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Ordet är fritt 
Insändare har fascinerat mig så länge jag kan minnas och det är det första jag läser varje morgon. 
När jag sitter där vid köksbordet med mitt te och morgontidningen är det många saker jag 
funderar över. Naturligtvis är det själva sakfrågorna som behandlas i insändarna som ger upphov 
till en del av mitt intresse, men först och främst är det andra frågor som väcks. Det är till exempel 
frågor som, varför är det just de valda insändarämnena som uppmanar så stark till handling, 
varför tycker man som man gör och vad är den bakomliggande kontexten? Jag kan inte sticka 
under stol med att jag också emellanåt tänker en och annan nedsättande tanke om 
insändarskribenterna. Hur i hela friden kan någon människa låta så banala saker stjäla tid från det 
som är viktigt här i livet! Det är just detta, att någon lägger ner tid på att uttrycka en åsikt om 
något som för många kan verka trivialt, som fascinerar mig med insändare. Jag har därför valt att 
titta på hur några människor har svarat på finansminister Pär Nuders uttalande om ”köttberg” 
genom att studera insändare som berör ämnet. 

”Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda…” 
I början av december 2004 benämnde den då tämligen nya socialdemokratiska finansministern 
Pär Nuder 40-talisterna som ett köttberg. Uttalandet gjordes av Nuder på ett frukostmöte för 
några av marknadens aktörer. Om det inte var för att en tv-kamera förevigade klavertrampet är 
det möjligt att uttalandet aldrig hade blivit offentligt. Finansministern själv hävdar nämligen att 
han har sagt ”köttberg” vid ett flertal tidigare tillfällen i olika tal runt om i landet, utan att det har 
lett till debatt i media. Han har efter att uttalandet uppmärksammades i media fått motta både 
vrede och visst medhåll. Den förste att läxa upp Nuder (född –63) var statsminister Göran 
Persson, själv 40-talist. Persson urskuldade dock sin finansminister och påpekade att det Nuder 
syftade på var att vi i Sverige har ett demografiskt problem.1 Hur det än är med den saken så 
väckte inlägget många reaktioner, både bland journalister och så kallat ”vanligt folk”. Det är Pär 
Nuders uttalande om, 40-talisterna som ett köttberg som 60-talisterna ska föda, som ligger till 
grund för min uppsats.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att analysera vad man i insändare ansåg om Nuders uttalande och koppla 
det till kulturella föreställningar om 40-talisterna som grupp. För att uppfylla mitt syfte har jag 
valt att använda mig av verktygen problem, orsaken till problem och lösningar till problem.2 De 
frågeställningar jag har arbetat utifrån är: Vad menar insändarna är problemet med uttalandet? 
Vilken orsak till problemet uttrycker insändarna och vilka förslag till lösningar föreslås? Jag har 
inte för avsikt att försöka klargöra varför en specifik åsikt framhålles, utan mitt syfte är enbart att 
analysera vad det faktiskt står i texten och vilken diskurs den ingår i.  
                                                 
1 Henrik Brors, ”Nuder startade debatten i förtid” i Dagens Nyheter, 041213 
2 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 266 
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Empiri 
För att få tillgång till material sökte jag på Presstext som är en databas på Internet och gick där 
igenom alla insändare från december 2004. Alla insändare som jag har valt att använda i 
uppsatsen berör Nuders uttalande på ett eller annat sätt. Några insändare som jag fann har jag 
valt att inte innesluta i min empiri, vilket beror på att de endast består av korta utrop i stil med 
”vet hut” och ”hur dum får man vara?” och så vidare. Mitt material är hämtat från 
insändarsidorna i Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Tidningar och Kvällsposten. Vilken 
tidning insändarna kommer ifrån kommer jag dock inte att fästa något avseende vid i uppsatsen, 
eftersom jag inte tycker att det är relevant för syftet. Inte alla insändare är undertecknade med 
namn och även de som är det har jag valt att låta vara anonyma. Alla insändarna presenteras i sin 
helhet och de stavfel och andra oklarheter som förekommer är insändarskribenternas egna 
formuleringar. Det jag har avlägsnat i texterna är namn som syftar på andra insändarskribenter 
och de namn som man har undertecknat texterna med. 
 
Naturligtvis kan inte ett material av den här karaktären i strikt statistisk mening sägas avspegla en 
allmän uppfattning i frågan. Men ett rimligt antagande är att det medieburna offentliga samtalet 
trots allt kan fånga upp och spegla en diskussion som förs medborgare emellan utanför 
offentligheten. Enligt Martinsson och Säljö kan insändare vara ett intressant gränssnitt mellan 
offentlig och privat kommunikation.3 Hur författarna till insändarna egentligen tänkte och vad 
som var motivet till att de intog en viss ställning i frågan, kommer jag därför inte att kunna uttala 
mig om, det jag kan göra är att belysa de antaganden de bygger på.  
 
Martinsson och Säljö gör mig uppmärksam på en del faktorer som måste iakttas när man 
använder insändare som empiri. De påpekar att alla insändare måste passera en redaktörs 
granskande blick och att det redan här sker ett urval. Redaktören eller redaktionsteamet har alltså 
makten över vad som kommer att publiceras och endast en bråkdel av de insändare som kommer 
in till tidningsredaktionerna hamnar slutligen på insändarsidorna. Man kan också anta att 
materialet har nagelfarits och möjligen förkortats innan tryckning. Tidningarnas eventuella 
partipolitiska färg, menar Martinsson och Säljö, kan dessutom eventuellt ha betydelse för vilka 
insändare man väljer att publicera.4 Huruvida ett dylikt urval har förekommigt när det gäller min 
empiri går inte att veta, men det är bra att ha i beaktande.  
 
Man bör också betänka vilka personer det är som skriver insändare. Att skriva insändare är en 
aktiv handling och ett tydligt ställningstagande som, enligt Martinsson och Säljö, visar på ett visst 
mått av samhällsengagemang. De som skriver insändare kan därför inte antas vara representativa 
för folkflertalet, anser de. Jag håller visserligen med om att det är en aktiv handling att skriva 
insändare, men det betyder inte att det är det enda sättet att visa engagemang på. De som inte 
                                                 
3 Bengt-Göran Martinsson, Roger Säljö, Bilder av EU (Stockholm, 1996) s. 9  
4 Ibid, s. 9 
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skriver insändare behöver därför inte vara mindre samhällsengagerade än de vars texter finns på 
insändarsidorna. En risk för att insändarskribenten inte är seriös utan fabulerar finns också. 
Tidigare studier visar dock att de flesta insändarskribenter är seriösa.5 Jag tror att insändarna kan 
berätta någonting om den allmänna debatten kring ämnet för min uppsats. Martinson och Säljö 
skriver att; ”De som skriver insändare kan beskrivas dels som sändare genom att de sänder ett 
budskap genom att författa en insändare, dels som mottagare av […] budskap.”6 Det budskap 
som författarna till insändarna är mottagare av har de tagit till sig genom media. Media har idag 
ett enormt inflytande över det sätt vi uppfattar och förstår omvärlden genom de bilder av 
verkligheten som den förmedlar.7 Någon neutral förmedlare av budskap är knappast medierna, 
utan de har en väsentlig del i debattens dynamik menar Martinsson och Säljö.8  Det är i 
ovanstående sammanhang som min empiri ska tolkas. 

”Rekordgenerationen”  
Vad syftade egentligen Pär Nuder på när han kallade 40-talisterna för ett köttberg? Jag tror att 
uttalandet bör betraktas som en del av en kulturell föreställning om 40-talisterna som grupp. Så 
som begreppet 40-talist används idag antas det nästan existera en speciell kultur enkom för dem. 
Kultur är ett komplicerat ord menar emellertid socialantropologen Thomas Hylland Eriksen. Den 
vanligaste betydelsen enligt honom är; ”som synonym med det levnadssätt och den världsbild 
som medlemmar av en speciell grupp har gemensamt, och som skiljer dem från andra grupper.”9 
Eriksen anser emellertid att den tesen faller i och med att det inom nästan alla grupper finns 
variationer i levnadssätt och världsbild. Hans resonemang slår hål på tanken om en homogen 40-
talistkultur. Det vi kan tala om är alltså kulturella föreställningar om 40-talisterna och inte givna 
sanningar.      
 
Författaren till boken Rekordgenerationen slår till igen Ivars Jegers väljer att omnämna de personer 
som är födda mellan 1945 och 1954 för rekordgenerationen. Han gör det för att det är en 
generation som han anser har fått uppleva en stark utveckling och stora förändringar.10 För 
enkelhetens skull har jag i denna uppsats satt likhetstecken mellan begreppen rekordgenerationen 
och 40-talister. Jegers menar att den här generationen är unik därför att den avviker från den 
förut traditionella ålderstrappans livsskiften. Den gav inte utrymme för så stor variation utan 
bestod av födelse, uppväxt, skolgång, yrkesutbildning, arbete, sätta bo, bli förälder, se barnen 
växa upp och sedan ta klivet till en pensionärstillvaro. Synen på hur livet skall eller bör levas har, 
enligt Jegers, förändrats med rekordgenerationen. Rekordgenerationens människor är också 
friskare längre upp i åldrarna och antas leva längre än tidigare generationer, de kommer därför att 
                                                 
5 Bengt-Göran Martinsson, Roger Säljö, Bilder av EU (Stockholm, 1996) s. 10 
6 Ibid, s. 41 ff 
7 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 13 
8 Bengt-Göran Martinsson, Roger Säljö, Bilder av EU (Stockholm, 1996) s. 42 
9 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nya Doxa, Nora, 1999) s. 20 
10 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 15 
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ha många aktiva år kvar att leva efter att de har gått i pension. Att pensioneras kommer inte att 
vara detsamma som att sitta ner och invänta döden utan rekordgenerationen tros ställa höga krav 
på sin ålderdom. I det samanhanget skulle de äldres kulturer och livsstilar komma att kräva större 
utrymme i samhället.11  
 
Jegers tror att 40-talisternas dominans går att finna i det faktum att de är den generation som har 
fått uppleva de, enligt honom, största förändringarna i samhället. Journalisten Ludvig Rasmusson 
menar å sin sida att deras förmodade övertag till största del beror på överlägsenhet i antal. 40-
talisterna som grupp kan benämnas kohort, där en kohort utgörs av alla individer som fötts under 
en given tidsperiod.12 Men fyrtiotalistgenerationen är framförallt många när man jämför med den 
till följd av depressionen lilla skara av barn som föddes på trettiotalet.13 Det faktum att det på 40-
talet föddes så många flera barn än föregående årtionde gjorde att 40-talisterna redan från början 
blev starka. Deras övertag i antal menar dock Rasmusson till största delen är en synvilla. 
Rasmusson skriver att det framförallt var trettiotalisterna som var få och att efter kriget gick 
födandet tillbaka till mer normala siffror igen. Man kan till exempel i statistiken se att det föddes 
ännu flera barn 1909 än 1945, men barnadödligheten var hög och medellivslängden låg.14 Många 
av de förändringar som Jegers menar att rekordgenerationen har fått uppleva anser Rasmusson 
beror på deras relativt stora antal. En utbyggnad av skolan, daghem, fri skolmat och barnbidrag är 
bara en del av de förändringar som den stora 40-talistgenerationen var först med att uppleva. Alla 
förändringar beror självklart inte på 40-talisterna i sig, utan är en del av en samhällsförändring, 
men de var de som var först med att ta del av förändringarna. Rekordgenerationen är också den 
generationen som upplevs ha tvingats genomleva flest omorganiseringar i arbetslivet. Jegers säger 
att; 
 

De har upplevt allt från organisatoriska decentraliseringsprocesser, effektivitetshöjande 
åtgärder, vidareutbildningar, personalinskränkningar, personalomflyttningar, till tilltagande 
stress, utbrändhet, teknifiering, globalisering och osäkerhet beträffande det egna arbetets 
fortsatta existens. Konsulter har kommit och gått, chefer och medarbetare har bytts ut i rask 
takt. De har kort sagt varit med om det mesta.15  

 

De faktorer som Jegers räknar upp i citatet ovan menar han är en av anledningarna till att 
rekordgenerationen har utvecklat ett förhållningssätt som skiljer sig från tidigare blivande 
pensionärsgenerationer. Jegers antar att 40-talisterna under årens lopp har lärt sig att en 

                                                 
11 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 10 ff 
12Thomas Lindh, Bo Malmberg, 40-talisternas uttåg, en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar 
(Regeringskansliet, Stockholm, 2000) s. 21  
13 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 14 
14 Ibid, s. 15 ff 
15 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 27 
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förändring aldrig kommer ensam och att det faktumet skulle ha gjort dem speciellt luttrade.16 
Detta skulle i sin tur göra att de ser fram emot en rik ålderdom efter ett hårt och tämligen osäkert 
förvärvsliv. I makt av sin stora kohort är de också, enligt Jegers, vana att få bestämma själva, och 
deras önskemål kommer uppskattningsvis att skilja sig från tidigare generationers. De vill ut och 
resa, gå på kurs och förverkliga sig själva i största allmänhet. Troligen kommer pensionärer som 
bara nöjer sig med att baka bullar och se efter barnbarnen inte att återfinnas i 40-
talistgenerationen. Jegers ser därför att antalet äldre som fortfarande lever ett aktivt och friskt liv 
kommer att öka påfallande mot tidigare generationer.17  
 
I Pär Nuders uttalande och de reaktioner som följde därpå är det tydligt att det finns en speciell 
kulturell föreställning om 40-talistena. I denna föreställning kan jag ana en viss ålderssegregering. 
Rasmusson tror att en del av ursprunget till en sådan segregering går att finna i att 
åldersidentiteten har blivit viktigare i takt med att andra identiteter har minskat i värde. När 
skillnaden mellan kön och klass minskade i betydelse kunde alla gå i samma skola. Det som då, 
enligt Rasmusson, hände var att den sociala indelningen gjordes efter ålder och på så vis skapades 
en åldersidentitet som var starkare än tidigare klassidentitet eller könsidentitet.18 Rasmussons 
åsikter ska dock inte tolkas som sanningar utan bör betraktas som ett sätt av många att försöka 
förstå frågan. Han menar också att lagstiftningen har bidragit till att ett alltmera utvecklat 
ålderstänkande växte fram genom att sätta gränser för vissa aktiviteter vid en speciell ålder. Det 
utvecklade svenska personnummersystemet tillsammans med att man i en viss ålder får göra en 
sak som inte är tillåten i en annan tror Rasmusson är några av anledningarna till att det, enligt 
hans mening, råder en ålderssegregeringsfilosofi.  
 
Göran Persson menade att Pär Nuders uttalande grundade sig i ett demografiskt problem. Detta 
demografiska problem är det samma som att både dödligheten och fruktsamheten är låg 
samtidigt.19 Att 40-talisterna är flera än 30-talisterna det vet vi, men om det kommer att resultera i 
några problem, menar Bengt Westerberg, det vet vi inte än. Den forne folkpartiledaren (1983–
1995) och socialministern (1991–1994) anser att viktiga faktorer som födelsetal, dödlighet och 
migration inte med full säkerhet går att statistiskt säkerhetsställa.20 Därför menar han att det är 
ytterst svårt att veta hur stort det demografiska problemet kommer att bli. Westerberg antyder 
dock att problemen antagligen inte blir så stora som många tror.21 När Rasmusson skrev sin bok 
Fyrtiotalisterna 1985 lät hans siande om framtiden på det här viset; 
 
                                                 
16 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 27 ff 
17 Ibid, s. 112 
18 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 204 ff 
19Thomas Lindh, Bo Malmberg, 40-talisternas uttåg, en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar 
(Regeringskansliet, Stockholm, 2000) s. 24 
20 Bengt Westerberg, Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? (Pensionsforum, Stockholm, 2000) s. 15-23 
21 Ibid, s. 45  
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När fyrtiotalisterna fyller sextiofem låter de sig inte pensioneras. Dels vill de inte släppa den 
makt över samhället och sitt eget liv som de skaffat sig ute i arbetslivet. De kommer inte att 
beskedligt tulta bort från skrivborden och kaffeautomaterna för att matas (sannolikt av 
robotar) på långvården. Dels vore det orimligt att låta så friska människor som de att sluta 
arbeta bara för att de fyllt sextiofem.22

 
I dag år 2005 är fortfarande pensionsåldern sextiofem och om man ska tro Jegers har 
rekordgenerationen andra planer för sin ålderdom än att arbeta. Men precis som Rasmussson tror 
han att lösningen på det demografiska problemet är att pensionsåldern höjs. I motsats till 
Rasmusson menar Jegers att det inte är något som 40-talisterna själva kommer att vilja. De 
förmodas vilja njuta av den ålderdom som de tycker sig ha förtjänat.23 Rasmussons, Westerbergs 
och Jegers åsikter och antaganden bör betraktas som en del av den kulturella föreställningen om 
40-talistgenerationen. Det är i nämnda föreställningar som Nuders uttalande ska läsas in i. 

Diskursanalys 
Jag har analyserat mitt material med hjälp av diskursanalys. Diskursanalysen består av en rad 
tvärvetenskapliga ansatser som går att använda i många typer av undersökningar inom sociala 
områden. Man kan säga att det är ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus. 
Diskursanalys har ett alldeles bestämt sätt att se på språk och språkanvändning. Oavsett 
inriktning av diskursanalys ser man språket inte bara som en spegel av verkligheten utan också 
som medskapare till den.24 Begreppet diskurs avser en uppsättning regler för vad som ”kan” och 
”inte kan” sägas eller skrivas i ett bestämt socialt samanhang.25 Bergström och Boréus menar att; 
”diskurser säger således något om vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. 
från vilka olika positioner något sägs och hur något sägs.”26 Enligt Bergström och Boréus, 
innebär begreppet subjektspositioner att individer till hög grad ska betraktas inom ramarna för 
diskursen. Det i sin tur betyder att handlingsutrymmet för ett subjekt inte är speciellt fritt, utan till 
stor del styrs av den givna diskursen.27 Subjektspositioner bestämmer således vilken position en 
given individ har i en specifik kontext.   
 
Det finns flera olika angreppssätt inom samlingsbegreppet diskursanalys och det alla har 
gemensamt är att de vilar på socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att man intar en kritisk 
inställning till självklar kunskap och menar att vår kännedom om världen inte kan betraktas som 
en objektiv sanning. Våra världsbilder och identiteter är historiskt och kulturellt präglade och 
därför också föränderliga över tid. Socialkonstruktionisterna menar att vårt sätt att uppfatta 
världen skapas och upprätthålls i sociala processer, precis som vårt sociala handlande styrs av 
                                                 
22 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 215 
23 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 113 
24 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 221 
25 Ibid, s. 221 
26 Ibid, s. 226 
27 Ibid, s. 226 
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kunskap.28 Men även om socialkonstruktionisterna menar att all kunskap och identiteter alltid i 
princip är föränderliga, är de i konkreta situationer alltid relativt låsta.29 Winther Jørgensen och 
Phillips anser att; 

 

De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en individ kan 
anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla.30

 
Den diskursanalysmetod jag har valt att låta mig inspireras mest av är kritisk diskursanalys. Den 
främste företrädaren där är Norman Fairclough. Den kritiska diskursanalysen har ursprungligen 
ett politiskt syfte och ser som sin uppgift att förändra ojämlika maktförhållanden och bidra till 
social förändring i riktning mot en mera jämlik maktfördelning i samhället som helhet. Winther 
Jørgensen och Phillips skriver att Fairclough definierar kritisk diskursanalys som en inriktning 
som har till syfte att metodiskt undersöka; 
 

De ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, 
händelser och texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer 
… hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 
maktrelationer och kampen om makt … hur ogenomskinligheten i dessa relationer mellan 
diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar makt och hegemoni.31  

 

Det framgår av citatet ovan att Fairclough använder sig av ett tredimensionellt diskursbegrepp 
och skiljer mellan diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik.32 Det vill säga att om 
man ska praktisera kritisk diskursanalys ska man först se på textens egenskaper. Att försöka 
identifiera de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten blir steg två. 
I steg tre tittar man på den bredare sociala praktiken som texten är en del av.33 Här menar 
Fairclough, enligt Winther Jørgensen och Phillips, att för att analysera den bredare sociala 
praktiken räcker det inte med diskursanalys. Det måste även till annan bredare social teori 
eftersom både diskursiva och icke-diskursiva element ingår i en social praktik. Att kartlägga 
beröringspunkterna mellan språkbruk och social praktik är alltså det centrala målet med den 
kritiska diskursanalysen.  
  
Fairclough använder sig av en del nyckelbegrepp som kräver förklaring för att det ska gå att 
närma sig kritisk diskursanalys. Begreppet genre definierar Fairclough som ett språkbruk som är 

                                                 
28 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 11 
29 Ibid, s. 12 
30 Ibid, s. 12 
31 Ibid, s. 69 
32 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 233 
33 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 74 
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förbundet med och konstituerar en del av en social praktik.34 I mitt fall en speciell insändargenre, 
men det kan också vara till exempel en intervjugenre eller en nyhetsgenre. Begreppet 
diskurordning inkluderar både genrer och diskurser och är summan av alla de genrer och 
diskurser som ryms inom en speciell social domän. Diskursordningen är; ”[…] en form av system 
som både formar och formas av specifika fall av språkbruk.”35 Vad man kan säga och skriva inom 
en speciell diskursordning styrs följaktligen av de diskurser och genrer som ingår i den. Men det 
går också att förändra diskursordningen om man utnyttjar diskurser och genrer från andra 
diskursordningar. En diskursordning är sålunda inte oföränderlig.  
 
Interdiskursivitet är enligt Fairclough förekomsten av olika diskurser inom en och samma text 
eller genre. Förenklat kan man säga att det innebär att flera olika diskurser kan förekomma i 
samma text.36 Interdiskursivitet är också en form av intertextualitet. Med intertexualitet menas det 
att man aldrig kan undvika att använda ord som andra har använt tidigare.  Det skrivna kan alltid 
ses som en del av en intertextuell kedja. Åsa Kroon skriver; ”Att texten är intertextuell innebär att 
den som bärare av mening egentligen inte kan sägas ha vare sig en klart definierad början eller 
slut.”37 De insändare som tillsammans utgör min empiri är en intertextuell kedja som gemensamt 
bildar en diskurs med en intern relation till varandra. Insändarna ingår i en sådan kedja eftersom 
de är direkt länkade till de medietexter som producerades kring Nuders uttalande. Texterna själva 
ingår sedan i en dialog med andra insändare och bildar på så vis tillsammans med Nuders 
yttrande en intertextuell kedja. 
 
Ett annat begrepp som Fairclough använder sig av är modalitet. Ordet modalitet betyder ”sätt” och 
analyser av modalitet fokuserar till exempel på språkbrukarens grad av instämmande i en sats. 
När språkbrukaren instämmer fullständigt i sitt påstående är det en form av modalitet och i olika 
diskurser förekommer det olika former av modalitet. Winther Jørgensen och Phillips menar att; 

 

Till exempel lägger massmedierna ofta fram tolkningar som om de vore fakta, dels genom att 
använda kategoriska modaliteter och dels genom att använda objektiva och inte subjektiva 
modaliteter (till exempel genom att säga ”den är farlig” i stället för ”vi anser att den är farlig”). 
Mediernas användning av kategoriska modaliteter både speglar och främjar deras auktoritet.38

 
Kategorisk modalitet kan beskrivas som ett sätt att med tvärsäkerhet fastställa en utsaga som 
sanning. Winther Jørgensen och Phillips skriver att medierna använder sig av kategoriska 
modaliteter för att framhålla auktoritet.39 Eftersom Pär Nuders uttalande kablades ut via 
                                                 
34 Norman Fairclough, Analysing Discourse, textual analysis for social research (Routledge, New York, 2003) s. 17 
35 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 76 
36 Norman Fairclough, Analysing Discourse, textual analysis for social research (Routledge, New York, 2003) s. 17 
37 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 51 
38 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 88 
39 Ibid, s. 88 
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massmedia och även insändarna som genre kan sägas ingå i en massmediediskurs tyckte jag att 
det kunde vara intressant att ta upp begreppet modalitet.  
Ovanstående begrepp hämtade från Faircloughs kritiska diskursanalys, är bara en bråkdel av vad 
som ingår i den kritiska diskursanalysen. Utrymmet är dock begränsat men jag hoppas att läsaren 
nu har en tillräcklig bild av kritisk diskursanalys för att kunna ta del av min analys.  

Tillvägagångssätt vid analys 
Analysen av materialet har skett i olika steg. Efter att jag hade läst igenom materialet noga flera 
gånger för att få en överblick valde jag att använda mig av frågeställningarna problem, orsak till 
problem och lösning till problem. Med frågeställningarna i åtanke kunde jag nu se på insändarna på ett 
nytt sätt och därifrån föddes frågor att ställa till empirin. Frågor som till exempel ställts till 
materialet är, vilka ord som används och betonas, hur utsagor organiseras, hur olika identiteter 
och subjektspositioner framställs och hur de förhåller sig till varandra. Även frågor kring 
modaliteten i insändarna blev efter noggrann läsning av materialet aktuellt, som till exempel vilka 
utsagor man använder sig av för att konstruera sanning. Alla de frågor som jag har nämnt ovan 
syftar till att svara på frågorna, vilka problem, vilka orsaker till problem och lösning på problem 
som insändarna uttrycker. De specifika texterna har också kontinuerligt jämförts både med 
varandra och med de övergripande tendenserna i hela materialet. Efter att jag har analyserat 
texterna med hjälp av ovanstående frågor har jag kopplat dem till den sociala kontexten som 
utgörs av kulturella föreställningar om 40-talisterna. Även om Bergström och Boréus anser att 
studier av samhällsvetenskapliga fenomen kräver ett så objektivt tolkande som möjligt, tror 
varken jag eller de att det går att bortse ifrån att varje uttolkare har en viss förförståelse. De 
skriver att våra individuella upplevelser, vår kunskap, vår utbildning, vårt språk och så vidare 
alltid påverkar vår förståelse av en text.40 Så även för mig, och därför tänker jag låta 
subjektiviteten vara ständigt närvarande i uppsatsen. 

Analys 
Jag har delat upp min analys i två delar. Den första delen består av en insändare som fick stor 
uppmärksamhet och de insändare som svarade på den samma. I den andra analysdelen kommer 
jag att presentera övriga insändare som svarade på Pär Nuders uttalande om ”köttberg”. Men 
först lite om varför uttalandet kan ha fått så stor genomslagskraft på insändarsidorna. 
 
Pär Nuders kommentar om 40-talisterna som ett ”köttberg” och det efterspel som följde i 
medierna går eventuellt att betrakta som en medieskandal. Åsa Kroon refererar till Lull och 
Hinerman när hon skriver att en medieskandal uppstår när; ”samhälleliga normer som reflekterar 

                                                 
40 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 26 
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en dominant moral överträds”.41 Som Kroon anser så står det inte fastslaget vilka dessa moraliska 
gränser är, utan de varierar beroende på kontext och kultur. Hon skriver vidare; 
 

Som Lull och Hinerman förklarar det är det i första hand allmänheten som bestämmer om och 
när en moralisk gräns överträds. Det är också de som uppmuntrar medierna att hålla igång en 
skandal samt avgör hur den ska avslutas […].42

 
Hur media väljer att rapportera om en händelse styr sedan vilka tolkningsramar och värderingar 
som blir gällande inom en specifik mediedebatt.43  
 
Jesper Strömberg menar att den vikt som medierna fäster vid olika frågor överförs till 
medborgarna. Han säger; ”De frågor som medierna ger mycket uppmärksamhet är också de 
frågor som människor tenderar att tycka är viktiga samhällsfrågor.”44 Pär Nuders uttalande och 
den uppmärksamhet det fick i medierna banade väg för det som Martinsson och Säljö kallar för 
det medieburna offentliga samtalet. Det är ett publikt samtal som kan spegla en diskussion som 
förs människor emellan45 Jag tycker också att insändare är intressanta eftersom de krav om 
saklighet och faktakontroll som omfattar vanlig journalistik inte gäller för dem. Men vi får inte 
glömma att insändare som genre är en del av det massmediala fältet. Vad som sägs och tycks på 
insändarsidorna styrs i väldigt hög grad av den allmänna debatten, vilken i sin tur enligt 
Strömbäck, kan sägas styras av media. Han citerar Bernard Cohen som 1963 skrev;  

 

Pressen är måhända inte framgångsrik när det gäller att berätta för människor vad de ska ha för 
åsikter, men den är oerhört framgångsrik när det gäller att berätta vad människor ska ha åsikter 
om.46

 
Finansminister Pär Nuders uttalande, efter att det hade kablats ut i media, är onekligen något som 
många människor hade åsikter om. Jag tycker att debatten som följde på insändarsidorna är ett 
tydligt bevis på detta.   

”Dags för 40-talisterna att betala räkningen för festen…” 
Köttbergsmetaforen väckte 40-talisternas, och andras, vrede. Men inte alla stämde in i 
klagokören, det fanns även de som gav Nuder beröm för att ha satt fokus på en viktig fråga. 
                                                 
41 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 184 ff 
42 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 185 
43 Ibid, s. 185 
44 Jesper Strömbäck, Den medialiserade demokratin, om journalistikens ideal, veklighet och makt (SNS förlag, Stockholm, 
2004) s. 32 
45 Bengt-Göran Martinsson, Roger Säljö, Bilder av EU (Stockholm, 1996) s. 9 
46 Jesper Strömbäck, Den medialiserade demokratin, om journalistikens ideal, veklighet och makt (SNS förlag, Stockholm, 
2004) s. 31 
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Nedanstående insändare som fick stor respons och orsakade en livlig insändardebatt lät förstå att: 
”det var dags för 40-talisterna att betala räkningen för festen”. 
 

Fyrtiotalisterna bildade familjer och ”övertog makten” när Sverige var ett av världens rikaste 
länder. Som 70-talist såg jag själv hur 40-talisterna ofta (trots lyxen att bara en förälder 
förvärvsarbetade) hade råd att skaffa barn redan i 25-30-årsåldern och ändå ha både villa, 
Volvo och fritidshus. Fyrtiotalisterna köpte hus som i dag utgör stora förmögenhetsvärden. 
Finansieringen sköttes av staten genom generösa skatteavdrag och inflationspolitik. I dag, när 
70-talisterna bildar familj, krävs det att båda föräldrar jobbar heltid, men ändå är en villa i 
storstäderna en omöjlighet för de flesta. Den unga familj som ändå försöker ge sina barn en 
bra uppväxtmiljö tvingas betala fastighetsskatt i en storleksordning som 40-talistfamiljen aldrig 
var i närheten av. Ingen tidigare generation i Sverige har haft bättre livsvillkor än 40-talisterna 
och förmodligen kommer ingen senare generation någonsin att få det lika bra. Vad de 
överlämnar till generationerna efter dem är dess värre ett land som har tappat sin ekonomiska 
styrka och som dessutom har fått allt större sociala problem. Att 40-talisternas välde dessutom 
präglats av ett fullständigt hänsynslöst slöseri med naturresurser och oförmåga att ta tag i 
energiproblemet, ökar på den skuld som de nu överlämnar till nästa generation. De har festat 
loss och bränt upp olja och producerat en mängd radioaktivt avfall som de nu lämnar över till 
kommande generationer. Låt nu 40-talisterna betala tillbaka en liten del genom att tvingas ta ett 
större ekonomiskt ansvar för sin pensionärstillvaro och sitt sjukvårdsbehov. De bör till 
exempel kunna avstå från några av sina golfsemestrar på varmare breddgrader mot att 
resurserna istället används för att sänka skatten för 70-talistfamiljer så att dessa får ekonomisk 
möjlighet att producera den nya 00-generationen.  

70-talist, advokat, tvåbarnsförälder 

 
Differentieringen mellan 40-talister och andra generationsgrupper är tydlig i insändaren ovan. 
Orden ”övertog makten” låter antyda att 40-talisterna tillskansade sig makten, kanske med hjälp 
av våld. De har inte förtjänat makten utan de tog den, i motsats då till 70-talisterna som ska ”få” 
ekonomisk möjlighet. ”Få” har i detta samanhang nästan en klang av allmosa eller något som 70-
talisterna har rätt till bara genom sin blotta existens. Ytterligare går det att se att 40-talisterna 
positioneras som de som, fått eller tagit, genom påståendet att det är dags för 40-talisterna att 
”betala tillbaka”. Det insinuerar att det välstånd de antas ha, har fåtts, lånats eller kanske till och 
med stulits. Ingenting i texten däremot säger att 40-talisterna skulle ha förtjänat den rikedom de 
antas förfoga över. Det står också ”när Sverige var ett av världens rikaste länder” som om det 
inte är det längre. I texten blir det tydligt att det är 40-talisterna som bär skulden till Sveriges ras 
på världsrankingen genom sitt ”välde”. Det är väldigt lätt att identifiera subjektspositioner i 
ovanstående insändare. Genom att bland annat använda ord om 40-talisterna som, ”övertog 
makten”, ”hade råd”, ”40-talisternas välde” och ”hänsynslöst slöseri” jämfört med 70-talisterna 
som ”tvingas” skapas ett tydligt ”vi och dom”. 70-talisterna är de som är passiva och 40-talisterna 
är den aktiva gruppen, där de aktiva är de som har makt och de passiva är de som inte har. 40-
talisterna som kohort tillskrivs på det sättet en rad egenskaper som inte återfinns hos 70-talisterna 
och tvärt om.  
 
Det Winther Jørgensen och Phillips talar om som kategorisk modalitet fastställs i ovanstående 
insändare tydligt i och med textraden ”Ingen tidigare generation i Sverige har haft bättre 
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livsvillkor…”.  Det antas inte att det är så, utan det framläggs som en vedertagen sanning. Denna 
sanning förstärks i sin tur av att meningen avslutas ”och förmodligen kommer ingen senare 
generation någonsin att få det lika bra”. Ordet ”förmodligen” fungerar i meningen som en hedge. 
Winther Jørgensen och Phillips skriver att hedges används för att skapa distans till ett 
påstående.47 Den sista halvan av meningen gör trots det att påståendet inte bara framställs som en 
sanning, utan också som en korrekt framtidsprofetia. 40-talisterna inte bara har haft det bättre än 
alla andra, de har också sett till att ingen någonsin kommer att få det lika bra som dem. Enligt 
Winther Jørgensen och Phillips fastställs sanning ofta genom att objektivitet och inte subjektivitet 
betonas i texten. I insändaren ovan görs det genom att det står skrivet ”Ingen tidigare 
generation…” i stället för till exempel ”jag anser att ingen tidigare…”48 Precis som jag skrev 
tidigare är detta ett sätt att påvisa auktoritet, verklig eller självpåtagen. Även i frasen ”hade råd 
att…” är modaliteten talande. Den här frasen är intressant inte bara för att en sanning slås fast 
utan också för att ett motsatspar går att identifiera. 40-talisterna var de som hade råd och 70-
talistera är de som inte har råd (”med en villa i storstäderna”). 
 
I texten är det tydligt att det är 40-talisterna som är problemet, och orsaken är den politik som 
förts. Lösningen är att de ”tvingas” ta ett större ansvar för sin pensionärstillvaro och sitt möjliga 
sjukvårdsbehov. Ordvalet antyder att 40-talisterna inte tar ett sådant ansvar idag och att det är 
lagstiftningen som har misslyckats. I boken Rekordgenerationen slår till igen skriver författaren Ivars 
Jegers bland annat att det kraftiga demografiska problemet som han förmodar kommer att uppstå 
i vårt land medför nya problem för riksdag och regering. Jegers tror att det måste arbetas fram 
möjligheter för privata försäkringsbolag och banker och att det i sin tur skulle bana väg för ett 
rättvisare system i form av flera privata alternativ.49 Vad som idag är orättvist och för vem som då 
systemet skulle bli rättvisare framgår inte i Jegers bok. Också Westerberg tror att det kommer att 
krävas politiska åtgärder, men att en privat äldreförsäkring inte är den rätta lösningen.50 Båda 
författarna ger uttryck för samma sak som ovanstående insändare, att det är politikerna som på 
ett eller annat sätt måste ta tag i det förmodande demografiska problemet. Deras antaganden ska 
läsas in i den kulturella föreställningen om 40-talisterna som så många till antalet. Visserligen är 
de fler än 30-talisterna men efterföljande kohorter är med några få undantag lika många som 40-
talisterna.51 I insändaren läggs ansvaret för det eventuella demografiska problemet på dagens 
politiker samtidigt som 40-talisterna uppmanas avstå från förmodad flärd. Jag uppfattar det som 
att lösningen på problemet då skulle vara en speciell pensionärsskatt. Det öppnar för ett 
intressant resonemang där, eftersom det enligt texten är 40-talisterna som ”övertog makten” och 
drev ett ”välde” är de själva som förmodas besluta om sanktioner som bara drabbar dem själva. 

                                                 
47 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 88 
48 Ibid, s. 88 
49 Ivars Jegers, Rekordgenerationen slår till igen (Konsultförlaget, Uppsala, 2001) s. 109 
50 Bengt Westerberg, Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? (Pensionsforum, Stockholm, 2000) s. 74 
51 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 15 ff 
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En ”vi och dom” positionering är som jag har visat på tydlig i ovanstående insändare. 40-
talisterna befinner sig i ena ringhörnan och de yngre generationerna, då främst 70-talisterna i den 
andra. 
70-talistens insändare upprörde många och en livlig debatt på insändarsidorna följde i dess 
kölvatten. Många upprördes, vässade sina pennor och gick till motattack. En som kände sig 
manad är författaren till nedanstående insändare, undertecknad ”trettiotalisten”.  

 

Per Nuders osmakliga ”skämt” spädde ytterligare på den åldersfascism som numera präglar det 
svenska samhället. Finns det någon annan grupp som en hög politiker skulle kunna kalla 
”köttberg” utan att tvingas avgå? Och hur kommer det sig att människor som under hela sitt 
liv levt – och levt gott – på skattebetalarnas pengar lyckas se sig själva som offer? […] 
insändare i onsdagens Läsarnas DN är ett övertydligt exempel på frukterna av denna draksådd 
och på hur avgrundsdjupa klassklyftorna har blivit. För denne unge advokat är en ”fyrtiotalist” 
en person som redan som ung hade villa, Volvo och fritidshus och som nu ägnar sig åt 
golfsemestrar på varmare breddgrader. Vem är det som har intresse av att få människor att tro 
att de antagonistiska motsättningarna i samhället går mellan generationerna?  

Trettiotalist 

 

Den här insändaren är intressant eftersom den visar på en tydlig ambivalens mellan klass och 
ålder. Det som i texten först framställs som ”åldersfascism” övergår några rader senare till att bli 
”klassklyftor”. Rasmusson anser att 40-talistena var den första generationen som upplevde ett 
tydligt åldersindelat samhälle. Tidigare, menar han, hade det varit vanligare med gränsdragningar 
vid klass och kön.52 Insändarens oklara gränsdragningar mellan klassåtskillnad och 
åldersdistinktion kanske går att söka i Rasmussons resonemang. Nuders uttalande ”spädde 
ytterligare på” antyder också att åldersfascismen inte bara är något som författaren personligen 
upplever, utan skulle vara vedertagen och utbredd. Men trots det tycks åldersfascismen bara vara 
riktad gentemot 40-talisterna, det i och med meningen ”finns det någon annan grupp…”. 
Föregående mening kopplas också samman med orden ”se sig själva som offer”, vilket gör att det 
framstår som att det är politikerna som betraktar sig själva som offer. Eller det kan också betyda 
att det är 70-talisterna som är ”offer”, det är inte helt tydligt tycker jag. Samtidigt som det antyds 
att 40-talisterna är marginaliserade avslutas insändaren med uppfattningen att 
generationsmotsättningar skulle vara skapade. Den åldersfascism som i första meningen 
framställs som det stora problemet blir i sista meningen till något konstruerat. Kulturella 
föreställningar om 40-talisterna som grupp, speglas genom att man använder ord och fraser ur 
70-talistens insändare. Föreställningarna förflyttas mellan insändarna genom intertextualitet och 
får en motsatt betydelse. Att använda direkta citat eller anspelningar från en annan text kallar 
Fairclough, enligt Åsa Kroon, för manifest intertextualitet.53

 

                                                 
52 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 205 
53 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 51  
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Valet av ordet draksådd är intressant. Enligt nationalencyklopedin betyder draksådd ”verksamhet 
som på lång sikt är förödande”.54 En tolkning skulle kunna vara att det är den förmodade falska 
föreställningen om en generationsmotsättning som, enligt texten, utgör draksådden. Enligt 
insändaren ser de unga, tillsammans med politikerna, sig idag som offer, vilket draksådden skulle 
vara orsak till och 70-talistens insändare blir då ett bevis på detta enligt författaren. Vem eller 
vilka som skulle ligga bakom den ”förödande verksamheten” går inte att uttolka i texten. Över 
huvud taget är det svårt att identifiera några subjektspositioner i ovanstående insändare. 
Möjligtvis skulle det gå att uppfatta de äldre, trettio- och fyrtiotalisterna, som de missförstådda 
generationerna och de därefter som de bortskämda generationerna. Enligt insändarskribenten är 
det en rådande åldersfascism som är problemet, fast den egentligen inte existerar, och orsaken till 
den är oförstående unga vuxna. Någon lösning på problemet erbjuds dock inte i insändaren, 
vilket jag tror beror på att den mera har karaktär av opponering mot 70-talistens text än en egen 
opinionsbildning.   
 
En annan insändarskribent som valde att gå i polemik med 70-talisten menade att den insändaren 
visade prov på generationshat och okunnighet.  
 

En 70-talist blottar i onsdagens DN sin okunnighet i en generationshatisk insändare. 
Okunnigheten visar sig bland annat i tron att 40-talisternas familjer består av en 
ensamförsörjare med hemmafru. Detta torde tillhöra undantaget från slutet av 60-talet och 
framåt. Likaså var det för 40-talisterna ett rent undantag att i 25-30-årsåldern äga både villa, 
fritidshus och Volvo. I själva verket var 40-talisterna den första generationen som fick uppleva 
dåliga år och arbetslöshet på 70-talet. Självklart förbättrades livsvillkoren under 50-, 60- och 
70-talen, innan överbudspolitik, skenande löneavtal, oljekris, skattehöjningar och 
industrinedläggelser sattes in. Men 40-talisternas barn, som föddes från mitten av 60-talet har 
också fått det bättre. Samma gäller förstås för 50-talisterna, som både fått gå i en bra skola och 
upplevt en gynnsam ekonomisk utveckling i sina familjer. Dagens 25-35-åringar lever på 
mycket större fot än vad jag och mina jämnåriga kunde göra: de åker utomlands minst en gång 
om året, de går på krogen mitt i veckan, de dricker mer och dyrare alkohol och kan inte tänka 
sig att bo ens en mil från Stockholms city. Vill inte tala om bortskämda kravmaskiner. Men det 
finns nog gott om arbetslösa 40-talister med snart värdelösa hus i några av våra 
nedläggningsorter som skulle använda det uttrycket.  

Född 57  

 
Det jag först lade märke till när jag analyserade ovanstående insändare var hur graden av 
kategorisk modalitet skiftade i texten. I den första delen av texten, den som rör 40-talistena, är 
den påstådda sanningshalten låg. Bland annat står det ”torde tillhöra” och ”rent undantag”, vilket 
är fraser som inte utger sig för att beskriva ett faktum, utan tvärt om ger utrymme för variationer. 
Avslutande del som behandlar, som det står, dagens 25-35-åringar har en hög grad av kategorisk 
modalitet. Att dagens 25-35-åringar ”lever på mycket större fot”, ”de åker” och de ”dricker mer 
och dyrare alkohol” är några av de sanningar som slås fast i texten. Genom att använda fraser 
som fastslår en så hög grad av sanning blir meningen i slutet av insändaren ”vill helst inte tala om 
                                                 
54 www.ne.se 
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bortskämda kravmaskiner” motsägelsefull. De ”sanningar” som redan har slagits fast gör att 
ordet ”kravmaskiner” tvärt om framstår som en lika stark sanning som de fraser det syftar på. 
Här ser jag ett tydligt exempel på vad Åsa Kroon menar med att laddade ord kan ”smitta” av sig 
på andra ord, eller hela fraser.55 Genom att hävda att det inte är något man vill påstå så luras man 
som läsare att tro att tolkandet ligger hos en själv. Men eftersom textens ”sanningar” ligger i så 
färskt minne kan inte tolkningen av uttrycket ”kravmaskiner” bli något annat än att det stämmer 
in på dagens unga vuxna. 
 

Problemet framställs vara att människor i allmänhet har fel uppfattning om 40-talistenas tidigare 
livsvillkor. Okunnighet framstår i texten vara den primära orsaken till en sådan felaktig 
föreställning. För att komma till rätta med problemet har jag tolkat det som att författaren menar 
att det är upplysning som är lösningen. Bortsett från 70-talistens insändare som sägs vara 
generationshatisk finns det inte något i texten som egentligen talar för en pågående konflikt 
mellan generationer. Alla generationer som i dag är vuxna sägs ha fått det bättre, vilket går att 
tolka som att alla egentligen sitter i samma båt. De som behöver upplysas blir då framförallt 
dagens 25-35-åringar ”som lever på mycket större fot”, vilket antyder att de är just ”bortskämda 
kravmaskiner”.  Det blir dubbeltydigt när alla vuxna har fått det bättre i ena meningen för att det i 
nästa antyds att det är enbart 25-35 åringar som lever på större fot än vad insändarskribenten 
gjorde i den åldern. Att få det bättre ekonomiskt framställs som något positivt, så länge man inte 
visar det. De positioner som går att finna placerar 40-talisterna på en oantastlig plats bortom all 
kritik medan dagens unga vuxna beskrivs som ”bortskämda kravmaskiner”. Båda de insändare 
som opponerar på 70-talisten, som jag hitintills har presenterat, gör gällande att det existerar ett 
generationshat. Hatet tycks i båda fallen dock bara vara riktat mot 40-talister. Det å sin sida gör 
att den misstänksamhet mot 60- och 70-talister som finns i texterna också framstår som en form 
av åldersfascism. Man gör sig på så sätt skyldig till samma generalisering som 70-talisten.  
 
Andra tycker att 70-talisten problematiserar något som han själv antagligen skulle kalla ett 
generationsproblem när det egentligen, enligt nedanstående insändare, skulle handla om 
klasskillnader.  
 

[…] beskrivning av 40-talister är en mycket grov generalisering. Den grupp han talar om är de 
som hör hemma i socialgrupp ett. För det stora flertalet 40-talister i socialgrupp 2 eller 3, cirka 
85 procent, var det fullständigt omöjligt att på endast en lön bilda familj och skaffa villa, Volvo 
och fritidshus. I en barnfamilj var båda föräldrarna, precis som nu, tvungna att jobba heltid om 
det skulle gå ihop. Höga skatter har vi alltid betalat, vilket bland annat har bidragit till att senare 
generationer kunnat utbilda sig. Vi förstår nämligen att välfärd inte är gratis och vi har gått till 
våra jobb även om vi har känt oss lite krassliga. Vi har inte levt på a-kassa eller sjukpenning 
som dagens unga generation. Och våra pensioner har vi betalat flera gånger om, dels genom 
höga direkta skatter, dels genom de arbetsgivaravgifter våra arbetsgivare dragit på våra löner 
under hela vårt yrkesverksamma liv. Pengar som vi egentligen skulle ha haft i handen. 

                                                 
55 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 81 ff 
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Här framställs problemet i första hand vara unga vuxna bortskämda individer med dålig moral. 
Det står ”vi har gått till våra jobb även om vi har känt oss krassliga” vilket antyder att de unga 
idag inte gör det. Också frasen ”vi har inte levt på a-kassa…” utmålar dagens unga vuxna som 
omoraliska parasiter. En ”vi och dom” positionering är tydlig där 40-talisterna är de 
ansvarstagande och de unga vuxna är de oansvariga. Ett annat problem som går att identifiera är 
klassproblematiken som författaren skriver att 70-talisten bortser ifrån. Men klassproblematiken 
försvinner när insändaren går över till att beskriva dagens unga vuxna, då är det uteslutande ”vi 
mot dom” vi moraliska 40-talister mot de omoraliska andra. Några klasskillnader tycks därmed 
inte förekomma i de yngre generationerna.  Orsaken till problemen som uteslutande beskrivs 
bero på ett otillräckligt värdesättande av det som har betydelse i samhället är alltför liten 
moralkänsla. I texten är god moral synonymt med att ”göra rätt för sig”. Meningarna ”höga 
skatter har vi alltid betalat…” och ”våra pensioner har vi betalat flera gånger om…” positionerar 
40-talisterna som grupp som dem som har givit, vilket i sin tur placerar dagens unga vuxna som 
de som tillskansar sig. Lösningen på problemen framstår vara att alla generationer tillskriver sig 
samma moral som 40-talisterna. Eftersom författaren positionerar sig själv som 40-talist är det 
textens ”vi” och unga vuxna blir då ”dom”. Många är de sanningar som framträder i insändaren, 
till exempel ”Vi förstår…”, ”Vi har inte” och ”har vi betalat”. Eftersom faktumen tillskrivs ett 
subjekt av karaktären ”vi” blir det någonting som bara omfattar 40-talisterna som kohort. Alla 
sanningar som presenteras syftar till att positionera 40-talisterna som moraliskt överlägsna.  
 
I 70-talistens insändare görs det gällande att 40-talisterna levde i en lyxtillvaro med villa, Volvo 
och fritidshus redan som 25-åringar. En insändare som replikerade på 70-talistens debattinlägg 
uttrycker uppfattningen att det är en tolkningsfråga vad som ska betraktas som lyx.  
 

Sjuttiotalisten […] skriver bland annat att 40-talisterna ofta (trots lyxen att bara en förälder 
förvärvsarbetade) hade råd att skaffa både barn, villa, Volvo och fritidshus. Javisst. Däremot 
skulle vi aldrig haft råd med innerstadsbostadsrätt, BMW, statusbarnvagn, hemma-pc, dvd, 
iPod, mp3-spelare, digitalkamera, espressomaskin, spa-behandling, årskort på gym, Canada 
Goose-jacka eller mobiltelefoner till alla i familjen. Till det krävs att två föräldrar 
förvärvsarbetar hundra procent (minst) och barnen inlämnade på dagis eller fritis. Lyx? En 
tolkningsfråga.  

 

Här framstår problemet, tycker jag, som en fråga om värderingar mera än som orättvisor mellan 
generationer. Orsaken till problemet går att spåra i okunnighet enligt texten.  Någon direkt 
lösning erbjuds dock inte. 70-talistens ord upprepas för att på så vis påvisa det orimliga i dem. 
Den manifesta intertextualiteten syftar här till att nedvärdera de fraser som man upprepar och på 
så vis framställa dem som tvivelaktiga. Syftet framstår vara att slå hål på föreställningen om den 
välbärgade 40-talisten. Enligt Rasmusson är 40-talisterna en generation som inte märkt mycket av 
arbetslöshet och lågkonjunktur, eftersom de hann etablera sig på arbetsmarknaden innan det blev 
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skärvare tider.56 Eftersom Rasmusson är journalist är han en del av det massmediala fältet och 
hans åsikter ska tolkas i den kontexten. Åsa Kroon framhåller också att medierna anses ha en 
framträdande roll i samhället när det gäller att ge mening åt en komplex verklighet.57 Men enligt 
Rasmusson skulle alltså den föreställning som insändaren ovan försöker slå hål på vara en realitet. 
Rent generellt skulle, enligt honom, 40-talisterna ha haft det bättre än många andra. Sen är frågan 
om det inte är andra ideal som gäller idag än när 40-talisterna var på väg mot vuxenvärlden. 
Andra materiella ideal råder troligtvis idag och jag tror att ovanstående insändare till största del 
ska läsas in i en sådan idealförändring.   
 
Den subjektsposition som går att finna i texten är ”vi” som i ”skulle vi aldrig haft råd med…”. 
Något motsatsord till ”vi” går däremot inte att finna. Vilka det är som har råd med bland annat 
innerstadsbostadsrätt och espressomaskin framgår inte, och på så sätt skapas illusionen av att alla 
utom just 40-talisterna har råd med dessa saker. Men texten förnekar inte 40-talisternas 
förmodade tidiga innehav av villa, Volvo och fritidshus. Min slutsats av insändaren blir att det 
egentligen inte råder någon konflikt mellan generationerna. Alla har i slutänden ganska gott om 
pengar men man väljer att prioritera olika saker. Det är kanske däri konflikten i så fall kan sägas 
ligga, att olika materiella produkter värderas olika beroende på vilken generation man tillhör.   
 

Jag fann även i min empiri en insändare som samtyckte med 70-talisten, om att det nu är dags för 
40-talisterna att betala räkningen för festen.   
 

Det är lätt att hålla med […] om att det är dags för fyrtiotalisterna att betala räkningen för 
festen. Som landet skötts under senaste decennierna lär nog intresset för att kånka runt på en 
massa vårdkrävande fyrtiotalister vara tämligen begränsat. Om de nu inte bjuder till lite själva 
förstås. Vad som möjligen kunde underlätta omvårdnaden av fyrtiotalisterna vore en skyndsam 
höjning av pensionsåldern till 70 år samt att avräkning därefter görs mot eventuellt privat 
pensionssparande vid utbetalningar från den allmänna försäkringen.  

 

Problemen är här i första hand relaterade till politik och först i förlängningen till 40-talistena. 
Eftersom meningen ”det är dags för fyrtiotalisterna att betala räkningen för festen” följs av ”som 
landet skötts…” antyds det att det är 40-talisteerna som har skött landet de senaste decennierna.  
Det i sin tur skulle betyda att de har styrt landet sedan de var dryga tjugo år, vilket framstår som 
lite absurt. Problemet synes därför innefatta både politiken och 40-talisterna tillsammans. Någon 
tydlig orsak till problemen framgår inte utan politiken tillsammans med fyrtiotalisterna utgör både 
problem och orsak till problem. Lösningen enligt texten är om 40-talisterna i högre grad 
ekonomiskt står för sin egen pension och att pensionsåldern höjs till 70-år. Att pensionärer i och 
med 40-talistgenerationen skulle krävas större ansvar för sin ekonomi på ålderns höst är ett 
resonemang som ovanstående insändare lånat av 70-talisten. Det är ett sätt att låna olika diskurser 

                                                 
56 Ludvig Rasmusson, Fyrtiotalisterna (P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1985) s. 210 
57 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 13 
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från andra texter som Fairclough, enligt Winther Jørgensen och Phillips, benämner 
interdiskursivitet.58 I det här fallet rör det sig om diskursen om den tämligen rike och välmående 
40-talisten.  
 
Det står också, ”intresset för att kånka runt på en massa vårdkrävande fyrtiotalister” vilket 
antyder att det skulle krävas ideellt arbete för att ta hand om framtidens gamla. Ideellt arbete i sin 
tur brukar rikta sig till mindre bemedlade, vilket låter påskina att 40-talisterna skulle vara 
behövande. Vad som krävs för att 40-talisterna ska bli omhändertagna är att de ”bjuder till lite 
själva…”, vilket i ideella sammanhang brukar betyda det samma som att visa tacksamhet. Vad det 
är som fyrtiotalisterna ska visa tacksamhet emot framgår dock inte. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att 70-talistens insändare väckte många känslor. De insändare 
som svarade på 70-talisten angrep därför i första hand den texten och först i förlängningen Pär 
Nuder. Trots det kritiseras också politiken i sin helhet och politikerna avkräves, tycker jag, ett 
stort ansvar i samtliga insändare i den första analysdelen.  

”Han borde veta hut…” 
70-talistens insändare och den debatt som följde därefter var mycket intressant och den sade 
också mycket om de kulturella föreställningar som idag finns kring 40-talisterna som kohort. 
Förutom den dialogen som jag lät läsaren följa i första analysdelen, publicerades det andra 
insändare i ämnet ”köttberg” och de kommer jag att presentera nedan. I följande insändare vill 
texten peka på det faktum att generationer inte lever hermetiskt åtskilda ifrån varandra. 
 

Jag är en 40-talist som lever tillsammans med en 50-talist. Vi har barn som är 60-talister och 
80-talister. Min pappa var 10-talist och min mamma 20-talist. De hittade på sjukförsäkring, 
barnbidrag, arbetsförmedling och pension. Inte jag eller de i min ålder. Jag hade inte rösträtt 
1957. Min yngste är 15 och jag tar fortfarande hand om honom tillsammans med 50-talisten. 
Har ni som klagar på 40-talister inga släktingar? Ifall ni har varför hatar ni dem så mycket?  

Farmor till 90-talister  

 

I den här insändaren har varje generation sin egen givna position. I texten positioneras de olika 
generationerna som mamma, pappa, barn och barnbarn och till och med i underskriften är 
subjektet utskrivet. Genom att skriva fram de olika generationerna på det sättet tillåter man dem 
ta lika stor plats i debatten. Textförfattaren låter förstå att alla är beroende av varandra och på det 
sättet gör insändaren också ett empatiskt intryck på läsaren. Eftersom så tydliga positioner 
framträder och får ta plats i texten upplever jag meningarna ”Har ni som klagar…” och ” varför 
hatar ni dem…” som motsägelsefulla. Från att ha börjat med ett empatiskt anslag slår texten 
plötsligt över till att innefatta starka ord som ”klagar” och ”hatar”. Vilka det är som klagar och 

                                                 
58 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000) s. 77 
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hatar är däremot svårt att uttolka eftersom de som gör det positioneras som oidentifierat subjekt. 
Att klaga och hata är dock en subjektiv handling som någon utför, men ingen särskild generation 
utpekas som speciellt hatisk, utan 40-talisternas belackare finns enligt texten i alla åldersgrupper. 
På så vis uppstår det ironiska faktumet att de som utpekas som antagonister lika gärna kan vara 
samma subjekt som i meningarna ovan omfattas av medkänsla och förståelse. 
  
I de första raderna som genomsyras av gemenskap är den modalitet som går att uppfatta av 
positiv natur. 10-talister och 20-talister kopplas samman med reformer som de flesta uppfattar 
som positiva. Sanningen i det påståendet ligger i att de ”har” som i sin tur kopplas samman med 
”hittat på” som här kan syfta på kreativitet och handlingskraft. Den påstådda sanningen blir då att 
10-talister och 20-talister var de som lade grunden till vår välfärd. I de sista meningarna däremot 
är den riktighet som påvisas av ytterst negativ karaktär. Eftersom vem eller vilka som omfattas av 
den negativa realiteten inte går att utläsa, så går bara 10-talister och 20-talister fria från de 
anklagelserna. Diskursen om den baktalade och missförstådda 40-talisten genomsyrar på så sätt 
insändaren, trots den empatiska ansatsen i början.  
 
I flertalet av insändarna i min empiri slår kritiken inte bara mot Pär Nuder utan också mot hela 
socialdemokratin. Nedanstående insändare uttrycker missnöje mot en rad omständigheter i 
samhället och då bland annat vårt regeringsparti. 
 

Det var verkligen det värsta jag har hört från en socialdemokratisk minister!! Och då har jag 
ändå hört många grodor hoppa ur era munnar! Står du i riksdagen och kallar oss 40-talister för 
enormt köttberg som du och ni andra 60-talister ska försörja och det utan att skämmas ett 
enda dugg? Som om inte vi har fått jobba hela vårt liv, de flesta av oss sedan tonåren, och nu 
menar du att detta inte skulle räcka till vår försörjning på äldre dagar! Se du till att 
socialdemokraterna sköter det ni skulle ha gjort för många år sedan, nämligen att sätta det 
enorma köttberg med arbetslösa ungdomar och invandrare i arbete i stället för att hota med att 
vi ska jobba till uppåt 70-årsåldern för att underhålla dessa arbetsovilliga människor som bara 
ska gå och förverkliga sig själva medan de går och väntar på att bli programledare, 
fotbollsproffs eller såpadeltagare så att vi kan få vår rättmätiga försörjning på äldre dagar som 
vi tjänat in till själva! Du får verkligen be oss 40-talister offentligt om ursäkt! Det kräver vi!  

 

Hela ovanstående insändare är en enda lång utskällning av Pär Nuder. Första meningen sätter 
tonen och sen följer uttryck som ”Står du”, ”Som om inte vi” och ”utan att skämmas ett enda 
dugg?”, vilka fullbordar avhyvlingen. Textens ton ger ett intryck av en äldre person som läxar upp 
en yngre. Den nedre halvan av insändaren som beskriver ungdomar och invandrare som 
arbetsovilliga människor förstärker ytterligare intrycket av en ”vi och dom” positionering. 40-
talisterna är de arbetsamma medan ungdomar och invandrare framställs som samhällets parasiter. 
Det som börjar med en ren utskällning av Pär Nuder går längre ner i texten över till allmän kritik 
mot socialdemokraterna. Frasen ”sköter det ni skulle ha gjort för många år sedan” antyder att de 
är slapphänta. Men i slutändan verkar det som att problemet trots allt är dagens invandrare och 
ungdomar, som till motsats mot 40-talisterna är arbetsovilliga. Jag tolkar det som att det i första 
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hand är politikerna som är ansvariga för deras arbetsovilja. Orsaken till problemet framstår ligga 
hos generationerna efter 40-talisterna, framförallt från 60-talister och framåt. Det är de som inte 
arbetar lika hårt som 40-talisterna och inte heller uppskattar det som 40-talisterna har gjort för 
dem. Lösningen tycks vara, som i flera insändare i min empiri, att alla generationer anammar 
samma moral som 40-talisterna. Det är en stark insändare som andas mycket ilska och 
upprördhet, där de slutliga förlorarna, ungdomarna och invandrarna, inte var de som 
ursprungligen orsakade ilskan, det vill säga Pär Nuder och socialdemokraterna. 
  
I nedanstående insändare är det statsminister Göran Perssons kvalitéer som regeringschef som 
ifrågasätts.  
  

Säga vad man vill om godsägare Persson, men nån större fena på att anställa bra medarbetare 
det är han sannerligen inte. Först tillsätter han en finansminister, som var dålig i matte i skolan 
och som inte ens kan sköta deklarationerna åt en förening han är ansvarig för. Efter en flygtur 
till Spanien för att titta på fotboll tog han regeringsplanet hem, en kostnad på 150 000 
skattekronor, för att inviga en LO-kongress. Man frågar sig varför inte LO betalade resan? Den 
nye finansministern, Nuder, hade inte varit många dagar på jobbet förrän han trampar i 
klaveret. Han kallade 40-talister för ”köttberg”. Det är tydligen vad han anser om de som 
betalar hans lön och har gjort det i många år. Hur korkad måste man bli för att vara minister? 
Nuder kunde inte ens be om ursäkt rakt ut när TV intervjuade honom. Den personen ska 
tydligen efterträda Persson. Det vore kanske bättre om han fick jobb på godset. Den nye 
integrationsministern har låtit näbben glappa om hästar och mostrar och vad det nu var! Den 
gamla integrationsministern, Mona Sahlin, har fått en ny taburett.  Tänk så bra integrationen 
blev under hennes tid. Listan på det så kallade ”toppade laget” kunde göras längre. Fältherren 
Pär Nuders utfall mot 40-talisterna. Det är hets mot folkgrupp. 

 

En herrgård, som är synonymt med gods, kan sägas vara en; ”större lantegendom med 
ståndsmässig betydelse”.59 Utifrån den historiska betydelsen av ordet framgår det att under 1600 
och 1700-talen var herrgården en inrättning där dagsverksskyldiga bönder brukade gårdens mark. 
Även fast anställd personal fanns och herrgården var en plats med en stark patriarkalisk 
struktur.60 Högst upp på den patriarkaliska stegen återfanns herrgårdens familjeöverhuvud, en 
man. Den gamla typen av herrgårdar är sedan länge försvunna och idag förknippar vi, tror jag, 
enbart ordet med lite större villor. Men orden som härstammar därifrån har i mångt och mycket 
behålligt sin andemening. Synonymt med herrgård är också ”herresäte” och från det ordet 
kommer ”herreman” som syftar på en person med hög social ställning.61 Om man utgår från 
ordens ursprungliga betydelser kan godsägare därför sägas vara en person med hög social 
ställning av patriarkalisk natur. Att koppla samman statsminister Göran Person med begreppet 
”godsägare” antyder att han skulle fungera som enväldig ledare eller rent av diktator.  
 

                                                 
59 www.ne.se 
60 Ibid, 
61 Ibid, 
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Resten av insändaren är full av ironi som syftar till att undergräva politikernas auktoritet. 
Fairclough skriver att den traditionella betydelsen av ironi är; ”saying one thing and meaning 
another”.62 Han menar dock att en sådan förklaring är att förenkla begreppet. Ironi, menar han, 
är inte ironi om inte mottagaren förstår att den bokstavliga meningen inte är textproducentens 
uppfattning. Detta kan till exempel uppnås om inte orden passar med den sociala kontexten, som 
att säga ”vilket fint väder” när regnet står som spön i backen.63 I insändaren ovan ser vi flera 
exempel på vad Fairclough menar, som till exempel meningen ”Tänk så bra integrationen blev 
under hennes tid”.  
 
Persson som person tillsammans med de övriga regeringsmedlemmarnas dåliga omdöme framstår 
som den största problematiken. Orsaken till problemen är att Persson är en dålig chef som inte 
kan välja rätt medarbetare. Däremot erbjuder inte texten någon lösning. Vanligt folk kontra 
politikerna bildar ett motsatspar där politikerna förväntas leva upp till högre moral. Det är tydligt 
i insändaren att medias rapportering om ”köttberg” har påverkat politikernas position negativt. 
Åsa Kroon skriver att när enskilda politiker hamnar i centrum för en mediedebatt, som i fallet 
med Pär Nuder, handlar det ofta om vad som anses vara ett misslyckande.64 Även om 
klavertrampet skulle vara av privat natur kopplas det nästan alltid till förmågan att sköta det 
politiska uppdraget. Jag får stöd av henne i min tolkning av ovanstående insändare när hon 
skriver; ”argumentationen bygger på att politiker förväntas vara prickfria övermänniskor som 
saknar den vanliga människans fel och brister.”65

 
Ordet fältherre är vidare det samma som; ”benämning på ledare av krigsföretag (härförare)”.66 
Kopplat till Pär Nuder, som det görs i insändaren, framträder en krigisk person. En krigsmetafor 
framträder enligt mig och subjektspositionerna politiker som ”befäl”, och andra människor som 
”underlydande” uppstår. Det faktum att vi lever i en demokrati och själva väljer våra ledare gör 
att kritiken mot Persson slår tillbaka mot väljarna som framstår som oförstående eller kanske till 
och med lurade. Den ironi som genomsyrar insändaren upphör helt i och med sista meningen 
”Det är hets mot folkgrupp”. Här är det inte bara obetänksamhet eller oförstånd som Nuder 
anklagas för, utan ett rent lagbrott. Sammanfattningsvis leds vårt land, enligt insändaren, av en 
enväldig ledare med härförare som inte drar sig för att bryta mot lagen.   
 
Insändarna som responderade på Pär Nuders köttbergsuttalande andades ibland, som följande 
insändare visar, ett stort mått av förakt för uttalandet som sådant.   
 

                                                 
62 Norman Fairclough, Discourse and social change (Polity Press, Cambridge, 2000) s. 123 
63 Ibid, s. 123 
64 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 250 
65 Ibid, s. 250 
66 www.ne.se 
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Ju mer jag tänker på det: Nuders uttalande om 40-talisterna som köttberg var vidrigt. Som han 
i egenskap av regeringsmedlem behandlar andra, kommer han själv att bli behandlad. Hur 
många röstar på socialdemokratin i nästa val? 

 
Problemet i insändaren ovan verkar till en början uteslutande vara Nuder själv. Orsaken är att 
han inte vet hur man ska behandla andra. ”Som han i egenskap av regeringsmedlem behandlar 
andra…” tyder på att personer i regeringen, precis som jag skrev tidigare, borde ha en speciellt 
hög moral. Enligt texten är inte ”köttberg” enbart ett ord utan det får också betydelse av 
handling. Den tolkningen gör jag i och med att frasen ”kommer han själv att bli behandlad” 
föreslår en mothandling. Subjektspositionerna är synnerligen enkla och består av författaren till 
texten och Pär Nuder som bildar ett ”vi och dom” perspektiv. Där ”dom” skulle kunna vara dem 
som inte vet hur man behandlar folk, gestaltade genom Nuders person. ”Vi” får på det sättet 
personifiera alla dem som vet att behandla människor med respekt. Även om uttalandet enbart 
tillskrivs Pär Nuder förmodas dess negativa effekt slå tillbaka på hela det socialdemokratiska 
partiet och en allmän politisk protest skymtar då fram i texten. Kanske är det så att ”Hur många 
röstar på socialdemokraterna…” syftar på att hela socialdemokratin eventuellt skulle stå bakom 
uttalandet. Eller så vill insändaren beklaga att en enskild handling drabbar oskyldiga, så som 
regeringspartiet.   
 
Inte bara det faktum att uttalandet kom från en socialdemokratisk regeringsmedlem, utan också 
det att han tillhör makteliten upprörde författaren till följande insändare. 
 

Hur kan en socialdemokratisk toppolitiker likna fyrtiotalistgenerationen vid ett köttberg? Det 
för tanken till något dött, styckat som de stackars sextiotalisterna ska baxa runt på sina 
skuldror. Hela livet har fyrtiotalisterna betalat in till sin pension och har alltså rätt att få ut de 
pengar som de betalat in. Och ofta har de börjat betala skatt redan i 18årsåldern, eftersom 
eftergymnasial utbildning inte var lika tillgänglig för alla som för dagens unga. I stället var det 
egen försörjning som gällde. De flesta pensionärer sitter varken i soffan eller i solen i Spanien. 
De engagerar sig för alla dem som av någon anledning fallit genom maskorna i välfärdsnätet. 
Gamla och sjuka som inte får den omsorg de förtjänar. Passning av sjuka barnbarn så att 
föräldrarna kan arbeta. Många är också engagerade i olika frivilligorganisationer och nätverk 
för behövande. Ponera att alla våra aktiva pensionärer skulle strejka ett par veckor. Bara tänka 
på sig själva. Ett slags nutidsanpassning. Då skulle sextiotalisterna med flera få det ganska 
svettigt och socialdemokratins och Välfärds-Sveriges verkliga ansikte bli synligt. Att ha makt är 
att ha ansvar. Ett sådant uttalande som Per Nuders är cyniskt och korkat och att både ha makt 
och visa sig mindre smart är en livsfarlig kombination som knappast vinner röster. Och glöm 
inte, Per Nuder, att 40-talisterna beräknas leva länge, länge.  

Trettiotalist, Täby   

        
Den här insändaren erbjuder själv en tolkning av uttrycket ”köttberg”, då det beskrivs som något 
dött och styckat. Kategorisk modalitet syns framförallt i frasen ”Hela livet…”. Där fastslås det 
med sanning att 40-talisterna som hel grupp har betalat skatt klanderfritt i alla år. Eftersom 40-
talisterna påstås ha betalat skatt betydligt längre än andra framstår det därför som att de skulle ha 
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större rätt till pension än andra. Påståendet om pensionärernas upptagna liv ger skenet av att det 
är ideellt arbete som utförs av dem. Nästan som om man skulle bli ideellt engagerad automatiskt 
vid pensionen oavsett tidigare intressen. Framförallt riktar sig pensionärernas omsorger mot som 
det står ”Gamla och sjuka som inte får den omsorg de förtjänar”. Detta motsägs av Bengt 
Westerberg. Han beskriver att försök med frivilligarbete inom äldreomsorgen har prövats av flera 
kommuner runt om i landet. Syftet var att de äldre som var friska skulle hjälpa de som behövde 
extra omsorg. Avsikten var att förstärka redan existerande sociala nätverk och att erbjuda 
intresserade friska pensionärer viktiga och meningsfulla uppgifter.67 Utgångspunkten för 
försöken, att de äldres sociala nätverk generellt skulle vara dåligt visade sig inte stämma. De 
ansvariga för försöksverksamheterna upptäckte, enligt Westerberg, att de flesta pensionärer inte 
led brist på meningsfull sysselsättning.68 Det bör påpekas att de försök som Westerberg syftar på 
bara gällde ideellt arbete inom äldreomsorgen, så om, eller hur mycket pensionärer arbetar inom 
övrig frivillig verksamhet framgår inte. Man skulle kunna dra den kopplingen att eftersom de 
äldres sociala nätverk inte var så dåligt som man trodde, håller sig pensionärerna sysselsatta på 
något sätt och det sättet kan mycket väl vara annat ideellt arbete. Men med stöd av Westerbergs 
ovanstående resonemang skulle insändarens tes om de äldres enorma lust till ideellt arbete med 
gamla och sjuka bara vara en kulturell föreställning, om nu inte texten syftar på den insats som 
anhöriga gör.69 Det är också 40-talisterna som pekas ut, i insändaren, som dem som har betalat 
mest skatt, fast det är dagens pensionärer som iklädes rollen som ansvarstagande ideellt 
engagerade människor. Det görs trots att de flesta 40-talister ännu inte har gått i pension. Först i 
år, 2005 går de första 40-talisterna i pension.  
 
Meningen ”Passning av sjuka barnbarn så att föräldrarna kan arbeta.” indikerar att de yngre 
kohorterna ska känna tacksamhet mot sina 40-talistföräldrar som hjälper dem att göra karriär. 
Problem och orsak är enligt insändaren just att de äldre inte uppskattas tillräckligt idag. 
Insändaren erbjuder en så radikal lösning som en gemensam pensionärsstrejk. En sådan beskrivs i 
texten som en ”nutidsanpassning”. Frågan är vad en sådan anpassning skulle innebära. Det kan 
vara ett mera individuella tänkande som åsyftas, där var och en uteslutande tänker på sig själva. 
Ordet ”nutid” syftar på att det redan är så det ser ut i dag i samhället. En anpassning låter också 
påskina att alla andra än pensionärerna, som det står i insändaren ”Bara tänker på sig själva”. 
Texten landar till slut ganska lång ifrån Pär Nuder och hans ”köttberg”. Subjektspositioneringen 
kan dock sägas vara den samma som i flera av de övriga insändarna i min empiri. 40-talisterna 
framstår som slitsamma och pålitliga människor som det alltid går att lita på, medan 60-talisterna 
är otacksamma och kravfulla.  
       
Nedanstående insändare visar på en allmänt politikerföraktande hållning. 

                                                 
67 Bengt Westerberg, Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? (Pensionsforum, Stockholm, 2000) s. 41 
68 Ibid, s. 41 
69 Ibid, s. 41 
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”Detta liksom köttberg av 40-talister som vi 60-talister liksom ska föda- det är en realitet att 
försörjningskvoten riskerar att bli ett problem.” Finansministern, stadsrådet Pär Nuder, har 
talat. Han borde veta hut. Vi 40-talister, som betalat hans skolgång, dagis och fritids, 
fluorsköljning med mera och nu får stå för hans lön, har rätt att kräva en ursäkt eller i sämsta 
fall en bortförklaring i känd politikerstil. Ett tips till bortförklaring kan vara den torftiga skola 
som tillhandahållits sedan ”studenten” upphörde att vara en examen. De kan inte ha det så lätt, 
dessa stackars 60-talister. En sak kan de dock vara övertygade om – 40-talisterna har redan 
betalat både dagens samhälle och sina egna pensioner. Man kan hoppas att varken samhället 
eller våra pensioner försnillas genom nya politiska experiment.  

Häpen 40-talist   

 
I den första, för debatten betydelsefulla, meningen har det i insändaren lagts till två ”liksom”, 
vilket är ett ord som oftast förknippas med ungdomar och ungdomskulturer. Tillsammans med 
frasen ”Han borde veta hut” som är ett uttryck som jag associerar med att en äldre vuxen läxar 
upp en yngre person framträder en tydlig positionering. 40-talisterna framställs som de vuxna och 
60-talisterna som (osjälvständiga) barn som måste styras. Det något nedvärderande ordet 
”stackars” förstärker ytterligare 60-talisternas underordnande position i insändaren. Hela 60-
talistgenerationen tillskrivs rollen av barn som är i behov av handfast styrning, förslagsvis av en 
40-talist. I insändaren iklädes 40-talisterna rollen som landsförsörjare och de är de som enligt 
texten har betalat för all den välfärd som de oansvariga 60-talisterna nu tillgodogör sig. 
 
Den politikerföraktande frasen ”bortförklaring i känd politikerstil” sätter tonen för en annan 
diskurs i insändaren ovan. Åsa Kroon menar att den intervjuform som journalister generellt 
använder sig av när de intervjuar politiker underblåser en misstro för politik och politiker.70 Hon 
skriver; 
 

I intervjuer intar journalisten ofta en offensiv roll och ´konfronterar´ politikern med diverse 
frågor. Politikern tvingas då inta en mer eller mindre defensiv hållning. Denna intervjuform får 
politikern att framstå som en person som nästan per definition är skyldig till något, och 
journalisten som den som skall avtäcka sanningen och brottet som begåtts, ibland nästan 
oavsett om det finns något eller ej.71

 
Det är på det här sättet Åsa Kroon anser att medierna hjälper till att skapa ett politikerförakt. 
Journalisterna å sin sida framstår då som de som avslöjar missgärningar och osanningar.72 Jag 
tycker att ovanstående insändare är ett tydligt exempel på den misstro mot politiken och 
politikerna som Kroon menar till stor del beror på medierna. Också Strömbäck instämmer i det 
som Kroon säger när han skriver att media har; ”[…] en avsevärd makt över vilka frågor 
människor utgår från som måttstock när de bedömer politiska ledare och politiska alternativ 
                                                 
70 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s.251 
71 Ibid, s.251 
72 Ibid, s. 275 



 25

[…].”73 Kroon menar också att medierna tillför extra bränsle och medvetet förstärker de 
intensiva debatter som ibland blossar upp och där politiken på ett eller annat sätt ofta står i 
centrum. En enskild debatt kopplas ofta till en övergripande diskurs där företrädesvis negativa 
föreställningar och attityder av politiker och politiken dominerar.74 Händelsen med Pär Nuder 
och hans ”köttberg” var just en sådan sak som medierna fokuserade stort på och deras sätt att 
belysa frågan kan naturligtvis ha haft betydelse för den politikerföraktande ton som finns i 
insändaren ovan.  
 
Orsaksproblematiken i texten tror jag framförallt är den knapphändiga utbildning som 60-
talisterna påstås ha. Den problematiken kan naturligtvis också ligga bakom den 
politikerföraktande ton som insändaren har. Pålitliga politiker torde vara lösningen och det kan 
hända att bättre utbildning är vägen dit. Ovanstående insändare skiljer sig något från tidigare 
eftersom det går att identifiera tre olika subjektspositioner. Politikerna positioneras som 
outbildade klåpare som ägnar sig åt ”experiment”. De ställs i sin tur mot oantastliga 40-talister 
med bra utbildning. Den tredje positionen innehavs av 60-talisterna som framstår som ovetande 
stackare som det är synd om. Intressant blir det när man ponerar att politikerna och 60-talisterna 
eller 40-talisterna mycket väl kan, och är, i hög utsträckning samma personer.  
 
Den sista av insändarna som jag kommer att lägga fram uppvisar en något annorlunda hållning än 
alla ovanstående insändare. Istället för att kritisera, eller hålla med, Pär Nuder riktar 
insändarskribenten en uppmaning till alla 40-talister. 

 

Jag önskar att mina skattepengar går till 40-talisterna så att de får en hederlig pension! Var 
stolta över dom 40-50 år ni har jobbat och njut (i den mån det går) av er pension – ni har 
förtjänat den.  

 

I denna insändare finns det inget problem och därför inte heller någon orsak till problem. Trots 
det kan jag skönja en lösning. Lösningen är att alla betalar skatt så att 40-talistena och andra som 
går i pension kan leva drägligt på ålderns höst. Subjektet har i ovanstående insändare en 
handlande roll. Det är ”jaget” i texten som är en del av lösningen. Jag tolkar det som att önskan 
om en bra ålderdom inte bara rör 40-talistena, men att det är de som får symbolisera 
förhoppningen i fråga. Men det ifrågasätts också om det är möjligt för 40-talisterna att njuta av 
ålderdomen. Den frasen förbryllar mig och jag kan inte hitta i texten någon tydlig lösning till 
varför de inte skulle kunna det. Kanske kan föreställningen om det stora demografiska problemet 
som kommer att drabba oss vara en bakomliggande orsak. Enligt Lindh och Malmberg kommer 

                                                 
73 Jesper Strömbäck, Den medialiserade demokratin, om journalistikens ideal, veklighet och makt (SNS förlag, Stockholm, 
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 26

andelen äldre personer öka efter 2015 när kohorten 40-talisterna börjar bli över 75 år.75 Exakt hur 
denna utveckling kommer att slå på sjukvård och äldrevård menar de att man inte kan förutse 
eftersom fyrtiotalisternas hälsa antas vara betydligt bättre än tidigare generationers när de når de 
högre åldrarna. Därför är det svårt, menar Lindh och Malmberg, att idag veta hur samhället 
kommer att påverkas.76 Jag tror att den oro över 40-talisternas möjlighet till en njutbar ålderdom 
som finns i insändaren, går att läsa in i ovanstående diskurs. För även om vi idag inte vet hur, 
eller om, det demografiska problemet kommer att påverka oss är den diskursen en del av de 
kulturella föreställningarna som florerar om 40-talisterna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att den här andra analysdelen gav prov på mera politikerförakt 
än den första. Det kan naturligtvis bero på att insändarna här svarade direkt mot Pär Nuder och 
inte via en annan insändare. Empirin i den här delen gav inte lika många förslag på problem och 
lösningar som i första analysdelen. Mera ren ilska och mindre konkreta förslag visade andra 
analysdelens insändare prov på.  

Sammanfattande reflektion 
I den första analysdelen har jag analyserat en specifik insändare och de insändare som 
responderade på den. I de insändarna positioneras ett tydligt ”vi och dom” oavsett vilken 
ställning texterna intar till Nuders uttalande. 40-talisterna som kohort kontra unga vuxna, 
symboliserade av 60- och 70-talister, positioneras emot varandra. Även de insändare som vid 
första ögonkastet tycktes ha andra infallsvinklar mynnade ut i motsatsparet 40-talisterna och de 
andra. I den andra analysdelen blir positioneringen lite annorlunda eftersom texterna responderar 
direkt till Pär Nuders uttalande och inte som i första delen till en annan insändare. Men det är 
även här tydligt att 40-talisterna och 60-70-talisterna bildar ett motsatspar. 40-talisterna framstår 
som pålitliga och 60-70-talisterna som deras otacksamma motsats. Det är också intressant att 
observera att inte alla generationsgrupper förekommer i insändarna. Kohorterna före 
fyrtiotalisterna figurerar ytterst sparsamt, precis som de efter 70-talisterna och några som nästan 
inte förekommer alls i texterna är 50-talisterna. Varför det är på det här sättet är svårt att säga, 
men möjligtvis kan det vara så att 50-talisterna på grund av att de uppfattas som färre till antalet 
än 40-talisterna inte utgör något potentiellt hot mot 60 och 70-talisterna. De kohorterna som 
kommer efter sjuttiotalisterna kanske inte förekommer därför att de på grund av sin ungdom inte 
än har tagit del av de kulturella föreställningarna om 40-talisterna. Eller så beror det enbart på att 
Nuders uttalande presenterades i medierna som ”ett köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska 
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försörja”. Redan i den formuleringen av problemet är subjektspositionerna givna och min empiri 
visar att den positioneringen fortsatte även i den efterföljande debatten på insändarsidorna.  
 
Även positionen ”vi vanliga människor” mot politikerna går att finna. Politikerna är opålitliga, 
dåligt pålästa och dessutom dåligt utbildade. Den ”vanliga” människan uppträder i tre olika 
skepnader. Som 40-talisten som har arbetat hårt i hela sitt liv och betalat skatt till den allmänna 
kassan. 60-talisten däremot är en okunnig lycksökare. Det tredje subjektet utgörs av alla 
invandrarna som på ett oförklarligt sätt förknippas med arbetslösa ungdomar, vilket dock bara 
förekom i en insändare. Denna uppdelning är emellertid inte rigorös utan interdiskursivitet 
förekommer rikligt. Politikerna kan både vara 40-talist och 60-talist till exempel. Oavsett 
generationstillhörighet beskrivs politikerna i insändarna alltid som sämre en den ”vanliga” 
människan. Det här är något som Kroon menar är en realitet i dagens medier. Argumentationen i 
medierna tycks enligt henne vara att politiker förväntas vara ofelbara.77 Insändarnas utpekande av 
politikerna som misslyckade kan bero på att medierna tillskriver dem en önskvärd roll som det är 
omöjligt att leva upp till.    
  
Vilka problem som framställs i texterna skiftar något. Men sammanfattningsvis är det några som 
dominerar. Den politik som förs och då också specifikt politikerna pekas ut som ett av 
problemen. Inte bara Pär Nuder angrips i insändarna utan hela den politiska sfären kritiseras. 
Tydligt är, tycker jag, att uttalandet kopplas ihop med politik i allmänna ordalag. Det intrycket jag 
får är att det vore hypotetiskt möjligt för vilken politiker som helst att fälla en liknande 
kommentar. Mina insändare tillsammans med Pär Nuders uttalande bildar en textkedja inom 
ramen för det som benämns intertextualitet. Åsa Kroon beskriver hur en tillfällig textkedja kan 
komma att kopplas till befintliga diskurser.78 Hon framställer att en intensivt diskuterad 
debattfråga tenderar att tolkas i ljuset av andra och mer långsiktiga diskurser. Jag syftar här på 
diskursen om politikerna som borde vara något som de inte förmår att vara, eftersom media 
sätter krav på dem som det är omöjliga att leva upp till. De nya diskurser som uppstår är inte 
eviga och oföränderliga, utan helt förenligt med socialkonstruktionismen är de både kultur och 
tidsbundna.79 Jag tror därför att en djupt rotad diskurs där företrädesvis negativa föreställningar, 
bilder och attityder av politiker och politik dominerar, ligger till grund för den uttryckta 
problematiken i min empiri.   
 
Jag fann även uttryck för någon typ av åldersdiskriminering som bitvis också blandades samman 
med en klassdifferentiering. Sammanblandningen görs både när det beskrivs som om det är 40-
talisterna som är utsatta för åldersdiskrimineringen och när det är de yngre generationerna som 
drabbas av densamma. I båda fallen verkar det som också klass har betydelse, men det är svårt att 

                                                 
77 Åsa Kroon, Debattens dynamik (Linköpings universitet, Linköping, 2001) s. 250 
78 Ibid, s.249 ff 
79 Ibid, s.249 ff 
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säga på vilket vis. Klass verkar dock bara ha betydelse när kritiken riktar sig uppåt i 
klasshierarkien. Oavsett vilken position författaren till insändaren tagit så förefaller ”jag” eller 
”vi” alltid framstå som den eller de som utsätts för åldersfascism. Okunnighet och felaktig 
uppfattning är också ett problem som efter analys framträder i insändarna. Detta problem 
uppträder emellertid inte fristående utan kopplas samman med ovanstående problematiker, 
politikerförakt och åldersdiskriminering. I diskursen om den okunnige 40-talisten som inte är 
medveten om hur dagens unga vuxna har det, är åldersdiskrimineringen framträdande.  
 
Att politikerna till viss del framstår som både verklighetsfrånvarande och okunniga i texterna kan 
tyda på ett visst politikerförakt. Något som också är nära sammankopplat med okunnighet är 
brist på moral. Okunnighet och brist på moral blir i insändarna näst intill synonymt med 
varandra, där båda begreppen tillsammans får symbolisera den inkompetenta politikern. Politiken 
och politikernas position som framträdande orsak innehar de, enligt insändarna, till stor del på 
grund av bristande moral. Just brist på moral tycks utgöra bakgrunden till många av de problem 
som formuleras i texterna. Jag tycker det är intressant att se att antingen insändaren positionerar 
sig som för eller emot Nuders uttalande framskrivs dålig moral som problemorsak. 40-talisterna 
ämnar ägna sin pensionärstillvaro till att sola och spela golf. Detta antyds vara oetiskt när man 
kan dra sitt stå till stacken och underlätta för 60- och 70-talister. Å andra sidan är 60- och 70-
talister omoraliska parasiter som lever på stor fot och inte kan tänka sig att bo i någonting annat 
än en innerstadsbostadsrätt. Dessa positioner slås fast med kategorisk modalitet som låter påskina 
att allt som står i insändarna är sanning. För att förstärka vissa sanningar lånar texterna ord och 
fraser av varandra, det vill säga manifest intertextualitet.  Ibland lånas det för att förstärka en 
åsikt, men lika ofta för att ironisera. Kategorisk modalitet är framträdande i båda analysdelarnas 
empiri, och sanningar slås fast utan minsta tveksamhet. Ibland används hedges för att moderera 
påståendet i en sats. Men också genom att använda objektivitet i stället för subjektivitet skildrar 
man påståenden som sanna.  
 
Ironi är någonting som förekommer flitigt i insändarna, och som jag uppfattar det, både för att 
förlöjliga och förringa påståenden som antingen andra insändare eller Pär Nuder framlägger. 
Fairclough gör gällande att den intertextuella meningen med ironi just är att ta udden av den text 
man lånar påstående ifrån.80 Insändarna i min empiri visar upp många exempel på vad Fairclough 
menar. 
 
När det gäller förslag på lösningar är texterna något mera kreativa och större variation 
förekommer. Höjd pensionsålder är något som föreslås samt vad som närmast kan liknas med en 
särskild pensionsskatt. Om inte annat så borde åtminstone 40-talisterna vara 70-talisterna 
behjälpliga på olika sätt. En annan tydlig lösning som framträder är att alla generationer ska 
anamma samma moral som 40-talisterna.  Då skulle samhället, enligt insändarna, förändras till det 
                                                 
80 Norman Fairclough, Discourse and social change (Polity Press, Cambridge, 2000) s. 123 
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bättre. Upplysning föreslås också som en lösning och i och med det skulle 40-talisternas moral 
framstå som den enda rätta. Många av insändarna gör nämligen gällande att 40-talisterna skulle 
vara den goda moralen förkroppsligad.  
 
Likheterna är definitivt fler än skillnaderna, vilket naturligtvis inte är så konstigt, eftersom alla 
insändare ryms inom samma diskursordning, nämligen den om kohorten 40-talisterna. Alla 
insändare är också tydligt samankopplade i en textkedja. Inom den givna diskursordningen ryms 
bland annat diskurserna om odugliga politiker och bortskämda unga vuxna. Det här är ett tydligt 
exempel på det som Fairclough benämner interdiskursivitet. Fairclough själv beskriver det som 
en mixning av olika genrer och diskurser i en och samma text.81 Att 40-talisterna är många 
används därför till att exemplifiera en rad olika saker. För att till exempel bekräfta deras 
samhällsnytta beskrivs 40-talisterna som de som i hela livet har betalat skatt och gjort rätt för sig. 
I det samanhanget skulle deras stora kohort ha gjort det möjligt för alla invånare att leva gott på 
deras bekostnad. Men också i förhållande till det förmodade demografiska problemet används 
deras relativa stora antal som ett argument. Det framstår i insändarna som att 40-talisterna 
kommer att bli en börda för efterföljande generationer när de blir gamla. Både när 40-talisterna 
beskrivs i positiva och negativa ordalag används deras stora antal som ett bärande bevis. 
Skillnaden ligger i vilken position insändaren tar, men därutöver tycks argumenten ofta vara 
desamma. Även när det gäller frågorna problem, orsak till problem och förslag till lösningar 
används samma bevis, men de presenteras från olika vinklar beroende på vilken subjektsposition 
insändaren intar. 

Epilog 
Mitt syfte med denna uppsats var att analysera vad man i insändare ansåg om Nuders uttalande 
och koppla det till kulturella föreställningar om 40-talister. För att uppfylla mitt syfte har jag 
använt mig av frågeställningarna: Vad menar insändarna är problemet med uttalandet? Vilken 
orsak till problemet uttrycker insändarna och vilka förslag till lösningar föreslås? Det jag så här i 
slutet av processen kan säga är att valet av frågeställningar var bra. Frågorna blev de nycklar jag 
behövde för att närma mig empirin på ett för syftet värdefullt sätt. Den intressantaste upptäckten 
jag tycker att jag har gjort är att, oavsett åsikt använder insändarna näst intill samma argument för 
att bevisa riktigheten i sin ståndpunkt. Insändarna speglar också i hög grad de kulturella 
föreställningar som finns omkring 40-talisterna och som jag till viss del har redogjort för i 
uppsatsen. Till en början kändes uppsatsens fokus något luddig och vid men så här i efterhand 
kan jag konstatera att ämnet har varit mycket berikande.  Hela processen har varit en underbar 
resa ut i det okända, en resa som slutade lyckligt och där själva vägen och inte målet var det mest 
betydelsefulla. Jag kommer i framtiden att med all säkerhet läsa insändarna i min morgontidning 
med en annan blick än tidigare. 

                                                 
81 Norman Fairclough, Analysing Discourse, textual analysis for social research (Routledge, New York, 2003) s. 34 ff 
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