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1.  Aldring som bekymringsgenstand 

og formbar proces

2.  Etnografisk feltarbejde

3.  Dokument- og litteraturstudier 
om aktiv aldring

4.  Aktiv aldring som en annullering 
af  alderdommen

5.  Men det forhandles og forandres i 
lokale forankringer
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Aldring som bekymringsgenstand
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Fra WHO’s hjemmeside: http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ 
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Aktiv aldring og livsstilsinterventioner
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Etnografisk feltarbejde
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At holde sygdommene på en armslængde

•  Mange informanter med et væld af  
sygdomme

•  Men i deres travle liv er det som om der ikke 
er plads til sygdomme. De følger ikke deres 
medicinske regimer: ”Min læge slås lidt med mit 
blodtryk”

•  Er det tegn på glemsomhed, nonchalance, 
ligegyldighed og uansvarlighed?

•  Eller en del af  en sundhedsstrategi, hvor det 
er det aktive ældreliv der er vigtigt?


•  Det fokus på uafhængighed og ansvar 

for egen livsførsel, som kommer med 
aktiv aldring, bliver til noget andet i 
ældres hverdagsliv










Daisy, 79 år, enke i de sidste 25 år
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To versioner af aktiv aldring

Et ideal for livsførslen
Active Ageing involves every dimension of  
our lives: physical, mental, social and 
spiritual. (World Health Organization 
1999)

En forlængelse af  arbejdslivet 
ind i alderdommen
An active society for all ages requires a 
strategy which both enables and motivates 
older people to stay involved in working and 
in social life. (European Commission 
1999)
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Komprimeret sygelighed (compressed morbidity, Fries 1980)
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Struktureret afhængighed (structured dependency, Townsend 1981)
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To måder at annullere alderdommen på – en biologisk og 
en socialkonstruktivistisk

As our analysis will show, the two active ageing policies can be 
claimed to be attempts at unmaking old age because a) lifestyle 
interventions ideally will hinder the transition from the third to 
the fourth age, and because b) changing the societal institutions 
endeavours to radically rearticulate what we mean when we 
talk about late life. (Lassen & Moreira, 2014:34)

(T)he two distinct active ageing policies in the EU and the 
WHO draw on the same idea, that ageing is plastic and 
activity is rejuvenating, but coordinate different cognitive and 
political conventional arrangements, use different instruments 
and engage in the plasticity on different levels. This then 
constitutes two different ways of  unmaking the concept of  old 
age. (Lassen & Moreira, 2014:43-44)
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Men aktiv aldring forhandles og forandres i lokale forankringer
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Ikke en annullering, men en forhandling. �
Noget nyt genereres…
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