vilket i sin tur har skapat ett slags uni-age stil och beteende där biologisk ålder inte längre är 

grund för distinktioner.74 För Dychtwald beror detta på den nya äldregenerationen som (bland 

annat tack vare sin starka ekonomiska ställning vi diskuterat tidigare i uppsatsen) 

omdefinierat varje livsstadium de befunnit sig i: ungdomen, medelåldern och nu 

ålderdomen.75     

Avalon – Belyst i åldersnormativitetens oförlåtande ljus  
 

Har Edgren och Dychtwald rätt skulle Bourdieus slutsatser idag vara obsoleta. Låt oss därför, 

med filmen som analysredskap, närmare studera den eventuellt rådande åldersnormativiteten 

för de äldres Bourdieuiska fält. I filmen Avalon spelar Johannes Brost den 65-årige före detta 

festfixaren Janne som tillsammans med sin vän Klas skall driva nattklubben Avalon under 

sommaren. Men saker blir inte riktigt som de har tänkt sig, faktiskt långt ifrån. Låt oss som ett 

tankeexperiment skriva ett retrospektivt synopsisutkast där vi exkluderar Jannes höga ålder:  

Mångsysslaren Janne kommer, iförd fotboja på grund av ”misslyckade” fastighetsaffärer, till 

glassiga Båstad för att driva krog under sommaren tillsammans med sin syster och en gammal 

vän. En dag backar han oaktsamt (kanske drogpåverkad) på en byggställning när han ska 

parkera cabrioleten utanför sin väns gård. Den litauiske svartarbetaren, strävsamma 

juridikstudenten Donata, omkommer genast. Istället för att anmäla olyckan anlitar Janne och 
                                                        
72 Bourdieu, 164. 
73 Närvänen, 21. 
74Monika Edgren, ”Ålders- och generationsskillnad i ett intersektionellt perspektiv – En diskussion”, Skrifter 
med historiska perspektiv, vol 2, Malmö universitet (2004), 277. Edgren hänvisar i sin essä till en 
forskningsstudie gjord av Mike Featherstone och Mike Hepworth, ”The mask of ageing and the postmodern 
lifecourse” publicerad i antologin The Body. Social Process and Cultural Theory, red. Mike Featherstone, Mike 
Hepworth, Bryan S. Turner (London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications, 1991). 
75 Dychtwald, 20. 
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hans vän kriminella element som mot en utlovad summa forslar bort Donatas kropp. Det ena 

leder till det andra. Osv…   

Vad handlar Avalon om då? Jo, om människor i moraliskt förfall, som bokstavligt och bildligt 

gömmer sina lik i garderoben hellre än att ta ansvar; om dekadensens Båstad, där kokain och 

svarta pengar flödar; om det nya euro-klassamhället, där människor från vissa delar av Europa 

betraktas som sekundära. Allt detta handlar filmen om, men på grund av Jannes ålder, tycks 

filmens narration få en helt annan innebörd. Det är inte Jannes sedelösa leverne och den totala 

brist på moral per se som står i centrum, utan det är istället det icke-åldersnormativa. Detta 

illustreras väl genom nedanstående utdrag ur olika kulturjournalisters recensioner av filmen: 

”Till ett soligt Båstad kommer en före detta festfixare eller fastighetshaj eller playboy eller 

någon annan titel som dock alltid föregås av just ’före detta’”, skriver Fredrik Bornekrans i 

tidningen Dagen.76 John Anderson på Vanity menar att ”Janne is a fascinating void, a moral 

bankrupt and broken beauty: [but] the wrinkles and occasionally vacant stares unable to 

completely disguise the handsome man beneath”.77 Helena Lindblad på DN skriver att 

”tillvaron låter sig inte luras av två föredettingar som borde ha slutat gå ut när Vickans och 

Café Operas storhetstid var över”.78 ”Och Janne är inte bara trött, han är gammal också. 

Strängt taget för gammal för att glassa i Båstad, att shotta med tonåringar” konstaterar Jan 

Söderqvist och fortsätter: ”[R]egissör Axel Petersén är född 1979, och han kastar en sträng 

blick på den generation som nu är cirka folkpension och på allvar tror att man inte är äldre än 

vad man känner sig eller helt enkelt bestämmer sig för att vara.”79 

Pensionärssex som utmanar åldersnormativ praxis  
 

Kulturjournalisterna kommentarer belyser samhällets oskrivna åldersrelaterade normer. Äldre 

blir sällan explicit diskriminerade, däremot råder en allmänt accepterad och vedertagen 

åldersnormativism.80 Förutom att frottera sig med festeliten i Båstad finns andra saker äldre 

inte bör göra: ha sex till exempel, i alla fall inte på film. I föregående kapitel nämndes filmen 

                                                        
76  Fredrik Borneskrans, ”Imponerade långfilmsdebut”, Dagen, 13 mar 2012, 
http://www.dagen.se/insikt/film/imponerande-langfilmsdebut/ (kontrollerad 13 nov 2012). 
77 John Anderson, ”Avalon (Sweden)”, Variety, 14 sep 2011, 
http://www.variety.com/review/VE1117946081/(kontrollerad 13 nov 2012). 
78 Helena Lindblad, ”Avalon”, Dagens Nyheter, 24 feb 2012, kulturdelen, http://www.dn.se/kultur-
noje/filmrecensioner/avalon. (kontrollerad 13 nov 2012). 
79 Jan Söderqvist, ”En glädjande nyhet för svensk film”, Svenska Dagbladet, 23 feb 2012, kulturdelen, 
http://www.svd.se/kultur/film/veckans-filmer_6875711.svd (kontrollerad 13 nov 2012). 
80 Det är intressant att notera kulturjournalisternas oreserverade användning av ålderistiska invektiv. Skulle 
språkbruket vara detsamma om det gällde exempelvis kvinnor, svarta eller homosexuella, frågar man sig. 
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Galen i kärlek. I en artikel i The Hollywood Reporter beskriver Amy Baer, som arbetade med 

produktionen av Galen i kärlek, hur det inom produktionsbolaget fanns en hel del dubier 

angående filmens tema: ”I remember when the script came in […] there were certain concerns 

coming from marketing. They asked, ’Are people going to want to watch these people kiss 

and have sex’.” 81 Enligt British Film Institute har de äldre biobesökarna fördubblats sedan 

1997 medan åskådare mellan 15-24 minskade från 43 till 31 procent under samma period, 

vilket indikerar att den europeiska biografstatistiken följer samma trend som i USA.82  Men 

trots att de yngre blir allt färre tar branschen ändå hänsyn till deras preferenser i ett visst 

avseende: ”de vill inte se äldre människor vara alltför intima”, skriver Helena Lindblad i DN 

och hänvisar till en analys i The Sunday Times där regissören Paul Andrew Williams försäkrar 

att man inte kommer att se några pensionärer svinga sig i kristallkronorna i hans film A Song 

for Marion (Paul Andrew Williams, 2012).83 På samma sätt beskriver regissören David 

Frankel att Hope Spring (David Frankel, 2012) inte innehåller någon fysisk nakenhet men 

däremot känslomässig: Ingen, inte ens de äldre själva, vill se äldre ha sex på film, resonerar 

han.84 Trots att mycket har hänt sedan 2003 och Galen i kärlek är äldre och sex alltjämt en 

svårsmält kombination. Det åldersnormativa är fortfarande att äldre inte har sex 

överhuvudtaget och har de mot förmodan det, är det under täcket med sin partner. 

 Men på samma sätt som den brittiska filmen Priest (Antonia Bird, 1994) bröt 

mot rådande homonormativ praxis, nämligen att inte väcka anstöt genom explicita sexscener 

finns nutida exempel på filmer som utmanar den äldrenormativa ”under täcket” mallen. En av 

de mest uppmärksammade är den tyska filmen Sjunde himlen (Wolke 9, Andreas Dresen, 

2008) som tilldelades jurypriset ”Heart Throb” i Cannes 2008. Den skildrar en häftig 

förälskelse; en obeveklig passion, men det är inte Elvira Madigan och Greve Sparre som 

drabbas, utan sömmerskan Inge 65 (sedan flera år gift med Werner 72) och hennes kund Karl, 

76. Filmens regissör Andreas Dresen skildrar parets förälskelse naket och, om ordet tillåts, 

realistiskt. Han låter Inge och Karl visa sin kåthet i fullt dagsljus, med valkar, ålderspigment 

och håriga kön. Det är svettigt, fumligt och fantastiskt. Dresen förklarar i en intervju: ”I was 

tired of seeing how society is getting older and older, yet lacks the corresponding images […]. 

                                                        
81McClintock, The Hollywood Reporter. 
82British Film Institute, Statistical Year Book 2012, http://www.bfi.org.uk/statisticalyearbook2012/  
(kontrollerad 10 nov 2012). 
83 Helena Lindblad, ”Pensionärerna tar plats på biodukarna”, Dagens Nyheter, 26 okt 2012, Kulturdelen. 
84 Ellen E Jones, ”Sex in the sixties: We are under the sheets, not over the hill”, The Independent, 18 sept 2012, 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/sex-in-the-sixties-were-under-the-sheets-not-
over-the-hill-8145077.html (kontrollerad 14 nov 2012). 
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Love and sex seem to stop existing after a certain age.”85 Filmer som Sjunde himlen flyttar 

fram de äldres positioner på det Bourdieuiska fältet och i dess efterföljd lär fler seniora 

kärlekshistorier se dagens ljus. 

Kläder och andra attribut som åldersmarkörer  
 

Kläder och andra attribut såsom hårstil är symbolisk kapital i Bourdieus mening, med vilka 

individer kan markera sin tillhörighet inom ett visst fält. I sitt omfattande verk La Distinction, 

redogjorde han för sambandet mellan social konstruktion, kultur och vad han benämner smak 

(goût) med utgångspunkt i den franska borgarklassen (la bourgeoisie).86 Goût, som har 

samma dubbla betydelse som svenskans smak, alltså motsvarande engelskans taste och 

flavour, ger intrycket att god smak, kontra dålig, är något naturligt och medfött, medan det i 

själva verket är ett instrument för positionering i det sociala rummet.87 Länge var klass 

tillsammans med könstillhörighet den dominerade positioneringsgrunden, men med en 

växande medelklass och en demokratisering av exempelvis modet har andra identiteter fått 

större betydelse. Men som nämndes tidigare i kapitlet kan positioneringen också vara 

tvingande. I essän Clothing, Identity and the Embodyment of Age skriver professor Julia 

Twigg att individens fria vilja att uttrycka sin identitet genom klädval är övervärderat: ”At 

least as dominant as choice and agency are the principles of conformity and order. Wearing 

the right clothes, the appropriate dress for the occasion, fitting in rather than standing out, are 

the dominant concerns of most people.”88 Dagens konsumtionskultur är övervägande 

ungdomsorienterad och trots att äldre (i synnerhet yngre äldre) idag har större frihet att följa 

rådande mode, finns många åldersnormativa koder att ta hänsyn till. Den personliga stilen 

måste ålderskorrigeras för att inte väcka anstöt. Korta kjolar, urringningar och pasteller bör 

pensioneras tillsammans med den åldrade individen.89 En gammal kropp i en ungdomlig 

ekipering anses vulgär och patetisk. Smak, sa Bourdieu, är avsmak för andras smak och det är 

ungdomen som i detta sammanhang är den dominerande klassen i Bourdieus mening. 90 Låt 

                                                        
85 Sabine Pahlke-Grygier, ”Film Director Andreas Dresden: ’The Essential Things in Life’”, övers. Eileen Flügel 
Goethe-Institut, Internet-Redaktion. http://www.goethe.de/ins/ng/lag/kue/flm/en8674079.htm (kontrollerad 29 
nov 2012). 
86 Pierre Bourdieu, Distinction - A Social Critique of the Judgement of Taste, övers. Richard Nice (London: 
Routledge, 2010). 
87 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter/Pierre Bourdieu: I urval av Donald Broady och Mikael Palme, red. 
Brutus Östling (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1994), 247. 
88 Twiggs, 95. 
89 I ett pågående forskningsprojekt In the Wardrobe: Women, Clothes and Ageing undersöker etnologen Helena 
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oss återgå till Avalon och studera hur klädvalet accentuerar karaktärernas personage. Janne är 

filmen igenom klädd, som Helena Lindberg beskriver det, i ett par blekta Levis och 

uppknäppt vit skjorta: ”Det är som om åttiotalet bara var ett par flämtande andetag bort.”91 I 
slutscenen däremot, när Janne bokstavligen flyr det sociala fält han inte längre är en del av, 

syns skjortan knäppt och hängslena på. Porschen har bytts ut mot en aktersnurra och vännen 

Klas har ersatt gårdagskvällens keps mot skepparmössa, där han sitter barbröstad och dricker 

öl ur burk. Detta, tycks filmskaparen säga, är deras rätta element: två gubbar ute på sjön i 

gryningen. ”The postmodern dream of fluidity and self fashioning has been exaggerated, 

certainly in the regard to old age and the role that appearance and dress play in this 

constitution. As many critics have commented, old age is not optional even in the land of 

postmodernity”, konstaterar Julia Twiggs.92 

Identiteten med pensionen som dikotomisk intersektion 
 

För många människor är pensionsåldern en välkommen tid, då utslitna ryggar och värkande 

axlar får vila och man kanske äntligen får tid att ägna sig åt det man egentligen vill. Men för 

än fler människor betyder arbetet en social gemenskap och inte minst en viktig del av den 

egna identiteten. Monika Edgren skriver: ”Ålder är en maktdimension i konstruktion av 

skillnad som inte uppmärksammats nämnvärt, men som är central i skapande av identitet och i 

förståelse av samhällsprocesser.”93 Pensionsdagen, som dikotomisk intersektion, där 

individen ena dagen är och andra dagen var, är ett näst intill övertydligt exempel som stödjer 

Edgrens påstående. Människor som länge identifierat sig med sin yrkesroll: läkare, lärare, 

länspolismästare blir liksom genom ett trollslag före detta läkare, lärare, länspolismästare: de 

blir pensionärer. Vare sig de vill eller inte har de plötsligt inte längre tillgång till de 

identitetsskapande attribut yrkeslivet erbjöd. För att genomlysa identitetskrisen som drabbar 

individen vid inträde i ålderdomen genom den av samhället definierade pensionsdagen, skall 

vi nedan studera två filmer som närmar sig ämnet från diametralt olika positioner. Den ena är 

About Schmidt där Warren Schmidt, Jack Nicholson, den nyblivne före detta tjänstemannen 

på det stora försäkringsbolaget Woodmen, strax efter sista arbetsdagen också blir änkeman, 

sedan hans hustru hastigt och oväntat avlider. Hans nya livssituation tvingar honom att 

genomleva ett slags katharsis. Den andra filmen är RED, vilket står för Retired Extremely 

Dangerous, och är en actionkomedi där den före detta CIA-agenten Frank Moses, spelad av 

                                                        
91 Helena Lindblads recension av Avalon, Dagens Nyheter. 
92 Twiggs, 101. 
93 Edgren, 277. 
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Bruce Willis, förgäves försöker anpassa sig till ett stillsamt liv i förorten.  

 Låt oss börja med About Schmidt som inleds med dagen D, Herr Schmidts 

självaste pensionsdag, då han skall kasta sig ut i det nya okända tillståndet: obehövd. I ett 

antal exteriöra bilder av Omaha, Nebraska, tagna från olika platser i staden, syns den stora grå 

skyskrapan med texten Woodmen. Dessa inledande bilder tycks representera herr Schmidts 

egen utblick: Woodmen är hans geografiska såväl som mentala bäring. Han är en del av 

Woodmenkroppen snarare än Warren Schmidt. Och nu skall han gå i pension: symboliskt 

kastreras i Lacansk mening. Från den sista exteriörbildens extrema grodperspektiv, taget från 

gatan, där byggnaden tycks välla ut över filmdukens alla hörn, görs ett bryskt klipp som 

förstärks då den täta ljudbilden av stadstrafik övergår i kompakt tystnad där Mr. Schmidt 

sitter bakom sitt skrivbord i innandömet av Woodmenskrapan. Han har packat sina saker i 

flyttlådor som står staplade längs ena väggen. Ett arkiverat arbetsliv: Papper, mappar, pärmar, 

som nedpackade redan förlorat sitt värde som symboliskt kapital i Bourdieus mening. Herr 

Schmidt är fortfarande på sitt jobb, men rummet som en gång var hans kontor, hans förlängda 

identitet, är nu bara en del av Woodmenkroppen som väntar på att kasta ut sitt abjekt.94 I 

femton långa realtidssekunder tickar klockan på väggen, innan den slår fem och 

metamorfosen är fullbordad. Den före detta försäkringstjänstemannen tar sin portfölj och går 

hem som en pensionär.      

 Filmen RED är ren fiktion, ja total nonsens skulle vissa säkert säga. Så vad har 

den då att göra i en akademisk uppsats, mer än som en del av det statistiska underlag vilket 

indikerar att filmer för äldre, med äldre, om äldre, är en genre i vardande? I texten ”Lek” i 

antologin Film och andra rörliga bilder – en introduktion beskriver Jan Olsson hur det 

populärkulturella materialet är ”ett slags sociokulturell barometer där vardagslivets små och 

stora dilemman står i centrum [och] vill man studera tidsanda och vardagslivets 

mikrosociologi väger det lättviktiga tungt”.95 Låt oss således, i Olssons anda, analysera RED 

utifrån ovan premiss och fråga: vad har denna film att säga om åldrandets villkor? Franks nya 

stillsamma liv får ett abrupt slut när han uppsöks av en dödspatrull som eliminerar allt i sin 

väg utom just Frank, som i sin tur eliminerar dem. Han söker upp sina före detta, numera 

pensionerade, kolleger för att ta upp jakten på sina tänkta bödlars uppdragsgivare. I RED leker 

filmskaparna, för att använda Olssons terminologi, med tanken: Vad händer med fiktionens 

actionhjältar, som inte stupat i strid, när de kommit till åren? Vart tar filmdukens råbarkade, 
                                                        
94 Det psykoanalytiska begreppet abjekt förklaras närmare i delkapitel Abjekt – i sprickan mellan subjekt och 
objekt, denna uppsats. 
95 Jan Olsson, ”Lek”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion, red. Anu Koivunen (Stockholm: Raster 
Förlag, 2008), 89. 
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stenhårda hemliga agenter vägen när det är dags för pension? Tar de på sig myskläderna och 

börjar påta i trädgården? Protagonistens fåfängliga försök att anpassa sig till det nya 

stillsamma livet tycks fruktlösa och inkräktarnas brutala inbrott får honom att agera agent 

igen, vilket tycks passa honom mycket bättre. Det är inte yrkesrollen som är svår att spela; 

den är som tidigare nämnts en del av identiteten, snarare är det rollen som pensionär.

 En bit in i filmen har Frank blivit skjuten och behöver medicinsk hjälp. Man 

åker till Örnnästet, en vacker herrgård där örnen själv är den pensionerade agenten Victoria.96 

Scenen är central och en tydlig lek med åldersnormativiteten och dess konventioner. Det är 

komiskt effektivt att gestalta en före detta medlem i en dödspatrull som i sitt omsorgsfullt 

utsmyckade hus på landet och med läsglasögonen på nästippen, tar ut en kula ur armen på 

Frank och konstaterar att hon tar strökontrakt ibland. Man kan inte bara trycka på en knapp 

och bli någon annan, konstaterar hon.    

 Till skillnad från Warren Schmidt tar Frank handgripligen revansch på sin 

efterträdare, Cooper, som får representera den nya symboliska ordningen. Under ett brutalt 

slagsmål i Coopers kontorsrum på CIA:s högkvarter, lyckas Frank få Coopers huvud i en 

bensax och frågar honom: ”Var det Kordeski om lärde upp dig?” Svaret är jakande varvid 

Frank replikerar ”Jag lärde upp Kordeski!” emedan han drar Coopers arm ur led. Vi har sett 

denna scen många gånger förut: Den ålderskränkta hjälten tar hämnd på sina plågoandar och 

får moralisk upprättelse. Skillnaden är att den ålderskränkta i vanliga fall är barnet som 

hämnas på sina vuxna antagonister.    

Den åldrande kroppens semiotik 
 

Lacan och spegelstadiet 
 

Jacques Lacans poststrukturalistiska omformulering av Sigmund Freuds psykoanalys, där 

narcissismbegreppet ersatts av spegelstadiet, innebär att barnet går igenom tre faser i sitt 

subjektsbildande, där spegeln per se spelar en avgörande roll.97 I den första fasen av 

spegelstadiet uppfattar barnet spegelbilden såsom en faktisk förlängning av det fysiska 

rummet, medan det under den andra fasen, som också är av stor betydelse för 

identifikationsprocessen, inser att speglingen är en bild och därmed nu kan skilja på bilden av 

                                                        
96 Victoria presenteras som den i branschen bästa ”wet work asset” det vill säga: statligt sanktionerad mördare. 
97 Thomas Elsaesser och Malte Hagener, Film Theory – An Introduction Through Senses (New York/Abingdon: 
Routledge, 2010), 9. 
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den andre och den andre i verkligheten. Först i tredje fasen förstår barnet att spegelbilden är 

dess egen: barnet har därmed skapat ett imaginärt jag, sitt subjekt.98 

Masken och den åldrande kroppens semiotik 
 

Människan är till naturen fåfäng och vår spegelbild är för de flesta människor mer bekant än 

den verkliga, icke spegelvända, den som vi ser i fotografier. När vi åldras förändras detta. Ett 

återkommande tema vid läsning av gerontologiska avhandlingar såväl som äldres egna 

narrativ, är upplevelsen av åldrandets visuella, fysiologiska attribut, dess fysionomi, såsom en 

”mask”.99 Rynkorna, ålderspigmenten, det grånande håret uppfattas som främmande, något 

som lagts på den egentliga identiteten. Alla dessa kroppssemiotiska tecken, som så lätt kan 

läsas av omvärlden, bär i själva verket falskt vittnesbörd. Spegelbilden har förlorat sin 

indexikalitet, för under den åldrande ytan ligger det verkliga subjektet dolt. Detta kan ses som 

en inverterad form av det andra momentet i Lacans spegelstadium: vi känner inte längre igen 

oss i vår spegelbild utan uppfattar bilden som ”den andre”. I The Coming of Age skriver de 

Beauvoir ”We know that this rheumatism, for example, or the arthritis, are caused by old age; 

yet we fail to see that it represent a new status. We remain what we are, with the rheumatism 

as something additional.”100 Personen i spegeln representerar ”den andre” så som omvärlden 

uppfattar det egna subjektet. Nina Asarnoj, reporter på Kulturradion, reflekterar i ett inslag i 

programmet Kino över den återkommande scenen i filmer med äldre kvinnliga karaktärer, där 

de står framför spegeln och begrundar ”obegripligheten i hur ens ansiktsdrag har förvrängts, 

lösts upp, halkat ned och fått en vitgrå ton […]”.101 Vi nämnde redan i Äldre och ålderism i 

kultur och media den åldrade Lea i pjäsen Chéri, där hon står framför spegeln och undrar vad 

som har hänt. I filmen About Schmidt förekommer en scen där protagonisten Warren 

beskriver sin känsla av alienation i förhållande till den egna kroppen: ”When I look in the 

mirror and see the wrinkles around my eyes, and the sagging skin on my neck and the hair in 

my ears and the veins on my ankles I can’t believe it’s me”.  Rösten är voice over och i bild 

visas Warrens åldrade kroppsdelar i extrema närbilder en efter en, utlånade av skådespelaren 

Jack Nicholson.     

 Ett annat klassiskt exempel kan hämtas från filmen Smultronstället som vi har 
                                                        
98 Ibid., 65. 
99 Åldrandet som mask diskuteras bl.a. i Jason L. Powell och Tony Gilberts ”Phenomenologies of Aging – 
Critical Reflections”, Aging Identity: A Dialogue with Postmodernism, red. Jason L. Powell och Tony Gilbert 
(New York: Nova Science Publishers, 2009). 
100 Beauvoir, 285. 
101 Nina Asarnoj, ”Kärlek och sex 60+”, Kino, P1 Sveriges Radio, 7 Sep 2012, 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3051 (kontrollerad 22 okt 2012). 



  33 

anledning att återkomma till i delkapitel Smultronstället – en autobiografi med Deleuzisk 

syntax. I den drömmer huvudpersonen Isak att han talar med sin ungdoms kärlek, kusinen 

Sara, som ratade honom för hans mer spännande bror. I Isaks minne förblir Sara ung och i den 

reflexiva drömmen sitter de två i barndomens smultronställe: hon är ung, så som han minns 

henne, medan han är sitt åldrade jag. Sara håller upp en handspegel framför Isak. Han höjer 

handen i en avvärjande gest, som om spegelbilden brände. ”Har du sett dig i spegeln, Isak? 

Inte, då ska jag visa dig hur du ser ut: du är en ängslig gubbe som snart ska dö”. Scenen 

fortsätter med en dialog där Saras ungdomliga uppenbarelse och spegelbilden av den åldrade 

Isak samtidigt kan ses i bild.    

 Monika Edgren beskriver hur det senkapitalistiska samhällets 

konsumtionskultur idealiserar ungdom, hälsa och skönhet. Kroppen liknas vid en maskin, 

över vilket individen, subjektet, kan (och bör) ta kontrollen.102 ”Kroppens yttre form är starkt 

identitetsskapande”, skriver Edgren, ”uppbackad av konsumtionsindustrin, den medicinska 

vetenskapen och hälsodiskurser”.103 Kroppen framställs som ett projekt som kan modifieras 

med hjälp av bland annat plastkirurgi, botox och tandblekning. Med möjligheten att på detta 

sätt kunna avlägsna den oönskade fysionomin, tillsammans med den ovan beskrivna 

upplevelsen av spegelbildens alienation, framstår de åldersrelaterade attributen som ett slags 

abjekt i Julia Kristevas mening. 

Abjektet – i sprickan mellan subjekt och objekt 
 

I Agneta Rehals förord till Fasans Makt – en essä om abjektionen beskrivs abjekt så som icke 

åtråvärda eller frånstötande substanser, till exempel kroppsliga avfallsprodukter: avklippta 

naglar, fekalier, slem, hudavlagringar.104 Men abjekt kan i vidare mening även innefatta 

individer som utestängs ur den sociala gemenskapen för att upprätthålla den symboliska 

ordningen: den store Andra.105 Vi återkommer till detta. Abjekt befinner sig semiotiskt i 

intersektionen mellan subjekt och objekt, där det ultimata abjektet är den döda kroppen, 

kadavret, då subjektet inte längre är utan helt transcenderat till objekt. Kristeva skriver: ”När 

jag invaderas av abjektionen har den, noga räknat, inget definierbart objekt.”106 Hon 

                                                        
102 Edgren, 277. 
103 Ibid. 
104 Julia Kristeva, Fasans makt – En essä om abjektionen, övers. Agneta Rehal och Anna Forssberg (Göteborg: 
Daidalos, 1992), 16. 
105 Den store Andra är med Lacansk terminologi det samma som den symboliska ordningen, alltså det sociala 
samhälle inom vilken vi interagerar. Den store Andra är ett slags reglerande supersubjekt för vilket vi på olika 
sätt upprätthåller ordningen, eller ytan om man så vill. 
106 Kristeva, 25. 
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fortsätter: ”Abjektionen har bara en av objektets egenskaper – den att stå i motsättning till jag 

(je).” Längre fram skriver hon: ”Dessa vätskor, denna orenhet, denna skit är vad livet 

knappast och under smärta uthärdar av döden. Där är jag vid gränsen av min existens som 

levande varelse. Från dessa gränser frigör sig min kropp såsom levande.”107 Abjektet är alltså 

den substans ett subjekt måste göra sig av med, kasta bort, för att kunna fortsätta sin existens.

 Kristevas teoretisering kring abjektet kan ses som en pendang till den klassiska 

psykoanalysen. Hon menar att födelsen är den första (och största) abjektionen då subjektet i 

vardande våldsamt och skräckfyllt stöts bort från moderskroppen som måste separera sig från 

barnet, för att kunna leva vidare. I och med den separationen börjar utvecklingen av en egen 

och avgränsad kropp. Psykoanalysiskt intar alltså abjektionen en pre-narcissistisk position: 

”Abjeket är detta pseudo-objekt som konstitueras före, men bara uppträder i sprickorna på den 

sekundära bortträngningen. Abjektet skulle alltså vara den ursprungliga bortträngningens 

’objekt’.”108 

 

Abjektiva ålderstecken i kroppsmodifieringens tidevarv 
 

Från upplysningen och den industriella revolutionen växte moderniteten fram med en 

orubblig tro på framsteg genom rationalitet, ordning, reda och inte minst renlighet. I 

modernitetens namn skulle all smuts, orenhet och förfall annihileras. I essän The 

Relentlessness and the Ruin: Beckett, Foucault and Aging skriver professor Allan Irving: 

”Wishing to preserve an illusion of ontologically secure bodies, it has all too often become 

compellingly necessary within the realm of Enlightment imaginary to remove [min kurs.] […] 

intolerable and distressing signs of decay and abjection from our midst through brutal and 

cruel practices.”109 Under 1900-talet bevittnade vi också modernismens absoluta avarter i 

form av rasbiologi, institutionalisering och till och med utrotning av vad som ansågs vara 

samhällskroppens abjekta individer.    

 I modernitetens ren-heliga mylla växte också geriatriken fram, med avstamp i 

patologen Ignatz Leo Naschers 652 sidor långa avhandling Geriatrics: The Diseases of Old 

Age and Their Treatment. I den beskriver han åldrandet som en process bestående av framför 

                                                        
107 Ibid., 27. 
108 Ibid., 36. 
109 Allan Irving, ”The Relentlessness and the Ruin: Beckett, Foucault and Aging”, Foucault and Aging, red. 
Jason L. Powel och Azrini Wahidin (New York: Nova Science Publishers, 2006), 23. Irving använder 
Enlightment istället för Modernity i detta stycke. Han förklarar på följande sida att Upplysningen och 
Moderniteten delar ett ”master narrative, built around a story of progress, growth and flourishing”. 



  35 

allt degenerering av vävnader och celler.110 Hur åldrad en individ faktiskt var kunde sedan 

klassificeras genom en analys av dess sammantagna kroppsliga förfall: håravfall, sköra 

naglar, tandlossning, benskörhet mm. Även om geriatriken såväl som gerontologin har 

kommit långt sedan Naschers till synes åldersnihilistiska förhållningssätt, råder idag alltjämt 

modernitetens syn på abjekt. Vi ryggar för allt som påminner oss om vår kroppslighet och i 

förlängningen även vår dödlighet. Om kvinnan har objektifierats, har den mänskliga kroppen 

per se abjektifierats. Vår tids snörliv är den stränga kroppskontrollen som innebär inte bara ett 

ansvar att hålla kroppen i god fysisk och mental form utan också ett imperativ att ta bort alla 

oönskade abjekta substanser. Om detta har Katarina Kyrölä skrivit i sin doktorsavhandling 

The Weight of Images: Affective Engagements with Fat Corporality in the Media där hon 

belyser vår mediala relation till kroppsfett: ”the fatness is represented as a shell from which to 

’hatch’ or which needs to be peeled off to find the core self underneath”.111 Detta kan ses som 

ett slags abjekt i Kristevas mening: innanför det feta höljet, vilket måste avlägsnas, döljer sig 

individens sanna, smala jag. På samma sätt ses också olika åldersrelaterade kroppssemiotiska 

tecken. Warren Schmidts exponering av kroppsdelar är en provkarta över åldersabjekt: 

dubbelhakan, håret i näsan och de blå ådringarna. I senkapitalismens namn kan och bör detta 

avlägsnas.  

Donigan Cumming – en abjektets apostel 
 

Inom populärkulturell film och media lyser annars abjektet med sin frånvaro. Endast inom 

skräckfilmsgenren får dessa substanser oförblommerat välla ut över filmduken, vilket 

förstärker Kristevas tes om abjektet som fasan, som stör men ändå tillhör den symboliska 

ordningen. Någon som inte väjer för det abjekta, är den kanadensiske semi-

dokumentärfilmaren Donigan Cumming. Hans hela konstnärliga maxim tycks vara att utmana 

rådande tabun inom visuell representation, av vilka åldersabjektet är ett.  Hans filmer såväl 

som fotografier rör sig hela tiden i det politiskt explosiva gränslandet där det intolerabla i bild 

övergår i den intolerabla bilden.112 Oförväget låter han kamerans blick söka sig till det, från 

vilket vi vanligtvis väjer. I filmen My Dinner with Weegee (Donigan Cumming, 2001) 

undersöker han åldrandets villkor med sig själv och framför allt vännen Marty som 

studieobjekt. I extrema närbilder dokumenterar han Martys kroppsliga förfall: hans orakade 

                                                        
110 Ibid., 23. 
111 Katariina Kyrölä, The Weight of Images: Affective Engagements with Fat Corporality in the Media, (Ak avh 
Department of Media Studies, University of Turku, 2010), 71. 
112 ”The intolerable image” härrör från Jacques Rancière, The Emancipated Spectator, övers. Gregory Elliott 
(London/New York: Verso, 2009), 83f. 
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haka, hans oklippta och av nikotin gulnade naglar, hans av träck nedsmutsade underbyxor. 

Likt en abjektets apostel nedtecknar han sitt graverande evangelium runt det framgångsrika 

åldrandets illuminationer.  

Det upplevda livet och det oåterkalleliga slutet 
 

Livet som film – skapandet av en autobiografi 
 

Från upplysningen och framåt har Gud i egenskap av omnipotent och aktivt styrande väsen 

fått en alltmer perifer roll i våra västerländska liv. Ingenting kan längre hänvisas till Gud 

allenarådande utan i individualismens namn förväntas varje människa själv styra över och 

skapa sitt eget liv. Enligt denna diskurs har exempelvis en icke-framgångsrikt åldrad individ 

mest sig själv att skylla (se delkapitel Ålderism, begrepp och historik). Det innebär också att 

individen, framför allt i slutet av sin existens, kan blicka tillbaka och utvärdera sitt livsprojekt. 

Inom sociologiforskningen har också intresset för enskilda individers livsbiografi och livslopp 

(life course perspective) ökat, inte minst inom gerontologin. 113 Istället för att isolera 

forskningen till den åldrade individen, antas ett mer holistiskt synsätt där händelser tidigare i 

livet, både på mikro- och makronivå anses ha inte minst fenomenologisk betydelse.114 

 Med modernismen föddes också filmmediet, med dess tonvikt på klassisk 

dramaturgi. I film efter film används denna tacksamma mall med sina tre akter indelade i 

anslag, presentation, vändpunkter, fördjupning och resolution.115 Merparten av oss nu 

levande, känner väl till denna klassiska struktur även om vi inte är förtrogna med den 

dramaturgiska terminologin. Till och med det lilla barnet kan tack vare sin kännedom om den 

klassiska dramaturgins struktur förutsäga handlingen i en enkel berättelse.116 Att betrakta livet 

eller världen som en scen där människan spelar sina roller är visserligen ingen nypåkommen 

tanke: Shakespeare hämtade till exempel inspiration från Hippokrates till karaktären Jaques 

                                                        
113 Steven L. Arxer, John W. Murphy och Linda L. Belgrave, ”Social Imagery, Aging and the Life Course: A 
Postmodern Assessment”, Aging Identity: A Dialogue with Postmodernism, red. Jason L. Powell och Tony 
Gilbert (New York: Nova Science Publishers, 2009), 45. 
114 Ibid., 46. 
115 För fördjupning inom den klassiska dramaturgin rekommenderas Syd Fields Screenplay – The Foundation of 
Writing: The Foundation of Screenwriting, a Step-by-Step Guide from Concept to Finished Script (New York: 
Dell Publishing,1984). 
116 Inom strukturalismen finns flera teoretiska strömningar med olika metoder för att blottlägga ett systems eller 
en berättelses grundläggande beståndsdelar. Vladimir Propp, Claude Lévi-Strauss och Roland Barthes var alla 
tongivande inom det strukturalistiska fältet. För en översiktlig introduktion till ett strukturalistiskt betraktelsesätt 
i relation till cinematiska narrationer rekommenderas Tytti Soilas essä ”Berättelse” i antologin Film och andra 
rörliga bilder – en introduktion, red. Anu Koivunen (Stockholm: Raster Förlag, 2008), 105-124. 
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monolog i pjäsen As you like it (Som ni behagar): ”All the world’s a stage. And all the men 

and women merely players: they have their exit and their entrances; And one man in his life 

plays many parts, His acts being seven ages […].”117 Men filmen har trots allt en särställning 

som den stora massans filosofiska resonanslåda och med dess narrativa struktur så inristat i 

vårt medvetande, uppstår ett slags inverterad identifikation i Christian Metz mening: Lika ofta 

som vi identifierar oss, primärt eller sekundärt, med cinematiska verk, karaktärer eller scener, 

upplever vi livet självt som en film.118 Sociologerna Arxer, Murphy och Belgrave förklarar 

fenomenet: ”The proclamation that life ‘unfolds’ along linear paths reflects a deep-seated 

Western bias. In general (life)history is presumed to progress along a line that contains key 

epochs and events and assures a person’s life has purpose and meaning.”119  Livet förväntas 

alltså följa en viss kurs, en plot eller intrig, och dessutom ha ett specifikt syfte.  

 Meningen med livet vet naturligtvis ingen, men retrospektivt kan vi ändå skapa 

vårt livs raison d’être: Med cinematisk metaforism kan vi tänka oss minnet av vårt liv som 

oklippt råfilm som vi sedan editerar till önskad narration. Vissa stadier i livet upplevs som 

dramaturgiska vändpunkter, vilka påverkar den narrativa riktningen väsentligt såväl som 

individens identitet och handlingar.  Betydelsen av ett kontinuerligt skapande och 

omskapande av sin livshistoria ökar med åldern och avsaknad av en livets koherens sägs 

kunna bidra till psykisk ohälsa.120 Livshistorien skapas alltså av individen själv och är, trots 

att den belyser dennes plats i en historisk och kulturell kontext, en symbios av fakta och 

fiktion, som i sin tur speglar den upplevda verkligheten.121  

                                                        
117 William Shakespeare, As You Like It, red. Penny Gray (Plymouth: Northcote House in association with the 
British Council, 1999), 32. 
118 I essän ”Livsåskådning”, Film och andra rörliga bilder – en introduktion hänvisar Astrid Söderbergh 
Widding till den franske konsthistorikern Élie Faure, som ”skrev att den filmiska apparaturen är ’Katolsk’ i 
ordets etymologiska bemärkelse, alltså allmännelig [min kurs.]”, 176. För Christian Metz, se exempelvis 
Elsaesser, Hagener, 63ff. 
119 Arxer, Murphy och Belgrave, 47. Essäns författare är sociologer och nämner inga kopplingar till den 
klassiska dramaturgin per se, men hänvisar däremot till antikens Grekland varifrån den klassiska dramaturgin 
också härstammar. 
120Jablonski, 194, med hänvisning till Bertram J. Cohler, Aging Morale: The Nexus of Narrative, Voices and 
Visions of Aging: Toward a Critical Gerontology, red. Thomas R. Cole mfl. (New York: Springer Publishing 
Company, 1993) och Harry J. Moody, Aging: Concepts and Controverises (London: Sage Publications Ltd, 
2006). 
121 Ari Antikainen m fl, Living in a Learning Society: Life-histories, Identities and Education (London/New 
York: Routledge, 1996), 30f.  
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Illusionen om ett lyckligt slut 
 

Problemet med livet som film är att det aldrig slutar lyckligt. Livet slutar alltid med döden: 

Det kan vara fint, det kan vara värdigt, men lyckligt är det aldrig. Och i en tid när livet i 

mångt och mycket handlar om individuell lyckomaximering är detta ett provokativt faktum. I 

essän Inscribing ethical space: Ten propositions on death, representation, and documentary 

diskuterar Vivian Sobchack bland annat döden ur ett semiotiskt och fenomenologiskt 

perspektiv.122 Hon hänvisar där till Philippe Ariès studie Western Attitude Towards Death, i 

vilken han redogör för vår attityd till döden, från medeltiden och framåt: ”The social 

significance of death and dying has radically changed over the centuries. Initially a social and 

public event, death has become an anti-social and private experience – all the more shocking 

when we are publicly confronted with the sign of it.”123 Döden har alltså enligt Ariès 

transformerats från en social och officiell händelse till en privat och anti-social upplevelse. Vi 

kan här återkoppla till Kristevas teorier kring abjekt och konstatera att den västerländska 

samhällskroppen avlägsnar de döende med kirurgisk effektivitet från det offentliga rummet: 

ingen ska i onödan behöva konfronteras med detta sorgliga abjekt, denna vämjeliga 

påminnelse om vår egen dödlighet. Den naturliga döden (och döendet) har blivit tabu och 

således ersatt sex som det förbjudna ämnet, konstaterar Ariès.124 Verkligheten skiljer sig 

således i detta avseende väsentligt från det mediala rummet.125 Den död som visuellt serveras 

i vår mediala vardag, i nyhetsrapporteringar såväl som inom fiktionen, är inte bara allestädes 

närvarande, den är dessutom långt från ”naturlig”: den är våldsam, abrupt och synnerligen 

oläglig.126 Å andra sidan, som Simone de Beauvoirs välciterade iakttagelse i A Very Easy 

Death lyder: ”There is no such thing as a natural death […] All men must die: but for every 

man his death is an accident and, even if he knows it and consents to it, an unjustifiable 

violation.”127      

 Nu invänder den uppmärksamme läsaren att denna uppsats premiss inte angår 
                                                        
122 Vivian Sobchack, ”Inscribing ethical space: Ten propositions on death, representation, and documentary”, 
Quarterly Review of Film Studies, vol. 9, nr. 4, 1984, 283-300. Det empiriska underlag Sobchack analyserar är 
dokumentärt men den teoretiska diskussionen kring döden och dess representationsproblematik är applicerbar 
även på annat material. 
123 Sobchack, 284. Med hänvisning till Philippe Ariès, Western Attitudes Toward Death: From the Middle Ages 
to the Present, övers. Patricia M. Ranum (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1974). 
124 Ibid., 285. 
125 Donigan Cummings oeuvre som diskuterats i delkapitlet Donigan Cumming – en abjektets apostel, kan i 
ljuset av detta tolkas som en konstpolitisk pamflett mot detta tillstånd. 
126 Sobchack, 286. 
127 Simone de Beauvoir, A Very Easy Death, övers. Patrick O’Brien (New York: Pantheon, 1985), 106. 
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döden utan åldrandet. Men låt oss då påminna oss om den romerske Cicero och hans skrift De 

Senctute. Den fjärde orsaken till att ålderdomen ansågs olycklig, menade Cicero, var dess 

närhet till döden. Trots att döden, som tidigare nämnts, är närvarande som ett mer eller mindre 

abstrakt hot (eller möjlighet) livet igenom, blir dess realitet allt påtagligare med åren.  

Haneke och det naturliga döendet 
 

I den österrikiske filmskaparen Michael Hanekes senaste verk Amour gestaltas den naturliga 

döden (eller snarare det naturliga döendet), den utdragna och degenererande, som får en 

människa att långsamt förvandlas från ett subjekt till ett abjekt i Kristevas mening. Det är den 

död som vi mest av allt fruktar vilket väl illustreras i boken ”Tre Frågor”, där författarna 

ställer just tre frågor till äldre människor, varav en är ”Hur vill du helst dö?”128 ”Snabbt, utan 

plågor och med värdigheten i behåll” tycks det sammanfattande svaret lyda. Ingen av dessa 

önskningar infrias för filmens Anne, den vackra franska äldre före detta pianisten, som i slutet 

av livet drabbas av multipla hjärnblödningar.    

 Hanekes film börjar där Annes historia slutar: poliser bryter sig in i en lägenhet 

och finner den döda kroppen av det som en gång var Anne. Den vackra och älskade pianisten 

är nu ett ruttnande kadaver, ett universellt abjekt, vars stank får poliserna att kväljas och 

våningen som en gång var ett hem, ett liv, är bara ett potentiellt renoveringsobjekt för nya 

hyresgäster. Därefter klipper Haneke till historiens början, där det äldre men värdiga paret 

Anne och George sitter som åhörare vid en pianokonsert. Paret återfinns mitt i publiken som 

visas i en statisk översiktsbild, vilket skapar en illusorisk spegel vänd mot filmens åskådare i 

biosalongen. Med den föregående scenen färsk i minnet, tycks filmskaparen vilja påminna oss 

om att vi alla delar Annes öde.     

 Men det är trots allt inte allt detta som är det mest smärtsamma att bevittna i 

Amour. Det är det obevekliga och gradvisa förfall Anne utsätts för när hennes värdighet 

skalas av lager efter lager. ”Vad händer nu?” frågar den problemlösande dottern sin pappa när 

Anne mist sin talförmåga och sedan en tid är halvsidesförlamad. ”Vad som händer nu”, svarar 

George, ”är att det fortsätter så här, för att sedan bli värre och värre och en dag ta slut”. 

Liksom Donigan Cumming besparar oss inte Haneke åldersabjektet: De gamla kropparna, de 

nedkissade lakanen, den till oigenkännlighet mosade maten som rinner ned för Annes haka 

när hon skedmatas av sin make, sin tidigare älskare, och vi påminns om de Beauvoirs 

konstaterande att döden är en orättfärdig kränkning för varje enskild människa. 

                                                        
128 Ellen Hollender Bergman och Lina Ikse Bergman, Tre frågor (Stockholm: Leopard Förlag, 2006).  
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Bazin, Deleuze och den immanenta verkligheten 
 

”Death is nothing but one moment after another, but it is the last.” skrev André Bazin i den 

klassiska texten ”Death Every Afternoon” i vilken han resonerar kring den reversibla 

cinematiska tiden kontra den oåterkalleliga verkliga.129 Bazin påpekar att inget ögonblick, 

eller snarare durée i Bergsonsk mening, kan återupplevas, medan filmen kan upprepa 

händelser om och om igen. Och döden i sin tur är det sista (om än gäckande) upplevda 

ögonblick i vilket det subjektiva varat övergår i den objektiva tiden.  

 Låt oss dock, innan vi går vidare, åter bjuda in Deleuze i samtalet. Deleuze 

motsätter sig idén om en verklighet som sedan låter sig representeras. För honom finns inga 

original eller kopior utan allt är en del av samma, immanenta verklighet. Vad han istället gör 

är att skilja på den aktuella verkligheten och den virtuella. Som Patricia Pister beskriver det i 

The Matrix of Visual Culture: ”Deleuze’s philosophy is one of immanence where the virtual is 

perfectly real, although not always actual.”130 Re-presentationen, i form av exempelvis konst, 

litteratur och film, men också minnen och tankar, är alltså i sig en del av verkligheten, som i 

sin tur skapar och förändrar, det vill säga gör skillnad.131 För Deleuze, och här återkopplar vi 

till Bazin, har det aktuella och det virtuella lika stort verklighetsvärde.  

Möten och avsked i temporal linjäritet 
 

Att ålderdomen är den fas i livet som med statistisk signifikans är närmast döden gör att dess 

verkliga fenomenologiska potential tycks fördunklad bakom den existentiella ångestens 

dimridå. Under en lång tid i livet gör man fler saker för första gången än för sista. Det 

livsbejakande i att göra saker för första gången kan inte underskattas. Tänk bara på de rosa 

och blå bebisböckerna: där skrivs alla första gånger ned. Första leendet, första steget, första 

tanden. Ingenstans står att finna: sista bröstmåltiden, sista natten i babyvaggan, sista 

krypningen. Detta skulle fylla de stackars föräldrarna med stor melankoli, när de tvingas 

reflektera över det irreversibla i den korta småbarnstiden. Nej, barn är fortfarande på väg 

någonstans, längs den tänkta progressiva tidslinjen: första skoldagen, första fyllan, första 

gången, första jobbet. Naturligtvis tas terminala avsked av platser, ting och varelser under 

hela livet men så länge mötena är fler märks de inte. Men en dag, när avskeden plötsligt 

                                                        
129 André Bazin, ”Death Every Afternoon”, övers. Mark A. Cohen, Rites of Realism: Essays on Corporal 
Cinema, red. Ivone Margulies (Durham/London: Duke University Press, 2003), 30. Essäns titel är en travestering 
av Hemingways Death in the Afternoon. 
130 Pisters, 12 
131 Colebrook, 219. 
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hamnar i numeriskt övertag, märks närheten till det ofrånkomliga slutet. För Deleuze, är dock 

tidens linjäritet en chimär till följd av det västerländska tänkandet: tidslinjen som rör sig från 

ett tänkt ursprung mot något mål eller slut. Han menar att blivandet inte alls sträcker sig längs 

en enskild linje eller följer en historisk kronologi. Istället finns det ”tusentals platåer” med 

olika varaktighet.132 Det virtuella, som innefattar våra tankar och minnen, sträcker sig bakåt 

och framåt i tiden och är därför en ”öppen helhet, aldrig helt och hållet bestämd eller 

avslutad”.133  

Deleuze som filmfilosofisk verktygslåda 
 

För Deleuze är film inte (bara) en representation av verkligheten, det är ett filosofiskt redskap, 

eller rent av en filosofi i sig, med potential att skapa ett nytt sätt att tänka, främst kring tid och 

rörelse.134 Amy Herzog skriver att istället för att med en psykoanalytisk eller semiotisk blick 

på filmen, försöka hitta dess underliggande ”mening” menar Deleuze att ”movement and time 

penetrate and resonate throughout the film-event as a whole, functioning not as signifiers, but 

as the progenitors [min kurs.] of thought”.135 Detta gäller naturligtvis all konst, men för 

Deleuze fick film en särställning bland virtualiteter, vilket avspeglas i de två volymer Cimena 

1 och Cinema 2.136 När vi betraktar ett konstverk, en text eller en film: fråga inte vad verket 

betyder, uppmanar oss Deleuze, utan vad det gör. Alltså sök istället efter dess filosofiska 

potential. Mot denna Deleuziska fond ställer vi oss frågan: Hur skulle ålderdomen upplevas 

om den var den linjärt första tiden i livet? 

Benjamin Buttons otroliga tid – ålderdomen i backspegeln 
 

En film som tycks vilja ta sig an denna frågeställning är Benjamin Buttons otroliga liv, som i 

Deleuze anda utmanar vår traditionella uppfattning om tid och kronologiskt åldrande. Filmen 

är en episk berättelse om Benjamin, som lever sitt otroliga liv under större delen av 

modernismens århundrade. Det mest otroliga med Benjamins liv, jämfört med alla andra av 

mänskliga liv, är att han föds som ett mentalt spädbarn med en gammal mans fysionomi. Han 

                                                        
132 Ibid., 93. 
133 Ibid., 18. 
134 Elsaesser och Hagener, 158f. 
135 Amy Herzog, ”Affectivity, Becoming, and the Cinematic Event: Gilles Deleuze and the Futures of Feminist 
Film Theory”, Conference proceedings for affective encounters: rethinking embodyment in feminist media 
studies, red. Anu Koivunen och Susan Paasonen, University of Turku, 2000, E-bok 
http://www.utu.�/hum/mediatutkimus/affective/proceedings.pdf (kontrollerad 30 nov 2012). 
136 Gilles Deleuze, Cinema 1, övers. Hugh Tomlinson och Robert Galeta (London: The Athlon Press, 1986) och 
Cinema 2, övers. Hugh Tomlinson och Robert Galeta (London: The Athlon Press, 1989). 
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åldras sedan baklänges, för att slutligen dö som en senildement baby. En sällsam historia 

minst sagt, som ger upphov till flera metafysiska funderingar.  

 I den som Deleuze kallade aktuella verkligheten har bara den som är gammal 

alla andra åldrar inom sig. Endast en gammal människa kan minnas och med sina egna 

madeleinekakor förnimma sin barndom, ungdom och vuxendom. Men att bara den gamle har 

alla livsfaser inom sig betyder också att ålderdomen är den enda ålder som inte kan betraktas 

med tidslig distans. Ingen kan säga: jag minns när jag var gammal. Men filmen Benjamin 

Buttons otroliga liv och dess lek med tiden möjliggör ett retrospektivt perspektiv på åldrandet. 

När Benjamins mor dör i barnsäng, lämnas han av den, av flera skäl, skräckslagna fadern, på 

trappan till ett ålderdomshem. Han tas om hand av Quinny, som arbetar på hemmet och växer 

upp i tron att han är en av alla åldringar på hemmet. Hans reumatism, starr och dåliga hörsel 

ser han som en naturlig del av livet. Likaså att hans vänner byts ut efterhand när döden 

knackar på dörren. Trots alla ålderskrämpor och terminala avsked upplever Benjamin livet 

som förunderligt och värt att leva.  

Smultronstället – autobiografi med Deleuzisk syntax 
 

Låt oss nu återknyta till delkapitlet Livet som film – Skapandet av en autobiografi, vilket 

belyste vikten av en livsberättelse, en autobiografi.137  Flera filmer genom historien följer 

också en autobiografisk mall, där ramberättelsen utgår från en åldrad människa som blickar 

tillbaka på sitt liv. För bara med distans och perspektiv framträder orsakssamband och livets 

narrativa struktur. På detta är Ingmar Bergmans Smultronstället ett utomordentligt exempel. 

Filmen handlar om gamla professor Isak Borg, spelad av Victor Sjöström, som ska resa till 

Lund för att promoveras till jubeldoktor. Han har för avsikt att flyga från Stockholm, men 

efter en underlig dröm som han tolkar som sin nära förestående död, bestämmer han sig 

hastigt för att istället ta bilen tillsammans med svärdottern Marianne, spelad av Ingrid Thulin. 

Filmen är en Bergmans egen road-movie, där resan görs i tid såväl som rum.138 Resesällskapet 

stannar till vid Isaks gamla barndomshem, ett numera förfallet gammalt hus men som 

tillsammans med de skira smultronblommorna i gräset, blir en fenomenologisk 

                                                        
137 Begreppet autobiografis etymologiska ursprung är sammansättningen av de grekiska orden αὐτός (själv), 
βίος (liv) och γράφω (karva, måla, skriva). Katja Haustein, Regarding Lost Time: Photography, Identity, and 
Affect in Proust, Benjamin and Barthes (Oxford: Legenda, 2012), 2. 
138 John Orr, ”Bergman, Nietzsche and Hollywood”, Ingmar Bergman Revisited. Performance, Cinema and the 
Arts, red. Maaret Koskinen (London/New York: Wallflower Press, 2008), 143. 
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madeleinekaka, som får Isak att förnimma svunna tider.139 Med Deleuzisk syntax skriver 

Bergman den gamle professorns biografi samtidigt som han förflyttar honom virtuellt såväl 

som aktuellt där nuet, minnena och drömmarna tycks väga lika tungt på verklighetens våg.140 

I sekvens efter sekvens skildras virtuella återblickar eller drömmar inskjutna i vecket av det 

aktuella som får Isak att förstå sig själv: både den Isak han är idag och den han var som ung.  

Fotografiet som portal till det förgångna  
 

I Smultronstället används en speciell geografisk plats som dörröppnare till minnets arkiv och 

som Marcel Proust har lärt oss, kan även förnimmelsen av en liten kaka öppna minnet från ett 

helt liv. I kölvattnet av W.J.T Mitchells  ”Pictorial Turn”, är annars fotografiet en 

återkommande minnesutlösare.141 I Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in 

Proust, Benjamin and Barthes beskriver Katja Haustein hur Proust såväl som Walter 

Benjamin i sina biografier använder just fotografiet som ”Denkbilder”, tankefigurer, för att få 

åtkomst till minnet.142 I antologin Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the 

Arts noterar Maaret Koskinen hur även Bergman i flera av sina verk använde fotografiet som 

en portal till det förflutna.143 Det gör han exempelvis i Saraband, en annan film i Bergmans 

oeuvre där han placerar äldre människor i det cinematiska strålkastarljuset.144 I filmens 

inledande scen sitter Marianne, spelad av Liv Ullman vid ett bord fullt av fotografier: ett 

veritabelt hav av minnen, och kontemplerar över det liv som varit. I en av filmens slutscener 

                                                        
139 Barndomshemmet som individuell ”Lieu de Mémoire” (minnesplats), i Pierre Noras mening, eller 
arkitektoniska madeleinekakor om man så vill, är ett vanligt motiv i film. Carol J. Jablonski nämner filmen The 
Trip to Bountiful (Peter Masterson, 1985). Ett annat klassiskt exempel är Andreij Tarkovskijs slutscen i 
Nostalghia (1983).  
140 Enligt Stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida skall Bergman i en intervju från 60-talet sagt i samband med 
Smultronstället att han velat göra en film där ”[man] öppnar en dörr, och så går man in i sin barndom, och så 
öppnar man en annan dörr och kommer ut i verkligheten, och sen svänger man om ett gathörn och kommer in i 
någon annan period av sin tillvaro, och allting pågår, lever[min kurs.].” 
http://ingmarbergman.se/production/smultronstallet-2408 (kontrollerad 30 nov 2012). Detta citat för onekligen 
tankarna till Deleuze immanensplan. 
141 William J. Thomas Mitchell utvecklade begreppet ”The Pictorial Turn” med avstamp i Richard Rortys 
teoretiserande kring olika filosofiska vändpunkter där han (Rorty) menade att ”The Linguistic Turn” var den 
sista. W.J.T Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (Chicago/London: The 
University of Chicago Press, 1995), 11ff. 
142 Katja Haustein, Regarding Lost Time: Photography, Identity, and Affect in Proust, Benjamin and Barthes 
(Oxford: Legenda, 2012), 75. Att även Roland Barthes upptog tid att filosofera kring fotografiet och dess 
påverkan på betraktaren vet vi från Camera Lucida: Reflections on Photography övers. Richard Howard 
(London: Vintage, 1993). 
143 Maaret Koskinen, ”Out of the Past: Saraband and the Ingmar Bergman Archive”, Ingmar Bergman revisited: 
Performance, Cinema and the Arts, red. Maaret Koskinen (London/New York, Wallflower Press, 2008), 22. 
Koskinen refererar även till Linda Haverty Ruggs text i samma antologi, ”Self-Projecting and Still Photography 
in the work of Ingmar Bergman”, 107-119. 
144 Saraband kan ses som en slags epilog till Bergmans Scener ur ett äktenskap (1973), där han med samma 
skådespelare som för 30 år sedan (Liv Ullman och Erland Josephson) låter protagonisterna Marianne och Johan 
återförenas. 
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sitter Marianne åter vid det av foton översållade bordet. Hon plockar upp ett fotografi, det 

enda med ram, som föreställer Johans döda svärdotter Anna. Marianne funderar över vem 

kvinnan på kortet en gång var: hennes känslor, hennes kärlek, hur hon hanterade sitt liv. 

Fotografiet har tidigare haft en roll i filmen då Johan och hans sondotter Karin tillsammans 

minns och saknar den döda Anna. Runt halsen bär Karin samma kors som Anna på kortet. Om 

vi begrundar att denna för filmens mise-en-scèn så viktiga rekvisita extratextuellt föreställer 

Bergmans hustru Ingrid som avled 1995, framstår Saraband som ett skolboksexempel på 

Deleuzisk teoribildning.145 Transparanta lager av aktuell såväl som virtuell verklighet läggs på 

varandra och bildar en multiexponerad immanent helhet. 

Amour, musiken och minnet     
  
Ett annat sätt att närma sig minnets virtuella verklighet är genom musiken. I Hanekes Amour 

ses Anne sitta framför sin flygel och med lätt hand framföra Schuberts Impromptu, Opus 90 

nr 3 trots att hon sedan länge är märkt av flera hjärnblödningar.146 I en stol längre bort i 

rummet sitter George och betraktar henne. Så vänder han sig om mot bokhyllan där en stereo 

står. Han stänger av musikspelaren, det blir tyst och pianopallen står åter tom. Det var 

Schuberts musik som framkallade minnet av den pianospelande Anne. George tar också hjälp 

av musiken för att försöka locka ord ur den afasiska Anne. Genom att tillsammans sjunga en 

välkänd visa lyckas han få Annes kroppsliga minne att formulera läpparna till ”dance, dance”. 

När minnena tar slut 
 

”Well, you know a lot more, at least until the time you start forgetting it all”, svarade Clint 

Eastwood i en intervju på frågan vilka för- och nackdelarna är med att åldras.147 Ett fyndigt 

svar, som dock genljuder av allvarsamma undertoner. Ty för många av oss skall, som en 

naturens ironi, alla minnen och till slut all kunskap tas ifrån oss, just när vi har samlat 

fataburerna fulla. ”A mind is a terrible thing to lose” skriver Jacoby i Never Say Die och 

fortsätter: ”Age-related dementia, of which Alzheimer’s disease is the most common form, 

leaves the victims defenceless and is slayer of all wisdom, all memory, all that makes the 

                                                        
145 Informationen att det inramade fotot på Anna i själva verket föreställer Bergmans hustru Ingrid återfinns i 
texten Saraband skriven av Jan Holmberg, på stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida 
http://ingmarbergman.se/production/saraband-1551 (kontrollerad 27 nov 2012). 
146 Den som i själva verket framför Schuberts Impromptu är den franske pianisten Alexandre Tharaud, som i 
filmen även spelar Annes före detta elev Alexandre.  
147 Rebecca Murray, ”Clint Eastwood Talks About ’Trouble With the Curve’”, About.com. Hollywood Movies, 
http://movies.about.com/od/troublewiththecurve/a/Clint-Eastwood.htm (kontrollerad 1 dec 2012). 
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human mind human.”148     

 Att Alzheimer är ett ämne som berör många, märks inte minst på mängden 

äldrefilmer med denna obarmhärtiga sjukdom som bärande tema. Förutom filmer som 

behandlar ämnet explicit, som En sång för Martin och Away From Her finns ett antal filmer 

med Alzheimer som tongivande accent. Järnladyn (The Iron Lady, Phyllida Lloid, 2011), är 

en biografisk skildring av Margaret Thatcher, där de historiska sekvenserna varvas med den 

nutida ramberättelsen vilken skildrar den förvirrade gamla damen som en gång var 

Storbritanniens hårdnackade premiärminister. Ciceros uppfattning att senilitet beror på lättja 

kommer här tydligt på skam.     

 En annan film som använder ett liknande berättargrepp är Dagboken: jag sökte 

dig och fann mitt hjärta (The Notebook, Nick Cassavetes, 2004). Filmen med den märkliga 

svenska titeln är en kärlekshistoria med stort K. I anslaget presenteras två äldre människor 

som båda vistas på samma vårdinrättning. Allie är senildement och Noah har hjärtproblem. 

Dag efter dag läser han en berättelse för henne om två ungdomar och deras spirande kärlek. 

Det visar sig vara sagan om dem själva. När berättelsen når sitt slut återfår hon sitt minne för 

en kort stund och de kan mentalt återförenas. Men bryskt stängs minnets portal och han är åter 

ensam med sin virtuella verklighet. Likt Sisyfos börjar han läsa historien om igen. Filmen är 

en smäktande Hollywoodrulle, och Allie är långt från Hanekes Anne, men smärtan känns 

likväl. I den avslutande scenen smyger Noah sig in till Allies rum, hon är vaken och hon 

minns. Morgonen därpå hittas de döda i sängen, hand i hand på väg mot en annan verklighet. 

Denna slutscen påminner om slutet i Saraband, när Johan naken kryper ner i Mariannes säng. 

 Att drabbas av demens är en mental regression som i folkmun även kallas att 

”gå i barndom” och i Benjamin Buttons otroliga liv vänder man som tidigare nämnts på hela 

det biologiska förloppet. Benjamin Button föds med en fysiologiskt åldrad kropp för att i 

slutet dö som ett spädbarn. Dement och utan minnen, likt ett slätt men inte oskrivet snarare 

utsuddat blad, somnar han i sin älskades famn. Vi påminns åter om den Lacanska 

spegelteorins reversibilitet i den sista delen av det förväntade livsloppet.149 I boken Ingmar 

Bergman Revisited beskriver Koskinen en scen från Gycklarnas afton i vilken clownen Frost 

berättar om en dröm från föregående natt, där hans hustru Alma frågat honom:  

                                                        
148 Jacoby, 100. 
149 Ignatz Leo Naschers inledande stycke i avhandlingen Geriatrics: The Diseases of Old Age and Their 
Treatment får dock stå som en anakronistisk kommentar till detta påstående: ”Senility is often called Second 
Childhood. But a comparison of the organism in childhood with the organism in old age will show that there is 
not an organ or tissue, not a function, mental or physical, identical at the two periods of life. Vitality, 
metabolism, even instinct differ. The process of senescence is progressive, not retrogressive, there is no reversal 
in the order of development and not a single tissue reverts to an earlier type.” 
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Skulle du inte behöva vila lite? Jo, sa jag. Då ska jag göra dig litet som ett foster, sa 

hon, då ska du få krypa in i min mage och där ska du få sova riktigt gott. Jag gjorde 

som hon sa och la mig till rätta i hennes mage och där somnade jag så djupt, så 

skönt, gungande till ro som i en vagga. Så blev jag mindre och mindre och till slut 

var jag bara ett litet frökorn, och därefter var jag borta.150   

Sic transit gloria mundi. 

Sammanfattning och slutsats 
 

Av den inledande teoridelen, där den äldre positionerades i ett dikotomiskt fält, lärde vi oss att 

den äldre som ”den andre” skiljer sig jämfört med andra perifera figurer i den post-

strukturalistiska diskursen. Den äldre som den ”den andre” är varje människas framtida 

subjekt och det enda alternativ att undslippa denna perifera roll är döden. Med hjälp av 

Deleuzes tankar kring tillblivelsen nyanserades dock denna dystopi. Ty för Deleuze finns 

varken centrum eller periferi, istället är själva livet en tillblivelseprocess, där det statiska 

tillståndet ”att VARA gammal” upphör att existera. I diskussionen kring äldrebegreppet 

framgick också att ordet äldre såväl som gammal är ontologiskt gungfly och att kronologisk 

ålder idag ofta kompletteras med begreppen ”yngre äldre” och ”äldre äldre” som även tar 

hänsyn till biologisk, individuell och social ålder.    

 Med den nya och ekonomiskt starka äldregenerationen som inte nöjer sig med 

en plats i periferin, har de äldre fått en framskjuten position i film såväl som media. 

Sammanvägt med de yngre ålderskohorternas förändrade konsumtionsvanor är den nya 

äldregenerationen en social grupp att räkna med. Denna förskjutning märks på 

filmproduktions- såväl som konsumtionssidan. Fler och mer nyanserade representationer av 

äldre människor kan bidra till en förändrad attityd till och ökad förståelse för de äldre i 

samhället i stort. Den goda spiralen är igångsatt där alla element: produktion, konsumtion, 

regleringar och representation interagerar cirkulärt. I uppsatsen nämns att äldrefilmen är en 

genre i vardande. Man bör dock vara försiktig med genrebeteckningar, särskilt de som utgår 

från en särskild grupp människor. Genrebeteckningarna av detta slag kan rentav förstärka 

redan etablerade fördomar. Förutom som en indikation på att filmer för äldre, med äldre, om 

äldre helt enkelt är tillräckligt många för att kunna genrebetecknas, bör begreppet äldrefilm 

således begagnas med försiktighet.     
                                                        
150 Koskinen, 33. Dialogen på svenska är dock hämtad direkt från filmen Gycklarnas afton. 
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 Spiralen är alltså igångsatt, men det är långt kvar tills den äldre uppnått 

tillnärmelsevis samma kulturella status som den ”epicentriske det-mannen”. Genom en 

närläsning av filmen Avalon tillsammans med en analys av filmens recensioner, blottlades en 

dold och till synes omedveten diskriminering av de äldre. Situationen påminner om 

kvinnornas, innan den feministiska diskursen flyttade fram sina positioner, i samhället såväl 

som inom den akademiska världen. De äldre tycks vara en blind fläck på mångkulturalismens 

retina. Den inbyggda avsökaren, känslig för det politiskt inkorrekta och diskriminerande tycks 

missa denna ”minoritet”. Att göra sig lustig över någons ålder är tillåtet på ett sätt som skulle 

vara omöjligt om det gällde andra diskriminerade grupper.    

 Trots ålderns relativa karaktär finns det en tydlig dikotomisk intersektion, 

nämligen pensionsdagen, där individen ena dagen är och andra dagen var. Människor som 

länge identifierat sig med sin yrkesroll: läkare, lärare, länspolismästare, blir genom ett 

trollslag före detta läkare, lärare, länspolismästare. Exempel från filmerna About Schmidt och 

RED illustrerade diametralt olika sätt att hantera den identitetskris som pensioneringen 

innebär för många individer.      

 Frekvent förekommande i filmer med äldre protagonister är scenen där de står 

framför spegeln och betraktar kroppens förfall. När kroppen åldras förlorar spegelbilden sin 

indexikalitet. Vi känner inte längre igen bilden framför oss, utan upplever den som en ”mask” 

som döljer den egentliga identiteten. Och här uppstår ett slags inverterad form av det andra 

momentet i Lacans spegelteori: vi uppfattar spegelbilden som ”den andre”. I 

kroppsmodifieringens tidevarv är alla dessa kroppssemiotiska tecken en form av åldersabjekt 

som kan och bör avlägsnas.  I film och övrig media lyser också åldersabjektet med sin 

frånvaro och i detta sammanhang är filmskapare som Donigan Cumming viktiga apostlar i 

åldersabjektets tjänst.      

 När vi närmar oss slutet, på denna uppsats så väl som livet, får de stora frågorna 

kring livet, döden, tiden och minnet en allt större plats. För den äldre är dessa frågor mer än 

filosofiska angelägenheter: de är märkbara existentiella realiteter. Genom att använda Deleuze 

teorier som filosofisk verktygslåda genomlystes de stora frågorna med exempel från Benjamin 

Buttons otroliga liv, Amour och Ingmar Bergmans klassiska verk Smultronstället, Saraband 

och Gycklarnas afton.      

 Genom att vi lever allt längre och allt friskare kan vi statistiskt sätt se fram emot 

en förlängd ålderdom. Det betyder inte att vi förskonas från sjukdom och död, men vi har fått 

en fantastisk gåva, nämligen ytterligare några år att leva våra liv. Och med fyrtiotalisterna 
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som stormare av den sista åldersnormativa bastionen, öppnas möjligheterna för varje individ 

att åldras på sina egna villkor.  
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