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ABSTRACT 

 
The aim of this thesis was to examine how newspaper journalism is representing elderly 

people, 79 years or older. In what way do media frame elderly, their lives, their wishes and 

their needs? Are elderly women represented in different ways than elderly men? 

 

I examined texts from three daily Swedish newspapers and the magazines distributed to the 

members of Sweden´s two major organizations for retired people. The method I used were 

discourse analysis, with focus on representation, stereotypes, gender and discrimination. The 

study included both written texts and photographs.  

 

The result showed that persons aged 79 years or older are invisible in the daily newspapers. 

There are few news stories on elderly, and in the texts the elderly are represented as passive or 

spoken of but not spoken to. Elderly are stereotyped as sick, weak, and completely dependent 

of the benevolence and time of others. In several cases elderly are discriminated, in the texts, 

by words and photos that are objectifying, degrading and invisible-making. There are 

differences in the representation of elderly men and women, where the women mostly are 

associated with family, housekeeping and to a certain extent also with friends. The elderly men 

are associated with their previous professional life. When elderly themselves have an 

opportunity, in media, to talk about their lives and their situation a vast majority express that 

old age is something positive with possibilities to control your own life.  

 

Key words: elder, elderly, journalism, media, age, ageing, old, discourse, representation, 

stereotypes, gender, discrimination 

 

1 

 



 

INNEHÅLL 

INLEDNING ................................................................................................................. 4 

 Ålder och åldrande ................................................................................................ 5 

 Syfte och frågeställning ........................................................................................ 5 

 Definition av begreppet äldre ................................................................................ 6 

 

BAKGRUND ................................................................................................................. 7 

 Befolkningsstatistik ............................................................................................... 7 

 Kommunala äldreombudsmän .............................................................................. 8 

 Sammanfattning .................................................................................................... 9 

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ................................................................... 9 

 Socialkonstruktionism ........................................................................................... 9 

 Diskurs ................................................................................................................ 10 

 Representation ..................................................................................................... 11 

 Genus .................................................................................................................. 11 

 Stereotyper .......................................................................................................... 12 

 Diskriminering .................................................................................................... 14 

  Utestängning .............................................................................................. 15 

  Nedvärdering ............................................................................................. 15 

  Objektifiering ............................................................................................ 15 

  Förslag som pekar mot negativ särbehandling .......................................... 16 

 Sammanfattning .................................................................................................. 16 

 

UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE ......................................................... 16 

 Material ............................................................................................................... 17 

 Dagstidningarna .................................................................................................. 17 

 Organisationstidskrifterna ................................................................................... 17 

 Avgränsning ........................................................................................................ 18 

 Delstudie ett: analys av artiklar i dagstidningar .................................................. 18 

 Delstudie två: analys av artiklar i organisationstidskrifter ................................. 19 

 Metodval ............................................................................................................. 19 

  Diskursanalys ............................................................................................ 19 
2 

 



 

  Denotation och konnotation ...................................................................... 20 

 Metodkritik ......................................................................................................... 20 

  Undersökningens tillförlitlighet ................................................................. 21 

 Sammanfattning .................................................................................................. 21 

 

RESULTAT OCH ANALYS AV DAGSTIDNINGARNA ..................................... 22 

 Dagens Nyheter ................................................................................................... 22 

 Barometern .......................................................................................................... 24 

 Aftonbladet ......................................................................................................... 27 

 Sammanfattning .................................................................................................. 35 

 

RESULTAT OCH ANALYS AV ORGANISATIONSTIDSKRIFTERNA .......... 36  

 PRO Pensionären ................................................................................................ 36 

 Veteranen ............................................................................................................ 40 

 Sammanfattning .................................................................................................. 43 

 

SLUTSATS OCH DISKUSSION .............................................................................. 44 

 Förslag till fortsatt forskning .............................................................................. 49 

 

REFERENSER ........................................................................................................... 50 

 

BILAGA 1 

 Förteckning över artiklar om äldre i dagstidningarna 

 

BILAGA 2  

 Förteckning över artiklar om äldre i organisationstidskrifterna 

 

BILAGA 3 

 Exempel på analyserade artiklar 

 

 

3 

 



 

INLEDNING 
 

I olika relationer och i tidigare arbete har jag kommit i kontakt med människor som ofta har 

ansetts ingå i vissa stereotypiserade grupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning 

och äldre personer. Jag har också deltagit i opinionsbildande arbete för att förhindra 

diskriminering av skilda slag, bland annat genom att via olika medier ge alternativa bilder av 

enskilda människor som alltför ofta förs samman i olika grupper. Vanliga grupperingar i 

dagligt tal är bland annat ”handikappade” och ”gamla/äldre” liksom ”homosexuella” och 

”invandrare”.  

 

För människor som inte har någon relation till en person som kan inordnas i en sådan grupp, 

exempelvis äldre, är det lätt att följa minsta motståndets lag och ta till sig de bilder och synsätt 

som finns på alla nivåer i samhället av i dag. Om man är intresserad att ta del av 

faktainformation genom uppslagsverk och då går till Norstedts synonymordbok (2001) står det 

att läsa följande ord som synonymer till ”att åldras”: avtyna, bli senil, vissna, ha sett sina bästa 

dagar, tackla av, gubba till sig. 

 

Enligt journalistikforskarna Stig Hadenius och Lennart Weibull var det år 2002 över 90 procent 

av den svenska allmänheten som åtminstone någon gång i veckan exponerades för en 

dagstidning (Hadenius & Weibull, 2003:401). Genom dagstidningarna tar svenskarna del av 

sin omvärld och jag anser att medierna på så sätt har inflytande över hur människor ser på 

varandra. 

 

Jag tror att en studie av hur äldre representeras i medierna kan vara viktig för att tydliggöra 

vilken bild av äldre som dagspress och organisationstidskrifter erbjuder sina läsare. 

 

Det råder delade meningar huruvida det finns åldersdiskriminering i Sverige. Journalisten och 

författaren Ludvig Rasmusson skriver att ålder är en förevändning för att diskriminera 

människor. ”Synen på äldre i Sverige har blivit alltmer nedlåtande och fördomsfull – ja direkt 

diskriminerande.” (Rasmusson, 2005:9). En ny lag om åldersdiskriminering har införts och 

börjar gälla den 1 januari 2009. I denna lag begränsas emellertid förbudet mot 

åldersdiskriminering till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening 
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(www.do.se). Denna begränsning av lagen om åldersdiskriminering av äldre innebär att den 

endast i ett fåtal fall kommer att bli aktuell för dem som berörs av min studie. 

 

 

Ålder och åldrande 

 

Det finns ingen bestämd gräns som avgör när en person blir äldre. Geriatrikforskaren Ove 

Dehlin och psykologiforskaren Bo Hagberg (2000) talar om ”det goda åldrandet” och förklarar 

att det ofta förknippas med ”begreppen livstillfredställelse, välbefinnande och livskvalitet” 

(Dehlin & Hagberg, 2000:430). De återger även annan forskning som har beskrivit en skillnad 

mellan vanligt åldrande och gott åldrande. 

 
Det vanliga åldrandet skulle kännetecknas av att yttre faktorer förstärker effekterna av den inre 

åldrandeprocessen och resulterar i funktionsnedsättningar i organen, medan däremot vid det goda åldrandet 

yttre faktorer skulle motverka den inre åldrandeprocessen så att funktionsnedgången blir ringa eller ingen 

(Dehlin & Hagberg, 2000:430). 

 

Gränsen för när en person är äldre är flytande och kan bero på en mängd orsaker där några kan 

vara hälsa, trygghet, aktivitet och socialt sammanhang. Näringslivsforskare Magnus Nilsson 

(2008) talar om den tredje och den fjärde åldern, och att begreppen yngre-äldre och äldre-äldre 

då kan användas som distinktion (Nilsson, 2008:17). 

 
Den tredje åldern är då perioden från och med tiden omkring pensioneringen till och med den tid då 

förutsättningarna för en aktiv livsstil minskar. Den fjärde åldern är då den sista delen av livet som i stor 

utsträckning definieras som präglad av beroende och sjuklighet (Nilsson, 2008:17). 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur äldre, 79 år och därutöver, representeras inom 

tidningsjournalistiken. På så sätt vill jag skapa mig en förståelse av hur den bild som då formas 

i sin tur erbjuder läsaren ett sätt att se på äldre, hur de lever, vilka behov de har och vad de kan 

eller inte kan.  
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Studien syftar vidare till att undersöka om bilden av äldre konstrueras olika beroende på om det 

är kvinnor eller män som representeras och om äldre representeras olika beroende på typ av 

tidning. 

 

Min huvudfråga är:  

 

Hur representeras äldre, 79 år och därutöver, i svenska dagstidningar och i 

organisationstidskrifter för äldre? 

 

Mina frågeställningar: 

 

Hur representeras äldre kvinnor respektive äldre män? 

Hur konstrueras äldres samhällsuppgift? 

Hur konstrueras äldres känslor? 

Hur konstrueras relationen mellan äldre och andra aktörer i texterna? 

 

Min undersökning hör hemma inom journalistikforskningen och knyter an till mediernas 

betydelse för det sociala livet och vårt sätt att förstå världen (McQuail, 2005:14 f). 

 

 

Definition av begreppet äldre 

 

För denna studie krävs en definition av vilka jag räknar som äldre. Det finns i tidigare 

forskning stora skillnader mellan vilka som räknas in i denna grupp, alltifrån 60 år och uppåt. 

Medieforskarna Christian Elmelund-Præstkær och Charlotte Wien (2006) använder, i sin 

avhandling ”AEldrebilledet i medierne”, den kronologiska åldersgränsen 60 år om personen 

inte är aktiv på arbetsmarknaden (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:52).  

 

Jan-Erik Hagberg (2005) är näringslivsforskare vid Linköpings universitet. Han anger i sin 

artikel ”Vi har aldrig varit gamla” den definition han använder sig av: ”Jag använder 

begreppen äldre och gamla växlande, men det senare signalerar att jag då särskilt avser dem 

som har nått hög ålder (80-85 år eller mer)” (Hagberg, 2005:50). 
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Då jag i min studie inte specifikt fokuserar på personer som inryms i något av begreppen 

yngre-äldre eller äldre-äldre (Nilsson, 2008) använder jag genomgående begreppet ”äldre” och 

definierar det utifrån den officiellt angivna medellivslängden för män, 79 år, och för kvinnor, 

83 år, (www.scb.se). Jag väljer att utgå från en åldersgräns inom denna åldersram vilket gör att 

jag till gruppen äldre personer räknar dem som är 79 år eller därutöver. I de fall då åldern inte 

framgår av de texter jag undersöker gör jag en egen bedömning av personens/personernas ålder 

utifrån textens innehåll. 

 

När jag skriver om äldre avser jag alltså personer som är 79 år eller mer. Fortsättningsvis 

kursiverar jag ordet äldre när jag avser äldre enligt min definition. 

 

 

 

BAKGRUND 
 

I kapitlet återger jag statistik från Statistiska Centralbyrån för att ge en bild av hur stor del av 

den svenska befolkningen som utgörs av äldre. Vidare tar jag upp exempel på hur det 

offentliga Sverige förmedlar sin syn på äldre genom officiella skrivningar. 

 

 

Befolkningsstatistik 

 

Cirka 6 procent, 549 531 personer, av Sveriges befolkning var den 31 december 2007 79 år och 

äldre (www.scb.se). Cirka 5,3 procent av befolkningen, 490 962 personer, var 80 år och äldre. 

Av dem som den 31 december 2007 var 80 år och äldre bodde 16 procent, cirka 78 500 

personer, i särskilt boende. Det innebär att de hade ett så stort hjälp- och stödbehov att 

kommunens socialtjänst bedömt att de inte klarade att bo kvar i sitt hem med hjälp av 

hemtjänst.  

 

Ytterligare 23 procent av dem som var 80 år och äldre, cirka 123 000 personer, bodde kvar i 

hemmet med stöd av hemtjänst alltifrån en timma per vecka till flera gånger om dagen. Det 

innebär att majoriteten medborgare i den aktuella åldersgruppen, 61 procent eller cirka 290 000 
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personer, bodde hemma och klarade sig på egen hand eller med stöd enbart av vänner eller 

anhöriga. 

 

För medborgare som var 79 år den 31 december 2007 finns det ingen statistik vad gäller 

särskilt boende och hemtjänst, men det går att anta att de insatserna är procentuellt sett något 

lägre i den åldersgruppen än bland dem som är 80 år och äldre. 

 

 

Kommunala äldreombudsmän 

 

För vissa grupper i samhället finns särskilda statligt tillsatta ombudsmän som har till uppgift att 

hantera ärenden som inskränker livet eller kan uppfattas diskriminerande för den aktuella 

gruppen, och som strider mot de antidiskrimineringslagar som finns. Från och med den 1 

januari 2009 samlas alla diskrimineringsärenden under en statlig ombudsman. Detta gäller även 

äldre, men då enbart inom utbildnings- och arbetslivsområdet. Irene Lindström vid Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) uppger att nio kommuner har inrättat en funktion som de 

kallar Äldreombudsman (Irene Lindström, personlig kommunikation, 081203). Uppsala 

kommun presenterar sin äldreombudsman på följande sätt:  

 
Äldreombudsmannen har till uppgift att ge information, stöd och vägledning till personer över 65 år och 

deras närstående. Äldreombudsmannen har tystnadsplikt.  

 

De äldres organisationer och andra intresserade är också välkomna att ta kontakt med 

Äldreombudsmannen. Det kan röra frågor om enskilda händelser eller om vart man vänder sig i samhället 

för att få råd och hjälp, hur äldreomsorgen fungerar i kommunen - vad som finns att tillgå. 

Det kan också handla om att få lämna synpunkter på den hjälp man får eller tidigare haft. 

(www.uppsala.se) 

 

Uppsala kommun presenterar äldreombudsmannens uppgift på ett sätt som gör att läsaren kan 

uppfatta att äldre är personer som behöver information, stöd och vägledning och att äldre är 

intresserade av äldreomsorg. Att det offentliga Sverige ger uttryck för en sådan generell bild 

styrks av Nilsson (2008) när han konstaterar att ”äldre som kategori och åldrande som process 

ofta kopplas samman med sjukdom, inkompetens, stagnation, förfall” (Nilsson, 2008:214). 
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Sammanfattning 

 

Av den statistik som Statistiska Centralbyrån presenterar för den 31 december 2007 framgår att 

drygt 490 000 personer var 80 år och äldre. Av dem var cirka 201 500 personer i behov av 

hemtjänst eller särskilt boende. Merparten av de äldre är enligt statistiken inte beroende av 

direkta, kommunala insatser. Det offentliga Sverige ger trots det uttryck för en generell bild av 

äldre personer som svaga (Nilsson, 2008:214). 

 

 

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I kapitlet tar jag upp tidigare forskning inom samma fält som denna studie, det vill säga hur 

äldre representeras inom medierna Den tidigare forskning som jag knyter an till är framförallt 

medieforskarna Christian Elmelund-Præstkær och Charlotte Wien som vid Århus universitet 

har presenterat sin avhandling ”Ældrebilledet i medierne” (2006), samt näringslivsforskare 

Magnus Nilsson vid Linköpings universitet där han har lagt fram sin avhandling ”Våra äldre – 

om konstruktioner av äldre i offentligheten” (2008). Framförallt de förstnämnda har även 

studerat hur utvecklingen har varit under ett antal decennier och vad detta kan bero på. I 

kapitlet tar jag även upp och definierar de teorier som är relevanta för min studie. Det 

övergripande perspektivet är socialkonstruktionism som leder fram till teorier om diskurs, 

representation, genus, stereotyper och diskriminering. Dessa teorier har som gemensam 

utgångspunkt att ingenting är statiskt vad gäller människors världsbild. Tvärtom kan den 

förändras av yttre intryck och inre föreställningar och även skifta från tid till tid, individuellt 

och gemensamt. 

 

 

Socialkonstruktionism 

 

Enligt kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips är 

socialkonstruktionismen tillämplig i varje dags händelser där människor i någon form har 

inflytande över varandras tillvaro och tolkning av densamma. 
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Enligt socialkonstruktionisterna är de sätt på vilka vi förstår och kategoriserar i vardagen inte en reflektion 

av världen ’därute’ utan en produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar om världen  […] 

De skapas och upprätthålls genom social interaktion mellan människor i vardagen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:104). 

 

Journalisternas sätt att gruppera människor i hanterliga former leder enligt 

socialkonstruktionistiskt synsätt till att de utifrån sina val har inflytande över hur läsarna 

erbjuds att tolka och förstå budskapet. Hadenius och Weibull resonerar på ett likartat sätt:  

 
En av mediernas uppgifter är att teckna en bild av det svenska samhället. Många undersökningar har visat 

att mediernas prioritering av sakområden inte nödvändigtvis har ett direkt samband med de verkliga 

förhållandena. Detta innebär naturligtvis inte att medierna lyfter fram händelser som inte har inträffat utan 

istället att proportionerna skiljer sig åt. (Hadenius & Weibull, 2003:367). 

 

 

Diskurs 

 

Lingvistikern och diskursanalytikern Norman Fairclough (1995) framhåller att diskurs bland 

annat är ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv och att 

diskurser därmed bidrar till att konstruera sociala identiteter, relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem.  

 

Enligt Fairclough (1995) beror diskursen på dess kontext, vilket innebär att det är nödvändigt 

att studera hur diskurserna verkar i olika sammanhang. Han beskriver hur texten, den 

diskursiva praktiken och den sociokulturella praktiken i varje sammanhang relaterar till 

varandra (Fairclough 1995:59). 

 

 Kommunikationsforskarna Peter Berglez och Ulrika Olausson (2008) beskriver 

diskursbegreppet på följande sätt: 

 
[…] diskurser handlar om sammanhang av yttranden, föreställningar och sociala praktiker, av betydelse för 

maktförhållanden i samhället. Diskurser normaliserar och gynnar vissa intressen framför andra. (Berglez & 

Olausson, 2008:133) 
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Många människor delar samma berättelser som återges i mediernas nyhetstexter (Hadenius & 

Weibull, 2003:401) vilket innebär att läsarna samtidigt föreläggs den bild som medierna 

konstruerar. Det skulle kunna innebära att medierna genom sitt sätt att beskriva en händelse 

skapar förutsättningar för att en gemensam diskurs uppstår bland de många som tar del av 

händelsebeskrivningen. För min undersökning är detta relevant då jag studerar vilken bild av 

äldre som förmedlas via medierna. 

 

 

Representation 

 

Representation innebär i sin ena betydelseform att någon/något är representant för en 

organisation, en grupp, ett yrke, ett land eller annat sammanhang. Representanten är då 

talesperson för det sammanhang hon/han kommer från. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) handlar representation inom medieforskningen också om hur något framställs, beskrivs 

eller gestaltas. Det som beskrivs är en fiktiv bild och en symbol för något annat, att ”man 

genom en ställföreträdare kan vara närvarande även om man är fysiskt frånvarande” 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:53). Medieforskaren Jostein Gripsrud (2004) och 

sociologen samt kulturteoretikern Stuart Hall (2003) beskriver representation som en 

konstruktion av det som framställs.  

 

Medierna har inflytande över vår självuppfattning då de bland annat lär oss vad som förväntas 

av oss. De lär oss vilka vi är och utifrån den självbilden vilka vi vill bli. Medierna har därmed 

stor betydelse för det som kallas identitet (Hall, 2003:258). 

 

 

Genus 

 

I olika studier har forskare konstaterat att kvinnor är underrepresenterade jämfört med män 

inom medierna (Hadenius & Weibull, 2003:371). Medieforskaren Gunilla Jarlbro (2006) 

menar att kvinnor inte bara är underrepresenterade utan även ”framställs på ett annorlunda sätt 

i medierna än vad som är fallet för männens vidkommande”(Jarlbro, 2006:17). 
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Denna effekt av medierna är troligen långsiktig och interagerar på olika sätt med annan påverkan, t ex 

interpersonell kommunikation, d v s det som händer i vardagslivet, i hemmet och på arbetsplatsen. (Jarlbro, 

2006:17). 

 

Jarlbro (2006) menar vidare att medierna inte fungerar som den demokratiska mötesplats de 

skulle ha möjlighet att vara, eftersom alla röster inte hörs. Hon menar att kvinnorna är tämligen 

osynliga i nyhetsmedierna och när de får komma till tals handlar det ofta om saker som berör 

den privata sfären (Jarlbro, 2006:145). 

 

En viktig fråga är om medierna avspeglar samhället för övrigt vad gäller jämställdheten mellan 

könen. Jarlbro (2006) menar att det inte är fallet, då medierna inte verkar ha följt med i 

utvecklingen på samma sätt som samhället i övrigt. Att det för den skull beror på en medveten 

återhållen jämställdhetssträvan från journalisternas sida håller hon inte med om. 

 
Jag tror helt enkelt att det beror på vad jag tidigare har kallat för genusslentrian, d v s vanemässiga 

slentrianmässiga föreställningar om vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt reproduceras om 

och om igen (Jarlbro, 2006:148). 

 

Enligt medieforskaren Britt-Marie Ringfjord (2008) har under de senaste 80 åren stora 

förändringar skett vad gäller kvinnors rättigheter och möjligheter. Det som i dag är 

självklarheter har för tidigare generationer inte på något sätt varit det. När de som i dag är äldre 

var unga hade kvinnor nyligen fått rätt att anställas i statlig tjänst (1923). Några år senare kom 

det ett förbud mot att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål, graviditet och 

förlossning (1939). Så sent som 1964 blev p-piller godkända i Sverige och 1979 kom lagen om 

jämställdhet mellan könen (Ringfjord, 081030). 

 

 

Stereotyper 

 

Ett specialfall av representation är stereotypisering som innebär att en grupp människor 

framställs på ett förenklat sätt, med ett fåtal grundläggande egenskaper. Därmed är 

stereotypisering ett sätt att vidmakthålla en social ordning (Hall 2003:258). Det är relevant att 

också använda detta begrepp i min studie då flera forskare har visat att äldre är en grupp som 

stereotypiseras inom medierna liksom inom samhället för övrigt (Nilsson, 2008:14, Elmelund-

Præstkær & Wien, 2006:49 f). 
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Enligt Elmelund-Præstkær och Wien (2006) är världen alltför komplex för att medierna skall 

kunna beskriva alla dess former och förståelser. Detta gör att medierna måste förenkla 

verkligheten för att kunna förmedla händelser och skeenden, vilket i sin tur leder till 

stereotypiseringar. Det kan också vara ett sätt för journalisterna att välja ett sätt att skriva som 

är enkelt och möter minst motstånd i relation till de kategoriseringar, stereotyper och fördomar 

som är rådande (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:50). Nilsson (2008) har i sin forskning 

formulerat begreppet ”negativa stereotyper”. 

 
[…]äldre som kategori och åldrande som process ofta kopplas samman med sjukdom, inkompetens, 

stagnation, förfall och beroende vilket refererar till vad som kallas för negativa stereotyper”(Nilsson, 

2008:14). 

 

Nilsson har också visat att äldre är en kategori som det talas om, men inte till. Det är också 

sällan som äldre är en position det talas utifrån. I samklang med detta konstrueras kategorin 

som ett objekt för den nationella gemenskapens ansvar och omsorg (Nilsson, 2008:221). 

 

Förutom att förmedla en ofullständig bild av den grupp som stereotypiseras finns det en fara i 

att stereotypen i sig själv blir en självuppfyllande profetia och därmed påverkar förståelsen 

”både hos dem, der kommunikerer fordommene og hos dem, der kommunikeres om” 

(Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:51). Som ett exempel beskriver de danska forskarna hur en 

grupp äldre fick beskrivet den stereotypa föreställningen att äldre har sämre minne. När sedan 

ett minnestest gjordes där dessa undersöktes tillsammans med en kontrollgrupp, som inte fått 

den stereotypa bilden förelagd, fick de förstnämnda betydligt sämre resultat. ”Därmed 

bekräfter materialet, at stereotype forestillinger er selvforstærkende.” (Elmelund-Præstkær & 

Wien, 2006:55). 

 

Enligt den tes som Elmelund-Præstkær och Wien (2006) framhåller om att stereotyper fungerar 

som självförstärkande menar de att det inte är förvånande att äldre finner sig i och instämmer i 

den bild som formas bland annat i medierna (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:53).  

 

Elmelund-Præstkær och Wien (2006) menar vidare att stereotyper aldrig är statiska utan hela 

tiden förändras i relation till det samhälle som påverkar dem. Det inbjuder till konkret 

handlande för den som av någon anledning vill påverka en för tillfället rådande stereotyp bild.  
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Grupper som inte är nöjda med den bild som formas i medierna kan genom konkret handling 

skapa nya bilder och insikter hos journalister och allmänhet. 

 
Sat på spidsen kan man sige, at man har det mediebillede, man har fortjent. Mediernes måde att fremstille 

det udsnit avf den virkelige verden på, der vedrører ældre, er i mange henseender en konstruktion. Og 

konstruktioner skal konstrueres och kan omkonstrueres (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:56). 

 

Hvis de ældre ikke er tilfredse med mediernes beskrives av dem, kan de gøre oprør ved at tage ordet og 

præsentere deres egen version af sandheden i medierne (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006:57). 

 

 

Diskriminering 

 

Diskriminering finns i en rad olika former inom såväl det talade som det skrivna språket, 

därmed också inom journalistiken. Berglez och Olausson (2008) talar om att den aktuella 

diskursen får betydelse för maktförhållanden i samhället, och att vissa intressen gynnas framför 

andra. Statsvetaren Kristina Boréus använder sig av motsatsparet Vi – Dem när hon konstaterar 

att diskriminering med språkets hjälp förutsätter mer eller mindre permanenta gruppindelningar 

i språk och kultur. 

 
Det är vissa gruppers avskiljande av de andra från sig själva som blir dominerande i samhället. När det 

ständigt pågående avskiljandet av andra kommer att domineras av en grupp i relation till en annan så att 

kultur och språk i ett samhälle påverkas av detta, då har en grupp som kan kallas de Andra, med stort A, 

uppstått (Boréus 2005:21). 

 

Boréus (2005) har i sin bok ”Diskriminering med ord” definierat fyra former av 

språkanvändning som tillsammans bildar språklig diskriminering. Hon inleder med att beskriva 

diskriminering på följande sätt: 

 
[…] orättfärdigt negativt särbehandla människor för att de tillhör ”en annan grupp”. De som blir 

diskriminerade behöver inte själva anse sig tillhöra någon särskild grupp för att bli diskriminerade […] Den 

negativa särbehandlingen behöver inte heller vara medveten för att det ska vara fråga om diskriminering 

(Boréus, 2005:12). 
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Olika sakförhållanden i Sverige av i dag kan fungera som exempel på sådan orättfärdig negativ 

särbehandling, som är motsatsen till att alla behandlas lika om det inte finns skäl för olika 

behandling (Boréus, 2005:13). 

Att diskriminering förutsätter att det finns en situation av ojämlikhet är ett resonemang som 

återfinns i texter och studier som har genomförts av bland andra Boréus (2005). 

 
En grupp behandlas bara sämre av en annan om den negativt särbehandlande gruppen har makten att göra 

det. En sådan makt förutsätter ojämlik fördelning av resurser (Boréus, 2005:15). 

 

Det som Boréus (2005) kallar språklig diskriminering är relevant för min studie om hur 

medierna konstruerar bilden av äldre. Hon anger fyra former av språklig diskriminering, 

nämligen utestängning, nedvärdering, objektifiering samt förslag som pekar mot negativ 

särbehandling (Boréus, 2005:200).  

 

Utestängning 

 

Med utestängning menar Boréus situationer där personer som berörs av en fråga inte får vara 

med i debatten eller där personer som tillhör en grupp blir osynliggjorda. Exempel på detta är 

att personer med synliga funktionshinder aldrig eller mycket sällan förekommer på 

valaffischer, eller när kvinnor kan ha positionen som talman men trollas bort i språket (Boréus, 

2005:200). 

 

Nedvärdering 

 

Nedvärdering är den form av diskriminering som består av nedvärderande benämningar, 

beskrivningar och associationer. När ”dövstumma” beskrivs som stackare vars dövhet är 

upphovet till problemen är det ett exempel på detta (Boréus 2005:200). 

 

Objektifiering 

 

När människor diskuteras som om de saknade känslor, behov och önskningar blir de 

objektifierade. Likaså när människor diskuteras på ett sätt som vore de saker som kan användas 

på ett för samhället gynnsamt sätt. När steriliseringslagen infördes i Sverige diskuterades den 

som om de den var avsedd för saknade känslor, behov och önskningar. Och flyktingar 
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diskuteras då och då som om de vore verktyg för svensk arbetsmarknadspolitik (Boréus, 

2005:200). 

 

Förslag som pekar mot negativ särbehandling 

 

Under denna rubrik inordnar Boréus uttalade förslag om negativ särbehandling liksom stöd för 

pågående sådan. Hon exemplifierar med den offentliga utredning som en gång föreslog en viss 

typ av institution för ”asociala imbecilla” och när talmetoden i undervisning av döva barn i 

uppslagsverken beskrevs som det naturliga (Boréus, 2005:200). 

 

 

Sammanfattning 

 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår från att människors världsbild är en produkt av 

historiskt och kulturellt specifika föreställningar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:104). 

Utifrån den bild som konstrueras av äldre i medierna erbjuds läsarna en gemensam tolkning av 

hur äldre människor lever och var de befinner sig i det svenska samhället. Denna diskurs 

(Fairclough, 1995) formas bland annat av hur medierna representerar och ibland stereotypiserar 

(Hall, 2003) äldre, liksom av det genusperspektiv man använder sig av och i vilken mån 

medierna medvetet eller omedvetet diskriminerar de äldre. Tidigare forskning har visat att 

äldre ofta förknippas med negativa stereotyper som svaghet, inkompetens och beroende 

(Nilsson, 2008). Det är också belagt att män och kvinnor framställs på skilda sätt (Hadenius & 

Weibull, 2003; Jarlbro, 2006). 

 

 

 

UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 

För min studie av hur äldre, 79 år eller mer, representeras inom tidningsjournalistiken var det 

intressant att se hur äldre representeras i vanliga dagstidningar och i tidningar där äldre är den 

huvudsakliga målgruppen. Jag valde därför att studera artiklar ur tre dagstidningar samt artiklar 

ur medlemstidningarna för Sveriges två största pensionärsorganisationer. I kapitlet redogör jag 
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också för den analysmetod jag använde, diskursanalys enligt Norman Faircloughs 

trestegsmodell (1995:59). 

 

 

Material 

 

Jag valde att dela upp min studie i två delar där jag analyserade material ur 1) de tre 

dagstidningarna Dagens Nyheter, Barometern och Aftonbladet samt 2) 

organisationstidskrifterna PRO Pensionären och Veteranen. Tidningarna i del ett och del två är 

olika så tillvida att de tre dagstidningarna inte har någon begränsad målgrupp, förutom den 

geografiska vad gäller Barometern. De två senare tidningarna har en uttalad målgrupp, 

nämligen alla medlemmar i de respektive pensionärsorganisationerna PRO och SPF.  

 

 

Dagstidningarna 

 

Dagens Nyheter valde jag därför att den är Sveriges största morgontidning. Den sätter ofta 

agendan inom svensk opinion och politik. Hadenius och Weibull (2003:385) konstaterar att en 

artikel på DN Debatt i regel får stor uppmärksamhet och därför är ett viktigt sätt för företag, 

myndigheter och organisationer att påverka en tänkt läsare. Barometern är den största 

lokaltidningen i Kalmar län, som är ett län med en allt högre medelålder. Denna utveckling har 

pågått i jämn takt de senaste 40 åren (www.scb.se). Tidningen har 43 600 prenumeranter, 

uppskattningsvis är det 106 000 personer som varje dag läser tidningen vilket är cirka 45 

procent av länets invånare (www.barometern.se). Aftonbladet är Sveriges ledande 

kvällstidning. 

 

 

Organisationstidskrifterna 

 

PRO Pensionären är medlemstidning för Pensionärernas Riksorganisation (PRO). Alla 

medlemshushåll får tidningen som ges ut med nio nummer per år. Medlem kan alla bli som 

uppbär någon form av pension, det vill säga ålderspension, sjukersättning, avtalspension, 

änkepension och efterlevandepension. Utöver det kan den som är maka, make eller sambo med 
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PRO-medlem bli medlem i PRO. Den 31 december 2007 hade organisationen 400 993 

medlemmar och var därmed den största pensionärsorganisationen i Sverige (www.pro.se). 

 

Veteranen är medlemstidning för Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Tidningen utkommer med 

nio nummer per år och sänds till organisationens över 250 000 medlemmar. Medlem kan alla 

som är berättigade till pension bli, oavsett ålder (www.spfportal.se). Den som inte är medlem i 

SPF kan prenumerera på tidningen (www.veteranen.se). 

 

 

Avgränsning 

 

I de olika medierna valde jag att studera inrikes artiklar med undantag av artiklar på 

familjesidor eftersom dessa till stora delar innehåller texter om äldre personer som jubilerar 

eller är avlidna och därmed har en individbaserad utgångspunkt.  Jag studerade inte heller 

notiser, sport- och utrikesartiklar. 

 

 

Delstudie ett: analys av artiklar i Dagens Nyheter, Barometern och Aftonbladet 

 

I min första delstudie analyserade jag artiklar ur de tre dagstidningarna Dagens Nyheter, 

Barometern och Aftonbladet under sex dagar, måndag – onsdag vecka 47 2008 och torsdag – 

lördag vecka 48 2008. Jag valde att hämta material ur tidningarna från två olika veckor för att 

om möjligt undvika texter om exceptionella händelser som fick speciellt utrymme i alla tre 

tidningarna flera dagar i rad. Det kan inte jämföras med en syntetisk vecka men jag gjorde 

detta val för att få en viss spridning på undersökningsmaterialet. 

 

Vecka 48 inledde Aftonbladet en artikelserie under rubriken ”Vågar Du bli gammal?”. Detta 

påverkade naturligtvis min undersökning då tidningen denna vecka använde flera sidor varje 

dag till att spegla situationen för äldre. 

 

Jag tittade på tidningsinnehållet på så sätt att jag studerade hur artiklar som handlade om äldre 

placerades i respektive tidning, vilket bildmaterial som kompletterade texten, vilket omfång 

artiklarna hade och hur äldre representerades. Intressant var också att studera andelen artiklar 

som inbegrep den aktuella åldersgruppen på något sätt. Bland dessa artiklar valde jag att 
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särskilt analysera några artiklar vardera från Dagens Nyheter, Barometern och Aftonbladet. 

Totalt undersökte jag 17 artiklar i dagstidningarna. Dessa förtecknas i bilaga 1.  

 

 

Delstudie två: analys av artiklar i PRO Pensionären och Veteranen 

 

Den andra delen av min studie bestod av undersökning av 14 artiklar i PRO Pensionären och 

Veteranen (se bilaga 2). De undersökta tidningarna är PRO Pensionären nr 7, nr 8 och nr 9 år 

2008 och Veteranen nr 6, nr 7 och nr 8 år 2008. Jag valde att särskilt analysera sex artiklar som 

jag hämtade ur de sex tidningarna. Artiklarna som jag valde a) dominerade respektive 

tidningsnummer, b) innehöll minst en medaktör i åldersgruppen 79 och äldre, samt c) hade 

minst en bild alternativt annan illustration. 

 

 

Metodval 

 

I min studie var det medvetna och omedvetna konstruktioner av identiteter som jag framförallt 

ägnade mitt intresse. Jag använde mig av diskursanalys för att kunna tolka innehållet i texten 

och vilken diskurs som formas (Fairclough 1995:59). För att analysera såväl det tydliga som 

det mer underliggande budskapet använde jag mig också av de semiotiska analysbegreppen 

denotation och konnotation (Gripsrud, 1999:140). 

 

Diskursanalys 

 

Enligt Fairclough (1995:5) konstruerar diskursen en världsbild och sociala relationer och 

identiter. Utifrån placeringen av texten, artikelns omfång samt tillhörande bildmaterial gjorde 

jag en första överblick av hur äldre representerades i de olika tidningarna. När jag sedan gick 

närmare in i materialet ställde jag frågorna: 

 

Hur representeras äldre kvinnor respektive äldre män? 

Hur konstrueras äldres samhällsuppgift? 

Hur konstrueras äldres känslor? 

Hur konstrueras relationen mellan äldre och andra aktörer i texterna? 

 
19 

 



 

Det är av värde att uppmärksamma att textförfattare formar sin text utifrån rådande diskurser 

och genrer, och att läsaren från sitt håll utgår från den diskurs och kontext hon/han befinner sig 

i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). 

 

Denotation och konnotation 

 

Semiotisk analys handlar om att utifrån tecken och kulturella koder tolka bild- och textmaterial 

(Gripsrud 2004:135). Inom ramen för denna analysmetod använde jag de två begreppen 

denotation och konnotation, och då främst i min bildanalys. En bild har ett ytligt budskap, 

denotation, i det som är den direkta bilden. Det kan exempelvis vara en äldre kvinna i rullstol i 

en korridor. Bildens konnotation är det underliggande budskapet, den association som läsaren 

får när hon/han ser på bilden. I exemplet med den äldre kvinnan i rullstol kan konnotationen bli 

att kvinnan bor på ett äldreboende där hon har blivit övergiven i en korridor trots att hon är 

både trött och sjuk.  

 

Gripsrud (2004) förklarar denotation och konnotation på följande sätt:  

 
Dessa två betydelser kallas inom den semiotiska teorin denotation, som är den första, ’direkta’ betydelsen, 

och konnotation som är den andra ’indirekta’ betydelsen. Kon-notation betyder ordagrant med-betydelse, 

vilket alltså innebär att konnotationen hos ett fenomen är lika välbekant som denotationen (Gripsrud, 

2004:140). 

 

 

Metodkritik 

 

Det är ett relativt litet antal artiklar om äldre personer, 79 år och därutöver, som de olika 

dagstidningarna publicerade under de sex dagarna samt i de tre nummer vardera från 

organisationstidskrifterna. En analys av det förhållandet ingår emellertid inte i min studie, men 

det gör att undersökningen har skett med ett begränsat material som grund. När jag sedan valde 

vilka artiklar som jag skulle näranalysera skedde det helt subjektivt, vilket kan ses som en 

svaghet. Min undersökning påverkas också av att Aftonbladet under den aktuella perioden hade 

en omfattande artikelserie om äldre. Det bryter det vanliga mönstret för Aftonbladet, men ger å 

andra sidan en god bild av hur äldre representeras i just den tidningen. 
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I studien analyserar jag material som baseras på en enkät som Aftonbladet har gjort bland 78 

personer. Det finns i tidningen ingen redovisning av hur man har valt just dessa personer för att 

få svar på sina frågor om att bli gammal. Det innebär en viss osäkerhet i bedömningen av hur 

representativa för gruppen äldre de tillfrågade personerna är.  

 

Det lilla antalet artiklar och det subjektiva urvalet av näranalyserade artiklar gör att det är svårt 

att dra några generella slutsatser för medier i allmänhet. Det förtar emellertid inte 

undersökningens tillförlitlighet vad gäller den analys som jag har gjort utifrån frågeställningen 

om hur äldre representeras i just dessa svenska dagstidningar och organisationstidskrifter för 

äldre.  

 

Undersökningens tillförlitlighet 

 

Winther-Jørgensen och Phillips (2000) konstaterar att förståelsen av en diskurs beror på dess 

kontext. Diskursen formas dels utifrån den kontext där textförfattaren befinner sig, dels utifrån 

den tänkte läsarens kontext. Som ytterligare en part i en studie som denna finns forskaren som 

inte helt och fullt kan frigöra sig från det sammanhang och den förförståelse som hon/han bär 

med sig. Medieforskarna Göran Bergström och Kristina Boréus menar att det därför ”är 

särskilt viktigt att forskaren är noga med att förklara hur hon/han har kommit fram till ett 

bestämt resultat.” (Bergström & Boréus, 2005:353). 

 
[…] noggranna förklaringar av hur undersökningar gått till ökar möjligheten för andra att nå samma 

resultat […] Inte alla tolkningar är lika goda, vilket i sin tur genererar ett krav på att motivera tolkningarna 

(Bergström & Boréus, 2005:353). 

 

Jag har valt att i resultat- och analyskapitlet i min studie ha relativt många citat hämtade från de 

olika tidningsartiklarna. Det gör det möjligt för läsaren att dra egna slutsatser. Enligt Bergström 

och Boréus (2005) ökar det genomskinligheten i undersökningen. 

 

 

Sammanfattning 

 

För min undersökning av hur äldre representeras i dagstidningar och organisationstidskrifter 

valde jag tre på olika sätt dominerande dagstidningar: en rikstäckande morgontidning, den 
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största lokaltidningen i Kalmar län och en rikstäckande kvällstidning, samt 

medlemstidningarna för två dominerande pensionärsorganisationer. Valet gjorde jag för att 

tydliggöra vilken bild av äldre som erbjuds läsarna från de tidningar som i hög grad sätter 

agendan, dels för allmänheten och dels för äldre. För att få viss spridning på 

undersökningsmaterialet använde jag mig av dagstidningar från två olika veckor och tre olika 

nummer av organisationstidskrifterna. 

 

Jag använde diskursanalys för att studera identiteter, relationen mellan textens aktörer, 

relationen mellan textens aktörer och den tänkte läsaren samt vilken diskurs som formas utifrån 

texten (Fairclough, 1995:59). 

 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS AV DAGSTIDNINGARNA 
 

Jag börjar med att redogöra för förekomsten av antal artiklar och vilken placering de har i 

tidningarna, samt med vilket bildmaterial de kompletteras. Jag redogör också för omfattningen 

av de artiklar som innehåller texter om och med äldre. Därefter analyserar jag särskilt utvalda 

artiklar från respektive tidning. Dessa artiklar har jag om möjligt valt så att de skall 

komplettera varandra genom att äldre representeras på olika sätt.  

 

 

Dagens Nyheter 

 

Under perioden fanns det i Dagens Nyheter tre artiklar om äldre i allmänhet, där personer i 

åldern 79 år och därutöver kan räknas in. Tre dagar saknas artiklar om och med äldre. Övriga 

tre dagar fanns vardera en artikel. Artiklarna är placerade på inrikessidorna i mitten av 

tidningen, två av dem längst in på en högersida, den tredje uppe i vänstra hörnet på en 

vänstersida. De är relativt korta och har tillsammans två enspaltiga bilder. Under de sex 

dagarna finns ingen artikel som specifikt handlar om äldre enligt denna studies definition, det 

vill säga 79 år och därutöver. Den första artikeln av de tre har rubriken ”Pensionärer kan få 

kompensation” (Dagens Nyheter 2008-11-19) och handlar om ett eventuellt stöd till 

pensionärerna om lågkonjunkturen slår till. Till denna artikel finns en porträttbild av 
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socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson. Den andra artikeln har rubriken ”Sjuka 

bilförare bör inte ha körkort” (Dagens Nyheter 2008-11-27) och handlar om att läkare bör bli 

bättre på att anmäla patienter som är olämpliga bilförare. Bilden är en genrebild som föreställer 

en bilkö. Den tredje artikeln i Dagens Nyheter har rubriken ”Ny metod lindrar ryggsmärtor hos 

äldre kvinnor” (Dagens Nyheter 2008-11-28). Innehållet i artikeln handlar om att nästan 

varannan kvinna i Sverige någon gång får sammantryckta ryggkotor vilket leder till svåra 

ryggsmärtor hos äldre kvinnor. Denna artikel har ingen bild eller annan illustration. 

 

Då Dagens Nyheter inte hade någon artikel som specifikt handlade om åldersgruppen 79 år och 

därutöver har jag valt att ändå räkna in denna åldersgrupp i begreppen ”pensionärer” respektive 

”äldre kvinnor”. Av de tre artiklarna har jag närmare studerat de två nedanstående: 

 

Artikeln ”Pensionärer kan få kompensation” (Dagens Nyheter 2008-11-19) handlar om hur 

regeringen eventuellt kan värdesäkra framtida pensioner som i dagens lågkonjunktur hotar att 

urholkas. Socialförsäkringsministern får rollen som den som skulle kunna rädda pensionerna, 

men också den som är ovillig att ta några sådana initiativ. Pensionärerna eller deras 

representanter får inte uttala sig. 

 

Artikeln ”Ny metod lindrar ryggsmärtor hos äldre kvinnor” (Dagens Nyheter 2008-11-28) är en 

rapport från en läkarstämma där en undersökning om äldre kvinnors ryggsmärta har 

presenterats. Reportern låter två läkare uttala sig om orsaken till ryggsmärtan och även om hur 

man i vissa fall kan hjälpa patienter till ett bättre liv. De äldre kvinnorna benämns med orden 

”patienter […] hade mycket värk även efter ett år”, samt ”[…] är det många som oroar sig i 

onödan” (DN 2008-11-28). Enligt min tolkning formas en diskurs av lidande, oroliga kvinnor i 

texten, kvinnor som istället för att söka hjälp, enligt läkaren oroar sig i onödan och går med 

värken stillatigande år efter år. Kvinnorna framställs som passiva personer utan 

initiativförmåga, utan att ta tag i och försöka nå en förändring av sin situation. Den formulering 

som används i artikeln är enligt min tolkning nedvärderande.  

 

Av tre korta artiklar under en sexdagarsperiod, vilka handlar om pensionärer och äldre i 

allmänhet, är det inte möjligt att dra några slutsatser om hur äldre representeras i Dagens 

Nyheter. Det lilla antalet artiklar kan ändå sägas vara ett uttryck för att äldre osynliggörs. De 

äldre får inte heller tillfälle att i artiklarna kommentera eller ge sin version av de frågor som 

behandlas. Det hade exempelvis kunnat ske i artikeln om äldre kvinnor som enligt läkarna 
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oroar sig i onödan och går onödigt länge med sin ryggvärk. Det mönster som framkommer i 

dessa tre artiklar kan tolkas som diskriminering (Boréus, 2005), då det finns ingredienser som 

osynliggörande, utestängning och nedvärderande formulering och annan relevant information 

om gruppen saknas. 

 

 

Barometern 

 

Lokaltidningen Barometern innehåller under de sex dagarna tio artiklar om och med äldre. Som 

artikel räknar jag de texter som har signatur. Nio av tio artiklar är relativt korta. I sju artiklar 

ingår bilder som är 2 – 3 spalter breda. Undantaget är en artikel om en äldre kvinna som har 

bott hela sitt 91-åriga liv i Lindsdal, som i dag är en del av Kalmar, ”Lindsdals egen grand old 

lady” (Barometern 2008-11-29). Denna artikel inklusive tre bilder täcker större delen av en 

sida i tidningen. 

 

Fem av artiklarna handlar om äldre mera i allmänhet, inte specifikt om åldersgruppen i denna 

studie. De artiklarna berör demensvård, hemtjänst och ett eventuellt framtida äldreboende.  

Innehållet i fem artiklar handlar om personer som är 79 år och äldre. Dessa artiklar handlar om 

a) en invigningsfest på ett äldreboende, b) att Röda Korset besöker äldre, c) Lindsdals egen 

grand old lady, d) att väntjänst firar med tårta samt e) att Fagerhults församling uppvaktar årets 

85-åringar. 

 

Barometerns tio artiklar om äldre fanns på tidningens lokalsidor, förutom artikeln om 

Lindsdals grand old lady som fanns på en Kalmarsida. Artiklarna beskriver händelser på Öland 

(5), i Högsby (1), Nybro (1), Mönsterås (1), Torsås (1) och Kalmar (1). 

 

Nio av de tio artiklarna hade direkt eller indirekt ett innehåll som representerar de äldre som 

svaga och beroende av vård och omsorg vilket överensstämmer med det Nilsson (2008) 

beskriver som den stereotypa bilden av äldre. 

 

Den artikel som bryter mönstret är berättelsen om 91-åriga Britta Abrahamsson. Artikeln är en 

berättelse om Britta som hela sitt liv har bott på samma ort. Det som vid hennes födelse och 

uppväxt var en liten ort med 10-15 hus är nu förstad till Kalmar med 6 000 invånare. 
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Skribenten förmedlar hur hela familjen på olika sätt har varit indragen i viktiga händelser på 

orten. Vid ett tillfälle uttalar sig Britta indirekt genom att skribenten återger hennes ord. 

 
91-åriga Britta Abrahamsson har varit med om hela den här utvecklingen. Det är bara Missionskyrkan där 

jag gick i söndagsskola som är kvar som förr, summerar hon (Barometern 2008-11-29). 

 

Artikeln berättar också om att Britta bor i en fin pensionärslägenhet, dit hon är ”mer eller 

mindre bunden […] men otroligt klar i huvudet” (Barometern 2008-11-29). Bilden som 

kompletterar texten återger Britta när hon sitter i en fin soffa och ser ut att njuta av livet. 

Skribenten infogar i sammanhanget sin egen reflektion ”Det var ett stort nöje att gästa henne i 

veckan” (Barometern 2008-11-29). Läsaren får också veta att Britta har en dotter som är 

hennes stora stöd genom att höra av sig dagligen samt laga mat veckovis och frysa in. Om 

Britta Abrahamsson får läsaren veta att hennes stora intresse är Svenska kyrkan där hon 

tidigare har varit mycket aktiv. Övriga aktörer i texten är hennes farfar, far, make och bror som 

alla är avlidna. Om dem berättas vad de har jobbat med och även olika fritidsengagemang de 

har haft och genom dessa bidragit till ortens utveckling.  

 

I texten sker, enligt min tolkning, en stereotypisering av såväl kvinnorna som männen. Det vill 

säga att de beskrivs på ett förenklat sätt, med ett fåtal grundläggande egenskaper och att en 

tänkt läsare erbjuds ett förenklat sätt att tolka och förstå texten (Hall, 2003; Elmelund-Præstkær 

& Wien, 2006¸ Nilsson, 2008). Britta Abrahamsson återges som en kvinna med ett enda stort 

intresse och dottern beskrivs som den åldriga moderns stora stöd genom att hon ringer och att 

hon lagar mat. Männen å andra sidan framställs som personer som under sin levnad varit idoga, 

yrkesarbetande samt aktiva även vid sidan av yrket och familjens angelägenheter. Den som 

läser om Britta Abrahamssons liv får lika mycket läsa om hennes manliga släktingar. Artikeln 

om Britta Abrahamsson är en av dem som ingår i studien där jag noterar hur skribenten skriver 

om den äldre personen, men inte låter denna komma i direkt kommunikation med en tänkt 

läsare, exempelvis genom pratminus i texten. Det överensstämmer med den slutsats som 

Nilsson (2008) har dragit i sin undersökning om konstruktionen av äldre i offentligheten. 

 

Den andra artikeln i Barometern som jag har närstuderat har rubriken ”Röda Korsets besök en 

ljusglimt” (Barometern 2008-11-28). I artikeln berättar reportern om Berith som är engagerad i 

Röda Korsets besöksgrupp. Reportern har följt med Berith när hon har gått hem till en man 

som bor på ett särskilt boende. På en bild ser man Berith när hon sitter med armen bakom 
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mannen och ser in i kameran. Han sitter i sin rullstol utan att kunna sitta riktigt upprätt, runt 

halsen har han ett larm och han tittar ut ur bilden. Bilden konnoterar (Gripsrud, 2004), det vill 

säga har ett underliggande budskap, att han inte mår bra och är ledsen, men att han blir 

omhändertagen av den vänliga kvinnan. Också orden i rubriken ”Röda Korsets besök en 

ljusglimt” låter läsaren förstå att det är så. Det förstärks ytterligare i ett uttalande av mannen. 

 
Jag längtar efter hennes besök. Det är gott när hon kommer och en chans för mig att komma ut. Det blir lätt 

lite ensamt. (Barometern 2008-11-28). 

 

Artikeln fortsätter med en kort berättelse om mannen, vad han har gjort tidigare i sitt liv och 

hur hans liv ser ut idag. Att artikeln har ett dubbelt syfte framkommer i slutet när Berith får 

tillfälle att berätta om Röda Korsets besöksverksamhet, ”Det handlar om att vara 

medmänniska”(Barometern 2008-11-29). Hon uppmuntrar dem som vill ha besök att höra av 

sig, själv eller genom en anhörig. Det är lätt för läsaren att få en bild av Berith som artikelns 

huvudperson och mannen som ett objekt för hennes och Röda Korsets insatser.  

 

Aktörerna i texten har den tydliga relationen som hjälpare – hjälpbehövande och ingår i den 

vedertagna bilden av de äldres beroende. De behöver hjälp från välvilliga personer som arbetar 

frivilligt för att visa att de är medmänniskor. Motsatsparen Vi och Dem (Berglez & Olausson 

2008; Boréus 2005) framträder i texten. Vi – omtänksamma, uppoffrande, utgivande – beskrivs 

som en motsats till Dem – ensamma, eländiga, beroende av andras välvilja. Bilden förstärker 

detta med mannen som hänger i sin rullstol, tillfälligt stöttad av den hjälpande Berith. Texten 

framställer mannen/den ensamme i underläge och beroende av andra för att ensamheten skall 

brytas. Den diskursiva praktiken som beskrivs är berättelsen om hur Berith uppfyller detta 

behov av omsorg om den ensamme och den sociala praktik som formas är att särskilda 

boenden är en plats för ensamma och vårdbehövande personer. Enligt Fairclough (1995) 

påverkar de tre delarna text, diskursiv praktik och social praktik varandra och leder till en 

förstärkning av tolkningen hos den tänkte läsaren. 

 

Artikeln ”Riksdagsledamöter kom till Alungården (Barometern 2008-11-18) handlar om att tre 

riksdagspolitiker har varit på Öland. Enligt artikeln är det nödvändigt för deras uppdrag som 

riksdagsmän att ”komma ut i verkligheten”. Som en del i besöket var riksdagsmännen på södra 

Öland för att diskutera med en partikamrat om ett eventuellt återöppnande av ett särskilt 

boende för äldre. Till artikeln hör en bild som avbildar de tre riksdagsledamöterna i samtal med 
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lokalpolitikern och det framgår att denna arbetar för att det särskilda boendet skall öppnas. Hon 

gör det i egenskap av att vara anställd inom hemtjänsten på södra Öland och i egenskap av 

politiker. De äldre blir i denna artikel utestängda genom att inte få delta i debatten om det 

kommande särskilda boendet samtidigt som de ses som verktyg för att främja den öländska 

arbetsmarknaden. 

 

Frågan om det särskilda boendet tar cirka en tredjedel av artikelutrymmet. Övrigt innehåll 

handlar om olika företagsbesök som politikerna gjorde samma dag. Däremot är rubriken, 

”Riksdagsledamöter kom till Alungården”, enbart fokuserad på frågan om det särskilda 

boendet. 

 

Artiklarna i Barometern har gemensamt att äldre presenteras med ett utifrånperspektiv och 

därmed ställs utanför händelsernas centrum, även när de återfinns såväl i rubriker som på 

bilder. Att de äldre exkluderas och inte får tillfälle att delta i debatt och opinionsbildning kan 

ses som tecken på en diskursiv diskriminering (Boréus, 2005). Artikeln om Berith från Röda 

Korset är ett sådant exempel, där den äldre mannen för en tänkt läsare kan uppfattas som en 

förutsättning, ett objekt, när Röda Korsets besökstjänst skall presenteras. På liknande sätt blir 

de äldre på södra Öland objekt för såväl politisk debatt som arbetsmöjligheter på den lokala 

orten. Ett sätt att inkludera de äldre skulle kunna vara att låta en äldre person uttala sig om det 

eventuella boendet. I och med att det inte har skett har äldre blivit exkluderade. Detta är en 

tendens som kan skönjas i alla de analyserade texterna i Barometern. Nilsson (2008) menar att 

det är vanligt när äldre konstrueras i offentligheten, att man talar om dem, istället för att tala till 

eller med dem. 

 

 

Aftonbladet 

 

Efter att ha analyserat Aftonbladet under sex dagar, måndag – onsdag vecka 47 2008 samt 

torsdag – lördag vecka 48 2008, fann jag ingen artikel om äldre i de tre tidningarna från den 

första veckan, vare sig om äldre i allmänhet eller äldre enligt definitionen i denna studie. De 

äldre fick på så sätt inte tillfälle att delta i debatt och opinionsbildning. 

 

Vecka 48 inleder Aftonbladet en artikelserie under rubriken ”Vågar du bli gammal?”. 

Temaserien har varje dag tre - fyra sidors utrymme i mitten av tidningen och har även ett rikt 
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bildmaterial. Under denna rubrik publiceras totalt sex artiklar inklusive en huvudledare under 

de tre dagarna. Dessa artiklar handlar om äldre i åldersgruppen 78 år och uppåt. Utöver denna 

serie finns inga artiklar om äldre i de tre tidningarna från vecka 48. Av rubriken kan man dra 

slutsatsen att artiklarna är riktade till medelålders och yngre personer. Flera handlar om äldre 

och deras anhöriga, vilket gör att texterna blir särskilt angelägna för alla som har äldre föräldrar 

eller far- och morföräldrar. I samtliga dessa artiklar framställs det som tidningen anser vara en 

inhuman situation då äldre blir lämnade ensamma och utan möjlighet att klara sig om inte 

barnen eller andra anhöriga finns på nära håll.   

 

De sex artiklarna i Aftonbladet handlar om äldrevården i Sverige och den tänkte läsaren 

erbjuds ta del av tidningens beskrivning av såväl goda som dåliga exempel. Temarubriken 

”Vågar du bli gammal?”, liksom övriga rubriker, ger en bild av äldre som beroende och svaga 

personer, bortglömda av anhöriga, av samhällets institutioner och av den personal som har till 

uppgift att sköta omsorgen. Nilsson (2008) använder begreppet negativa stereotyper och menar 

att åldrande och äldre förknippas med sådana. Varje dag upprepas ingressen med en 

uppmaning till den tänkte läsaren: ”Häng med på en resa in bland blöjor, psykofarmaka, 

matlådor och rullstolar. Så du vet vad som väntar dig” (Aftonbladet 2008-11-27—29). En 

entydig bild av sjuka, svaga och vanvårdade äldre som inte får den vård och omsorg som de 

behöver är den diskurs som formas genom Aftonbladets texter. En diskurs formas när 

människor talar om och tolkar tillvaron, ett tal som ger betydelse åt upplevelser och bidrar till 

att konstruera sociala identiteter, relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Fairclough, 

1995; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Med den genomgående huvudrubriken ”Vågar du 

bli gammal?” förmedlar Aftonbladet en diskurs av att framtiden är skrämmande för dem som 

idag är medelålders och yngre. 

 

Det är en jämn fördelning av män och kvinnor i såväl texter som bilder i Aftonbladets artiklar. 

Särskilt tydligt blir det i artikeln där 38 kvinnor och 40 män får svara på frågorna vad som är 

bäst, respektive vad som är sämst med att bli gammal. Bortsett från den artikeln, där varje 

person deltar med en traditionell ansiktsbild, består samtliga bilder av äldre i 

beroendesituationer. De äldre sitter i rullstolar eller ligger i sina sängar, anhöriga och/eller 

vårdpersonal är de som är aktiva på bilderna medan de äldre är passiva mottagare av olika 

hjälpinsatser. Bilderna förmedlar på ett tydligt sätt det som formuleras i texterna, att äldre är 

utsatta för omvärldens omsorger och inte har någon möjlighet att själva påverka sina liv och 

hålla sig aktiva. Enligt min tolkning förmedlas också en känsla av att de äldre skall känna 
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tacksamhet över den situation de befinner sig i – att det finns anhöriga och personal som bryr 

sig om dem.  

 

En artikel handlar om landets, enligt Aftonbladet, bästa äldreboenden. Rubriken är ”De bor 

bäst i landet” (Aftonbladet 2008-11-28). Några orsaker till att den småländska 

dagverksamheten Nynäsgården klassas som bäst i landet anges vara att de äldre alltid får 

småkakor till helgen, att alla som vill får gå ut flera gånger om dagen och att det finns 

möjlighet till massage. Diskursen, alltså det sätt att tala som bidrar till att konstruera identiteter, 

relationer och betydelsesystem (Fairclough, 1995; Berglez & Olausson, 2008; Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000) är att det finns några få bra äldreboenden och att de som har turen 

att bo där är gynnade, medan andra äldreboenden är dåliga och de äldre som bor på dessa lever 

under dåliga förhållanden. Detta överensstämmer med den diskurs som framträder genom 

övriga artiklar i serien – äldre som svaga personer, passiva och utan egen kraft att ta itu med 

problemen.  

 

Bilden till artikeln om dagverksamheten Nynäsgården sträcker sig över uppslaget och visar en 

äldre kvinna som skrattande ligger i sin säng och ser upp på en medelålders kvinna. Det är ljust 

i rummet och även den yngre kvinnan ler när hon ser ner på kvinnan i sängen. Bilden 

konnoterar (Gripsrud, 2004) förnöjsamhet, glädje, villig och omsorgsfull personal som tycker 

om sitt jobb med de äldre som passivt ligger i sina sängar. Bildtexten förstärker dessa känslor 

med orden ”Allt är speciellt” och att kvinnan ”pysslas om” av personalen. Det sammantagna 

budskapet i text och bild erbjuder en tänkt läsare tolkningen att det är helg, den skrattande 

damen i sängen har nyss varit på en promenad och därefter fått småkakor till kaffet. 

 

En artikel handlar om hur en ung, kvinnlig journalist blir maskerad till att föreställa en 80-årig 

tant för att sedan gå ut i centrala Stockholm. Rubrikerna är ”Ingen ser mig” och ”En tant på 

stan är bara i vägen” (Aftonbladet 2008-11-27). Artikeln med bilder tar upp fyra helsidor i 

mitten av tidningen. En ung kvinnlig reporter, förklädd till äldre tant tar på sig rollen att 

beskriva hur äldre behandlas i storstaden. Hon skriver om reaktionerna som hon möter bland 

människor när hon rör sig som en ”gammal tant”, om nonchalans och irritation, i något enstaka 

fall om vänlighet och omsorg. Bland annat beskriver reportern hur hon blir trängd i en 

rulltrappa av en jäktad man med portfölj och hur människor i en glasskö muttrar då hon har 

svårt att hitta mynt för att betala sin glass. En fotograf har följt med på promenaden och i 

tidningen finns många bilder som knyter an till journalistens upplevelser. Av hennes berättelse 
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kan läsaren förstå att hon blev överrumplad av situationen att bli osynliggjord och betraktas 

som att hon är i vägen. Samtidigt har texten ett utifrånperspektiv. Trots maskeringen är det en 

ung människa som är med om de olika händelserna, den unga reportern gör ett gästspel i det 

hon beskriver som de äldres verklighet. Hennes text står för sig själv, utan kommentar eller 

uppföljande intervju med en ”riktig” tant i 80-årsåldern. Därmed har den unga reportern 

konstruerat en fiktiv bild av hur äldre behandlas. Texten presenterar 80-åriga tanter som 

besvärliga när de rör sig ute i staden eftersom de går i vägen i trappor och tar lång tid på sig när 

de skall handla. Detta är en tydlig stereotypisering (Hall, 2003; Elmelund-Præstkær & Wien, 

2006), en enkel beskrivning som bidrar till att vidmakthålla en social ordning. 

 

Reportern sätter in texten i ett sammanhang där hon ger uttryck för att äldre av i dag är en 

grupp personer som finner sig i det som händer runt omkring dem, något som hon tror kommer 

att ändras när hon blir äldre. I en sammanfattande kort artikel reflekterar hon: 

 
Hur blir jag som pensionär? Ska min årskull farbröder av vabbande, bloggande, stylade män, min 

generation tanter av feminister, ”Fucking Åmål” och ”Fittstim” bli osynliga i medierna, utsuddade ur 

politiken och sitta i ensamhet i väntan på en matlåda från hemtjänsten? Tror inte det. (Pernilla Ericson, 

Aftonbladet 2008-11-27:16) 

 

Reporterns formulering kan av en tänkt läsare uppfattas som ett indirekt sätt att säga att det är 

de äldre som är upphov till det diskriminerande sätt de bemöts på genom att inte vara 

tillräckligt aktiva. 

 

Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell har lördagen den 29 november en ledare med 

anledning av artikelserien ”Vågar du bli gammal?”. Ledaren inleds med orden: 

 
Vem vill bli gammal? Nersövd, fastbunden eller bortglömd på vårdhemmets toalett (Aftonbladet 2008-11-

29). 

 

Med de orden inleder hon en diskussion om den brist hon anser att äldrevården har. Skribenten 

ger uttryck för att det är fakta genom att fortsätta: 

 
[…] en serie reportage och artiklar om den svenska äldrevården. Vi får läsa om de riktigt gamla och sjuka. 

De som hela samhället övergivit (Aftonbladet 2008-11-29). 
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Genomgående beskriver skribenten de brister som hon anser finns genom att ge exempel på 

maktlöshet, vanvård och bråk mellan landsting och kommuner om kostnader för vården. Hon 

använder sig också av motsatsparet Vi och Dem (Boréus, 2005). Vi (yngre, friska, oberoende) 

kan läsa om hur det är för Dem (gamla, sjuka, beroende). De äldre blir utestängda från 

diskursen. 

 

Representation handlar om hur något framställs och konstrueras, en fiktiv bild (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000; Gripsrud, 2004; Hall, 2003). I ledaren representeras de äldre som 

vanvårdade, misshandlade, bortglömda och helt och hållet beroende av andra människor. 

Ledaren signalerar harm och ilska över de orättvisor som enligt skribenten råder och som tar 

sig uttryck i att de äldre blir nersövda och fastbundna. I texten nämns också hur anhöriga 

alltmer får ta över vården av sina äldre och om de inte av någon orsak kan detta blir den äldre 

dömd till äldrevårdens, som skribenten beskriver det, miserabla icke-omsorger.  

 
”Om barnen inte bor på orten? Ja, då får det väl bli lite skitigt i hörnen” (Aftonbladet 2008-11-29). 

 

I ledartexten i Aftonbladet den 29 november är min tolkning att äldre representeras som en 

homogen och stereotyp (Hall, 2003) grupp av maktlösa personer utan möjlighet till egna 

initiativ och utan möjlighet att påverka sin vardag. 

 

När ledarskribenten tar upp rollen som anhörigvårdare skriver hon ”ofta blir det döttrarna som 

får vårda, städa och hålla i myndighetskontakterna”. Texten förstärker på så sätt 

föreställningarna om vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt, där kvinnor får ta på 

sig de traditionellt kvinnliga rollerna (Jarlbro, 2006) som bland annat handlar om att ta hand 

om familjen och sköta hemmet. 

 

Som sista del i artikelserien ”Vågar du bli gammal?” har Aftonbladet låtit 78 personer svara på 

frågorna hur det är att åldras i Sverige. Vad är bäst? Vad är värst? Under rubriken ”Vi 78 om 

att bli gamla i Sverige” redovisas svaren från ”vanliga och kända 78-plussare”(Aftonbladet 

2008-11-29). Personerna finns med ansiktsbild och svar på tre sidor i tidningen. Det är 38 

kvinnor och 40 män, den yngsta personen är 78 år och den äldsta 100 år. 16 personer är vad 

tidningen kallar kända, det är bland andra Hans Blix, Kjerstin Dellert och Karin Söder. 
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Ingressen till artikeln kopplar tillbaka till de föregående dagarnas huvudtema om att 

äldrevården i Sverige är dålig. 

 
Hela veckan granskar Aftonbladet den svenska äldrevården. Häng med på en resa in bland blöjor, 

psykofarmaka, matlådor och rullstolar. Så du vet vad som väntar dig (Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Svaren som Aftonbladet återger på sina frågor ger en helt annan, betydligt ljusare bild än den 

som tidningen i ingressen och tidigare i veckan har gett om hur det är att bli gammal i Sverige. 

Genom sina svar på de ställda frågorna omkonstruerar dessa 78 personer den bild av äldre som 

Aftonbladet har format i tidigare artiklar. Det sker genom att de äldre som Elmelund-Præstkær 

och Wien (2006) skriver: ”tage ordet och præsentere deres egen version af sandheden i 

medierne”. På frågan vad som är bäst med att bli gammal är det övervägande positiva svar. De 

äldre ger uttryck för att de trivs, är klokare och friare. 

 
Man får rå över sin egen tid (Ingrid Engström, 78, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Man blir förståndig. Vi har det ekonomiskt tryggare nu (Margaretha Sandberg, 80, Aftonbladet 2008-11-

29).  

 

Man styr dagen helt som man själv vill. Det man inte hinner med idag kan man göra imorgon, lite så 

(Harry Friman, 80, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Ålderdomen är underbar, jag har haft mycket trevlig med dans, gemenskap och många olika aktiviteter 

(Arne Larsson, 84, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Människor är vänligare mot en. Man blir bemött med respekt (Irma Helmer, 89, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

11 personer av de 78 är av annan åsikt och tycker inte att det finns något positivt i att åldras.  

 
Jag kan inte komma på någonting som är bra med att åldras (Stig Olsson, 83, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Jag tycker inte alls om att bli äldre. Man orkar inte göra det man vill (Erland Persson, 87, Aftonbladet 

2008-11-29). 

 

Det är en stor blandning av karaktären på de svar som återges. Många svar speglar de enskilda 

personernas egna erfarenheter, andra personer har tolkat frågorna mer generellt och svarar 

utifrån äldre i allmänhet. 4 av 78 personer som får komma till tals nämner att dagens särskilda 
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boenden skulle vara en dålig boendeform. Två av dem har ingen egen erfarenhet medan två bor 

i särskilt boende. Tre personer ytterligare bor i särskilt boende och har enbart positiva 

upplevelser av detta, bland annat nämner de att de lär känna andra och nya människor, att det 

finns så mycket att göra, att personalen är snäll och hjälpsam. 

 

När personerna får frågan vad som är värst med att bli gammal handlar det enligt de svar som 

återges om att bli utanför, att mista make/maka eller vänner, att bli rörelsehindrad och sjuk. De 

allra flesta nämner krämporna som kommer och som gör att man inte längre kan fungera som 

förr och som man skulle vilja. Flera använder också uttrycket ”att livet går ifrån en”. Enligt 

vad tidningen återger säger några att det inte är så svårt att bli gammal om man bara sköter sig 

och tränar kroppen.  

 

Thure Sundvall, 89, kan inte svara på frågan om vad som är sämst med att bli gammal. 

 
Jag har aldrig haft det så trevligt som nu. Jag har mer tid till allt som händer, speciellt mina barnbarn. Jag 

har ju inte tråkigt alls! (Thure Sundvall, 89, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Det lilla ordet ”ju” konnoterar enligt min tolkning att Thure Sundvall, enligt vad tidningen 

återger i texten, inte helt och fullt känner att han får tycka att det är tillåtet att ha det 

hundraprocentigt trevligt om man är 89 år. Enligt Elmelund-Præstkær och Wien (2006) är 

stereotypa föreställningar självförstärkande även hos dem som beskrivs. Jag tolkar Thure 

Sundvalls svar på Aftonbladets fråga om vad som är värst med att bli gammal som ett utryck 

för just detta. Som det framställs vet han vilka förväntningarna är, nämligen att han borde tycka 

att ålderdomen är ensam och svår, och uttalandet att han inte har det tråkigt alls andas ett visst 

mått av förvåning, såväl inför honom själv som inför reportern 

. 

Majoriteten av kvinnorna i Aftonbladets enkät svarar i ordalag som handlar om familjen, barn 

och barnbarn. Att de har tid för barn och barnbarn lyfts fram som något positivt och till det 

negativa hör att de har mist många vänner och/eller make i och med att åren har gått. De 

nämner också enligt artikeln att de har mera tid än förr och kan rå sig själva. I texten 

återkommer männen oftare till att de saknar arbetet och att kunna vara tillsammans med vänner 

och arbetskamrater som förr. Det är sedan tidigare känt att män och kvinnor skildras på olika 

sätt i medierna, utifrån olika erfarenheter men också utifrån olika förväntningar (Hadenius & 

Weibull, 2003; Jarlbro, 2006). 
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Några av de tillfrågade i Aftonbladets enkät (2008-11-29) uppger att de ibland känner sig 

diskriminerade. De märker att de inte längre har någon röst i debatter och i andra sammanhang. 

Några personer har, enligt vad texten låter förstå, varit vana att röra sig bland politiker och i 

sammanhang där makten finns. När de inte längre är delaktiga i detta kopplar de det i sina 

uttalanden till att de har blivit gamla. Hans Blix, före detta chef för FN-inspektionen i Irak, är 

en av dem. Flera andra instämmer i detta och har märkt att deras ord inte tas på allvar. 

 
Det är trist att inte vara inne i den dagliga smeten. Jag saknar ibland att inte träffa politiker och diplomater 

som bidrar med sin kunskap (Hans Blix, 80, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Det sämsta är att man inte har något att säga till om när man blir äldre för ingen lyssnar (Ture Eriksson, 79, 

Aftonbladet 2008-11-29). 

 

Att yngre människor inte tar en riktigt på allvar. Bara för att man är gammal vill man inte behandlas som 

ett barn (Barbro Rudenstam, 82, Aftonbladet 2008-11-29). 

 

I anslutning till artikeln med de 78 utfrågade personerna finns ingen information om hur valet 

av personer har gått till eller till vilka platser man har gått för att hitta personer att ställa 

frågorna till. Geografiskt finns det en stor spridning, liksom åldersmässigt och mellan könen. 

Även yrkesmässigt är bakgrunden spridd, de tillfrågade är alltifrån lantbrukare och murare till 

hemmafru, egen företagare, skådespelare, politiker, kontorist, städerska och språkforskare. Det 

framgår inte av texten i hur många fall frågorna har ställts till personer som har egen erfarenhet 

av den svenska äldrevården. 

 

Denna artikel där de äldre får uttala sig formar en annan diskurs (Fairclough, 1995; Winther-

Jørgensen & Phillips 2000; Berglez & Olausson, 2008) jämfört med övriga artiklar i 

Aftonbladet. De äldre representeras (Hall, 2003; Gripsrud, 2004) här med få undantag som 

glada, förnöjda, pigga och aktiva personer. I de fall då de ombeds att lyfta fram något negativt 

formuleras det i texten som att bli ensam, att kroppen försvagas och att hamna utanför. Texten 

ger en bild av att ålderdomen är något positivt som det inte finns någon anledning att 

skrämmas av, tvärtom finns det mycket positivt i form av ledig tid, frihet att göra vad man själv 

vill och att inte alltid behöva ta så mycket hänsyn till vad andra tycker. 

 

Genom artikelserien ”Vågar du bli gammal” skildrar Aftonbladet hur livsvillkoren är för äldre 

i dagens Sverige. Det sker i starka färger genom att tidningen i ingresser och rubriker använder 

34 

 



 

ord som nersövd, fastbunden, bortglömd, svek, osynlig. Flertalet artiklar har ett 

utifrånperspektiv där de äldres situation beskrivs av och för medelålders och yngre. Förutom 

reportrar och ledarskribent är det anhöriga och vårdpersonal som får utrymme i artiklarna. Att 

de äldre inte får komma till tals i texterna som beskriver deras situation kan tolkas som ett drag 

av diskriminering (Boréus, 2005). Det är exempelvis fallet i artiklarna om hur äldre tanter på 

stan är osynliga, hur äldre blir bortglömda på toaletten och hur bra det är på äldreboendet i 

Småland. Som avslutning på artikelserien publiceras en artikel där äldre får komma till tals och 

på så sätt inkluderas i Aftonbladets framställning av äldres situation. När tidningen återger 

svaren från de tillfrågade formas en ljusare bild av ålderdomen än vad som har skett i tidigare 

artiklar. 

 

 

Sammanfattning 

 

De tre dagstidningarna i det undersökta materialet formar en diskurs (Fairclough, 1993; 

Winther-Jørgensen & Phillips, 2000; Berglez-Olausson, 2008) där de äldre är beroende av 

andra personer och av myndigheters beslut. Inte i något fall dras de äldre in i en debatt om sin 

situation och vad som kan göras för att förändra den, vilket leder till att de äldre blir utestängda 

från diskursen. Boréus (2005) menar att en orättfärdig negativ särbehandling, som formas 

genom återkommande drag av utestängning, objektifiering och osynliggörande, inte behöver 

vara medveten men att den ändå kan uppfattas som diskriminerande. Enligt Elmelund-

Præstkær och Wien (2006) är det ibland nödvändigt att medierna förenklar verkligheten då 

denna är alltför komplex för att kunna beskrivas i alla dess former. Det kan leda till att 

journalisterna inte ifrågasätter den bild av äldre som finns genom stereotyper och fördomar, 

istället kan journalisterna följa minsta motståndets lag och förstärka den förväntade bilden av 

äldre. Det tydligaste mönstret i dagstidningarna är att de äldre inte får komma till tals i frågor 

som berör dem själva. Texterna i Aftonbladet beskriver ålderdomen som en svår och utsatt tid 

– med psykofarmaka, blöjor och vård som några ingredienser. Enda undantaget är enkäten där 

78 äldre personer får komma till tals inom ramen för Aftonbladets temaserie ”Vågar du bli 

gammal?” Där återger tidningen uttalanden som beskriver en betydligt ljusare och mera positiv 

bild av ålderdomen. 

 

Dagstidningarna i studien erbjuder den tänkte läsaren en bild av äldre som utsatta objekt för 

samhällets och anhörigas ansvar och omsorg. Det finns också inslag där äldre objektifieras och 
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blir förutsättningen för bevarade arbetstillfällen på en ort. De artiklar som tidningarna har om 

äldre innehåller texter som talar om äldre, istället för att tala till eller med dem (Nilsson, 2008). 

 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS AV ORGANISATIONS-

TIDSKRIFTERNA 
 

I pensionärsorganisationernas medlemstidningar handlar tidningarnas alla artiklar och bilder 

om personer som är eller skulle kunna vara medlemmar, det vill säga personer som är 

berättigade till någon form av pension. 

 

 

PRO Pensionären 

 

I tidningen PRO Pensionären nr 7, 8 och 9 år 2008 publicerades sammanlagt 20 artiklar utifrån 

kriterierna att a) de dominerade respektive tidningsnummer, b) de hade minst en bild alternativt 

annan illustration. Av dessa 20 artiklar är det fyra artiklar som uttalat handlar om en eller flera 

personer som är 79 år och äldre. Ytterligare tre artiklar handlar om äldre i allmänhet utan att 

ange specifik ålder. Den första av dessa två har rubriken ”Mötesplats för äldre” och handlar om 

integrationsprojektet Seniorum i Malmö. Den andra har huvudrubriken ”Bättre sexliv”. Den 

tredje är en intervju med justitieminister Beatrice Ask om hur hon tänker öka tryggheten för 

alla äldre som oroar sig för liv och hem. 

 

Tidningen PRO Pensionärens tre studerade nummer innehåller alltså fyra artiklar där äldre som 

är 79 år eller mer är medaktörer. Ytterligare tre artiklar handlar om äldre i allmänhet och får 

därmed anses inbegripa äldre enligt definitionen i denna studie. 

 

Den diskurs (Fairclough, 1993; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000; Berglez-Olausson, 2008) 

som formas genom artiklarna i PRO Pensionären är att äldre är aktiva och pigga. Exempel på 

detta är 87-årige Karl-Otto som cyklar på händer och damerna över 80 som träffas till fest. En 

artikel handlar om hemtjänst men överensstämmer med samma diskurs då artikeln handlar om 

äldre som själva vill och kan bestämma vad hemtjänstens personal skall göra.  
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Ett undantag från denna diskurs kan artikeln ”Överanvändning av läkemedel” (PRO 

Pensionären nr 8, 2008) synas vara. Den handlar om att det inte är ovanligt att läkare och 

vårdbiträde ger äldre för mycket läkemedel. Bilden och berättelsen som kompletterar textens 

budskap handlar om Inga Cedlind som är 85 år. Texten tar sin utgångspunkt i en aktuell debatt 

om hög läkemedelsutskrivning som gör äldre passiva och sjuka och att det är en kränkande 

situation och därför måste förändras. Resultatet blir berättelsen om Inga som klarar sig med sex 

läkemedel. I artikeln förstärker reportern det positiva i den situationen genom att betona att 

detta antal är ”inklusive vitaminer”. Inga får representera de äldre som inte stillatigande finner 

sig i överutskrivningen av läkemedel. Enligt min tolkning blir resultatet att även Inga Cedlind, 

som bor på ett särskilt boende och är beroende av medicinering, inryms i den diskurs som 

tidningen formar av aktiva och initiativrika äldre som inte finner sig i att bli passivt 

omhändertagna.  

 

Artikeln ”Specialitet: att cykla på händer på slak lina” (PRO Pensionären nr 7, 2008) handlar 

om Karl-Otto ”Reino” Andersson som i alla år varit balanskonstnär vid cirkus. Artikeln 

sträcker sig över tre sidor varav en sida är en bild på Karl-Otto som står på en hand på en mur. 

Bilden fångar snabbt läsarens öga då den täcker hela sidan. Karl-Otto Andersson representeras 

(Gripsrud, 2004; Hall, 2003) i texten som en förebild för andra äldre och artikeln förmedlar 

känslan av att ett av målen i livet är att bevara ungdomen.  

 
[…] är vig som en yngling och kan fortfarande vid 87 års ålder lätt svinga sig upp på en hand och balansera 

vad han önskar. (PRO Pensionären nr 7, 2008). 

 

Artikeln om Karl-Otto kan enligt min tolkning ses som en beskrivning av att det finns undantag 

från den hos allmänheten rådande huvudregeln att personer över 80 inte kan stå på händer. 

Artikeln om Karl-Otto låter förstå att denna huvudregel inte gäller, Karl-Otto bevisar att det är 

möjligt att hålla sig pigg och vital i hög ålder. Den diskurs som förmedlas (Fairclough, 1995; 

Berglez & Olausson, 2008; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000) genom tidningsartikeln är att 

det är eftersträvansvärt att inte vara gammal. 

 

I artikeln finns också Karl-Ottos hustru Elsy. Av texten framgår att även hon har varit en 

framgångsrik och firad cirkusartist. I artikeln om Karl-Otto får detta stå i bakgrunden till 

förmån för den roll hon har som hustru och medhjälpare, bland annat nämner reportern att hon 

i många år har sytt deras artistkläder och även i övrigt gett Karl-Otto den service han har 
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behövt. Hon får i reporterns text därmed bekräfta den bild av kvinnor som många gånger på ett 

vanemässigt sätt återges i medierna och som Jarlbro (2006) beskriver med ordet 

”genusslentrian”. Elsy förekommer även på ett äldre scenfoto och journalisten skriver ”ett ungt 

par i glamorösa kläder blickar in i kameran” (PRO Pensionären nr 7, 2008). Paret 

kommenterar och bekräftar: 

 
– Jag hade långt ljust hår ända ner på ryggen, säger Elsy och visar med handen.  

– Visst är hon tjusig, tillägger Karl Otto och tittar på sin fru med värme (PRO Pensionären nr 7, 2008). 

 

Den bild som reportern ger av Elsy i texten får mig att uppfatta henne som en bifigur till maken 

Karl-Otto, bland annat som sömmerska och tjusig fru. Vid en närmare läsning av texten 

framgår det att hon har varit en framgångsrik artist, i själva verket hade hon en artistkarriär före 

sin make. 

 

Såväl Jarlbro (2005) som Hadenius och Weibull (2003) konstaterar att kvinnor beskrivs på ett 

annat sätt än män, vilket Elsy och Karl-Otto Andersson är exempel på. 

 

Artikeln ”Vi har varit vänner i 50 år” (PRO Pensionären nr 8, 2008) handlar om sju kvinnor 

som alla är i 80–90-årsåldern. Reportern berättar om hur en av kvinnorna till sin 91-årsdag har 

bjudit in sina väninnor. De har allesammans varit vänner under lång tid och träffas regelbundet. 

  
Förr var det en skön paus från småbarn och hushållsbestyr. Nu är det ett välkommet och stimulerande 

tillskott i pensionärslivet (PRO Pensionären nr 8, 2008). 

 

Kvinnorna stereotypiseras (Hall, 2003) genom att de i texten framställs som hemmafruar som i 

allt väsentligt sysslar med att ta ansvar för hushåll och barn vilket stämmer med det som 

Jarlbro (2006) kallar vanemässiga föreställningar om vad som är kvinnligt. Kvinnornas egen 

formulering om att deras träffar var en skön paus från småbarn och hushållsbestyr kan ses som 

ett uttryck för att det var naturligt för dem att detta var deras självklara uppgift. Det stämmer 

också med den uppdelning mellan manligt och kvinnligt som sågs som naturligt under större 

delen av 1900-talet (Ringfjord, 081030). Texten innehåller även kommentarer om att de är 

duktiga vad gäller matlagning och bakning. 
 

Barbro, som älskar att laga mat och gärna provar nya spännande recept, bjuder på crèpes med räkor, skinka 

med grönsaksgratäng och aprikostårta (PRO Pensionären nr 8, 2008). 
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Tårtan återkommer som avslutning på artikeln om väninnorna. Receptet på ”Barbros goda 

aprikostårta” samt en stor bild på tårtan har fått en kommentar från tidningen ”Vi kan intyga 

att den […] är försvinnande god”(PRO Pensionären nr 8, 2008). 

 

Männen finns närvarande i texten men har en annan roll än kvinnorna, också detta stämmer 

med vad Jarlbro (2006) och Hadenius och Weibull (2003) skriver om att män och kvinnor blir 

olika beskrivna i medierna. I artikeln finns en bild på hur Barbros make Olle, 92 år, serverar 

tårta på kalaset och passar upp så att kvinnorna som träffas ska få sitta i lugn och ro. På 

liknande sätt erbjuder texten den tänkte läsaren en förståelse av att kvinnorna var beroende av 

männen i inledningen av sin bekantskap. 

 
Det började som en syjunta för 50 år sedan. Männen var barnvakter och ibland så träffades de och spelade 

kort medan fruarna handarbetade (PRO Pensionären nr 8, 2008). 

 

Artikeln (PRO Pensionären nr 8, 2008) beskriver hur vänskapen mellan kvinnorna uppstod och 

utvecklades. De fick möjligheter att träffas när männen ställde upp och tillfälligt vaktade 

barnen. Enligt min tolkning förmedlar texten en situation av att männen uppoffrade sig och 

kvinnorna fick tacksamt ta tillvara den tid som gavs dem för att få träffa varandra. Att skriva 

om män och kvinnor på dessa skilda sätt menar Winther Jörgensen och Phillips (2000) är en 

produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar om världen. 

 

PRO Pensionären har i nummer 8 ett tema med huvudrubriken ”Bättre sexliv”. Den större 

artikeln under detta tema har rubriken ”Avslappning, god sömn och sexträning kan göra 

underverk” (PRO Pensionären nr 8, 2008). I brödtextens inledning skapar journalisten en 

förutsättning för fortsättningen, ”Män är inga sexrobotar som många tycks tro, utan ganska 

sköra” (PRO Pensionären nr 8, 2008). Tidningen har valt att komplettera texten med en 

teckning där mannen läser en tidning medan kvinnan sitter och stickar. Mannen säger: ”Det 

står att vi behöver mer ömhet och omtanke av partnern ju äldre vi blir […]”. Kvinnan svarar: 

”Då sätter jag på middan, måste jag krama dej också?”(PRO Pensionären nr 8, 2008). 

 

Min tolkning är att mannen på teckningen ger ord åt en situation där det är synd om honom 

därför att partnern inte uppfyller hans behov av ömhet och omtanke. Den situationen bekräftas 

när den kvinnliga partnern visserligen kan tänka sig att göra middag men är mindre benägen till 

ömhet och närhet. Mannen blir i artikeln offret och kvinnan boven i dramat om äldres sexliv. 
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Artiklarna har mannens perspektiv. Kvinnan återges som anonym ”partner” vid två tillfällen. 

Vid ett tillfälle namnges en kvinna som är läkare och som uttalar sig om erektionsmedel. 

Kvinnor som en nödvändig del i ett parförhållande med bättre sexliv blir osynliggjorda och 

utestängda i artikeln. Enligt Boréus (2005) kan detta ses som en tendens till diskriminering då 

deras roll och deras perspektiv inte behandlas i texten. 

 

Kvinnans roll blir enligt det konnoterande (Gripsrud, 2004) budskapet att ta hand om ”den 

sköra mannen”. Alla artiklar inom temat blir enligt min tolkning en direkt uppmaning till 

kvinnliga läsare att det är deras skyldighet att skydda sina män. Den avslutande bilden där man 

bakifrån ser en äldre man och kvinna sitta på en bänk och där kvinnan håller armen runt 

mannen konnoterar detta. Jag tolkar bilden som utropstecknet efter de inledande orden ”Män 

är […] ganska sköra” (PRO Pensionären nr 8, 2008). 

 

 

Veteranen 

 

Totalt 15 artiklar som a) dominerar respektive tidningsnummer och b) har minst en bild eller 

annan illustration publicerades i nummer 6, 7, och 8 av tidningen Veteranen 2008. Av dem 

uppfyller tre artiklar kriteriet att även ha minst en aktör som är 79 år och äldre. Fyra artiklar 

ytterligare handlar om äldre i allmänhet. Artikel ett av dessa har rubriken ”Lust efter 60” 

(Veteranen nr 6, 2008). Den andra allmänna artikeln har rubriken ”De fann varann på nätet” 

(Veteranen nr 6, 2008) och den tredje har rubriken ”Prostatacancer” (Veteranen nr 7, 2008) där 

en läkare redogör för sjukdomen och möjliga behandlingsformer. Den fjärde allmänna artikeln 

har huvudrubriken ”Tema: barnbarn” (Veteranen nr 8, 2008).  

 

Sex av de sju artiklarna som är relevanta att undersöka handlar bland annat om äldre som tar 

ansvar för sina liv och håller sig aktiva genom att bland annat nätdejta, gå på vattengymnastik, 

fortsätta arbeta samt ta hand om barnbarnen. Den sjunde artikeln handlar om hur sjuka 

anhöriga vårdas av dotter, make, vän. Tidningen har intervjuat tre kvinnor och en man. De är 

anhöriga till fyra olika personer vilka de tar ansvar för på olika sätt. 

 

En av de anhöriga som beskrivs i texten är en kvinna som är 56 år. Hon åker ett par gånger i 

veckan hem till sina föräldrar. Modern är svårt sjuk och den 80-årige maken orkar inte sköta 

henne och hemmet men vill ändå inte ta emot hjälp från kommunen. Texten återger dotterns 
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beskrivning av pappan att ”han är för stolt för att begära mer hjälp. Det är istället jag som får 

göra allting”(Veteranen nr 8, 2008). 

 
Det är min plikt att hjälpa dem när de inte orkar längre. Jag undrar vad pappa skulle ha gjort utan mig. Det 

är inte konstigt att min pappa kallar mig sitt ”lilla hembiträde” (Veteranen nr 8, 2008). 

 

Reportern återger en stereotyp (Hall, 2003) bild som säger att kvinnor/döttrar ska ställa upp för 

sina sjuka och behövande föräldrar. I det här fallet blir det extra tydligt när fadern kallar den 

vuxna dottern sitt ”lilla hembiträde”. De sociala relationer (Fairclough, 1995) som beskrivs 

reproduceras och blir en del av det Jarlbro kallar genusslentrian (Jarlbro, 2006). 

 

Veteranens artikel ”De håller sig flytande i vått och torrt” (Veteranen nr 8, 2008) berättar om 

äldre som deltar i vattengymnastik en gång i veckan. Genom bilder och intervjuer förmedlar 

texten en känsla av välbefinnande och njutning, ord som också används i artikeln. Olika 

personer får i artikeln berätta om hur de istället för att finna sig i smärta och sjukdom har 

bestämt sig för att ändra sina liv. De förändrade sin livssituation och genom att de får 

formulera det i artikeln och förmedla det till tänkta läsare ger de sin syn på verkligheten. 

Elmelund-Præstkær och Wien (2006) kallar det för omkonstruktion när en aktör tar till orda för 

att ge sin egen bild. 

 
[…] sträcker upp sin ena arm. För ett par år sedan snubblade han i mörkret på ett trasigt fotbollsnät och 

slog sönder axeln när han föll. Hans sjukgymnast sa att han nog skulle klara att lägga handen på huvud, 

men inte mer. ”Då tänkte jag att jag börjar simma igen, och tack vare det kan jag nu sträcka armen hela 

vägen upp” (Veteranen nr 8, 2008). 

 

I en underartikel skriver tidningen att äldre har stora möjligheter att påverka sitt eget liv. 

Texten konnoterar att den som inte tar egna initiativ till förändring får skylla sig själv om man 

är sjuk och har ont. Texten i sin helhet framställer i ord och bild de äldre som simmar som 

glada och friska. Texten kommunicerar därmed till läsaren att vattengymnastik är bra, av 

vattengymnastik blir man pigg och håller sig ung. Diskursen (Fairclough, 1995; Berglez & 

Olausson, 2008; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000) som formas är, enligt min tolkning, att 

ungdom är detsamma som hälsa och att motsatsen – att bli gammal – är att bli trött och mera 

inaktiv, vilket till varje pris skall undvikas.  
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Veteranens artikel om äldres sexliv ”Lust efter 60” (Veteranen nr 6, 2008) bygger på en 

forskningsrapport med samma titel och är en saklig genomgång av mäns och kvinnors lust och 

sexualitet. I artikeln förekommer män och kvinnor på lika villkor, i samma utsträckning och på 

liknande sätt. Till artikeln hör en stor bild där en kvinna och en man blundar och håller om 

varandra. Bilden konnoterar en ömsesidig känsla av värme, ömhet och gemenskap. 

 

I artikeln finns ett avsnitt om de vanligaste sexproblemen bland män 60+.  

 
De flesta potensproblem har fysiska orsaker, till exempel sjukdomar som diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar […] var inte rädd att ta upp saken med din doktor (Veteranen nr 6, 2008). 

 

Därefter finns ett lika långt avsnitt om de vanligaste sexproblemen bland kvinnor 60+. Där 

anges orsaken till problemen vara helt andra. Tidningen ger också andra råd till de kvinnor som 

behöver hjälp än vad männen får. 

 
Lusten är nära kopplad till hur man uppfattar sin egen kropp. Så tycker man illa om sin åldrande lekamen 

är risken förstås större att sexlusten avtar […] det kan vara värt att prova ett sexhjälpmedel (Veteranen nr 6, 

2008).  

 

Vid en hastig genomläsning ger Veteranens artikel om äldres sexliv uttryck för en betydligt 

större jämställdhet än motsvarande artikel i PRO Pensionären. Ovanstående citat är emellertid 

enligt mitt sätt att se det ett sätt att ge män och kvinnor olika roller. Texten formulerar att 

männens problem ligger utanför dem själva genom att det är sjukdom och medicinering som 

kan dämpa lusten. Problemen för kvinnorna placeras däremot i texten hos kvinnorna själva och 

deras kroppsuppfattning, vilket konnoterar (Gripsrud, 2004) skuld och egen förskyllan om 

lusten sviker. Skuldkänslan i sig kan förstärkas av den förväntan de tror att männen har på 

kvinnor. En sådan förväntan menar jag förstärks av tidningen i detta och andra nummer, där 

övervägande antal artiklar har illustrationer med snygga, fräscha och pigga kvinnor i åldrarna 

60-75 år. Återigen bekräftas det Jarlbro (2006) säger om att män och kvinnor representeras på 

skilda sätt i medierna. 

 

I artikeln ”Lust efter 60” (Veteranen nr 6, 2008), anges åldersgruppen 60+, vilket också får 

anses inbegripa personer som är 79 år och äldre. När texten i något fall nämner en ålder handlar 
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det emellertid om åldersgruppen 60–70-åringar. Det konnoterar att varken undersökning eller 

tidningsartikel handlar om dem som är äldre enligt definitionen i denna studie. 

 

 

Sammanfattning 

 

Pensionärstidningarna har fler och större artiklar om äldre som är över 79 år än vad 

dagstidningarna har. Artiklarna har även ett annat tilltal när äldre omnämns. Endast i något 

enstaka fall saknas en direkt relation till de äldre som berörs i texten. I övriga artiklar är äldre 

intervjuade och ger sin syn på vardagen och de ämnen som diskuteras. Dessa tidningar 

förmedlar en diskurs där äldre, oavsett kronologisk ålder; har möjlighet att ta ansvar för sitt 

eget liv långt upp i åldrarna och i hög grad kan påverka sin vardag. De tillhör på så sätt enligt 

Nilssons (2008) åldersdistinktion gruppen yngre-äldre. De äldre som framträder i 

pensionärstidningarna tar till vara den möjlighet som Elmelund-Præstkær och Wien (2006) 

diskuterar när de menar att man har den mediebild som man förtjänar och att det är möjligt att 

omkonstruera den bilden. Det påverkar texten som i sin tur förmedlar det till läsaren. Diskursen 

som framträder är att äldre har ett meningsfullt och värdigt liv som de i stor utsträckning 

påverkar själva. Trots det förmedlar artiklarna en underliggande önskan av att hålla 

ålderdomen på avstånd.  

 

I artiklarna i PRO Pensionären och Veteranen är äldre medaktörer i texterna. Det finns 

skillnader i framställningen av hur kvinnor respektive män representeras. Medan männen 

framställs som personer med ett rikt yrkesliv och ett liv med utåtriktade aktiviteter formas en 

bild av kvinnorna som intresserade av hem, familj och hushållssysslor. Till dessa sysslor hör 

också att ta hand om männen, både fysiskt och psykiskt. Enligt Jarlbro (2006) handlar det inte 

om en medveten diskriminering. Hon kallar det istället för genusslentrian, föreställningar om 

vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt och som med hjälp av tidningarna 

reproduceras om och om igen (Jarlbro, 2006). 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Kapitlet inleds med att jag besvarar mina frågeställningar, därefter diskuterar jag resultatet och 

slutligen ger jag förslag till fortsatt forskning. 

 

Min huvudfråga är hur kvinnor och män som är 79 år eller äldre, representeras inom 

tidningsjournalistiken.  

 

Förutom huvudfrågan ingår i undersökningen frågor om hur äldre kvinnor respektive äldre 

män representeras, hur äldres samhällsuppgift konstrueras, hur äldres känslor konstrueras samt 

hur äldres relation till andra aktörer i texten konstrueras. 

 

Det undersökta materialet är litet vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser 

varken för dagstidningar eller för organisationstidskrifter. Utifrån de analyserade artiklarna 

menar jag ändå att det går att se ett återkommande mönster av hur äldre representeras inom 

tidningsjournalistiken. 

 

Med undantag för en artikel är det genomgående en bild av äldre som försvarslösa, svaga, 

lidande och beroende personer som presenteras i dagstidningarna. Det mest framträdande är 

artikelserien i Aftonbladet under rubriken ”Vågar du bli gammal?” där det dag efter dag 

förmedlas en diskurs av ålderdomen som skrämmande och plågsam. En ledarartikel i 

Aftonbladet har inledningen ”Vem vill bli gammal? Nersövd, fastbunden eller bortglömd på 

vårdhemmets toalett”(Aftonbladet 2008-11-29).  

 

Som framgår av resultatet av min studie finns det exempel på motsatsen – att gruppen äldre 

består av aktiva, glada och engagerade personer. Det framkommer i den artikel i Aftonbladet 

där de äldre själva får framträda och får definiera sin vardag som äldre, samt i de tidningar 

som företräder de äldre, PRO Pensionären och Veteranen. Det är när aktörerna själva får ordet 

och formar sin egen bild som en omkonstruktion sker jämfört med rådande föreställningar och 

stereotyper (Hall, 2003; Elmelund-Præstkær & Wien 2006).  

 

Två olika diskurser (Fairclough, 1995; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000; Berglez & 

Olausson, 2008) verkar ställas mot varandra. Dominerande i dagstidningarna är att äldre 
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representeras (Hall, 2003; Gripsrud, 2004) som svaga, utlämnade, vanvårdade och helt 

beroende av andra. Nilsson (2008) kallar det för negativa stereotyper. I 

organisationstidskrifterna formas en helt motsatt diskurs. Där framställs de äldre som pigga, 

kompetenta, nyfikna och aktiva, med lust till liv och varandra. Det är två ensidiga och helt 

motsatta diskurser som formas. Det förefaller som om bilderna skiljer sig åt mera beroende på 

vem som konstruerar bilden av äldre och mindre beroende på den kronologiska åldern. Det 

exempel i dagstidningarna som framställer äldre i positiva ordalag är när de själva får beskriva 

sin verklighet (Aftonbladet, 2008-11-29). På samma sätt är det de äldre som får ta till orda i 

organisationstidskrifterna. I dagstidningarna i övrigt framställs de äldre utifrån, när texten talar 

om dem istället för till eller med dem. Det förefaller som om dagstidningarna formar en diskurs 

där åldrandet är något farligt och skrämmande, medan det i organisationstidskrifternas texter 

inte får förekomma något som kan tolkas obehagligt och negativt med att åldras. I 

organisationstidskrifterna formas en diskurs som överensstämmer med det som Dehlin och 

Hagberg (2000) beskriver som ”det goda åldrandet”. Den tänkte läsaren har anledning att ställa 

sig frågan hur det kommer sig att de två diskurserna är så helt olika, trots att det är äldre inom 

samma åldersgrupp som representeras.  

 

Den ena diskursen behöver inte vara mera riktig än den andra. Enligt den statistik som SCB 

presenterar framkommer att många äldre är beroende av samhällets vård och omsorg och alltså 

i någon mån är svaga och beroende. Men samma statistik säger också att merparten av äldre i 

Sverige inte är beroende av sådan omsorg. Den 31 december 2007 var det 61 procent av alla 

som var 80 år och därutöver som bodde hemma och klarade sig mer eller mindre på egen hand. 

Båda diskurserna som formas i det undersökta materialet äger utifrån detta sin riktighet. Det 

som är intressant att notera är att det är en typ av diskurs i organisationstidskrifterna och en 

annan i dagstidningarna. Att organisationstidskrifterna formar en positiv bild av ålderdomen 

handlar med stor sannolikhet om att det är äldre som är den tänkta läsargruppen och att 

tidningarna därför har anledning att lyfta fram goda förebilder för läsarna, organisationernas 

medlemmar. Det kan vara såväl personporträtt som artiklar om olika former av vård och 

omsorg som kan uppfattas som goda. Kunskapen om och synen på vad åldrande innebär kan 

också vara olika mellan de olika typerna av tidningar. Det är tänkbart att 

organisationstidskrifterna genom sin närhet till medlemmarna och sin tydliga målgrupp har en 

bredare kunskap om äldres situation än vad medier i allmänhet kan ha.  
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Det som är gemensamt inom båda diskurserna är att äldre som är 79 år eller mer är 

osynliggjorda i de medier jag har undersökt. Dels genom att andelen artiklar som specifikt 

handlar om personer som är 79 år eller äldre är litet i de undersökta tidningarna. Det gäller 

såväl dagstidningar som organisationstidskrifter. Dels genom att texterna ofta har ett 

utifrånperspektiv vilket innebär att äldre blir osynliggjorda även i de artiklar där de omskrivs. 

Detta gäller framförallt i dagstidningarna. 

 

Gemensamt för båda diskurserna är också att texterna framställer kvinnorna på ett annat sätt än 

männen (Hadenius & Weibull, 2003; Jarlbro, 2006). Både äldre och yngre kvinnor 

stereotypiseras (Elmelund-Præstkær & Wien, 2006) när de framställs som hemmafruar 

och/eller hembiträde, med ett självklart ansvar för hem, barn och föräldrar. 

 

Såväl dagstidningarna som organisationstidskrifterna vänder sig i sina artiklar naturligtvis till 

läsaren, men jag tycker mig ana att det finns stora skillnader i vilka tidningarna tänker som sina 

läsare. I dagstidningarna är tilltalet, medvetet eller omedvetet, riktat till yngre läsare, många 

gånger till vårdpersonal, till anhöriga och till frivilliga som har en ”Vi”-roll gentemot ”Dem”, 

de gamla som är beroende av andras välvilja. ”De” framställs som missnöjda med sin situation, 

ensamma och trötta. ”Vi” framställs som nöjda med att kunna hjälpa till eller, som en 

frivilligarbetare inom Röda Korset uttrycker det, ”jag kan pigga upp honom någon timma”. 

”De” är svaga och utsatta, ”vi” är starka och kan påverka vår egen situation. 

 

I organisationstidskrifternas artiklar finns det en liknande uppdelning av Vi och Dem (Boréus, 

2005). Där går gränsen mellan ”Vi” som är friska, krya och aktiva och ”De” som är trötta, 

sjuka och inte orkar hålla sig i form. Diskursen som formas kan på ett förenklat sätt formuleras: 

”Vi” visar att det minsann går att påverka sina liv och sin hälsa om man verkligen vill, ”de” 

som inte gör det må skylla sig själva. 

 

Kvinnor och män beskrivs inte oväntat på olika sätt både i dagstidningarna och i 

organisationstidskrifterna, vilket såväl Jarlbro (2006) som Hadenius och Weibull (2003) har 

konstaterat är vanligt oavsett vilka medier det rör sig om. Texterna beskriver kvinnorna som 

mödrarna som tar hand om make, barn, hus och hem. När de har kontakt med sina väninnor 

sker det på männens villkor. Männen däremot är aktiva och utåtriktade. De beskrivs ofta utifrån 

sitt tidigare yrkesliv och den självklara gruppen av män som en gång umgicks inom idrotten 

eller andra föreningssammanhang. Endast i ett fall omnämns en man i relation till sitt barn och 
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då sker det genom att han beskriver den 56-åriga dottern som sitt ”lilla hembiträde”. Skillnaden 

som framträder i artiklarna menar Jarlbro (2006) beror på genusslentrian, vanemässiga 

beskrivningar av vad som kännetecknar manligt respektive kvinnligt. Jag menar också att dessa 

kvinnor och män kan vara påverkade av det samhälle där de tidigare har levt och där 

könsidentiteten för dem som är födda i början av 1900-talet handlade om att kvinnan skulle t 

hand om familjen och hemmet (Ringfjord, 2008) medan mannen försörjde familjen genom sitt 

yrkesarbete. En sådan bakgrund bör ha format personernas identitet och självbild vilken sedan 

även förs vidare i texter om äldre. 

 

Jag finner det anmärkningsvärt att texterna inte talar om kvinnornas arbete och deras insatser 

inom familjen som värda någonting även om det har varit både omfattande och viktigt. Att 

kvinnor inte blir omskrivna på annat sätt än som bihang till den försörjande maken kan leda till 

att kvinnorna själva uppfattar sig på det sättet. Elmelund-Præstkær och Wien förklarar att det 

finns en fara i att stereotyper blir självuppfyllande profetior och därmed påverkar förståelsen 

”både hos dem, der kommunikerer fordommene og hos dem, der kommunikeres om” 

(Elmelund-Præstkær & Wien, 2006). Relationen som funnits mellan kvinnor och män utifrån 

deras olika roller hålls vid liv, av dem själva men även av journalisterna, trots att det i 

samhället i övrigt har skett stora förändringar. 

 

Enligt Fairclough (1995) har medierna i stor utsträckning inflytande över människors sociala 

relationer, deras identitet och självuppfattning. Utifrån en sådan förklaring är det inte konstigt 

att gamla roller och identiteter kvarstår hos de äldre. I det undersökta materialet finns ingenting 

som skulle kunna ge dem en förnyad och förändrad samhällsuppgift. Istället beskrivs äldre 

utifrån hur deras liv var när de var yngre och vad de saknar idag när de är äldre. Exempelvis 

får Hans Blix av journalisten titeln ”f d FN-inspektör”, trots att han idag är aktiv som författare 

och föreläsare i en mängd sammanhang. I de fall då äldre får en förnyad uppgift/roll av 

medierna handlar det ofta om att vara mottagare av välgörenhet, offer i vård-Sverige och 

personer som utifrån sitt vårdbehov kan säkerställa arbetsmarknaden på en liten ort. Äldre blir 

objekt för andras aktiviteter. 

 

Jag konstaterar att min undersökning av hur äldre representeras inom dagstidningarna till 

största delen överensstämmer med det som Nilsson (2008) beskriver att äldre stereotypiseras 

som svaga, sjuka, beroende av omgivningens vård och omsorg, det han kallar för negativa 

stereotyper. Dagstidningarna i det undersökta materialet erbjuder på så sätt sina läsare att ta till 
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sig den bilden. Alternativt skulle såväl journalister som äldre aktivt kunna omkonstruera den 

för att ge en annan, mer komplex bild av verkligheten. Enligt Elmelund-Præstkær och Wien 

(2006) är det fullt möjligt. De menar till och med att man har den mediebild man förtjänar. Jag 

kan se det logiska i deras resonemang, men menar att en omkonstruktion av hur äldre 

representeras i dagstidningarna förutsätter att äldre har tillträde som källor till de 

agendasättande tidningarna, vilket min undersökning tydligt visar att de inte har. De kom med 

ett undantag aldrig till tals utan blev omskrivna i andra hand. Därmed får äldre den identitet 

som andra konstruerar, vilket i sin tur kan fungera som en självuppfyllande profetia (Elmelund-

Præstkær & Wien, 2006). 

 

I organisationstidskrifterna får äldre komma till tals och kan återge sin bild av sig själva och 

världen. Dessa tidningar har emellertid en begränsad målgrupp eftersom de i första hand riktar 

sig till medlemmarna i de två pensionärsorganisationerna. Det innebär att de äldres egna 

versioner av verkligheten inte når allmänheten. Dessutom är personer i åldersgruppen 79 år och 

äldre relativt osynliga även i dessa tidningar. 

 

Genom att beskriva hur äldre representeras inom tidningsjournalistiken i dag tror jag att 

undersökningen kan vara av värde för yrkesverksamma och blivande journalister. 

Medvetenheten om att äldre riskerar att bli stereotypiserade som svaga och sjuka kan 

förhoppningsvis leda fram till en vilja bland journalister att ge en annan bild av äldre och 

självklart allra helst låta dem få höras och synas likaväl som andra medborgare. Istället för att 

som Rasmusson (2005) skriver ”ta ålder som förevändning för att diskriminera människor” 

kan det i bästa fall leda till en vilja att ta till vara den erfarenhet och kompetens som äldre 

besitter, att beskriva detta och förmedla det till läsarna. Jag vill även tro att blivande 

journalister inte medvetet vill uppfylla det som Elmelund-Præstkær och Wien (2006) säger när 

de konstaterar att journalister följer minsta motståndets lag och bekräftar rådande fördomar och 

stereotyper istället för att bryta sönder dem. Om journalister dessutom blir medvetna om att de 

enligt Jarlbro (2005) reproducerar gamla föreställningar vad gäller män och kvinnor vill jag tro 

att yrkesverksamma och blivande journalister även vill medverka till en förändring av detta. 

 

Enligt socialkonstruktionistiskt tänkande har journalisterna inflytande över hur läsarna erbjuds 

att tolka och förstå budskapet (Winther & Jørgensen & Phillips, 2000; Hadenius & Weibull, 

2003). Ett stort ansvar vilar på journalistutbildningarna då de i sin undervisning kan ge 
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blivande journalister redskap att förstå och motverka diskriminering och stereotypisering 

oavsett vad budskapet handlar om. 

 

Det material som jag har undersökt, som består av tre dagstidningar och två 

organisationstidskrifter, låter mig ana ett mönster av att äldre är diskriminerade. Flera former 

av språkanvändning bildar en sådan helhet, framförallt handlar det om att äldre osynliggörs, 

objektifieras och blir utestängda från diskursen som formas i medierna (Boréus, 2005). I ett 

antal artiklar har jag kunnat konstatera att dagstidningarna talar om de äldre, inte till dem eller 

med dem (Nilsson, 2008). Utifrån ett demokratiskt perspektiv och alla människors lika värde är 

det en sorglig upptäckt. Inte desto mindre intressant kan undersökningen vara om den bidrar till 

en medvetenhet hos nuvarande och blivande journalister om hur äldre representeras inom 

tidningsjournalistiken. Kanske kan undersökningen också vara intressant för äldre personer 

som tar del av den. Enligt Elmelund-Præstkær och Wien (2006) har den som vill förändra en 

mediebild makten i sina egna händer. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Då materialet i denna undersökning är litet skulle det vara intressant att fortsätta med en 

kvantitativ analys av hur ofta och i vilka roller äldre representeras i några olika, stora 

nyhetsmedier. I en sådan analys skulle det vara möjligt att definiera olika kategorier och 

stereotyper av äldre och även dra mer generella slutsatser. Inför en kvantitativ analys kan 

denna undersökning ses som en förstudie med beskrivning av de mönster och tendenser av hur 

äldre representeras inom tidningsjournalistiken som jag har upptäckt i de tre dagstidningarna 

och de två organisationstidskrifterna. 

 

En intressant fortsättning av denna studie skulle också kunna vara att göra en liknande 

kvalitativ studie som handlar om mediernas representation av äldre som är 78 år och yngre. En 

sådan undersökning kan ge besked om huruvida det finns en gräns, kalla det gärna en 

”osynlighetsgräns”, inom den svenska tidningsjournalistiken. Följdfrågorna blir naturliga: 

varför finns det en sådan gräns? Vad innebär den och vad leder den till? 

 

Min egen hypotes är att äldre representeras på olika sätt i olika länder, exempelvis i Sverige, i 

Frankrike, i Japan och i Zambia. För att pröva den hypotesen skulle det därför vara intressant 
49 

 



 

att göra en komparativ studie där två eller fler länder jämförs utifrån frågeställningen hur äldre 

representeras inom tidningsjournalistiken. 

 

I sammanhanget är det också intressant att undersöka om det finns någon dold, tillfällig eller 

långsiktig, agenda som styr hur äldre representeras inom tidningsjournalistiken. Vilka samband 

finns det mellan framställningen av äldre och aktuella samhällsdebatter och politiska 

diskussioner? Jag ställer frågan utifrån det faktum att den omfattande artikelserien i 

Aftonbladet där äldre människor skildrades som utsatta och vanvårdade pågick samtidigt som 

en debatt om dödshjälp för äldre blev allt mer intensiv. På samma sätt skulle det också kunna 

handla om politiska diskussioner om vårdinnehåll, vårdkostnader och olika former av 

äldreomsorg. 
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