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Förord 
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fyrtiotalisterna som en representativ helhet.  
 
Ida Grönborg 
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Inledning 

Bakgrund 
Alla känner vi säkerligen en eller flera personer som är födda under fyrtiotalet. Det 
kan vara en förälder, en släkting eller någon bekant. Alla har vi säkerligen också läst 
någon tidningsartikel som på något vis berör ämnet fyrtiotalister. Bilden som ges i 
media stämmer troligtvis inte med den bild du har av den fyrtiotalist du känner. Detta 
väcker tankar kring hur olika samhällsgrupper konstrueras i media och utgör en 
utgångspunkt för denna studie av medias bild av fyrtiotalisterna.  

Mediadebatten kring fyrtiotalisterna och den så kallad Rekordgenerationen, det 
vill säga personer födda under efterkrigstiden mellan 1945-1954 har förts i media 
sedan början av 1990-talet.1 Vid Andra världskriget slut föddes 135 000 barn, ett 
födelsetal som ännu inte överträffats av någon efterföljande generation. 
Rekordgenerationen växte upp under tillväxtåren på femtio- och sextiotalet då 
Sveriges ekonomi förbättrades och arbetsmarknaden blomstrade. Debatten i media har 
bland annat berört frågan om vad som kommer att hända i samhället när det stora 
antalet fyrtio- och femtiotalister går i pension och hur de i sin tur kommer att påverka 
samhället som pensionärer.2 I svenska dags- och kvällstidningar har framtidsforskare 
och omvärldsanalytiker lagt fram olika scenarion för hur det framtida svenska 
samhället kommer att se ut när fyrtiotalisterna går i pension.3 I media har 
fyrtiotalisterna och rekordgenerationen ofta liknats vid ”jätteproppen Orvar” som inte 
låter yngre generationer komma in på jobb- och bostadsmarknaden och som hindrar 
utvecklingen av samhället.4 Även finansminister Pär Nuder har liknat fyrtiotalisterna 
och rekordgenerationen vid ett ”stort köttberg som 60-talisterna ska föda.” Ett 
uttalande som skapade stor mediadebatt, men som enligt Nuder själv var ett 
påpekande av de framtida demografiska problem som väntar Sverige. 5 Men 
rekordgenerationen har även beskrivits som ”den gyllene generationen” - en 
välutbildad och ekonomiskt mycket stark generation, ett påstående som kan styrkas 
med statistik från statistiska centralbyrån.6  

Även olika studier kring ämnet fyrtiotalister och rekordgenerationen har gjorts. 
Institutet för framtidsforskning kom nyligen ut med rapporten Forma framtiden som 
tar upp frågor kring hur samhället kommer att påverkas och förändras när 
fyrtiotalisterna börjar nå pensionsåldern.7 Ivars Jegers framtidsforskare på 
konsultföretaget Kairo Future, har skrivit boken Rekordgenerationen slår till igen och 
medverkar ofta med kommentarer i media. Jegers framställer fyrtio- och 
femtiotalisterna, morgondagens pensionärer, som  friskare, mer köpstarka och aktivare 
än dagens pensionärer. Jegers berör i sin bok ämnesområden som boende, hälsa, 
resor och köpkraft. 8 Dessa ämnesområden återkommer i min studie och vilket jag 
anser tyder på att Jegers är med och framställer fyrtiotalisterna som en homogen 
samhällsgrupp. 2005 publicerades en uppföljare Rekordgenerationen – Vad de vill och 
                                       
1 Begreppet Rekordgenerationen myntades av framtidsforskaren Ivars Jegers till hans bok 

Rekordgenerationen slår till igen. 
2 Se till exempel artikelserien 40-talisternas uttåg i Dagens Nyheter 2005 
3 Se till exempel Pensionärerna blir de nya tonåringarna Dagens Nyheter 2004-10-08 
4 Uttrycket myntades av Maria Hörnfelt i en radiointervju på 1980-talet 
5 Svenska Dagbladet, Rekordgenerationen på väg mot pension 2004-12-31 
6 www.scb.se 2005-04-17  
7 www.framtidsstudier.se 2005-04-17 
8 Jegers, I. Rekordgenerationen slår till igen (Uppsala, Uppsala Publishing House, 2001) 
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hur de tänker som ytterligare bidar till framställningen av fyrtiotalisterna.9 Givetvis har 
den demografiska problematiken kring det stora antal fyrtiotalister som lämnar 
arbetslivet skapat en het debatt kring hur välfärden ska kunna bevaras.  År 2000 
publicerade Finansdepartementet en ESO-rapport kring fyrtiotalisternas uttåg, där de 
ekonomiska effekterna av den nya åldersfördelningen presenteras. Rapporten jämför 
även utvecklingen i  Sverige med den i andra länder, då denna problematik förestår i 
stort sett hela västvärlden.10  

När 2005 nu har inletts börjar de första fyrtiotalisterna nå pensionsåldern. Under 
2005 kommer cirka 90 000 personer att nå pensionsåldern i Sverige, en siffra som 
kommer att överträffas varje år fram till år 2010 då sammanlagt cirka 1,1 miljoner har 
blivit ålderspensionärer.11 Rekordgenerationen som så ofta debatterats i media får 
vänta ytterligare fem år för att nå pensionsåldern. Media har ofta använt sig av 
generationsbegreppet i sin rapportering av de kommande pensionsavgångarna. Det 
skrivs till exempel om fyrtiotalister och åttiotalister, där människor trycks ihop till 
enheter och tillskrivs samma karakteristika. Hur kan personer som är födda inom 
samma tio års intervall anses ha liknande livssituation? En stor grupp inom fyrtiotalist 
och rekordgenerationen är kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg, vilka 
inte faller inom ramen för den ”gyllene rekordgenerationen” eller  ”jätteproppen 
Orvar.” 12 Mitt eget intresse för frågor som rör ålder, identitet och representation har 
växt fram ur diskrepansen mellan medias porträttering av fyrtiotalisterna som 
ålderspensionärer och bilden av dagens pensionärer som lågstatus pensionärer. 
Mediadebatten kring hur samhället kommer att förändras när fyrtiotalisterna går i 
pension väcker dessutom frågor kring hur det svenska medieklimatet ser ut idag. 
 

Medias och journalistens roll i samhället 
Massmedia har en viktigt samhällsposition, då den genomsnittlige svensken ägnar sig 
åt sex timmar mediekonsumtion per dag.13 Trots detta faktum har väldigt lite forskning 
gjorts kring journalistiken och nyhetsmediernas roll i samhället. Ekecrantz och Olsson 
har i Journalistikens tid beskrivit media som en tredje statsmakt utöver staten och 
kapitalet.14 Ekecrantz och Olsson förtydligar resonemanget i Det redigerade samhället 
där de menar att journalistiken till viss del kan ses som en samhällsinstitution eftersom 
den ”bygger på regler, uttalade och outtalade, på regelmässighet i beteenden, hos 
såväl producenter som konsumenter och på kollektiva förväntningar.”15 Journalistiken 
är även en institution i det avseendet att den är statligt reglerad i och med tryckfrihets- 
och offentlighetslagen samt statligt finansierad genom momsbefrielsen.16 När andra 
statliga institutioner av någon anledning vill kommentera exempelvis kritik sker så 
genom medierna. Medierna själva har inte detta beroende och debatten om 
massmedia sker helt på medias egna villkor. Hadenius och Weibull menar att en 

                                       
9 Lindgren, M. (m.fl.) Rekordgenerationen – Vad de vill och hur de tänker (Stockholm, Bookhouse 

Publishing, 2005) 
10 Lind, T. 40-talisternas uttåg: en ESO-rapport om 200-talets demografiska utmaningar (Stockholm, 

Fritzes offentliga publikationer, 2000) 
11 Dagens Nyheter, 40-talisternas uttåg. 90 000 40-talister går i pension i år 2005-01-02 
12 Aftonbladet, Pensionär? Nej tack! 2005-03-07 
13 Nord, Lars Spelet om opinionen (Lund, Studentlitteratur, 1997) Sid. 9 
14 Ekecrantz, J.& Olsson, T Journalistikens tid (Stockholms universitet, Journalistik, medier och 

kommunikation ,1998) Sid. 5 
15 Ekecrantz, J & Olsson, T Det redigerade samhället (Stockholm, Carlsson förlag, 1998) Sid. 21ff 
16 Ekecrantz, J & Olsson, T Det redigerade samhället (Stockholm, Carlsson förlag, 1998) Sid. 25 
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tredjedel av journalistkåren utgörs av personer födda på fyrtiotalet, vilket kan ses som 
en hög representation av en och samma generation17  
 
Medierna är idag fortfarande i stor utsträckning partipolitiska, trots att de flesta dags- 
och kvällstidningarna offentligt har deklarerat sitt partipolitiska oberoende. Detta 
menar Lars Nord är en följd av de politiska partiernas allt svagare ställning i 
samhället.18 Journalistens uppgift i samhället har historiskt sett pendlat från vad Nord 
kallar en ”lojal megafonfunktion” till en roll som självständig yrkesutövare som strävar 
efter att göra professionella bedömningar i sitt arbete.19 Denna professionalism och 
avpolitisering av medierna menar Lars Nord leder till ett enformigt och förutsägbart 
mediaklimat. Professionalismen kan även bidra till att journalisterna till större del 
arbetar ur ett maktperspektiv, vilket kräver ett visst socialt nätverk inom maktkretsar.20 
En journalist tillskrivs även vissa kunskaper just i egenskap av att vara journalist, 
någonting som Jonathan Potter kallar för category entitlement. Potter menar att vissa 
kategorier av människor i specifika kontexter blir sedda som kunniga inom ett område 
utan att få sin kunskap ifrågasatt 21  Media har till uppgift att ge en bild av samhället. 
Givetvis är det inte möjligt att rapportera om allt som händer i samhället eller kunna 
ge en spegellik bild av samhället, så vad är det som avgör av som blir en artikel eller 
inte? Redaktionen gör något som kallas nyhetsvärdering, där möjligheten till 
identifikation för konsumenterna utgör en viktigt faktor. Även händelser och ämnen av 
”följetongskaraktär” bidrar till högt nyhetsvärde för journalisterna. Jag anser att 
fyrtiotalisterna, ämnet för min studie passar in i båda dessa kriterier vilket skulle 
utgöra en förklaring till varför det massmediala intresset varit så stort.22  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera de diskurser som media skapar kring 
fyrtiotalisterna och hur de anses kommer att förändra och påverka samhället efter sin 
pensionering. Uppsatsen ämnar även svara på följande frågeställningar: 
 
• Vilka värdeord kopplas till fyrtiotalisterna för att framställa dem som en mäktig 

samhällsgrupp i media? 
• Vilka samhällsområden anser media kommer att påverkas av att fyrtiotalisterna går 

i pension? 
• Vilka retoriska tillvägagångssätt använder media sig av för att framställa 

fyrtiotalisterna som en mäktig samhällsgrupp? 
 

Teori och metod 
I denna studie har jag valt att använda mig av det diskurspsykologiska angreppssättet 
eftersom Potter och Wetherell enligt Winther Jørgensen och Phillips menar att det är 
en diskursanalys som fokuserar på ”den retoriska organiseringen av text och tal, det 

                                       
17 Hadenius, S. & Weibull, L Massmedier (Stockholm, Albert Bonnier, 1999) Sid. 352 
18 Nord, Lars Spelet om opinionen (Lund, Studentlitteratur, 1997) Sid. 14 
19 Nord, Lars Spelet om opinionen (Lund, Studentlitteratur, 1997) Sid. 49 
20 Nord, L. Spelet om opinionen (Lund, Studentlitteratur, 1997) Sid. 59ff 
21 Potter, J. Representing reality (London, Sage Publications, 1996) Sid. 134 
22 Hadenius, S. & Weibull, L. Massmedier (Stockholm, Albert Bonnier, 1999) Sid. 341 
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vill säga hur text och tal organiseras mot social handling”23. Begreppet diskursanalys 
används inom ett flertal olika discipliner som till exempel psykologi, antropologi, 
filosofi och lingvistik, vilket gör det svårt att hitta enbart en innebörd av begreppet. 
Wetherell och Potter använder sig i Discourse and social psychology av en väldigt 
öppen definition av diskurs där all språklig interaktion, formel som informell och 
skriven text faller under begreppet. Diskursanalys blir då en analys av det ovan 
nämnda.24  

 Diskursanalys kan beskrivas som en paketlösning för en studie, där teori och 
metod är sammankopplade. Metoden innehåller flera olika angreppssätt men delar 
vissa huvudkriterier. I Diskursanalys som teori och metod presenterar Winther 
Jørgensen och Phillips tre olika diskursanalytiska vägar; Diskursteori, kritisk 
diskursanalys och diskurspsykologi. Samtliga tre angreppsätt bygger på en 
socialkonstruktionistisk grund och delar även idéerna kring det strukturalistiska och 
poststrukturalsitiska synsättet där språk ses som en social praktik som formar vår 
världsbild, sociala relationer och oss som sociala subjekt. Det gäller enligt Winther 
Jørgensen och Phillips att ha en kritisk inställning till sin egen världsbild, vilken inte 
bör tolkas som en objektiv sanning, utan ses som ett visst sätt att kategorisera världen 
på. Vår världsbild bygger enligt det socialkonstruktionistiska synsättet på historiskt och 
kulturellt präglad kunskap, vilket betyder att vår bild av världen kan komma att se 
annorlunda ut över tid. Vi inhämtar kunskap om världen genom social interaktion 
med andra där vi kämpar för vad vi tror är sant och falskt. Vid en diskuranalytisk 
studie gäller det dock inte att sortera olika världsbilder efter vilka som anses riktiga 
eller felaktiga utan undersöka det som verkligen sagts eller skrivits och i det försöka 
hitta olika mönster och se till vilka konsekvenser dessa olika världsbilder får i 
verkligheten.25  

Diskurspsykologin uppkom som en kritik mot kognitivismen, ett synsätt som ser 
språk som en avbildning av vår yttre värld eller som mentala representationer av 
världen. 26 Kognitivismen har till syfte att studera vilka kognitiva processer, så som 
tänkande och resonerade, som ligger till grund för socialt handlande. Kognitivismen 
anser att jaget är autonomt och består av vissa fasta karakteristika, vilket leder till att 
individen och samhället uppfattas som två skilda ting. Den sociala världen ses som 
information vilken Jaget ska bearbeta och kategorisera för att göra mer lättförståeligt.27 
Dessa premisser står i kontrast till de angreppsätt, däribland diskurspsykologin, som 
bygger på de socialkonstruktionistiska grundvalarna vilka menar att vi får vår 
världsbild genom kulturella och historiska föreställningar om den samma. Detta synsätt 
baseras på i motsatts till kognitivismen på en tanke om anti-essentialism, där den 
sociala världen inte är förutbestämd och Jaget inte äger några specifika karakteristika.28 
Winther Jørgensen och Phillips menar att Potter och Wetherell anser att diskursen kan 
sägas ”konstruera” vår verklighet och att fenomen enbart får betydelse genom diskurs. 
Dock ej sagt att det inte finns en verklighet även utanför dikursen. Winther Jørgensen 
                                       
23 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 115 
24 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 6 
25 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 28 
26 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 97 
27 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 99 
28 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 104 
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& Phillips belyser detta påstående med följande citat, taget från Potter och Wetherells 
studie på Nya Zeeland:   
 

Även om Nya Zeeland är diskursivt konstituerat är det inte mindre verkligt för det- 
man dör under alla omständigheter om ens flygplan kolliderar med ett berg, 
likgiltigt om man tror att berget är ett resultat av ett vulkanutbrott eller en 
förstenad vit val. Att den materiella verkligheten kan komma i vägen för ett 
flygplan gör det inte mindre diskursivt. Hur dödsfallen uppfattas…och vad som 
orsakade dem konstitueras genom våra diskursiva system.29 

  
 
Till skillnad från den kritiska diskursanalysen lägger diskurspsykologin ingen större 
vikt vid den lingvistiska uppbyggnaden av en diskurs, utan fokuserar mer på den 
retoriska organiseringen av text och tal, hur människors konstruktioner av världen 
utformas för att bemöta alternativa versioner av världen.30 Diskurspsykologin placerar 
vissa sociala praktiker så som sociala händelser, relationer och strukturer utanför den 
diskursiva sfären. Winther Jørgensen och Phillips exemplifierar med begreppet 
nationalism och menar att det inte enbart skapas diskursivt utan även genom statligt 
våld och materiell styrka, men enbart får sin betydelse genom diskursiv praktik.31 Detta 
synsätt går även att applicera på denna studie, där begreppet fyrtiotalister kan ses som 
skapat genom en mediadiskurs men även genom att vi tilldelas ett personnummer vid 
vår födsel som knyter oss till ett visst årtal. Jaget ses som socialt och fokus läggs på 
hur identiteter uppstår, omformas och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker. 
Stuart Hall menar enligt Winther Jørgensen och Phillips att identiteten har blivit alltmer  
instabil och fragmentariserad eftersom identiteter ofta konstrueras genom motsägelser. 
Tidigare har element som bland annat klass och kön spelat en avgörande roll i ett 
identitetsskapande, idag finns ytterligare element som formar ens identitet.32 Eftersom 
det anses möjligt enligt diskurspsykologin att inneha flera olika identiteter, så formar 
människan en självförståelse genom att välja en version av sitt jag som de vill 
framföra, detta kallas för en tillfällig tillslutning. Genom dessa tillfälliga tillslutningar 
görs det möjligt att skapa kollektiva tillslutningar eller föreställda gemenskaper, vilket 
jag anser fyrtiotalisterna utgör ett exempel på. Dessa kollektiva tillslutningar eller 
föreställda gemenskaper går inte att tas för givna eftersom de bygger på tillfälligt 
tillslutning som kan övergå i en annan tillfällig tillslutning.33  

Det finns även olika typer av angreppsätt inom diskurspsykologin. Winther 
Jørgensen och Phillips menar att Vivien Burr delar upp angreppsätten i ”analys av 
diskurser” och ”diskursanalys”. Det förra bygger på Foucaults tankar kring diskurteori 
och har diskurserna som utgångspunkt för att sedan undersöka hur människans 
förståelse för världen och dennes identiteter förändras i olika diskurser. Det 
angreppsätt som Burr kallar för ”diskursanalys” fokuserar istället på hur ”text och tal är 
retoriskt organiserade i den sociala interaktionen och härmed underbygger bestämda 

                                       
29 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 104 
30 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 115 
31 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 105 
32 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 106 
33 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 107 



 6

konstruktioner av den sociala världen.”34 Begreppet tolkningsrepertoar används ofta 
istället för begreppet diskurs för att tydligare visa på de diskursiva resursernas 
flexibilitet. En tolkningsrepertoar består av ”ett begränsat antal termer som används på 
ett särskilt stilistiskt och grammatiskt sätt. Varje tolkningsrepertoar ger resurser som 
människor kan använda för att konstruerar versioner av verkligheten.” 35 Wetherell och 
Potter är enligt Winther Jørgensen och Phillips intresserade att analysera hur versioner 
av verkligheten etableras som solida och stabila, men också av de ideologiska 
verkningarna. Wetherell och Phillips definierar ideologi som ”diskurser, vilka 
kategoriserar världen på ett sätt som bidrar till att legitimera och bevara sociala 
mönster.”36 Sammanfattningsvis vill jag återigen peka på ett antal begrepp som utgör 
en viktig del av  det diskurspsykologiska angreppsättet. Jaget ses som socialt och 
föränderligt vilket betyder att människan kan inneha flera olika identiteter samtidigt. 
Detta kallas för en tillfällig tillslutning, vilket kan ge upphov till föreställda 
gemenskaper. Tolkningsrepertoar visar hur vi kan använda vissa termer och ord för att 
kunna konstruera olika versioner av verkligheten. De ideologiska verkningarna av 
dessa tolkningarepertoarer är också en viktigt aspekt att studera i det 
diskurspsykologiska angreppsättet. 

Potter och Wetherell menar i Discourse and social psychology att de flesta 
metodavsnitt har en receptliknade utformning och ofta placeras i början av en bok, för 
att ge läsaren klara instruktioner hur en studie bör fortskrida. Till skillnad från nämnda 
tillvägagångssätt gör Potter och Wetherell tvärtom. Metodavsnittet finns längst bak i 
deras bok och bör ses som övergripande ramar för hur diskursanalys bör genomföras 
och delas in i tio steg. Jag kommer dock endast att redogöra för de som jag anser 
relevanta för min studie.37 Problemformulering ses som ett första steg. Frågorna vid en 
diskursanalys kan vara många och väldigt varierande menar Potter och Wetherell. 
Dock är problemformuleringen ofta relaterad till begreppen konstruktion och 
funktion, vilket även passar in på syftet med den här uppsatsen, som är att analysera 
de diskurser som media skapar kring fyrtiotalisterna och hur de anses förändra och 
påverka samhället efter sin pension. Där ordet skapar kan bytas ut mot konstruerar 
och hur de anses förändra och påverka kan ses som den funktion fyrtiotalisterna anses 
få efter sin pension.38 Steg två utgörs av val av sampel eller för vad jag skulle kalla för 
avgränsning. Diskursanalys beskrivs av Potter och Wetherell som en väldigt 
tidskrävande metod eftersom det krävs att materialet läses ett flertal gånger. Det är då 
viktigt att det inte är storleken på materialet som säger att det kommer att bli en bra 
studie utan hur forskaren själv för fram det som står i materialet. En avgränsning som 
jag gjort i denna studie är att inte undersöka de samhällsekonomiska förändringar som 
media anser kommer att ske när fyrtiotalisterna går i pension, eftersom jag inte anser 
mig tillräckligt kunnig i det samhällsekonomiska ämnet.39 Valet av medietexter som 
analysmaterial kom vid val av metod, då diskurspsykologer helst jobbar med så kallat 
”naturligt förekommande material” så som medietexter eller vetenskapliga texter. En 
fördel att arbeta med ”naturligt förekommande material” är att forskaren själv inte kan 

                                       
34 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 112 
35 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 114 
36 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 116 
37 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 158 
38 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 160 
39 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 161ff 
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påverka materialet. 40 Vid ett stort materialomfång rekommenderar Potter och Wetherell 
att materialet kodas med olika kategorier för att få en bättre överblick och ett mer 
lättarbetat material vid en fortsatt analys. En analys kan delas upp i två faser, där den 
första fasen består i att hitta mönster i materialet. Den andra fasen består i att utveckla 
hypoteser kring funktionen och effekterna av språket i analysmaterialet och belysa 
med exempel.41  

 

Tillvägagångssätt  
Innan jag började med analysarbetet läste jag böcker och artiklar med olika 
anknytning till fyrtio- och femtiotalisterna för att få  en så bred bild som möjligt av 
denna debatterade samhällsgrupp. Jag läste även litteratur kring medias roll i samhället 
och vilken roll media har kring folkopinionen. Som metodbok använde jag mig av 
Winther Jörgensen och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod. Där igenom 
hittade jag den analysmetod jag senare använde och litteraturhänvisningar till vidare 
läsning. Enligt det diskurspsykologiska angreppssättet bör ett första steg i en analys 
vara att koda sitt material. Artiklarna har numrerats för att skapa ordning och för att 
jag lättare ska hitta i materialet. Jag började med att läsa igenom artiklarna ett antal 
gånger och genom kodning identifierades olika teman. Vidare markerade jag 
intressanta avsnitt och antecknade frågor och idéer som kom upp under arbetets gång. 
Ur dessa markeringar undersökte jag om det gick att hitta liknade avsnitt i övriga 
artiklar. De teman som bildades exemplifierades med passande citat vilket följdes av 
en närmare analys. Proceduren ovan har under arbetets gång upprepats ett flertal 
gånger för att kunna ge en så bred och tydlig bild som möjligt av mitt material. Nedan 
kommer en redogörelse av min analys och dess resultat som ska belysa uppsatsens 
syfte. Vilket är att studera hur media framställer fyrtiotalisterna och hur de efter sin 
pension kommer att förändra och påverka samhället.  

                                       
40 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 162ff 
41 Potter, J. & Wetherell, M. Discourse and social psychology (London, Sage Publications, 1987) Sid. 168 
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Analysdel 
 

Analysmaterial  
Valet av medietexter som analysmaterial kom vid val av metod, då diskurspsykologer 
helst arbetar med så kallat ”naturligt förekommande material”, så som medie- eller 
vetenskapliga texter.42 En fördel att arbeta med ”naturligt förekommande material” är 
att forskaren själv inte påverkar materialet förutom vid urvalet. Givetvis är jag 
medveten om att ett visst urval har kunnat skett av mig då jag vid sökning av material 
kunnat välja de tidningsartiklar som varit mest lämpade för min studie. Urvalet till 
denna studie består av hälften högerorienterade och den andra hälften 
vänsterorienterade dags- och kvällstidningar för att uppnå en politisk balans. Eftersom 
debatten om fyrtiotalisternas pensionsavgångar har pågått under stora delar 1990-talet 
finns det ett stort tidsmässig urval. Jag har sökt efter tidningsartiklar på Presstext och 
hos Mediearkivet på internet, vilka båda är databaser för ett stort antal svenska dags- 
och kvällstidningar.43 Jag har använt mig av olika stavningar av ordet fyrtiotalister och 
rekordgeneration eftersom jag ville använda mig av endast neutrala sökord. Jag 
kommer att använda mig av 24 artiklar vilket kommer att ge ett sidomfång på ungefär 
40 sidor, vilket också gör det möjligt att studera om det finns flera olika diskursiva 
praktiker eller enbart en dominerande diskurs inom mitt fält. Tidningsartiklarna är alla 
publicerade under år 2004/2005 vilket ger ett tidsmässigt aktuell och relevant empiriskt 
material, då de första fyrtiotalisterna gick i pension vid årsskiftet 2004/2005. Jag anser 
inte att mitt analysmaterial är etiskt känsligt eftersom det består av publicerade 
tidningsartiklar.  

En avgränsning som jag kommer att göra är att inte studera de 
samhällsekonomiska effekter som tas upp i materialet, då detta skulle skapa ett för 
brett syfte då jag anser mig sakna kunskaper för att analysera samhällsekonomiska 
effekter. Tidningsartiklarna till denna studie är hämtade ur Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Aftonbladet. Samtliga tidningar beskriver sig som oberoende och fri 
från partipolitiska intressen och organisationer. Dagens Nyheter vill särskilt hävda det 
öppna samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft och 
toleransklimat.44 Svenska Dagbladet ser som sitt ansvar att värna om den individuella 
yttrandefriheten. 45 Aftonbladet vill skildra verkligheten så ärligt det står i mänsklig 
makt.46 Det finns en stor spridning på artiklarna och vilken redaktion som har 
publicerat dem. Ekonomi-, rese-, näringsliv- nyhetsartiklar, och ledare finns 
representerat i mitt material vilket visar på att frågan om fyrtiotalisterna och deras 
framtida påverkan av samhället engagerar och berör olika samhällsområden. Dock 
skildras dessa frågor oftast av ekonomi-, rese- och nyhetsredaktionerna. 
Artikelförfattarna är relativt jämt representerade mellan könen, dock med en liten 
övervikt av ekonomi relaterade artiklar skrivna av män. De kvinnliga artikelförfattarna 
har i större utsträckning exemplifierat sina artiklar med kommentarer från 
fyrtiotalisterna själva. Artiklarna diskuterar både fyrtiotalisterna och den så kallade 
rekordgenerationen, vilket kan utgöra ett problem. Jag har valt att använda mig av 

                                       
42 Winther Jørgensen, M & Phillips, L Diskursanalys som teori och metod  (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 117 
43 www.mediearkivet.se och www.presstext.se 2005-04-10 
44 www.dn.se 2005-04-06 
45 www.svd.se 2005-04-06 
46 www.aftonbladet.se 2005-04-06 



 9

beteckningen fyrtiotalister av två anledningar. För det första eftersom även halva 
rekordgenerationen tillhör vad vi kallar fyrtiotalistgenerationen och för det andra så 
förekommer inte begreppet rekordgenerationen lika frekvent i materialet, troligtvis 
eftersom det dröjer ytterligare fem år innan den första personen ur rekordgenerationen 
når pensionsåldern.  

Det stod i ett tidigt stadium av mitt analysarbete klart att media framställer och 
skapar fyrtiotalisterna till en mäktig och kapitalstark samhällsgrupp. Jag ska på 
följande sidor måla upp och i mer detalj beskriva hur media konstruerar den så 
kallade mäktiga fyrtiotalisten. Men jag vill även genom att ställa olika tidningsartiklar 
mot varandra visa på att mediadiskursen om fyrtiotalisterna är mer varierad än vad 
först kan tyckas och innehåller många motsägelser. Analysen kommer därför att delas 
upp i två avsnitt, som båda inleds med en kort presentation över vad kommer att 
behandlas. Det är fyrtiotalisten som bildar det sociala subjektet i mitt material och där 
mediatexten ses som socialpraktik vilken formar det sociala subjektet fyrtiotalisten och 
världsbilden runt omkring dem. 
 

Medias konstruktion av fyrtiotalisterna 
I sann socialkonstruktivistisk anda vill jag påpeka att denna studie enbart förmedlar ett 
sätt att tolka mediadiskurser kring fyrtiotalisterna och hur de efter sin pension kommer 
att förändra och påverka samhället. Det första avsnittet behandlar frågan om vilka 
värdeord media kopplar till fyrtiotalisterna i sin konstruktion av dessa som en mäktig 
samhällsgrupp. Jag kommer även att presentera olika retoriska tillvägagångssätt som 
media använder sig av i skapandet av den mäktige fyrtiotalisten. 
 

Fiktiva motsatsförhållanden och ett brett spektrum av ansikten 
Medias intresse för fyrtiotalisterna speglar samhällets maktförhållanden. Fyrtiotalisterna 
är en samhällsgrupp som innehar nyhetsvärde och som tar stor plats i media eftersom 
de innehar nyckelpositioner i näringsliv och politik. Redan det faktum att 
fyrtiotalisterna figurerar ofta i media talar om att deras framtid som pensionärer 
kommer att ha stor konsekvens inte bara for de själva utan for samhället i sin helhet. 47 
Citatet nedan utgör ett representativt exempel för hur en tidningsartikel som handlar 
om fyrtiotalisterna ofta inleds: 
 

I år börjar de första fyrtiotalisterna att fylla 65 år och gå i pension. De blivande 
pensionärerna är friskare, rikare och fler än sina föregångare och de är också vana 
att ge röst åt sina krav. 48  

 
 
I media kopplas diskursen kring fyrtiotalisterna till positiva värdord och det görs 
tydligt att fyrtiotalisten vet vad hon vill och hur hon ska sig skaffa det. Det tas även för 
givet att fyrtiotalisten vill gå i pension och inte tänker fortsätta arbeta efter 
pensionsåldern. Möjligheten att fyrtiotalisten skulle kunna vara förtidspensionerad 
nämns i regel heller inte. Citatet ovan uttrycker en modalitet där artikelförfattaren vill 
övertyga läsaren om att det som står i texten är sant och innehåller därför inga 
tveksamheter som till exempel orden kanske eller eventuellt är de blivande 
pensionärerna friskare osv. Fyrtiotalisterna beskrivs i samtliga tidningsartiklar med ett 
könsneutralt ”de” men exemplifieras med både kvinnor och män, kända som okända, 

                                       
47 Hadenius, S. & Weibull, L. Massmedier (Stockholm, Albert Bonnier, 1999) Sid. 341 
48 Aftonbladet, de hotar med uppror på hemmet 2005-03-10 
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troligtvis för att försöka ge en så varierande blid av fyrtiotalisten som möjligt. När 
tidningsartikeln innehåller kommentarer från en fyrtiotalist blir texten genast mer 
försiktig och tveksam i sitt uttrycksätt. 
 

Per Björk, kemist från Helsingborg, ser fram emot att gå i pension: - Då ska jag 
måla, resa och göra sånt jag inte hinner med nu. Förhoppningsvis finns det 
barnbarn att ta hand om då också, säger han och knuffar menande till sonen 
bredvid som han är i Stockholm och hälsar på. 

 
 
Från den tidningsartikel som citatet ovan är hämtat från går det även att läsa om Inga-
Lill och vad hon anser om beskrivningen av fyrtiotalistgenerationen som hon själv 
tillhör: ”när man fyllt femtio så ska man bara ha en liten sportbil med plats för 
handväskan!”  
 

Butikssäljaren Inga-Lill Sejlert i Stockholm verkar inte helt främmande för 
beskrivningen av hennes egen generation som bestående av livsnjutare som gärna 
tar för sig. Både hon och kollegan Britta Ericsson tycker att det ska bli skönt att gå 
i pension och kunna ägna sig åt barn och barnbarn och resa mer.49 

 
 
Personerna i citaten ovan passar väl in i den bild media vill få ut av fyrtiotalisten som 
hedonistiskt nöjessökande som vet att uppskatta det goda i livet. Anledningen till att 
media även använder sig av ”kända” personer i sina artiklar är troligtvis för att belysa 
fyrtiotalisterna som en mäktig samhällsgrupp genom att exemplifiera med personer 
som ”vanliga människor” anses se upp till och beundra och innehar nyhetsvärde. 
 

Claes Elfsberg blev farfar till Linn för tre månader sedan. Det är oerhört roligt. Jag 
är stolt som en tupp fast jag inte gjort något, säger han. Också Lill Lindfors är 
också väldigt glad för sitt barnbarn.50 

 
 
Vi har sett ovan hur fyrtiotalisterna kopplas samman med positivt laddade 
omskrivningar som ofta betonar god hälsa, materiellt välstånd, och vana att ställa krav. 
Fyrtiotalisternas styrka framgår av att de förväntas ta ekonomisk framgång och 
livskvalité for givet. 
 

Nu när de närmare sig pensionsåldern kan de skryta med ännu fler rekordinnehav. 
En nygjord undersökning visar att de kommer att vara de friskaste pensionärerna 
någonsin. Och de mest köpstarka. Och de kräsnaste.51 

 
 
Citatet ovan väcker frågan vem det egentligen är som vill ”skryta” med  
rekordinnehav. Här manar artikelförfattaren fram bilden av fyrtiotalisterna som en 
självmedveten grupp, väl medveten om sin egen framgång. Bilden av fyrtiotalisterna 
som de friskaste pensionärerna och den mest köpstarka samhällsgruppen lyfts återigen 
fram och förstärker bilden av fyrtiotalisten som en avundsvärd samhällsgrupp som 
åtnjuter stor självständighet. Ordet kräsnaste får däremot en negativ klang, vilket visar 
på att det finns åtminstone två olika tolkningsrepretoarer av fyrtiotalisten. Å ena sidan 

                                       
49 Dagens Nyheter, Pensionärerna blir de nya tonåringarna 2004-10-08 
50 Aftonbladet, De är Sveriges sexigaste… 2005-03-11 
51 Dagens Nyheter, Pensionärerna blir de nya tonåringarna 2004-10-08 
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framträder idealbilden av den fria och självsäkra fyrtiotalisten som åtnjuter en 
avundsvärd samhällsposition. Å andra sidan, när denna positiva schablon relateras till 
andra samhällsgrupper, sker ibland en omvärdering av dessa tillskrivna egenskaper, 
och föder istället fram bilden av fyrtiotalisten som en kravställande, egocentrisk och 
självisk samhällsgrupp som inte vill släppa ifrån sig makten till andra samhällsgrupper. 
Någonting som i media har kommit att beskrivas som ”jätteproppen Orvar”.   
 

40-talisterna är den första generationen som växt upp i fred och ett stigande 
välstånd. De har ställt krav på ett annat sätt än tidigare generationer. De har inte 
haft någon beröring med det gamla fattiga samhället och har inte behövt bekymra 
sig för sin existens […]52 

 
 
I vissa fall använder media istället detta kontrastförhållande för att lyfta fram 
fyrtiotalisternas positiva egenskaper. De positiva värdeord som förekommer i citatet 
ovan ställs mot bilden av dagens pensionärer, som utgörs av personer födda mellan 
1910-1930. Detta skapar ett väldigt tydligt vi-dom förhållande, där dagens pensionärer 
får representera det gamla, sjuka och vårdbehövande som är beroende av hjälp från 
andra och har liten chans till rörelsefrihet. Bilden av fyrtiotalisten som bekymmersfri 
och frihetsnjutande slår också hål på myten om dagens pensionär som den ständigt 
tillgänglige och förstående mor- och farföräldern.53 Citatet ovan är intressant eftersom 
det ytterligare bygger på bilden av fyrtiotalisterna som en privilegierat upphöjd 
samhällsgrupp obefläckad av social misär. Det gamla och fattiga samhället tillhör de 
äldre generationer som är pensionärer idag, vilket tydligt visar på hur media aktivt 
kontrasterar negativa värdbeskrivningar av andra samhällsgrupper för att förstärka den 
positiva bilden av fyrtiotalisten som tillhörande en ny tid – en framtid som lovar 
välstånd och hälsa for människor även i ålderdomen., samtidigt som media förstärker 
den fiktiva negativa bilden av dagens pensionärer. Intressant är att de som anses 
utgöra det ”gamla fattiga samhället” många gånger skulle kunna vara föräldrar till 
fyrtiotalistgenerationen, vilket ändå skulle leda till att fyrtiotalisterna rent bokstavligt 
har blivit berörda av det ”gamla fattiga samhället”. Genom att inte tillhöra detta fattiga 
samhälle tas det föregivet att fyrtiotalisterna inte behövt ”bekymra sig för sin existens”, 
vilket ger bilden av att fyrtiotalisterna knappt har behövt förvärvsarbeta, när de i själva 
verket är en samhällsgrupp som medverkat till att bygga upp det svenska 
välfärdssamhället. 
 

Arrangören Grand Tours, som ägs av PRO, bytte i januari bort sitt namn 
Seniorresor eftersom de i egna undersökningar uppfattat att framtidens pensionärer 
inte vill ha att göra med något som heter senior eller som påminner om tillståndet. 
[…] förr var man väldigt stryktålig, man ”tog seden dit man kom”. Är något fel nu 
vill man ha kompensation. […] förr åkte man ut och knypplade eller målade nu 
satsar vi till exempel på språkresor […].54 

 
 
Dagens pensionärer får representera negativa värdeord så som ”kutryggiga och 
krumma gamlingar”55 som anses stryktåliga och oförmögna att ställa krav på sin 
omgivning. Media ställer alltså två fiktiva bilder mot varandra som får representera 
varsin samhällsgrupp. Det är troligt att dessa motsatsbilder föder varandra och att de 

                                       
52 Aftonbladet, Pensionär? Nej Tack! 2005-03-07 
53 Aftonbladet, i nya ålderstrappan trappar vi aldrig ner 2005-03-08 
54 Aftonbladet …men de nya pensionärerna vill ha mer än sol tror branschexpert 2004-11-17 
55 Aftonbladet, Pensionär? Nej tack! 2005-03-07 
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kommer att leva kvar tills det är dags för media att beskriva femtio- och 
sextiotalisterna som blivande pensionärer gentemot fyrtiotalisterna som då istället 
kommer att agera någon slags urbild av pensionären. Troligtvis kommer även framtida 
mediadebatter om framtidens pensionärer byggas upp på ett liknande sätt som dagens 
debatt mellan fyrtiotalisterna och de generationer som utgör dagens pensionärer. Det 
är då troligt att fyrtiotalisterna som idag tillskrivs en unik status och en gyllene 
ålderdom om ungefär tjugo år kommer tilldelas en helt annan tillskrivning som kanske 
inte är lika smickrande som dagens. Detta visar på att bilden av fyrtiotalisten är en 
mediakonstruktion som vilar på relativa och föränderliga föreställningar om identitet, 
så kallade tillfälliga tillslutningar. Mediernas porträttering av fyrtiotalisterna kan alltså 
ses som en spegling av samhället och de diskurs ordningar som finns och är i 
förlängningen en projektion av dessa nutida maktförhållanden in i framtiden. 
Sammanfattningsvis skapar media ett vi-dom förhållande mellan fyrtiotalisterna och 
dagens pensionärer. Detta vi-dom förhållande byggs upp av positiva och negativ 
värdeord, där de positiva får representera fyrtiotalisterna och de negativa dagens 
pensionärer. Media använder sig av båda könen, ”kända” som okända för att ge 
fyrtiotalisten ett så brett spektrum av ansikten som möjligt så att de som läser 
artiklarna i så stor utsträckning som möjligt kan relatera till någon av mediabilderna av 
fyrtiotalisten. 
 

Legitimering genom �experter� och statistik 
Artikelförfattarna använder sig ofta av olika retoriska tillvägagångssätt för att legitimera 
innehållet i sina artiklar. Jag kommer i detta stycke visa på två olika tillvägagångssätt 
som används i mitt material: legitimering genom ”expertkunskap” och statistik.  

Genom mediabilden av fyrtiotalisterna som de ”nya pensionärerna” får dagens 
pensionärer ofta karakteriseras med den negativa bilden som gammal, sjuk och 
vårdbehövande. Dessa homogena och stereotypa mediabilder legitimeras ofta av en 
”expert” som ger intryck av att representera sanningen för sina läsare. ”Experterna” 
representeras ofta av olika forskare, men kan även exemplifieras med en ”känd” 
person som antas ge legitimitet, någonting jag visat på i avsnittet ovan. I mitt material 
förekommer ofta olika representanter från konsultföretaget Kairos Future, som på sin 
hemsida beskriver sig som en hjälpande hand till företag ”att skaffa försprång mot 
framtiden i handling och tanke.”56 Kairos Future arbetar med bland annat framtids- och 
omvärldsanalyser och har i år publicerat en ny bok med titeln Rekordgenerationen – 
vad de vill och hur de tänker.57 Redan bokens titel antyder att Mats Lindgren, en av 
bokens författare, innehar ”expertkunskap” eftersom bokens titel klargör att författarna 
anser sig veta vad rekordgenerationen vill och hur de tänker. Jag finner det 
anmärkningsvärt att ett och samma konsultföretag kan förekomma i samtliga tre 
tidningar jag hämtat artiklar ifrån. Andra i artiklarna förekommande ”experter” är 
forskare vid Institutet för framtidsstudier som delvis är statligt finansierat och som 
under 2004 bland annat har publicerat rapporten Forma framtiden! Institutet beskriver  
som sin uppgift:  
 

[…] att bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande 
verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om 
framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.58  

                                       
56 www.kairosfuture.se 2005-04-20 
57 Lindgren, M. m.fl. Rekordgenerationen – vad de vill och vad de tänker ( Stockholm, Bookhouse 

Publishing, 2005) 
58 www.framtidstudier.se 2005-04-29 
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Dessa ”experter” hjälper till att förstärka mediadiskursen av fyrtiotalisten. Jonathan 
Potter menar i Representing reality att genom att tillhöra en viss grupp av människor, 
till exempel forskare, tillskrivs vi viss kunskap som inte ifrågasätts. Detta leder också 
till att uttalanden från dessa personer i media tillskrivs en viss auktoritet som inte 
ifrågasätts, vilket leder till att deras uttalanden tillskrivs en viss sanningshalt.59 
Statistiska  redovisningar och siffror bidrar till en liknande legitimering där det 
redovisade resultatet sällan ifrågasätts. Det är också svårt att kontrollera hur gällande 
statistik har framkommit och hur den statistiska undersökningen är genomförd. 
Statistik ger inte bara en legitimering, utan bidrar även till en homogenisering av den 
undersökta gruppen, i detta fall fyrtiotalisterna, eftersom det inte finns chans till 
variation i en statistisk sifferuppgift som anser sig beskriva en hel samhällsgrupp.  
 

Vem är egentligen proppen Orvar? Jo, en ganska fet men också förmögen 40-talist, 
enligt de siffror som Statistiska Centralbyrån har tagit fram för DN:s räkning. Någon 
normal-Orvar finns väl inte egentligen, lika lite som det finns någon snitt-Göran. 
Men med SCB:s hjälp kan man i alla fall få fram lite fakta om 40-talisternas 
egenskaper, både ekonomiskt och beteendemässigt.60  

 
 
Detta utdrag kan ses som ett försök till att se bortom en av de mest välkända 
åldersstereotyperna.. Utdraget visar på en motsägelse där det först klargörs att det inte 
finns någon snittperson, varken inom fyrtiotalistgenerationen eller i Sverige i övrigt. 
Dock går det med Statistiska Centralbyråns hjälp ändå att tyda ”lite fakta” om 
fyrtiotalisternas beteende och deras ekonomi, vilket på ett tydligt sätt visar hur det går 
att få legitimitet genom statistik på ett sätt som är svårt för den enskilde individen att 
kontrollera eller motsäga. Det finns en känsla av längtan i citatet ovan efter att 
demystifiera begreppet fyrtiotalisterna, som om det vore frågan om en ytterst hemlig 
eller skygg samhällsgrupp. Ledtrådar till frågan om fyrtiotalisternas identitet står att 
finna i deras goda ekonomi och i deras självsäkra beteende som anses skilja sig, inte 
bara från dagens pensionärer utan även från den genomsnittlige svensken, vilket 
bidrar till att skriva fram fyrtiotalisterna som en grupp som åtnjuter en särstatus 
gentemot andra samhällsgrupper. 
 

Många kommer också att kunna besöka fritidshuset i större utsträckning framöver, 
för ett sådant har 47,6 procent av 40-talisterna, jämfört med 45 procent bland alla 
mellan 16 och 84 år.61 

 
 
Siffrorna från citatet ovan visar att det egentligen inte finns någon skillnad i hur många 
fyrtiotalister som äger fritidshus jämfört med genomsnittet för hela Sverige. Ändå skrivs 
procentskillnaden ut på ett sätt som beskriver att fyrtiotalisterna i större utsträckning 
har tillgång till fritidshus än den genomsnittlige svensken, vilket ger intrycket av att 
fyrtiotalisten i större utsträckning än den genomsnittlige svensken har en ekonomisk 
situation som tillåter att äga ett fritidshus. Alla jämförelser med den genomsnittlige 
svensken bidar till att förstärka bilden av fyrtiotalisterna som en ekonomiskt stark 
samhällsgrupp, vilket blir svårt att motsäga när artikelförfattaren använder sig av 

                                       
59 Potter, Jonathan Representing reality. Discorse, Rhetoric and Social Construction  sid. 134ffa (London, 

Sage Publications, 1996) 
60 Dagens Nyheter, 40-talisternas uttåg: Jätteproppen Orvar – fet förmögen fyrtiotalist 2005-01-19 
61 Dagens Nyheter, 40-talisternas uttåg: Jätteproppen Orvar – fet förmögen fyrtiotalist 2005-01-19 
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”expertkunskap” och statistik. Under denna rubrik har jag visat på hur media använder 
sig av olika sätt för att legitimera innehållet i sina tidningsartiklar. Genom 
exemplifiering har jag försökt att visa på att det endast är ett ”retoriskt knep” från 
medias sida och oftast inte har någon verklig betydelse.  
 

�Generationskrig� 
Under rubriken fiktiva motsatsförhållanden diskuterade jag kring hur media målar upp 
ett vi-dom förhållande mellan fyrtiotalisterna och dagens pensionärer. Detta stycke kan 
ses som en förlängning av den diskussionen, då skapandet av ett vi-dom förhållande 
kan spåras även här. Fast denna gången mellan fyrtiotalisterna och yngre generationer 
som sextiotalisterna, vilka även förekommer i citatet nedan. 
 

Nu senast var det Pär Nuder – vår tämligen unge finansminister – som myntade 
begreppet ”köttberg”. Varpå hans chef, statsminister Göran Persson, tog honom i 
örat och protestbreven kom högvis till departementet. Det var ingen elegant 
språklig formulering ”detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda”, men 
den kommer att leva kvar och visar också hur känsligt ämnet är. Risken för 
generationskrig är kanske större än vi vill tänka på.62  

 
 
Utdraget pekar på att Pär Nuder negativa uttalande om fyrtiotalister befaras leda till 
slitningar mellan olika samhällsgrupper, vilket visar på hur känsligt ämnet är. Det ges i 
artikeln ingen vidare förklaring till varför ämnet skulle anses så känsligt eller hur en 
sådant konflikt mellan generationerna skulle kunna utspela sig. Nuders uttalande 
späder på myten om det laddade motsatsförhållandet mellan fyrtiotalisterna och andra 
samhällsgrupper. Här utmålas fyrtiotalisterna som ”boven i dramat” som måste försvara 
sig mot den kollektiva skuld som läggs på dem av de yngre generationerna utan att 
fyrtiotalisterna för den skull anser sig vara skyldiga det resterande samhället 
någonting. Fyrtiotalisterna anser sig ha betalat för sig och är också villig att betala mer 
för att få sina krav uppfyllda vad gäller till exempel bostäder och framtida sjukvård. 
Medias porträttering av fyrtiotalisterna som står i vägen och inte tillåter den yngre 
generationen ta över viktiga maktpositioner i samhället ar laddad och konflikt fylld. 
Fyrtiotalisterna anser sig ha lagt grunden för den svenska välfärdsapparaten, och 
media ger röst åt den yngre generationernas anklagelser om att fyrtiotalisterna ”fixade 
till” både dagis, äldreomsorg och bra huslån för att underlätta för sin egen 
generation.63 Grogrunden för en konflikt mellan generationer både föds och stödjs av 
media. Intressant nog är det media som både förutspår och målar upp den fiktiva 
bilden av fyrtiotalisterna som skulle kunna orsaka ett eventuellt ”generationskrig”. 
Vilket skulle leda till konflikt mellan beskrivningar av samhällsgrupper som inte 
existerar, vilket i sin tur kanske skulle kunna medverka till verkliga slitningar mellan 
generationerna. Men viktigt att poängtera är också att det inte enbart handlar om vem 
som göder vem utan att det också går att urskilja en klasskillnad fyrtiotalisterna 
emellan, varvid den kapitalstarkaste delen får representera helheten genom mest 
mediautrymme även om denna del endast utgör ca en tredjedel av hela 
samhällsgruppen fyrtiotalisterna. Bilden av de lågavlönade, arbetarna förekommer inte 
i mitt material, vilket skulle motsäga den självklara bilden av fyrtiotalisterna som den 
överväldigande majoriteten  media försöker måla upp och skapa ett mer nyanserat 
mediaporträtt. 

                                       
62 Svenska Dagbladet, Rekordgenerationen på väg mot pension 2004-12-31 
63 Svenska Dagbladet, Rekordgenerationen på väg mot pension 2004-12-31  
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Motsägelser kring bilden av fyrtiotalisterna 
I detta avsnitt ska jag visa hur motsägelsefull bilden av fyrtiotalisten i media kan vara. 
Det har funnits spår av denna diskussion i det tidigare analysavsnittet men jag ska på 
ett mer tydligt sätt exemplifiera hur media använder sig av motsägelsefulla 
tolkningsrepertoarer, vilket visar på att media skapar en diskursiv ordning med hjälp 
av överdrivna, snedvridna stereotyper, men med viss verklighetsförankring. Detta kan 
ses som en följd av att vår identitet har blivit allt mer  instabil och fragmentariserad 
och där det finns många olika element som formar ens identitet förutom kön och 
klass.64  
 

Fyrtiotalisten som hälsomedveten och ungdomlig 
Det finns en tydlig trend i analysmaterialet, där fyrtiotalisterna beskrivs med värdeord 
som går att förknippa med hälsomedvetenhet och ungdomlighet. Denna trend anser 
jag utgör en förlängning av det faktum att fyrtiotalisterna ofta beskrivs ur ett vi-dom 
förhållande till dagens pensionärer som beskrivs med väldigt negativa värdeord som 
ofta går att relatera till sjukdom och ålderdom. Bilden av hälsomedvetenhet och 
ungdomlighet stärker även bilden av en mäktig och välutbildad samhällsgrupp som 
anses väl medveten om hälsa och motion. Pensioneringen beskrivs alltid som 
efterlängtad utan att fyrtiotalisten för den skull anses ha ett arbete de inte trivs med. 
Tvärtom anses fyrtiotalisten vara välutbildad och ha ett välbetalt och utvecklande 
arbete, vilket skapar en motsägelsefull beskrivning av fyrtiotalisten. Det går att tyda en 
omvärdering av vad som anses viktigt i livet hos fyrtiotalisterna. Där immateriella 
värden blir allt viktigare så som frihet och rörlighet, livskvalitet och kvalitetstid, när ett 
visst materiellt välstånd redan är uppnått. Livet efter pensioneringen jämförs med tiden 
innan fyrtiotalisterna skaffade familj och barn, vilket skapar en negativ bild av 
barnfamiljen, som en fas i livet som ”nödvändigt ont” och ingen ideal livssituation. 
Denna framställning bygger också på en tanke där kärnfamiljen utgör norm i 
skapandet av en familj och det ges inget utrymme för andra tolkningar. 
 

Rekordgenerationen ser ljust på sin framtid och längtar efter pensionen. De ser den 
som den andra frihetstiden då man kan ”leva loppan och sedan dö”. Den första 
frihetstiden upplevde de efter att de lämnat föräldraboet men innan de hade bildat 
egen familj. Att bli pensionär innebär alltså på sätt och vis att bli tonåring på nytt.65 

 
 
Ovan likställs pensionär och tonåring, vilket förstärker bilden av fyrtiotalisten som 
bekymmersfri och ansvarslös. Samtidigt får pensionär en annan innebörd än vad som 
förknippas med dagens pensionärer. Uttrycket ”leva loppan och sedan dö” har en 
tragikomisk ton som antyder en nonchalant attityd till döden och samtidigt en tro om 
att döden ska komma plötslig och inte vara långdragen och plågsam. 
 

40-talisterna var de första tonåringarna. De åt p-piller, lyssnade på rockmusik och 
gjorde ungdomsrevolt. Nu fyller de fyller 65 år och blir pensionärer i lagens 
mening. Många ser fram emot friheten, de tänker bli tonåringar på nytt.66 

                                       
64 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000) 

Sid. 106 
65 Aftonbladet, Pensionärerna blir de nya tonåringarna 2004-10-08 
66 Aftonbladet, Pensionär? Nej tack! 2005-03-07 
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Här pekas fyrtiotalisterna ut både som ”de första” och ”de nya” tonåringarna, vilket 
även har likställts med att bli pensionär. Det görs ett antagande att tonåringar ska bete 
sig på ett visst sätt. Lyssna på rockmusik och göra ungdomsrevolt. De ”nya” 
pensionärerna tar avstånd från den negativa värdeladdning som ordet senior innebär 
och alla de aktiviteter som finns sammankopplade med ordet som bland annat 
seniorresor, seniorgympa, och seniorbostäder samt anser sig stå långt ifrån det liv 
dagens pensionärers lever. Fyrtiotalisterna tar också avstånd från de sociala aktiviteter 
som dagens pensionärer bedriver – tanken av att tillhöra någon 
pensionärsorganisation finns inte.67 Det kanske egentligen borde pratas om ”de 
ofrivilliga pensionärerna”, vilket givetvis väcker frågan om begreppet pensionär har 
spelat ut sin roll och om så är fallet vad ska fyrtiotalisterna då kallas för och de 
generationer som kommer att gå i pension efter dem? Det ges inget svar på den frågan 
i mitt analysmaterial och jag kan endast göra spekulationer, men jag anser att det ändå 
går att urskilja en trend  av mindre frekvent användning av ordet pensionär i 
framtiden. Mer betydelsefullt är omvärderingen av själva begreppet pensionär. Liksom 
var världsbild förändras över tid, ser vi genom mediadebatten kring fyrtiotalisternas 
inträde i pensionsåldern tydliga tecken på att själva innebörden av begreppet 
pensionär håller på att förändras och fyllas med ny mening.   
 
För att få fram bilden av den hälsosamma fyrtiotalisten i media anses de motionera på 
gym för att åtminstone i sinnet behålla sin ungdomlighet och förneka tidens gång och 
skjuta på inträdet till vad fyrtiotalisterna anser sig se som pensionär, när kroppen inte 
orkar med längre. Sammankopplat med tolkningsrepertoaren av den ungdomliga 
fyrtiotalisten kommer antagandet att de har ett kompisförhållande till sina barn och 
delar deras intressen. Kanske speglar denna bildliga föryngring av fyrtiotalisterna 
också samhällets fixering vid ungdomsidealet. 
 

På akademikliniken i Stockholm utgör nästan 15 procent av deras 
platskirurgipatienter av 40-talister. […] När Riksidrottsförbundet undersöker hur 
mycket svenskarna rör på sig visar det sig att 40-talisterna motionerar ungefär lika 
mycket som 80-talisterna. Och de vill träna som de yngre: De vill vara ungdomliga, 
de vill inte plötsligt börja gå på seniorgympa.68  

 
 
Dock visar citatet nedan på en helt annan bild av den så kallade hälsomedvetne 
fyrtiotalisten, som får citatet ovan att verka motsägelsefullt och gör medias bild av 
fyrtiotalisten som hälsosam mindre trovärdig. Fyrtiotalisterna utmålas ej enbart som 
konsumenter, utan de skrivs fram som storkonsumenter eftersom media anser att 
fyrtiotalisten har mycket pengar. Användningen av ordet ”köttberg” istället för 
fyrtiotalist förstärker tolkningsrepertoaren av fyrtiotalisten som njutningsätare och inger 
en negativ värdering av deras handling.. 
 

Och köttbergen vill gärna framstå som hälsosamma och nyttiga. De är 
storkonsumenter av såväl hälsoprodukter som rena njutningsprodukterna […]. På 
dagarna dricker de hälsofil. Men på kvällarna trycker de i sig onyttiga dessertostar, 
vispgrädde och glass.69  

 

                                       
67 Aftonbladet, Pensionär? Nej tack! 2005-03-07 
68 Aftonbladet,  I nya ålderstrappan trappar vi aldrig ner 2005-03-08 
69 Aftonbladet, ”Kött- berget” festar på dessertostar 2005-12-15 
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I det första analysavsnittet nämnde jag att fyrtiotalisterna anses ha kompisrelationer 
med sina vuxna barn. Det finns inget utrymme för bilden av fyrtiotalisten som fått 
barn sent i livet och som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Inget utrymme ges 
till andra familjekonstellationer än den heterosexuella, vilket tyder på att denna 
generation är socialt konservativ. Detta kompisförhållande med sina barn kan ses i 
kontrast med det tidigare citatet där tiden innan och efter fyrtiotalisten skaffade sig 
familj beskrevs som  en frihetstid. 
 

40-talisterna tar med sina 30-åriga barn på allt från Rolling Stones och Neil Young 
till Ulf Lundell och Jerry Williams. 70 

 
 
Sammanfattningsvis går det under denna rubrik att säga att fyrtiotalisterna anses 
försöka sträva efter att utstråla ungdomlighet och god hälsa. Det finns dock en 
motsägande bild som visar på fyrtiotalisten som storkonsument av diverse 
njutningsprodukter, men den kan inte anses lika stark som bilden av den 
hälsomedvetne och ungdomlige fyrtiotalisten.  
 
 

�Nya� boendeformer för �nya� pensionärer 
Det nämns mycket i mitt analysmaterial av hur fyrtiotalisterna anses vilja bo efter sin 
pensionering. Det tas föregivet att fyrtiotalisten vill flytta från den bostad de bor i 
innan pensioneringen, vilket kan ses som en ny början på en ny period i livet. Bilden 
av fyrtiotalisterna bygger på att de anses vara en kapitalstark samhällsgrupp och när 
de går i pension förväntas de börja spendera sina besparingar. En tolkningsrepertoar 
visar på att fyrtiotalisten kommer att sälja villan i förorten för att flytta in till 
innerstaden för att leva i en bostadsrätt med närhet till kultur, konsumtion och 
umgänge.71 I samtliga utdrag tas det föregivet att fyrtiotalisterna har råd och vill bryta 
upp från sin nuvarande bostad och flytta till någonting nytt. Media målar upp 
pensionen som ett nytt och helt annorlunda liv från vad fyrtiotalisterna levt som 
förvärvsarbetande.  
 

De vill komma ifrån underhållet (av villan) och söker något fräscht och lättskött. 
[…] de vill ha en ny sorts lägenheter, med större umgängesytor, få sovrum och 
gärna i markplan.72 

 
 
Citatet ovan visar på att fyrtiotalisten anses vilja göra annat än ta hand om 
villaträdgården och syssla med husrenovering efter sin pensionering. Det ges en klar 
bild över hur fyrtiotalisten anses vilja ha sitt nya hem organiserat. Lättskött är ett av 
ledorden eftersom fyrtiotalisten anses vilja ha tid över till annat än hushållssysslor. 
Istället ar det viktigt för fyrtiotalisterna att välja själva, att ha tid över och att vara 
mindre bunden än tidigare. Dock finns det en motsägande tolkningsrepertoar som 
anser att renovering och inredning är något som fyrtiotalisterna kommer att vara 
intresserade av och vilja satsa sina besparingar på. 
 

                                       
70 Aftonbladet, Alla vill tjäna pengar på den rikaste generationen 2005-03-07 
71 Aftonbladet, Var tredje 40-talist vill lämna Sverige när  de går i pension 2005-03-09 
72 Aftonbladet var tredje fyrtiotalist vill lämna Sverige när de går i pension 2005-03-09 
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Jag skulle tro att Ernst Kirchsteiger på tv i mycket stor utsträckning har en 
målgrupp i sina program som är 40-talister. Plötsligt har de pengar över, de 
kommer att köpa inredningsdetaljer och tillbehör som man inte tänkt på tidigare.73 

 
 
Tanken på att fyrtiotalisterna ”plötsligt har pengar över” är en intressant formulering 
eftersom den antyder att fyrtiotalisterna endast genom att fylla 65 år och inte behöva 
förvärvsarbeta skulle innebära att de har ”pengar över” att spendera. Det vore ett mer 
logiskt resonemang att få mindre pengar över efter sin pensionering eftersom den inte 
utgör en lika stor del som den lön man hade som förvärvsarbetande. I artikelutdraget 
ovan ges även tolkningsrepertoaren av fyrtiotalisten som den händige och kreativa 
som kommer att spendera tid och pengar på renovering och inredning av sitt hem. Av 
dessa två konkurrerande tolkningsrepertoarer är den som beskriver fyrtiotalisten som 
den som vill ha ett lättskött boende den starkare och mer frekvent förekommande. Att 
det finns två konkurrerande tolkningsrepertoarer visar på motsägelsefullhet och att det 
inte är möjligt att skriva fram en samhällsgrupp som homogen. 
 

Fyrtiotalisten som den resande �nya� pensionären 
När fyrtiotalisterna når pensionsåldern och slutar förvärvsarbeta antas det att de 
kommer att få mer fritid. Resandet anses utgöra ett väldigt attraktivt alternativ, om 
fyrtiotalisterna inte bestämmer sig för att sälja villan och flytta utomlands istället där 
pensionen räcker längre än i Sverige.  
 

Gott om tid, gott om pengar och gott om reslust. 40-talisterna är på väg att bli 
resebolagens guldåder. Men i framtiden vill de inte resa med vanlig solcharter utan 
det är äventyr och nya upplevelser som står på schemat.74 

 
 
Bilden av den resande pensionären är den genomgående absolut starkaste och mest 
frekvent använda tolkningsrepertoaren av fyrtiotalisterna i mitt material. Det förs 
många diskussioner om hur och vart de förväntas vilja resa. Det står klart att 
fyrtiotalisten inte kommer att resa dit de anser att dagens pensionärer reser. Alla de 
olika tolkningsrepertoarer jag tidigare nämnt av fyrtiotalisten finns med i skapandet av 
tolkningsrepertoaren av den resande pensionären. Eftersom media målar upp bilden 
av fyrtiotalisterna som en kapitalstark samhällsgrupp anses det självklart att de har 
ekonomiska förutsättningar för att resa. Fyrtiotalisten anses söka efter en resa utöver 
det vanliga som erbjuder nya upplevelser, vilket förstärker bilden av fyrtiotalisten som 
ungdomlig och äventyrlig. Den antydda bostadsrätten kommer inte att kräva samma 
närvaro som en villa med trädgård. Givetvis anser media en förändring i 
resebranschen där fyrtiotalisterna kommer att utgöra en ny stor målgrupp, där 
skräddarsydda resor endast för likasinnade kommer att erbjudas. Fyrtiotalisterna 
kommer att resa mer för att de har pengar att lägga på resor. Ett annat svar på varför 
fyrtiotalisterna anses vilja resa i så stor omfattning när de blir pensionärer är att det är 
en vanesak, en livsstil grundad under tidigare livsskeden. 
. 

Det är en generation som är van att resa, till skillnad mot dagens pensionärer som 
var inlåsta i Sverige under kriget. Och köpkraften är bättre utomlands.75 

 
                                       
73 Dagens Nyheter, 40-talisternas uttåg: Huggsexa om 40-talisterna 2005-01-15 
74 Aftonbladet Framtidens turist går sin egen väg 2005-03-16 
75 Aftonbladet, Var tredje 40-talist  vill lämna Sverige när de går i pension 2005-03-09 
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Här målas återigen de ”nya” fria pensionärerna upp mot dagens pensionärer, som får 
karakterisera de som inte kunde resa utomlands under kriget. Fyrtiotalisterna målas 
hela tiden upp som de ”nya” pensionärerna som egentligen inte vill bli kallade för 
pensionärer, eftersom de förknippar det med bilden av dagens pensionär som 
sammankopplas med ett antal negativa värdeord, vilka jag nämnt tidigare.  
 

Sol- och badchartern kommer att tappa när pensionärerna tar på sig ryggsäcken. 
Paketerade äventyrsresor är något för framtiden. Kulturella upplevelser och 
spännande aktiviteter blir viktiga samtidigt som man vill bo och resa bekvämt. 76 

 
 
De ”nya” pensionärerna vill resa på ett ”nytt” sätt och blir därför resebranschens nya 
pionjärer. Det är intressant hur starkt media betonar aspekten av det nya och 
banbrytande i nästan allting som fyrtiotalisterna anses komma att göra efter sin 
pensionering. Avslutningsvis vill jag peka på den problematik där de fyrtiotalister som 
inte är ”mäktiga” eller framgångsrika helt enkelt ”skrivs ut” ur mediadiskursen. Cirka 
en tredjedel av fyrtiotalistgruppen är kvinnor som arbetar inom vård, skola och 
omsorg och som passar inte in i medias beskrivning av deras egen generation.77 
Frågan som måste ställas är varför endast en liten del får representera helheten. Svaret 
finns ute i dagens samhälle, där stora delar av samhällets maktpositioner innehas av 
fyrtiotalister som tar stor plats i media. Detta faktum fråntar givetvis inte medias 
skyldighet att tydligt klargöra att det endast är en del av fyrtiotalistgenerationen som 
omnämns.  
 

                                       
76 Aftonbladet, Framtidens turist går sin egen väg 2005-03-16 
77 Aftonbladet, 40-talisternas uttåg: 90 000 40-talister går i pension i år 2005-01-02 
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Sammanfattning 
Denna studie har haft som syfte att analysera de diskurser som media skapar kring 
fyrtiotalisterna och hur de anses påverka samhället efter sin pension. För att kunna 
svara på mitt syfte har jag använt mig av följande frågeställningar: Vilka värdeord 
kopplas till fyrtiotalisterna för att framställa dem som en mäktig samhällsgrupp i 
media? Vilka samhällsområden anser media kommer att påverkas av att fyrtiotalisterna 
går i pension? Vilka retoriska tillvägagångssätt använder media sig av för att framställa 
fyrtiotalisterna som en mäktig samhällsgrupp?  

Media skapar diskursiva ordningar, något som leder till en motsatsbild av 
fyrtiotalisten. Å ena sidan framträder idealbilden av den fria, självsäkra och 
kapitalstarka fyrtiotalisten som tillhandahåller en avundsvärd samhällsposition. Å andra 
sidan, när denna positiva schablon relateras till andra samhällsgrupper, sker ibland en 
omvärdering av dessa tillskrivna egenskaper, och föder istället fram bilden av 
fyrtiotalisten som en kravställande, egocentrisk och självisk samhällsgrupp som inte 
vill släppa ifrån sig makten till andra samhällsgrupper.  

Denna diskurs byggs upp retoriskt med hjälp av positiva värdeord som betonar 
fyrtiotalisternas samhälleliga status och materiella välstånd. Dessa positiva nyckelord 
föder i sin tur fram mer ogripbara värdeord som hälsa, frihet, självständighet och 
individuellt val och bildar olika tolkningsrepertoarer. Dessa positiva 
tolkningsrepertoarer sätts ofta i kontrast till dagens pensionärer som representerar 
negativa tolkningsrepertoarer som föder fram negativa värdeord så som gammal, sjuk, 
vårdbehövande och med liten chans till rörelsefrihet. Denna kontrastering av dagens 
och framtidens pensionärer kan leda till en omvärdering och gradvis uppgradering av 
begreppet pensionär, vilket visar på samhällets och Jagets föränderlighet över tid. För 
att kunna ge en så bred och igenkännande bild som möjligt exemplifieras 
fyrtiotalisterna både med män och kvinnor. Dock skrivs hela gruppen fyrtiotalister 
alltid fram med ett könsneutralt de. För att ytterligare förtydliga fyrtiotalistens status 
använder sig media även av ”kända personer”.  

Ett liknade retoriskt tillvägagångssätt är legitimering genom ”expertkunskap” och 
statistiska sifferuppgifter som är svåra för den enskilde individen att motsäga sig och 
kontrollera. Vissa kategorier av människor som till exempel experter tillskrivs en viss 
kunskap utan att validiteten ifrågasätts. Detta är någonting som Jonathan Potter kallar 
för category entitelment.78 Statistiska sifferuppgifter visar tydligt att skillnaden i ägande 
av fritidshus inte är mer än ett par procentenheter mellan fyrtiotalisten och den 
genomsnittlige svensken men skrivs ändå fram till fyrtiotalisternas fördel. Detta tyder 
inte bara på att media använder sig av vissa retoriska tillvägagångssätt för att skriva 
fram fyrtiotalisterna utan också på att fyrtiotalisten faller inom ramen för den 
genomsnittlige svensken.  

Det går att urskilja ett stort antal motsägelser, vilket tyder på att mediabilden av 
fyrtiotalisterna är konstruerad och endast representativ för en liten del av 
fyrtiotalisterna. Bilden fyrtiotalisterna blir ständigt förstärkt av annan media som 
framställer gruppen på liknande sätt. De två böckerna Rekordgenerationen – Vad de 
vill och hur de tänker79 och Rekordgenerationen slår till igen80 skrivna av 
konsultföretaget Kairos Future och utgör ett bra exempel. Det är svårt att avgöra om 

                                       
78 Potter, J. Representing reality. Discorse, Rhetoric and Social Construction (London, Sage Publications, 

1996) Sid. 134ff 
79 Lindgren, M. (m.fl.) Rekordgenerationen – Vad de vill och hur de tänker (Stockholm, Bookehouse 

Publishing, 2005) 
80 Jegers, I. Rekordgenerationen slår till igen (Uppsala, Uppsala Publishing House, 2001) 
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innehållet i böckerna stödjer mediabilden av fyrtiotalisterna eller om media stödjer 
Kairos Futures bild av fyrtiotalisterna. Det sista antagandet är möjligt då alla de 
representerade tidningarna i min studie, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet nämner förtagets namn i sina artiklar samt har tagit del av deras 
undersökningar. Här återkommer det retoriska tillvägagångssättet med legitimering 
genom att använda sig av en person som anses äga ”expertkunskap”.  
 
De tolkningsrepertoarer som bidrar till att skapa diskursen av den mäktiga 
fyrtiotalisten är starkt knutna till tillgång av kapital. Fyrtiotalisterna anses vilja flytta till 
ett nytt boende efter sin pensionering. Det nya boendet ska ligga centralt med närhet 
till underhållning och kultur. Boendet bör vara lättskött, med öppna ytor och gärna i 
markplan. Det skapas motsägande tolkningsrepertoarer för hur fyrtiotalisterna anses 
vilja spendera sina pengar på boendet. En tolkningsrepertoar visar på att fyrtiotalisten 
vill använda sina pengar på inredning, vilket tyder på en vilja att uttrycka sig. Medan 
en annan tolkningsrepertoar vill ha ett lättskött boende för att kunna känna sig mer 
rörlig och få tid över till annat.  

Bilden av den resande pensionären är den genomgående absolut starkaste och 
mest frekvent använda tolkningsrepertoaren. Det förs många diskussioner om hur och 
vart de förväntas vilja resa. Det står klart att fyrtiotalisten inte kommer att resa dit de 
anser att dagens pensionärer reser. Eftersom media målar upp bilden av fyrtiotalisterna 
som en kapitalstark samhällsgrupp anses det självklart att de har ekonomiska 
förutsättningar för att resa. Fyrtiotalisten anses söka efter en resa utöver det vanliga 
som erbjuder nya upplevelser, vilket förstärker bilden av fyrtiotalisten som ungdomlig 
och äventyrlig. Resandet visar på att fyrtiotalisten kommer att vara en rörlig pensionär 
med viljan att söka upp det nya och annorlunda. En annan tolkningsrepertoar som 
pekar på att fyrtiotalisten anser sig rörlig är hälsorelaterade aktiviteter, där 
fyrtiotalisterna tränar på gym och anser att det är viktigt att känna sig ung. Ett annat 
sätt att förstärka denna känsla av ungdomlighet är en nära kompisrelation och delade 
fritidsintressen med sina vuxna barn. Dock målas en motsägande tolkningsrepertoar 
upp i analysmaterialet som visar på fyrtiotalisterna som storkonsumenter av  
njutningsproduker. Här förstärks istället bilden av den kapitalstarka fyrtiotalisten 
eftersom det pekas på att de inte enbart är konsumenter utan storkonsumenter.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att bilden av den mäktiga fyrtiotalisten är 
konstruerad av media och förstärks av andra medier med liknande tankar. Bilden av 
den mäktiga fyrtiotalisten byggs upp av antagandet att fyrtiotalisten är en kapitalstark 
samhällsgrupp. Bilden förstärks ytterligare av att media skapar ett vi-dom förhållande 
till dagens pensionärer som får representera det negativa och gamla som 
fyrtiotalisterna inte vill identifiera sig med. Detta bildar en homogen framskrivning av 
en samhällsgrupp där endast en väldigt liten del får representera en helhet. 
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