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Kapitel 1.  

 Inledning 

Old age is not an invariant state, but one defined by wherever the 
lines are drawn. (Hendricks 2004, 250) 

 
Detta är en studie om hur föreställningar, representationer och normer om 
äldre människor (i kronlogisk mening) skapar och befäster, men också 
undergräver och förskjuter, den språkliga och sociala kategori som 
betecknas som ’äldre’, ’pensionärer’ eller ’seniorer’. I avhandlingen beskrivs 
och analyseras hur ’äldre’ konstrueras på tre offentliga arenor. Dessa är 
dagstidningar genom Aftonbladet och Dagens Nyheter, det politiska partiet 
Sveriges Pensionärers Intresseparti, samt den offentliga utredningen SENIOR 
2005 (SOU 2002:29, SOU 2003:91). Utgångspunkten är att ’äldre’ är en 
socialt konstruerad kategori som för att fortsätta finnas, precis som andra 
sociala kategorier, ständigt behöver återskapas i kommunikativa praktiker, 
till exempel i tal och text. Utgångspunkten är också att kategorin ’äldre’ 
inbegriper och konnoterar mer än ålder. Att benämna någon eller några 
som ’äldre’ är att säga mycket mer än att individen eller gruppen tillhör en 
kronologiskt avgränsad åldersgrupp. Studien handlar därför om vilka 
värden och egenskaper som kopplas till kategorin och hur åldrande ges 
mening och innebörd i offentliga samtal, enskilt och tillsammans.  

Två citat som på olika sätt ger mening åt kategorin äldre får illustrera 
olika sätt som detta kan göras på, och de olika sammanhang som kategorin 
kan göras relevant i. Citaten är hämtade från två av de tre olika arenor för 
offentliga samtal, offentligheter (Habermas 1998; Warner 2002), som denna 
studie bygger på. Det första citatet är ett särskilt yttrande från en av 
ledamöterna i den statliga utredning om den framtida svenska äldrepolitiken 
som gick under namnet SENIOR 2005 (SOU 2002:29; SOU 2003:91).  

 
Beredningen föreslår en samlad diskrimineringslagstiftning med bl.a. 
ålder som diskrimineringsgrund. Jag delar helt denna uppfattning. 
Vad detta får för konsekvenser för övrig lagstiftning har dock inte 
närmare redovisats i betänkandet. Bl.a. torde det innebära att vissa 
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lagar och avtal inom arbetsmarknaden, bl.a. lagen om 
anställningsskydd (LAS), måste utmönstras eller förändras. Utifrån 
ett äldreperspektiv är det positivt. Det kommer i realiteten att 
innebära ett avskaffande av den gemensamma pensionsåldern, vilket 
ligger helt i linje med vad jag föreslagit i beredningen. 

En individualisering av pensionsåldern där den enskilde, utifrån 
sin arbetsförmåga och sina önskemål, tillsammans med sin fackliga 
organisation gör upp om pensionsavgång direkt med arbetsgivaren 
är att föredra framför dagens trubbiga åldersfixerade system. 
(Särskilt yttrande av ledamoten Roland Larsson (c), SENIOR 2005, 
SOU 2003:91, 542) 

 
Det andra citatet kommer från en debattartikel publicerad av det politiska 
partiet Sveriges Pensionärers Intresseparti, förkortat SPI. 

 
Statsministern bör be de svenska pensionärerna om ursäkt för 
påhoppet och se till att pensionärerna får den ekonomiska trygghet 
de har rätt till. Dessa har under sitt yrkesverksamma liv murat upp 
samhället sten för sten, betalt skatt och betalar fortfarande skatt på 
pensionen. (Snåla Pensionärer? Öppet brev till Göran Persson, Anders 
Andersson, 2004) 

 
Båda citaten talar om äldre, och vad det betyder att åldras. Men de gör det 
på olika sätt och utifrån olika perspektiv. De sätter in ’äldre’ i olika 
samhälleliga sammanhang. Det första citatet, från utredningen SENIOR 
2005, vill göra kategorisering utifrån ålder betydelselöst; ålder ska inte 
utgöra grund för rättigheter. Istället för rätt till pension vid en given ålder 
kan man tolka Roland Larsson som att pension utifrån ålder ska avskaffas 
och istället ersättas med pension som utgår efter prov på arbetsförmåga. 
Om ålder inte längre ska ha den betydelse det har idag innebär det att lagen 
om anställningsskydd kraftigt förändrar äldres och yngres relation på 
arbetsmarknaden. Larsson menar att utredningen i sin diskussion om en 
samlad diskrimineringslagstiftning bäddar för denna förändring, men att 
man inte drar konsekvenserna av sitt eget resonemang. Med detta särskilda 
yttrande vill han därför understryka sin position i förhållande till en 
förändring av LAS och pensionsåldern.  
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Det andra citatet sätter in äldre i ett annat sammanhang och då 
genom termen ’pensionär’. Artikeln är skriven som ett svar på att dåvarande 
statsminister Göran Persson påstås ha yttrat att pensionärer tär på 
samhället. Till skillnad från det första citatet där äldre definierades enbart 
utifrån ålder, utgår detta citat från termen ’pensionärer’ som här betecknar 
personer som under sitt liv som yrkesverksamma ”murat upp samhället 
sten för sten”, betalat skatt och därför gjort sig förtjänta av pension. 
Pensionärer kategoriseras i detta fall som några vilka har rätt till en 
ekonomisk trygghet. Pension är inte något man får när man inte längre är 
kapabel att arbeta för sitt uppehälle, utan det är samhällets sätt att återgälda 
de äldres uppoffringar. Att ha uppnått en viss ålder ska utifrån 
resonemanget spela roll för ens samhälleliga status, ett resonemang som går 
på tvärs mot Larssons resonemang. Dessa olika sätt att konstruera eller 
språkligt ”göra” äldre är inte oskyldiga språkliga variationer eftersom de är 
del i en förhandling om organiseringen av samhället och relationer mellan 
människor. Att lyckas etablera en förståelse av ’pensionärer’ som till 
exempel ’de som byggt landet’ gör att vissa handlingar och förhållningssätt 
blir rimliga att diskutera, medan andra inte kommer att vara det. 
Föreställningar om rättvisa, om hur resurser ska fördelas mellan olika 
grupper i samhället är beroende av hur gränser dras mellan människor och 
hur stabila kategorier upprättas utifrån dessa gränsdragningar. Även 
byråkrati och administration utgår till stor del från kategoriseringar, som 
’arbetsför’ eller ’ålderspensionär’, till vilka det kopplas rättigheter och 
skyldigheter (Mäkitalo 2006). Kategorier som dessa har ofta fått legitimitet 
genom att användas på specifika sätt i offentligheten, likaså gäller det 
omvända; att kategorier och gränser som dragits av administrativa och 
byråkratiska skäl kommer att användas i offentligheten och fungera som 
utgångspunkter för sociala identiteter (Hendricks 2004), liksom ibland 
också vetenskapliga begrepp. Hur kategorier ges betydelse och var gränser 
dras mellan människor spelar därmed också roll för formandet och 
utvecklingen av identitet och självförståelse. Eftersom identiteten kan ses 
som beroende av hur man blir bemött av andra är kategoriseringsprocesser 
tätt knutna till bildandet och upprätthållandet av sociala identiteter (Jenkins 
2000). Ett tydligt exempel på detta är citatet ovan från pensionärspartiet SPI 
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som talar om pensionärer som särskilt värdiga och förtjänta (jfr Jönson & 
Nilsson 2007b). Därför har det i detta sammanhang inte bara betydelse hur 
kategorier görs, utan också av vem de görs. Att kategoriseras av en starkare 
part är aldrig bara en fråga om klassifikation (Hazelrigg 1997). Vad som 
uttrycks i en statlig utredning har därför mer vikt än vad ett marginaliserat 
pensionärsparti uttrycker genom hur den är integrerad i administration och 
byråkrati. 

 Genom att analysera yttranden som de i citaten ovan utifrån en 
tanke om offentligheter som arenor för debatt och diskussion om samhället 
och de olika relationer som det består av, kan man studera dem som delvis 
ingående i en dialog med varandra; de är del i en ständigt pågående 
förhandling om bland annat äldre och åldrande. Mitt val av, på ett sätt 
väldigt olika, empiriska material syftar till att berika och ifrågasätta 
resultaten som kan utvinnas ur de enskilda. Detta redogörs närmare för 
under rubriken Teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  

1.1. Att studera kategorier 

Varför ska man studera hur kategorier görs och konstrueras? Är inte äldre 
en given del av befolkningen vars problem behöver ges prioritet? Både ja 
och nej, det finns ett visst antal människor inom ett visst åldersspann, men 
hur och i vilka avseenden de ska förstås som en gemensam grupp är på 
intet sätt givet. Framväxten av ålderskategorier och föreställningar om dem 
är beroende av sociala, politiska och ekonomiska processer (Hareven 1995; 
Bourdelais 1998). Enligt Pierre Bourdieu utgår alltför mycket forskning från 
fördefinierade kategorier (Bourdieu & Wacquant 1992). Man tar kategorin 
för given och utgår från den utan att ha problematiserat sitt studieobjekt i 
tillräcklig utsträckning. Bourdieu skriver att för det mesta tar forskare sin 
utgångspunkt i mer eller mindre godtyckligt definierade grupper och 
kategorier som ’de äldre’, ’de unga’, ’invandrare’ osv. En viktig vetenskaplig 
uppgift är därför att studera den sociala konstruktionen av dessa redan 
skapade kategorier. Som jag förstår Bourdieu innebär detta att man inte 
bara eller främst behöver studera kategorier utan också hur de görs, eller 
konstrueras, eftersom det är sociala och kommunikativa processer som 
upprätthåller dem. Owe Ronström skriver angående att ta utgångspunkt i 
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en förkonstruerad kategori att åldersforskning i alltför hög grad är 
forskning om olika åldrar. Han menar att det är ”nödvändigt att lämna 
sektorsforskningen och istället flytta in i det större forskningsfältet ålder 
och åldrande” (Ronström 1999, 4f; se också Gullette 2004).  Föreliggande 
studie ser jag som ett bidrag till denna förskjutning. Istället för att använda, 
som i mitt fall, ’äldre’ som en given utgångspunkt i betydelsen en grupp 
som finns i samhället, bör man därför ifrågasätta och kritiskt granska 
tillkomsten och användningen av själva kategorin. Det är utifrån detta 
perspektiv som jag i denna studie studerar äldre som kategori. 

Med utgångspunkt i Bourdieus argument anser jag att äldre som 
kategori i offentliga samtal bör studeras utifrån en förståelse av kategorier 
som öppna. Med detta menar jag att kategorin för sin betydelse är beroende 
av att gång på gång användas och upprepas och att vad och vem som ingår 
i den inte ska betraktas som på förhand givet. Det är viktigt att studera hur 
kategoriseringar som ’äldre’, ’gammal’, ’pensionär’, osv. används och 
fungerar eftersom dessa kategorier bland annat utgör utgångspunkter för 
hur erfarenheten av att åldras är möjlig att gestalta och förmedla. Denna 
utgångspunkt för studien kan exemplifieras med hur Bill Bytheway & Julia 
Johnson (1998) kommenterar Mike Featherstones & Mike Hepworths 
(1991) teori om ”the mask of ageing”. Featherstone & Hepworth (1991) 
menar att den åldrande kroppen av många förstås som en mask som döljer 
den person man upplever sig vara. Ju mer kroppen förändras desto mer 
inträder en diskrepans mellan vem man upplever att man är som person 
och hur den fysiska kroppen ter sig. Därför kan man plötsligt överraskas 
över att kroppen blivit ’gammal’ när man ser sig i spegeln. Bytheway & 
Johnson (1998) påpekar att för att detta ska vara möjligt måste individen ha 
en relativt tydlig bild av kategorin ’gammal’ innan man kan se sig själv som 
sådan. De menar att vad som utgör markörer för när någon är gammal är 
beroende av kulturella representationer som avgränsar den ena livsfasen 
från den andra. Som jag tolkar detta argument kan man säga att den socialt 
konstruerade kategorin ’gammal’ därmed föregår den individuella 
erfarenheten av att åldras. Det är kunskapen om hur kategorin ’gammal’ 
tidigare givits betydelse i olika sammanhang som gör att man kan, eller inte 
kan, se sig själv som del av kategorin. Hur kategorin tidigare givits mening i 
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kommunikativa processer kommer därmed att spela roll för hur 
upplevelsen av åldrandet kan tolkas och representeras.  

För att, utifrån de argument som förts fram ovan, studera äldre som 
kategori tar föreliggande studie avstamp i Ernesto Laclaus & Chantal 
Mouffes (2001) poststrukturalistiska diskursteori i kombination med 
Michail Bakhtins dialogism (1981; 1986). Med hjälp av Judith Butler (1993) 
anlägger jag ett analytiskt förhållningssätt som både söker ha kategorin som 
en utgångspunkt och samtidigt studera den utan att förtingliga den. 
Tillsammans öppnar de upp för en förståelse av kategorier som i permanent 
rörelse. Betydelser ses utifrån detta perspektiv som tillfälliga fastlåsningar av 
mening inom ramen för hegemoniska maktordningar. Med hjälp av 
diskursanalys kan man därmed erhålla förståelse av relationer av dominans 
och underordning som kategoriseringarna ingår i, men också hitta redskap 
för att dekonstruera dominansen. Att istället för att ta kategorin som sin 
utgångspunkt ta tillblivelsen och upprätthållandet av en kategori som sitt 
studieobjekt är en av de saker som det diskursteoretiska perspektivet 
arbetar med (Andersen 2003). Med dessa ord vill jag poängtera vikten av att 
vrida och vända på kategorin, att plocka isär den för att sedan sätta ihop 
den på nya sätt.  

Ett närliggande perspektiv som också berikar studiet av kategorier är 
det som utgår från begreppet intersektionalitet. Intersektionalitet är ett 
perspektiv som främst använts inom ’ras’/etnicitets- och genusforskning 
(Lykke 2003; 2005; Bredström 2008).  Få studier i Sverige har utgått från ett 
intersektionellt perspektiv i forskning om äldre och åldrande (Krekula 
2006). Likaså har få studier med ett intersektionellt perspektiv tagit hänsyn 
till ålder i tillräckligt stor utsträckning (Krekula, Närvänen & Näsman 2005; 
King 2006). Begreppet intersektionalitet myntades av Kimberlé Crenshaw 
(1989) som använder metaforen vägkorsning, ’intersection’ för att illustrera 
hur olika maktordningar korsar och påverkar varandra. Poängen med 
perspektivet är att studera hur till exempel ’ras’/etnicitet och kön alltid är 
sammantvinnade. De finns bara till som sammanlänkade. På samma vis kan 
äldre aldrig förstås utifrån enbart ålder, utan är alltid sammantvinnat med 
andra föreställningar knutna till exempelvis genus och klass. Inom 
feministisk forskning och teoribildning har begreppet varit fruktbart för att 
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öppna upp genusforskningen för andra dominansrelationer än kön. 
Poängen med ansatsen är att inte se till exempel etnicitet och ålder som 
separata men samverkande utan alltid sammanlänkade med en ’simultan 
effekt’ (de los Reyes & Mulinari 2005). I föreliggande studie handlar det om 
att studera äldre inte bara utifrån ålder, utan om att också försöka se hur till 
exempel etnicitet och klass är en del i hur kategorin konstrueras. 

1.2. Från institutionaliseringen av livsloppet till 

individualiseringen av ålderdomen 

I det följande redogör jag för diskussionen om livsloppet och dess 
förändring över tid så som den kommit till uttryck inom socialgerontologin, 
den samhällsvetenskapliga forskningen om äldre och åldrande. 
Redogörelsen är på intet sätt heltäckande, och det är inte heller dess syfte. 
Syftet är istället att visa på hur livsloppet och dess olika delar – så som de 
kommit att konstrueras – varit, och är, föremål för olika förhandlingar, där 
institutionalisering och individualisering utgjort centrala och ibland bipolära 
begrepp. Med institutionalisering menas i detta fall att det utvecklas en 
’mall’, en åldersordning (Närvänen & Näsman 2007) för hur livet bör levas i 
olika faser. Parallellt med diskussionen om institutionaliseringen av 
livsloppet har det förekommit återkommande diskussioner under 1900-talet 
om en förväntad förändring och upplösning av ålderdomen som livsfas till 
vilken individualiseringsbegreppet refererar (Macnicol 2006). De kategorier 
och kategoriseringar som utvecklats i denna diskussion utgör också en 
kontext för studien genom att vara en del av de samtida sätt varpå kategorin 
äldre görs på och återkommer i det empiriska materialet, främst i SENIOR 
2005. 

Diskussionen om en pågående individualisering och dess relation till 
institutionaliseringen av livsloppet belyser ytterligare varför jag studerat 
äldre som kategori. 
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1.2.1. Institutionalisering 

Institutionaliseringen och standardiseringen av livsloppet har beskrivits som 
en process som pågått under de senaste två eller tre århundradena (Kohli 
1991; Hareven 1995). Med detta menas att livet i allt högre grad kommit att 
levas i förhållande till ett standardiserat biografiskt schema med distinkta 
faser där de mest påtagliga är barndom, produktiv mellanålder och den 
därpå följande ålderdomen. Till varje livsfas har olika aktiviteter, roller och 
identiteter såsom skolgång, giftermål, arbete och pensionering knutits. 
Ålderspensionen är ett typiskt exempel på institutionaliseringen av 
livsloppet; den har utvecklats till en norm och kopplas samman med vissa 
värden. Ålderspensionen har avgränsat den senare delen av livet 
kronologiskt och innehållsligt, precis som den allmänna skolplikten har 
varit del i formandet och institutionaliseringen av barndomen som livsfas 
och därigenom skapat gränser för vad som allmänt uppfattas som den 
’produktiva’ fasen av livet däremellan. Utifrån detta perspektiv är både 
barndomen och ålderdomen som livsfaser också helt integrerade med 
staten och det ekonomiska systemet.  

Den allmänna folkpensionen infördes i Sverige 1913 (Edebalk 1996) 
men det dröjde till mitten av 1900-talet innan pensionsbeloppen blev så 
stora att det blev möjligt för majoriteten att lämna arbetslivet vid 67 års 
ålder, och senare 65 år (Odén 1993). Pensioneringens institutionalisering 
som livsfas är således av ett relativt sent datum sett ur ett historiskt 
perspektiv. Trots det anses den ha fått en i det närmaste självklar status inte 
bara Sverige utan även i väst i stort (Kohli 1991; Phillipson 1998). Martin 
Kohli (1991) relaterar institutionalisering av livsloppet till att livet i allt 
högre grad kommit att organiseras utifrån ålder, en process han kallar 
kronologisering. Genom kronologiseringen av livsloppet blev individen 
inskriven i en linjär uppfattning av tid som framåtskridande, till skillnad 
från jordbrukssamhällets cykliska tidsuppfattning. Allt detta har, enligt 
Kohli (1991), skett i relation till lönearbetets framväxt och centrala roll i 
organiseringen av samhället. Det är enligt honom lönearbetets 
organiserande funktion som lett till att den typiska bilden av livsloppet 
består av tre delar; förberedelse genom skolgång, aktivt förvärvsarbete, och 
sedan tillbakadragande genom pensionering. Gestaltningen av livsloppet 
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som en båge med en uppgång (barn- och ungdom), topp (produktiv 
mellanålder) och nedgång (ålderdom), hör, enligt Anna Leonora Blaakilde 
(2007), ihop med denna kronologiska sekvensering. I Sverige har den 
metafor som fått beskriva denna process varit bilden av en trappa, kallad 
ålderstrappan (SOU 2 002:29). 

1.2.2. Individualisering  

I anslutning till diskussionen om samhällets förändring från det moderna till 
vad som kallas det post- eller senmoderna samhället menar många 
äldreforskare att den kronologisering som präglade industrisamhället har 
börjat brytas upp. Orsaken till detta brukar hänföras till effekten av en 
bättre ekonomi för individen och att människor i allt större utsträckning är 
relativt friska högt upp i åren (Gilleard & Higgs 2005). Detta har 
återkommande diskuterats under större delen av 1900-talet (Macnicol 
2006), men jag redogör för diskussionen så som den gestaltats under den 
senare delen. Förändringen anses innebära att beskrivningen av livsloppet 
som bestående av barndomen, den produktiva mellanåldern och slutligen 
ålderdomen, har blivit alltmer missvisande. Den kronologiska 
sekvenseringen av livsloppet anses utifrån detta ha börjat brytas upp. Man 
delar därför allt oftare in den senare delen av livet i två faser; den tredje, 
respektive fjärde åldern (Laslett 1996). Den tredje åldern kallas den period 
från och med tiden omkring pensioneringen till och med den tid då 
förutsättningarna för en aktiv livsstil minskar. Den fjärde åldern är då den 
sista delen av livet som i stor utsträckning definieras som präglad av 
beroende och sjuklighet. Ibland använder man istället distinktionen ’yngre-
äldre’ och ’äldre-äldre’ för att beskriva dessa grupper och livsfaser. Peter 
Öberg (2006) skriver att den tredje åldern har etablerats som en period av 
ökad fritid och konsumtion och med ökade möjligheter till 
självförverkligande. Den tredje åldern är i denna beskrivning inte en livsfas 
bestående av övergången från arbete till pensionering utan snarare en 
konsumtionsinriktad livsstil som inte helt går att fixera vid ett givet 
åldersintervall (Gilleard & Higgs 2000; 2005). Denna livsstil har kopplats 
samman med övergången till ett postmodernt samhälle där identiteten inte 
längre beskrivs vara beroende av förvärvsarbetet i samma grad som tidigare, 
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att det inte längre är ens roll i produktionen som avgör vem man är. Istället 
är det i högre grad hur och vad man konsumerar som ligger till grund för 
vem man uppfattar sig vara (Bauman 1999; Blaikie 1999).  

Vad begreppet ’den tredje åldern’ syftar till att lyfta fram är således 
att det nu anses pågå en upplösning av den tidigare relativt fasta kategorin 
’äldre människor’ och den senare delen av livet. Den institutionaliserade 
sekventialiseringen av livsloppets händelser bryts upp och vad som tar vid 
beskrivs som en individualisering av ålderdomen som livsfas. Detta gäller 
både åldrandet som ett kulturellt fenomen, men också i förhållande till 
samhällets institutioner och det har påpekats att denna process innebär att 
individens ansvar ökar i förhållande till de offentligt organiserade 
välfärdssystemen (Phillipson 1998; Gilleard & Higgs 2005; Polivka & 
Longino 2006). I Sverige har framträdandet av den tredje åldern i stor 
utsträckning kopplats till de så kallade fyrtiotalisterna1 (se t.ex. Majanen, 
Mellberg & Norén 2007) i det offentliga samtalet. Jämfört med tidigare 
generationer av äldre beskrivs fyrtiotalisterna som mer välutbildade och 
välsituerade. Denna grupp, som har beskrivits som ’de första tonåringarna’, 
anses representera en ny ålderdom och man ifrågasätter om de kommer att 
ingå i och identifiera sig med den pensionärsroll som institutionalierats 
under det sena 1900-talet (SOU 2003:91; Majanen, Mellberg & Norén 
2007). Den demografiska förändring som pågår med ett ökat antal och 
ökande andel äldre i befolkningen har också kopplats till den ovan 
beskrivna förändringen av ålderdomen och fyrtiotalisternas antal skrivs 
fram som en anledning till att det nu pågår en omprövning av synen på 
ålderdomen som livsfas i stora delar av världen (Walker & Naegle 1999). 

1.2.3. Ett spänningsförhållande 

Inom gerontologin finns en truism som säger att vi föds som kopior men 
dör som original. Påståendet syftar till att lyfta fram äldre som en väldigt 
heterogen del av befolkningen och att det därmed är väldigt problematiskt 
att prata om äldre människor som en kategori sammanhållen av 
gemensamma karaktäristika (Swane 1996; Schroots, Fernández-Ballesteros 
                                                 

1 Se också Lindgren et al. (2005) för en snarlik generationskonstruktion 
utifrån termen ”rekordgenerationen”. 
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& Rudinger 1999). Trots det görs det, i den offentliga debatten men också 
inom forskning, en kraftig reducering av variationen inom både gruppen 
äldre, men också av ’fyrtiotalisterna’ (Biggs & Daatland 2004). Variation i 
livsvillkor relaterade till etnicitet, kön, funktionalitet, sexualitet, klass och 
ålder är i dessa beskrivningar utraderade. Även om begrepp som ’den tredje 
åldern’ kan anses uppvärderande är det så att, som bland annat Lars 
Andersson (2006) påpekar, bara förekomsten av tydliga bilder av äldre som 
kategori, vare sig de uppfattas som negativa eller positiva, är ett tecken på 
att gruppen uppfattas som avvikande. Någon tydlig bild av medelåldern 
finns inte på ett jämförbart vis (Jönson 2002a). Michael Young & Tom 
Schuller (1991; se också Blaikie 1999) kritiserar hur ’den trejde åldern’ har 
använts eftersom de menar att den positiva, eller uppvärderande, 
kategorisering som begreppet syftar till endast är det genom ett 
avståndstagande från de svaga och sjuka, eftersom det är det som definierar 
den fjärde åldern. Blaakilde (2007) menar att ökningen av uppdelningar i 
åldrar och kategorier som dessa visar på en paradoxal förändring i synen på 
livsloppet och människans resurser och möjligheter genom livet. Paradoxen 
består i att samhället i praktiken övergått till vad hon kallar en post-
kronologisk tid där människor utbildar sig i 50-årsåldern likväl som i 20-
årsåldern, byter arbete och träffar en ny partner i enlighet med den 
pågående upplösningen och individualisering av livsloppet, och att 
ålderskategorier alltmer förlorat sin förmåga att vara beskrivande, samtidigt 
som det sker en ökning av kategoriseringar utifrån kronologisk ålder. 
Bernice L. Neugarten & Gunhild O. Hagestad (1976) menar dock att det 
bör ses som karaktäristiskt för moderna och komplexa samhällen att det 
pågår flera parallella och motstridiga processer som verkar såväl 
institutionaliserande som individualiserande på livsloppet. Ur det 
perspektivet är det möjligt att se det som att institutionaliseringen aldrig 
varit total utan istället varit del i ett spänningsförhållande mellan reglering 
och överskridande av livsfaserna. Det kan därmed vara analytiskt fruktbart 
att se livsfaser som den ’tredje åldern’ och distinktionen ’yngre-äldre’ och 
’äldre-äldre’ som en del i en pågående förhandling istället för deskriptiva 
kategorier.  
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De parallella och motstridiga processer som Neugarten & Hagestad 
(1976) lyfter fram som definierande för moderna samhällen visar på vikten 
av att förstå kategoriseringarna i sina sammanhang. Kategoriseringarna är 
en del av det sociala och kulturella landskap som vi alla lever i, och måste 
förhålla oss till. De är del i formandet av identiteter, sociala såväl som 
individuella, liksom i politiska och ekonomiska processer. Utifrån detta 
perspektiv på kategoriseringar är ambitionen med denna studie att studera 
hur äldre görs, konstrueras, inom ramen för offentliga samtal. I 
offentligheter, i offentliga samtal, representeras och förhandlas sociala 
identiteter och meningen med och betydelsen av olika kategoriseringar. 
Offentligheter är arenor för både underhållning och politiska diskussioner 
(Warner 2002). Därför är det också av intresse att studera hur den senare 
delen av livet gestaltas och representeras i offentliga samtal. 

1.3. Kritiska perspektiv inom gerontologin 

Hagestad & Dale Dannefer (2001) skriver att den dominerande trenden 
inom gerontologin är forskning som fokuserar på individer och deras 
mikrovärldar (se också Hendricks 2004). De kallar detta för en mikrofiering 
av forskningen och menar att fokus i allt högre grad kommit att 
koncentreras på psykosociala karaktäristika hos individer i interaktion, på 
bekostnad av studier på makronivå. Förutom demografiskt orienterade 
studier har makrofenomen som annars intresserar samhällsvetenskapliga 
forskare, såsom sociala institutioner, sammanhållning och konflikt, normer 
och värden, glidit ur fokus eller osynliggjorts. Hagestad & Dannefer (2001) 
menar vidare att mikroorienteringen begränsar perspektivet och betonar 
därför vikten av forskning som placerar in frågor om ålder och åldrande i 
en vidare samhällelig kontext. Att lyfta blicken från mikroperspektivet till 
den samhälleliga makro-, såväl som mesonivån har två poänger. Dels är det 
viktigt i sig att studera förståelsen av vilken roll som äldre, åldrande och 
ålder spelar i samhället, och på vilket sätt som ålder spelar roll för 
samhället. Dels är det viktigt för gerontologins interna dialog och 
utveckling, utifrån den pågående orienteringen mot mikroperspektivet. Den 
mikroorienterade forskningen riskerar att stöta på problem om kunskapen 
om de samhälleliga, sociala och politiska, aspekterna av ålder och åldrande 
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inte utvecklas. Föreliggande studie kan ses som ett svar på denna kritik mot 
mikrofieringen av gerontologin genom att fokusera på hur äldre 
representeras i olika offentligheter i relation till andra grupper och 
kategorier. 

I kontrast till denna mikrofiering av gerontologin står det som kallas 
för kritisk gerontologi (Minkler & Estes, 1991; 1999), som jag ser denna studie 
som ett bidrag till. Det är ett perspektiv som främst utvecklats i USA och 
Storbritannien. Utifrån detta perspektiv studeras (hög) ålder och åldrande 
utifrån en kritisk syn på samhälleliga strukturer, normer och kulturella 
representationer, snarare än utifrån det individuella åldrandet. Inom ramen 
för den kritiska gerontologin studeras makt, normer och materiella 
intressen. Sådant som inom de dominerande gerontologiska perspektiven 
vanligtvis endast fungerar som kontextuella faktorer (Baars 1991). Den 
kritiska gerontologin har dominerats av en ekonomisk-strukturell ansats 
utifrån ett marxistiskt perspektiv under beteckningen ’political economy of 
ageing’. Detta har översatts till ’åldrandets politiska ekonomi’ på svenska 
(Daatland 1998). Andra ansatser är studier av den moraliska ekonomin 
(Minkler 1991; Kohli 1991) och kulturgerontologin (Andersson 2002b). I 
det följande redogör jag kort för dessa ansatser och hur de relaterar till 
denna studie. 

De som arbetar utifrån perspektivet ’åldrandets politiska ekonomi’ 
hävdar  att för att förstå äldres problem så måste man studera de politiska 
och ekonomiska förhållanden som omger dem. Detta vänder 
uppmärksamheten från äldre i ett mikrosammanhang till de samhälleliga 
strukturer och ordningar som skapar de specifika förutsättningar som 
individen lever under. Detta perspektiv utgår från ett marxistiskt 
materialistiskt tänkande. De problem som möter den enskilde åldrande 
individen har sin orsak i relationen mellan staten, arbetsmarknaden och den 
kapitalistiska samhällsekonomin. Samhällsstrukturen har, i stor 
utsträckning, skapat de problem som anses hänga samman med 
ålderdomen. Utgångspunkten är att samhället är organiserat utifrån olika 
maktförhållanden, som oftast är relaterade till den makroekonomiska 
strukturen (Walker 1981; Townsend 1981; Estes 1979; Vincent 1999). 
Exempel på analyser som utgår från detta perspektiv, och som fortfarande 
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anförs som exempel, är främst Carroll Estes (1979), Alan Walker (1981) 
och Peter Townsend (1981). Estes (1979) analyserade det hon kallade ”the 
aging enterprise”, alltså den mängd med välfärdsinrättningar, 
intresseorganisationer osv. som kommit att leva på äldre människors 
problem. Hon menade att en industri hade vuxit fram i USA som för sin 
egen överlevnad var beroende av äldre människor i behov av hjälp, såväl 
medicinsk som psykosocial. Utifrån detta kan man också förstå hur äldre 
kommit att konstrueras som en homogen grupp eftersom kategorin formats 
i ett samspel med en välfärdsbyråkrati. Statliga interventioner anses hålla 
äldre människor tillbaka och göra dem mer beroende än vad de skulle 
behöva vara. Samhället är handikappande, inte ålder. Gerontologin 
betraktas här delvis som den ideologiska överbyggnaden på ett kapitalistiskt 
samhälle som sliter ut, och gör sig av med äldre människor. Pensionering 
har i detta perspektiv snarast kommit att betraktas som något 
problematiskt.  

Den dominerande gerontologiska forskningen har en aktivistisk 
slagsida (Cohen 1994; Daatland 1998) vilket gör den fokuserad på 
problemlösande forskning utifrån ett socialteknologiskt och medicinskt 
perspektiv. Även de perspektiv som ryms inom beteckningen kritisk 
gerontologi karaktäriseras av en självpåtagen roll som äldre personers 
talespersoner i ett samhälle präglat av negativa attityder till, och 
diskriminering av, äldre människor (Katz 2005). Bryan S. Greens (1993) 
analys av gerontologin som vetenskap visar på att trots kritiken inom 
ansatsen ’åldrandets politiska ekonomi’ mot hur äldre homogeniseras inom 
ramen för ”the aging enterprise” så gör man sig ofta skyldig till samma sak. 
De strukturorienterade ansatserna tar kategorin för given som stabil och 
entydig och analyserna blir ensidiga (se också Baars 1991; Blaikie 1999) och 
blir därför en del av det fenomen som Bourdieu (1992) och Ronström 
(1999) kritiserar. Även företrädare för perspektivet ’åldrandets politiska 
ekonomi’ har varnat för att detta sätt att konceptualisera relationen mellan 
samhällsstrukturen och de äldre medborgarna kan bli allt för deterministiskt 
(Phillipson 1998). Det ter sig också delvis svårapplicerat i ett svenskt 
perspektiv då äldres intresseorganisationer i stor utsträckning varit delaktiga 
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i utformningen av äldrepolitiken (Jönson 2001; Feltenius 2004; se också 
Daatland 1998).  

Även om min studie är ett bidrag till den kritiska gerontologin så 
skiljer sig mitt angreppssätt på flera sätt från de ovan refererade. Framförallt 
anser jag att problemet med de strukturellt orienterade perspektiven är att 
äldre som kategori, i betydelsen stabil och avgränsbar enhet, tas för given i 
allt för hög utsträckning. Vad som också är problematiskt i den kritiska 
gerontologins dominerande ansats är att beskrivningen av 
samhällsstrukturen är för statisk; allt blir epifenomen till den kapitalistiska 
ekonomin. Den diskursteoretiska ansats, som också kallas post-marxistisk 
(Laclau & Mouffe 2001; 1987), jag anlägger är inte ett studium av 
underliggande djupstrukturer, vare sig vad gäller meningsskapande eller 
samhälleliga strukturer. Min studie är snarare en studie av kultur än av 
bakomliggande ekonomisk struktur. Istället för det marxistiska 
perspektivets givna strukturer utgår det post-marxistiska perspektivet från 
hur sociala strukturer, inklusive kapitalismen, är beroende av 
kommunikativa praktiker för att få effekt och vidmakthållas.  

Ytterligare en ansats som utgår från begreppet kritisk gerontologi är 
den som går under beteckningen moralisk ekonomi (moral economy). 
Minkler (1991) beskriver studiet av den moraliska ekonomin som studiet av 
de moraliska utgångspunkter och normer kring utbytesrelationer som en 
ekonomi är grundad på. Studiet av den moraliska ekonomin synliggör de 
ofta implicita kulturella föreställningar och värden som är inbäddade i till 
exempel socialpolitik. Utifrån detta perspektiv kan utvecklingen av 
pensionssystem förstås och hur de är inbäddade till exempel i 
föreställningar om vad samhället anses vara ’skyldigt’ sina äldre medborgare 
(se t.ex. Kohli 1991). I denna beskrivning har studiet av den moraliska 
ekonomin stort släktskap med perspektivet ’åldrandets politiska ekonomi’. 
Genom att studera hur rättigheter och skyldigheter knyts till äldre som 
kategori i de tre offentligheterna kan föreliggande studie också delvis sägas 
vara en studie av den moraliska ekonomin.  

På senare år har också vad som kallas kulturgerontologiska ansatser 
vuxit fram (Andersson 2002b; Blaikie 1999; Gullette 2004; Cruikshank 
2003). Som namnet antyder studeras äldre och åldrande ur ett mer 
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kulturteoretiskt perspektiv. Även kulturgerontologin kan räknas till den 
kritiska gerontologin eftersom den i stor utsträckning utgår från ett kritiskt 
perspektiv på normer och olika maktordningar i samhället. Estes, Simon 
Biggs & Chris Phillipson (2003) skriver att kulturgerontologi är del av en 
pågående trend att inte ge den ekonomiska organiseringen av samhället 
prioritet när det gäller att förklara sociala förhållanden. Kulturgerontologin 
arbetar utifrån ett flertal teoretiska perspektiv och arbetar med att integrera 
genus- och etnicitetsforskning (Estes, Biggs & Phillipson 2003; Blaikie 
1999; Calasanti & Slevin 2006). I Sverige har vad som kan kallas 
kulturgerontologiska studier gjorts av bland annat äldre och åldrande i 
massmedia, rådgivningslitteratur, folklore och i relation till musik (Eklund 
1996; Mannerfelt 1999; Ronström 1998; Englund 1996; Hyltén-Cavallius 
2005). Äldre som aktörer har bland annat studerats inom pensionärspartier 
och pensionärsorganisationer som Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och 
Sveriges Pensionärsförbund (SPF) (Sutorius 1998; 1999; Jönson 2001; Gaunt 
2002; 1999). Det har gjorts flera kritiska studier om etnicitet och åldrande 
och skapandet av kategorin ’äldre invandrare’ (Ronström 1996a; Ponzio 
1996; Torres 2006; Lill 2007). Det perspektiv som jag anlägger i studiet av 
äldre som kategori i offentliga samtal är ett som ligger närmare det 
kulturgerontologiska perspektivet, än det som går under beteckningen 
’åldrandets politiska ekonomi’. Den kulturorienterade gerontologiska 
forskningen har delvis sin teoretiska utgångspunkt i ett postmodernt och 
poststrukturalistiskt perspektiv, till vilka jag ansluter mig, där talet om 
vetenskaplig objektivitet är problematisk. Istället för att hitta en sanning 
fokuseras hur äldre och åldrande representeras och hur de 
representationerna är sammanlänkade med makt (Powell & Longino 2001) i 
till exempel äldrepolitik och policyarbete (Biggs 2001; Biggs 2004; Powell & 
Biggs 2000; Powell & Edwards 2002). Den kulturgerontologiska 
forskningen har bland annat utgått från feministisk teori (Calasanti & Slevin 
2001; 2006; Calasanti, Slevin & King 2006; Cruikshank 2003) och Michel 
Foucaults analyser av kunskap och makt (Powell 2006; Tulle-Winton 1999; 
Laliberte Rudman 2006; Katz 1996; 2005; Katz & Marshall 2003; Heikkinen 
2008), som även kombinerats med Laclau & Mouffes diskursteoretiska 
ansats (Wreder 2005). Makt ses ur detta perspektiv inte bara som något 
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negativt utan som produktivt genom att skapa föreställningar och normer. 
Dessa perspektiv vänder sig delvis mot den ideologikritiska traditionens 
bild av yta och djup, och en sannare version av vad det innebär att åldras 
(Green 1993; Hazan 1994; Featherstone & Wernick 1995). Det är i 
samklang med dessa som min användning av Laclau & Mouffes (2001; 
1987) post-marxistiska diskursteori ska läsas i studiet av hur äldre och 
åldrande konstrueras i de studerade offentligheterna. 

1.3.1. Ålderism  

I relation till individualiseringen av livsloppet har frågor om diskriminering, 
negativa attityder och stereotyper relaterade till ålder blivit mer och mer 
framträdande i diskussionen om äldre som grupp. Detsamma gäller frågan 
om hur äldre och åldrande representeras i bild och text. Det har diskuterats 
utifrån det mer folkliga begreppet ’åldersrasism’ och det i den vetenskapliga 
diskussionen mer etablerade ’åldersdiskriminering’ och ’ålderism’ (ageism) 
(Andersson 2002a; 2008; Bytheway 1995). Forskningen om ålderism har 
fokuserat på äldre som kategori, och hur föreställningar om äldre och ålder 
representeras och får konsekvenser.  Likaså har ålderism använts i den 
offentliga debatten om äldres status i samhället, och föreställningar om 
åldersdiskriminering och begreppet ålderism förekommer även i det 
empiriska materialet. Jönson (2006) menar att den uppfattade förekomsten 
av ålderism handlar om huruvida människor har tillgång till den typ av 
tolkningsramar om underordning och diskriminering som exempelvis är väl 
etablerade i diskussioner om kön, etnicitet och funktionshinder. Det socialt 
konstruerade fenomenet ålderism kan utifrån detta sägas föregå den 
individuella upplevelsen av utsatthet. Båda dessa aspekter gör ålderism 
intressant för denna studie. I det följande redogör jag i korthet för ålderism 
som begrepp så som det utvecklats i den vetenskapliga diskussionen, 
kopplat till vad jag tidigare skrev om kategorisering.  

Ålderism har inte bara använts för att peka ut hur äldre betraktas och 
behandlas utan också för att påvisa hur ålder överhuvudtaget fungerar som 
utgångspunkt för fördomar och diskriminering (Bodily 1994; Gullette 
2004). I likhet med Andersson (2008) kommer jag fortsättningsvis att 
fokusera på ålderism som relaterat till äldre människor. De flesta inom det 
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gerontologiska fältet menar att begreppet ålderism ringar in en viktig aspekt 
av åldersrelationerna i samhället, även om inte alla gör det. Begreppets 
relevans i en svensk kontext har till och med ifrågasatts helt och hållet av 
Birgitta Odén (2004b) med hänvisning till att äldre människor i Sverige i 
liten utsträckning själva rapporterar att de känner sig diskriminerade och 
nedvärderade på grund av sin ålder. Andra forskare har dock påpekat att 
åldersnormer i väldigt hög grad uppfattas som naturliga och att de på grund 
av det har internaliserats även av dem som är äldre (Palmore 2005), vilket 
talar mot Odéns resonemang. Till exempel visar Christopher Bodily (1994) 
och Nikolas Coupland & Justine Coupland (1993) hur äldre människor 
själva agerar utifrån negativa föreställningar om lämpliga beteenden och 
krav från omgivningen, exempelvis i möten med läkare. Denna motsättning 
kan relateras till att förekomsten av ålderism också kan fungera som en 
utgångspunkt och tolkningsram (Jönson 2006). 

Följande citat kan illustrera vad ålderism som begrepp syftar på. De 
är båda hämtade från Bytheway (2005, 362). 

 
Ageism can be seen as a process of systematic stereotyping of and 
discrimination against people because they are old, just as racism and 
sexism accomplish this for skin colour and gender. Old people are 
categorized as senile, rigid in thought and manner, old-fashioned in 
morality and skills… Ageism allows the younger generations to see 
older people as different from themselves, thus they subtly cease to 
identify with their elders as human beings. (Butler, 1975, p. 35) 
 
Ageism is the notion that people cease to be people, cease to be the 
same people or become people of a distinct and inferior kind, by 
virtue of having lived a specified number of years… Like racism, 
which it resembles, it is based on fear, folklore and the hang-ups of a 
few unlovable people who propagate these. Like racism, it needs to 
be met by information, contradiction and, when necessary, 
confrontation. And the people who are being victimised have to 
stand up for themselves in order to put it down. (Comfort, 1977, p. 
35) 
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I båda citaten görs en analogi till rasism. Butler gör också en analogi till 
sexism. Dessa analogier har kritiserats, eftersom de inte uppmärksammar 
skillnaderna mellan olika diskrimineringsgrunder. Men de används 
fortfarande (Bytheway 1995). Vad som utgör själva kärnan i båda citaten är 
att inom ramen för ålderism så framstår äldre människor som särskilda från 
icke-åldrade personer. De är annorlunda i en negativ bemärkelse. Butlers 
definition bygger på kategorin ’gamla’ (”old”) som en avgränsbar enhet och, 
som Bytheway (2005) påpekar, så handlar det om att yngre generationer ser 
’de gamla’ som annorlunda. Att vara gammal är således att uppvisa ett antal 
visuella markörer som signalerar tillhörighet till ålderskategorin. Comfort 
associerar istället ålderism till kronlogisk ålder och skriver därmed in en 
byråkratisk dimension i begreppet. Här handlar det alltså om att en viss 
kronologisk ålder ges en viss, och i det här fallet negativ, betydelse. Vad 
ålderism som begrepp ringar in är att äldre ofta beskrivs och förstås som 
inkompetenta, rigida och gammaldags i sitt sätt att tänka och därmed anses 
ha svårt att hantera förändringar. Avvikelser från en samhällelig norm om 
aktivitet och funktionalitet görs till tecken på den åldrande kroppens allt 
sämre förmågor. Lars Tornstam (2005, 119) skriver att en förklaring till att, 
vad han kallar, ”eländespersektiv” och ”eländesmyter” dominerar synen på 
äldre människor grundar sig i ett förakt för svaghet i ett samhälle präglat av 
en ”mycket stark prestationsorientering” och att värden som produktivitet, 
effektivitet och självständighet ses som de ideal som allting mäts i 
förhållande till (se också Coupland 2004). Äldre blir ’de andra’ utifrån 
mellanåldern som norm (Jönson 2001), och beskrivs ofta med metaforer 
som är relaterade till föreställningar om barn (Hockey & James 1993). 
Margaret Morganroth Gullette (2004) beskriver, liksom många andra, den i 
västvärlden dominerande förståelsen av åldrandet som förfall eller 
tillbakagång (aging as decline). Det är i förhållande till den metaforen som 
olika föreställningar och representationer görs. Ålderism som begrepp kan 
på det sättet sägas ringa in en reducering av åldrandet till en uteslutande 
biologisk process, istället för sammanvävd med sociala, kulturella och 
politiska processer. Reduceringen av åldrandet till en neråtgående process 
liknande en sjukdom har också kallats för det biomedicinska perspektivet 
på åldrandet och beskrivs av många kritiska gerontologer som det 
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perspektiv som dominerar den problemlösningsfokuserade gerontologin 
(Estes & Binney 1991; Powell & Longino 2001; Swane 1996).  

Erdman Palmore (1999; se också Tornstam 2005) lyfter fram att det 
finns flera aspekter än bara ensidigt negativa i ålderismen. Föreställningar 
om äldre som svaga kan leda till positiv särbehandling. Det statligt 
administrerade pensionssystemet och äldreomsorgen kan ses som uttryck 
för ålderism eftersom de pekar ut äldre som en särskild grupp som ska 
behandlas annorlunda än andra vuxna; att de har särskilda behov utifrån sin 
kategoritillhörighet. I detta perspektiv är det själva gränsdragningen mellan 
människor utifrån ålder som är ålderism. Men det finns också andra, vad 
som brukar kallas ’positiva’, stereotypa föreställningar om äldre människor 
än de som ovan diskuterats. I kontrast till de ’negativa’ föreställningarna kan 
äldre beskrivas som exempelvis vänliga, visa, ärliga, fria och som en 
politiskt mäktig grupp eftersom de tänks kunna rösta samstämmigt vid val 
till politiska församlingar (Palmore 1999) och det är här det stereotypiska i 
föreställningarna som räknas som ålderism. 

Flera forskare har påpekat att det finns en dubbelhet i 
föreställningarna om äldre, både som grupp och individer, som är antingen 
ensidigt negativa eller ensidigt positiva. Blaakilde, Kirk & Swane (1998) 
kallar det för ”skræmmebilleder” och ”glansbilleder”. Tornstam (2005) 
kallar det för ”hoppla” och ”eländesbilder”. Ronström (1998) beskriver 
förhållandet att motsägelsefulla föreställningar förekommer samtidigt med 
begreppet ”dubbla diskurser”. Han menar att förekomsten av samtidigt 
tydliga och motsägelsefulla bilder eller föreställningar om en kategori visar 
på dess underordnade roll i samhället och att de kategoriserade själva inte 
har makt över de sätt varpå de beskrivs.  

Som jag nämnt ovan har både kritisk gerontologi och mer 
traditionella ansatser en aktivistisk slagsida; man ska lösa äldres praktiska 
problem. Man vill göra det bättre (Cohen 1994). När det gäller kritisk 
gerontologi har det resulterat i studier som ska avtäcka samhälleliga myter 
om äldre, och redogöra för den stora betydelse som äldre medborgare 
faktiskt har, till exempel det ömsesidiga beroendet mellan generationer (se 
t.ex. Robertson 1999). Det har också resulterat i att ålderism delvis har 
definierats som brist på korrekt kunskap (se Tornstam 2007a; 2007b; 
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Palmore 1999). Enligt Hagestad & Peter Uhlenberg (2005) har ålderism i 
stor utsträckning både utvecklats teoretiskt och studerats empiriskt som ett 
psykologiskt eller socialpsykologiskt fenomen som attityder och beteenden 
hos individuella aktörer. Negativa föreställningar är inom ramen för dessa 
studier relaterade till ett individperspektiv, till individuella attityder och 
föreställningar (se t.ex. Nelson 2002; Journal of Social Issues 2005). Kopplat till 
detta sätt att studera ålderism, åldersnormer och förhållningssätt till äldre 
och åldrande är synsättet att negativa attityder till och föreställningar om 
äldre kan relateras till kunskap, och då framförallt till bristande kunskap, 
om hur äldre är och hur äldre har det, men också till en känslomässig 
dimension, exempelvis känslor av obehag inför tecken på beroende och 
skröplighet (Palmore 1999; Tornstam 1983; 2007a; 2007b). Vad studier av 
ålderism genom attitydundersökningar och psykologiska experiment missar 
är att kategorier alltid är meningsfulla i en kontext och utifrån hur de är 
integrerade i samhälleliga institutioner (Hendricks 2005). Ålderism har 
också studerats inom den kritiska gerontologins mer strukturorienterade 
tradition, men där har ofta kategorin, liksom ålderismen, tagits för given 
som en oproblematiserad utgångspunkt. Genom att kategorin inte studeras 
i de sammanhang där betydelsen av kategorin skapas riskerar man att missa 
och missförstå de kontextuella variationer som finns. Det blir istället de 
fördefinierade frågorna som styr. Attitydundersökningar riskerar att göra 
frågor och teman som i det levda sammanhanget är konkreta och 
meningsfulla till abstrakta princippåståenden. Därför behöver studiet av 
ålderism och åldersrelationer också ta andra vägar. Ålderism och 
åldersnormer bör därför också studeras i de sammanhang där de 
förekommer utan att man som forskare hemfaller vare sig till mikrofiering 
eller till ekonomisk-strukturell determinism. Detta försöker jag ta hänsyn till 
genom att studera konstruktioner av äldre och åldrande i tre olika 
sammanhang, tre olika offentligheter, som på olika sätt kommunicerar med 
varandra. 

1.4. Offentliga samtal och äldre som kategori 

I takt med utvecklingen och spridningen av elektroniska massmedier har en 
stor del av det sociala och politiska livet, om inte flyttat in i, så i alla fall 
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kommit att ingå i ett nära samspel med, medierade budskap. Förståelsen av 
’samhället’ som en helhet man ingår i har i större och större utsträckning 
kommit att utgå från medierade representationer av kategorier, händelser 
och processer. Utifrån det perspektivet erbjuder medierade representationer 
möjligheter för identifikation med kategorier, men inbjuder också till 
motstånd mot hur grupper representeras. Detta gäller förstås även 
kategorin äldre och synen på åldrandet som process. John B. Thompson 
(2001) skriver att den medierade offentligheten bidragit till att kampen om 
synlighet har kommit att få en central betydelse för grupper och individer. 
Han skriver att:  

 
Efter de tryckta och särskilt de elektroniska mediernas utveckling 
har kampen för erkännande i allt högre grad blivit en kamp för 
synlighet inom den medierade offentlighetens icke-lokaliserade rum. 
Kampen att göra sig hörd eller sedd (och hindra andra från att bli 
det) är ingen perifer aspekt av de sociala och politiska 
omvälvningarna i den moderna världen; det är tvärtom ett centralt 
inslag i dem. (Thompson 2001, 306)  

 
De demografiska förändringar som ägt rum under 1900-talet, och alltjämt 
pågår, där antalet och andelen äldre i befolkningen ökar har under hela 
perioden varit en källa för diskussion och debatt om orsaker och 
konsekvenser. I och med de senaste årtiondenas ökade fokus på en 
identitetspolitik hos grupper där kulturellt erkännande har setts som 
centralt (Fraser 1995; 2000; Taylor 1994; Phillips 2000) blir förståelsen för 
hur ’äldre’ framträder, framstår och framställs i offentligheten oundgänglig. 
I Sverige har det vuxit fram olika intresseorganisationer och 
opinionsbildande grupper, som till exempel Forum 50 + och Att åldras är att 
växa och pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vilka delvis har haft 
medierade offentligheter som arenor för sin verksamhet. Även andra 
gruppers medierade identitetspolitik har förstås också återverkningar på 
förståelsen av äldre som grupp i samhället. Kunskap om hur grupper och 
kategorier framställer sig själva och representeras av andra inom ramen för 
offentliga samtal är nödvändigt för en förståelse av det samtida samhället; 
dess konflikter och sätt att lösa dem. Representationer i offentligheten är 
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dels ett organiserande av världen utifrån vissa normer och hierarkier; att 
lyckas etablera en förståelse av ’äldre’ som till exempel ’de som byggt 
landet’ gör att vissa handlingar och förhållningssätt blir rimliga att diskutera, 
medan andra inte kommer att vara det. Likaså erbjuder representationer i 
offentligheten möjligheter för identifikation likväl som möten med negativa 
föreställningar och är således viktig för konstitueringen av sociala identiteter 
genom att utgöra både begränsande ramar och resurser för utvecklingen av 
föreställningar och normer. Dessa normer och föreställningar möjliggör för 
människor att förstå sig själva och andra, men de är samtidigt alltid 
specifika normer och föreställningar och verkar därmed också begränsande 
(Warner 2002). Den omförhandling av ålderdomen som livsfas som bland 
annat Walker & Naegle (1999) talar om, och ålderskategoriseringar som en 
kulturell problematisering av denna, äger på många sätt rum inom ramen 
för offentligheter. 

De kategoriseringar jag studerar befinner sig inom den ram jag kallar 
för offentliga samtal. I idén om det offentliga samtalet ingår att språkliga 
handlingar, textuella inlägg, i linje med den diskursteoretiska ansatsen är 
konstitutiva för det som avhandlas på det sättet att det är genom 
kommunikativa handlingar som olika sociala och kulturella kategorier blir 
till (Laclau & Mouffe 2001; Torfing 1999; 2005; Howarth 2005). En 
offentlighet är därför politisk i sina implikationer genom att de sätt som 
människor beskrivs och kategoriseras på ingår i en kamp om legitimering 
eller ifrågasättande av maktförhållanden och relationer (Warner 2002).  

Det offentliga samtalet som ett orienterande begrepp för urval av 
material utgår delvis från Mikhail Bakhtins (1981; 1986) dialogiska 
perspektiv om hur olika yttranden är länkade till varandra. Artiklarna från 
Dagens Nyheter och Aftonbladet, texterna från Sveriges Pensionärers Intresseparti, 
och den offentliga utredningen SENIOR 2005 analyseras därför som 
ingående i en dialog med varandra. Eftersom de olika materialen har skilda 
syften, mål och ramar resonerar och uttrycker de sig på delvis olika sätt. 
Dessa skillnader mellan materialen ser jag som en styrka för studien genom 
att jag låtit analysen av de enskilda materialen berika varandra och resultat 
från den ena arenan har möjliggjort nya frågor till vad som uttrycks på de 
andra arenorna. Jag analyserar materialen utifrån hur de utgör offentliga 
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samtal om äldre och åldrande, även om de givetvis kan förstås som 
ingående även i andra samtal.  

1.5. Syfte och frågeställningar 

Utifrån de medierade offentligheternas ökade betydelse för bildandet och 
upprätthållandet av sociala och kollektiva identiteter och dess roll som plats 
för diskussion om hur samhället ska organiseras har jag valt att studera hur 
äldre som kategori konstrueras i offentliga samtal. Syftet är att studera och 
kritiskt granska olika sätt varpå äldre som kategori representeras i relation 
till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet 
som livsfas. 

Detta studeras genom analyser av tre kontrasterande material; artiklar 
från dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet, texter från Sveriges 
Pensionärers intresseparti, och en offentlig utredning om den framtida 
äldrepolitiken, SENIOR 2005. Mitt val av, till synes vitt skilda, empiriska 
material syftar till att berika och ifrågasätta de resultat som analysen av ett 
enskilt material kan ge. Men det ger också en spännvidd i de sätt varpå äldre 
och åldrande representeras. 

Som den inledande diskussionen av hur ålderdomen 
institutionaliserats och individualiserats som livsfas visade, bildas kategorier 
inte i ett samhälleligt vakuum. Förändringar i innebörden av 
ålderskategorier leder till en omförhandling av relationer till andra 
kategorier och grupper, men också av föreställningar om samhället. Utifrån 
utgångspunkten att ’äldre’ är en heterogen grupp frågar jag:  

 
 Hur beskrivs ’äldre’ som kategori i förhållande till samhället? 
 Hur hanteras variationen i kategorin, och vilka partikulära 

egenskaper och karaktäristika får representera kategorin i de 
olika materialen? Detta handlar exempelvis om hur äldre 
’görs’ som kategori i förhållande till genus, etnicitet, klass, 
funktionalitet och ålder. 
 Är det någon eller några konstruktioner av kategorin som 

dominerar?  
 Hur ser i så fall relationerna ut mellan olika konstruktioner? 
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1.5.1. Material och urvalskriterier 

Det empiriska material som jag valt för att studera det offentliga samtalet 
om äldre människor kan förstås inte omfatta allt som kan innefattas i 
begreppet ’offentligt samtal’. Det finns ingen praktisk möjlighet för mig att 
samla in, än mindre gå igenom alla interventioner i det offentliga. Valet av 
material för att studera det offentliga samtalet handlar om en avvägning 
mellan olika källor och valet av källor måste givetvis relateras till vilka frågor 
som ska besvaras och på vilket sätt det ska göras. Min utgångspunkt är att 
betydelse organiseras i meningssystem, diskurser, som sätter gränser för vad 
som är möjligt att tänka och också göra i förhållande till olika fenomen 
(Laclau & Mouffe 2001). Dessa diskurser kan vara mer eller mindre 
specifika för en viss arena i ett synkront perspektiv men de kan också vara 
utspridda mellan olika arenor vilket gör att det finns en poäng att söka få en 
bredd på materialet.  

Det empiriska material som har valts för denna studie är inte svåra 
att tillgå. Det svåra är att avgränsa dem på ett rimligt vis, och det gäller 
framförallt materialet från dagspress; både så att materialet kan svara mot 
studiens frågeställningar men också så att det blir hanterligt. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av materialet och hur jag resonerat i urvalet. En 
längre beskrivning av de olika materialen följer i anslutning till analysen av 
respektive material. Som nämnts ovan består materialet bland annat av 
texter från den massmediala arenan, närmare bestämt Aftonbladet och Dagens 
Nyheter. En annan offentlighet som studeras är det politiska partiet Sveriges 
Pensionärers Intresseparti (SPI). Den tredje offentligheten är den offentliga 
utredning om den framtida äldrepolitiken som gick under namnet SENIOR 
2005 (SOU 2002:29; SOU 2003:91).  

Jag valde dessa material för att få en bredd med avseende på olika 
positioner som äldre och åldrande kan representerades utifrån. Dels har 
materialen valts utifrån deras, i relation till varandra, mer öppna eller 
stängda förhållande till äldre som kategori, men också utifrån deras olika 
karaktär och olika sätt att förhålla sig till kategorin. Texterna från dagspress 
har en stor spännvidd vad gäller ämnen och teman inom vilka ’äldre’ som 
kategori representeras. Till skillnad från de andra två materialen har 
massmedia i denna form ingen enhetlig och tydlig politisk agenda. Äldre 
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och åldrande finns därför representerade inom de mest skiftande ämnen 
och teman. Det innebär att det potentiellt finns en stor bredd i de sätt som 
äldre och åldrande representeras på. Detta var ett skäl till att de valdes. Ett 
annat var att de är exempel på texter som dagligen når väldigt många 
människor i samhället. De är en del av vardagen för många. De tidningar 
som jag har valt är Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dessa valdes utifrån att de 
tillhör de största dagstidningarna (Hadenius & Weibull 2003). Tidningarna 
är också vad som kallas kvällspress, Aftonbladet, respektive morgonpress, 
Dagens Nyheter. Jag har valt att använda artiklar publicerade under år 2002 
och 2004. Dessa två år sammanfaller med den tid då de andra materialen 
publicerades. Jag har läst igenom samtliga redaktionella enheter i dessa två 
tidningar under en vecka under 2002 och en vecka under 2004, totalt 32 
tidningar med bilagor. De artiklar som på något sätt kunde knytas till äldre 
och åldrande skrevs ut för vidare analys. Innan jag bestämde mig för detta 
förfaringssätt laborerade jag med olika sökbegrepp i databaser med 
tidningstext men fann ansatsen otillfredsställande. I en databassökning blir 
ordet centrum för sökningen och man förlorar många texter och 
resonemang som skulle kunna informera analysen. Att utgå från givna 
sökbegrepp gör också studiet av äldre som kategori mer stängd för 
variation än vad som är ambitionen med denna studie, då jag delvis på 
förhand, genom de sökord jag väljer, måste definiera vad äldre är. 
Anledningen till att jag gjorde en totalundersökning av två veckor var 
således att kunna komma åt många olika sätt att resonera om äldre och 
åldrande på som inte nödvändigtvis skulle visa sig när man använder 
fördefinierade sökbegrepp i databaser. I min genomläsning av tidningarna 
försökte jag också tänja på min egen fantasi för att förstå hur något kanske 
handlade om äldre och åldrande, eller att detta ämne borde finnas med 
utifrån den logik som en artikel utgår från. Några exempel på artiklar som 
varit viktiga för mig i mitt analysarbete, men som inte hade kunnat dyka 
upp genom databassökningar, är ett kåseri där författaren beskriver hur han 
blir nostalgisk med åldern (Modern nostalgi Dagens Nyheter 020910) och en 
resekrönika där författaren skriver att hon fick använda 
”pensionärsmetoden”, sträcka fram plånboken och låta kassapersonalen ta 
pengar själv, när hon inte förstod språket som talades (Svälj maten innan ni 
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pratar, Aftonbladet, 020914). Urvalet beskrivs närmare i kapitel 3; Äldre och 
åldrande i Dagens Nyheter och Aftonbladet.  

Den andra komponenten av det empiriska materialet utgörs av texter 
publicerade av pensionärspartiet SPI. Artiklarna från SPI är intressanta 
eftersom de tar upp många olika ämnen och teman, och även om de talar 
om äldre så talar de också utifrån positionen ’äldre’, till skillnad från både 
Aftonbladet och Dagens Nyheter och SENIOR 2005. Detta är också en 
anledning till att detta material var intressant att studera. Ett alternativ 
utifrån detta kriterium hade kunnat vara att studera de stora 
pensionärsorganisationerna. Men eftersom de har varit föremål för flera 
studier (se t.ex. Jönson 2001; Feltenius 2004; Gaunt 1999; 2002; Sutorius 
1999) valdes de bort. Texterna från pensionärspartiet SPI är också hårdare 
knutna till en specifik version av hur äldre och åldrande ska ges mening än 
vad texterna från Aftonbladet och Dagens Nyheter är. Variationen i 
representationen av äldre och åldrande förväntades därför vara mindre. De 
analyserade texterna från SPI består främst av debattartiklar skrivna av 
medlemmar under 2002 och 2003. Men även andra texter har använts. Både 
partiet och texterna kommer att presenteras närmare i kapitel fyra: Sveriges 
Pensionärers Intresseparti.  

Den tredje komponenten av det empiriska materialet består av den 
parlamentariska utredningen SENIOR 2005 som arbetade i nästan fem år, 
från 1998 till 2003. Jag har studerat de texter som utredningen producerade. 
Dessa är ett resultat av många olika praktiker och alla riksdagspartier fanns 
representerade i arbetsgruppen. Man höll hearings och ordnade 
konferenser, vilka finns dokumenterade. Utredningen hade också en stor 
panel av representanter från olika kommuner som referensgrupp. SENIOR 
2005:s slutbetänkande kan därmed sägas vara resultatet av ett offentligt 
politiskt samtal om äldre, och det är det som utgör mitt huvudsakliga fokus 
i analysen. Jag kommer att presentera de olika delarna som utredningen 
består av senare i kapitel fem: SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden. Även 
om utredningen genom sitt omfång och uppdrag har en viss öppenhet i hur 
kategorin gestaltas, innebär dess uppdrag och dess ämne att den är mer låst i 
sin konstruktion av kategorin än artiklarna från Dagens Nyheter och 
Aftonbladet. Vad som skiljer detta empiriska material från de två övriga är att 
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det explicita syftet med utredningen är att tala om äldre, som grupp och 
kategori, vilket gör det intressant i relation till de andra två. Utredningen är 
förstås också statens röst. En ytterligare aspekt som gör detta material 
intressant är att utredningen till stor del utgår från samtida gerontologisk 
forskning i formulerandet av äldrepolitiken. Utredningen kan i och med 
detta syfte också ses gå i dialog med och mot de diskurser som förekommer 
i de andra materialen. 

De tre materialen är alla offentliga material som i sin tur ingår i en 
större offentlighet. Det innebär att det finns intertextuella länkar mellan 
dem. Detta kommer till uttryck genom att det som uttrycks i det ena 
materialet också kommenteras i det andra. Denna egenskap hos materialen 
är viktig eftersom det pekar mot att de olika offentligheterna inte är 
separata utan också del i den större övergripande förhandlingen om 
betydelsen av äldre och åldrande. 

1.6. Disposition 

Efter detta introducerande kapitel följer kapitel två som har titeln Teoretiska 
och metodologiska utgångspunkter. I detta kapitel redogör jag för de teoretiska 
utgångspunkter som analysen av de tre offentligheterna baseras på. Till att 
börja med redogör jag för den diskursteoretiska ansatsen och de analytiska 
begrepp som används i analysen. Därefter redogör jag för 
offentlighetsbegreppet så som det relaterar till denna studie. Kapitlet 
avslutas med en teoretisk reflektion över att studera kategorier. 

Kapitel tre är det första empiriska kapitlet och har titeln Äldre och 
åldrande i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Som titeln signalerar tar detta kapitel 
utgångspunkt i dagstidningsartiklarna från Dagens Nyheter och Aftonbladet 
som analyseras i relation till tidigare forskning om hur äldre konstrueras i 
massmedia. 

Kapitel fyra heter Sveriges Pensionärers Intresseparti och beskriver partiet, 
bland annat i relation till hur pensionärsaktivism tidigare varit organiserad i 
Sverige. Fokus i kapitlet ligger på en analys av debattartiklar skrivna av 
medlemmar i partiet och hur de konstruerar äldre och åldrande i relation till 
samhället. 
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Kapitel fem analyserar den parlamentariska utredningen SENIOR 
2005. Liksom tidigare är analysen fokuserad på hur äldre och åldrande 
konstrueras. Resultaten av analysen relateras till hur äldre som kategori 
konstrueras i äldrepolitik i andra länder.  

Kapitel sex Avslutande kapitel: inkluderande andrafiering visar på det 
analytiskt produktiva i att välja tre skilda empiriska material för en samlad 
analys. Detta görs genom att föra samman resultat från de enskilda 
materialen för en vidare diskussion om hur äldre och åldrande konstrueras i 
det samtida Sverige.  
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Kapitel 2.  

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

2.1. Diskursanalytiska utgångspunkter 

Som nämndes ovan så utgår avhandlingen från en diskursteoretisk (Laclau 
& Mouffe 2001; 1987) förståelseram i analysen av det empiriska materialet, 
och det är också från denna som jag hämtar mina analytiska begrepp. 
Diskursanalytiska perspektiv erbjuder både ett teoretiskt ramverk för 
förståelsen av sociala kategoriseringar och analytiska verktyg för den 
konkreta analysen. Den diskursteoretiska ansatsen innebär att begrepp och 
identitetskategorier inte betraktas som att de har mening, utan de ges 
mening utifrån sitt sammanhang. Det innebär vidare att gränserna för vad 
som ska känneteckna, utgöra gränserna för och vilka som ska ingå i en 
kategori betraktas som öppna, och därmed under ständig förändring och 
förskjutning. Jag betraktar därmed inte gränsen för kategorin äldre utifrån 
en viss ålder som given, inte heller gränsen för pensionär, bland annat 
eftersom administrativa och byråkratiska definitioner konkurrerar med 
moraliska definitioner. Jag menar vidare att diskurserna kring äldre och 
pensionärer dessutom samverkar med andra diskurser om till exempel 
etnicitet och klass. Som analysen visar kan äldre och åldrande dessutom 
konstrueras på ett flertal olika sätt som inte alltid är kompatibla med 
varandra.  

Diskurs är ett begrepp som används på en mängd olika sätt i olika 
vetenskapliga traditioner och det är stora skillnader mellan olika 
diskursanalytiska ansatser. Det används för att beteckna alltifrån helt 
determinerande strukturer till att användas som en synonym för ordet 
samtal. Det som kan anses vara gemensamt för de olika sätten att använda 
diskursbegreppet är utgångspunkten att hur vi använder språket verkar 
strukturerande på den sociala världen samt att språkanvändning studeras 
som en form av social praktik. Diskursanalysen tar avstånd från att betrakta 
språket som refererande till en bakomliggande verklighet. Utifrån detta 
perspektiv ligger inte fokus på språkets avbildande, semantiska, funktion 
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utan på det konstituerande och performativa (Chouliaraki 2005). Susan 
Ainsworth & Cynthia Hardy (2004) skriver att när man studerar diskurser 
innebär det att studera språkanvändning som en social praktik som formar 
samhället genom att konstruera olika versioner av den sociala ordningen. I 
den mer radikalt socialkonstruktionistiska diskursteori som jag utgår från 
handlar det inte om olika versioner av en bakomliggande verklighet, som 
Ainsworth & Hardy skriver, utan om att olika sociala ordningar konstrueras 
genom bildandet av diskurser. För att detta ska vara möjligt har både 
begreppet språk och begreppet diskurs en vidare betydelse än den som här 
refererats. Denna utvidgade betydelse redogör jag för senare i kapitlet. 

För att initialt beskriva vad en diskurs är kan man säga att 
språkanvändning tillsammans med andra kommunikativa praktiker bildar 
mönster, eller strukturer, genom att vad som uttrycks följer vissa 
regelbundenheter. Detta mönster är vad diskursanalysen studerar. Det 
mönster – diskursen – som utvecklas genom interaktion är delvis 
strukturerat av tidigare yttranden, men fungerar också strukturerande för 
vad som senare yttras. Diskurser kan studeras på olika sätt; genom analys av 
texter, intervjustudier eller etnografiskt orienterade studier (se till exempel 
Martinsson 2006; Hansen & Sørensen 2005; Howarth 2005). Att analysera 
texter, som jag gör i föreliggande studie, hör till de vanligare 
tillvägagångssätten. Analysen syftar till att beskriva de mönster av betydelser 
som organiserar hur fenomen och kategorier beskrivs och förstås; att förstå 
processer för inkludering och exkludering, underordning och överordning 
och formandet av kategorier och identiteter (Torfing 2005; Jørgensen & 
Phillips 2000). 

2.1.1. Diskursteori 

Den teoretiska ram som ligger till grund för analysen av det 
empiriska materialet utgår från den diskursteori som Laclau & Mouffe 
(2001; 1987) utvecklat och som framförallt Laclau (1990; 1996a; 2004; 
2005) senare fortsatt att bygga vidare på. Som grund för denna teori ligger 
socialkonstruktionism, fransk språkteori/filosofi (strukturell lingvistik) samt 
poststrukturalistiska tankar. Laclau & Mouffes diskursteori hämtar 
inspiration från Michel Foucaults arbeten (ex Foucault 1989), men kan 
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sägas ha en större närhet till Jacques Derridas dekonstruktion som 
diskuteras närmare nedan, men också Ludwig Wittgensteins senare arbete. 
Diskursteorin har sitt ursprung i en kritik av marxismens ekonomiska 
determinism, och ingår i det som kallas för post-marxism (Laclau & 
Mouffe, 1987; Goldstein 2005).  

Min bearbetning av det empiriska materialet är inspirerad av Laclaus 
diskursanalys och de analytiska begreppen hämtar jag i stor utsträckning 
härifrån. Laclaus analytik har beskrivits som bestående av två skilda 
moment. Dels är det diskursanalysen, som också kallas för hegemonianalys, 
och dels är det dekonstruktion (Andersen 2003; Jørgensen & Phillips 2000). 
Det första steget är en diskursanalys där fokus ligger på att analytiskt 
producera den hegemoniska, dominerande, diskursen. Den andra analytiska 
rörelsen är dekonstruktion som handlar om att läsa texten utifrån dess inre 
logiker, att plocka isär diskursen så att dess kontingens tydliggörs. 
Dekonstruktion som metod bygger på en läsning som motsätter sig textens 
’intentioner’. Som jag förstår det kan man säga att det handlar om att 
studera en texts grundläggande antaganden, den inre maktkamp som pågår i 
texten, och visa på hur undertryckta element är nödvändiga för etablerandet 
av textens betydelser (se t ex Derrida 1988; Gasché 1986). Andra menar 
dock att Laclaus diskursanalys inte består av två skilda delar där 
dekonstruktionen är den ena, utan att de istället är en och samma, och att 
det är dekonstruktion det handlar om (Thomassen 2005). Även om min 
analys har inspirerats av dekonstruktionen ligger fokus på hegemonianalys.  

Diskursteorin som används här bygger på vad Jacob Torfing (2005, 
13) kallar en ”anti-essentialist ontology” och en ”anti-foundationalist 
epistemology”. En av utgångspunkterna är Ferdinand de Saussures (1983) 
strukturalistiska språkteori. Utifrån den ses inte betydelsebildning i språket 
som beroende av en yttre verklighet, utan av skillnaderna mellan termerna i 
språket. Det är relationen mellan termerna som avgör deras betydelse. Jag 
nämner detta eftersom tanken om att betydelse organiseras genom 
relationer är grundläggande för Laclau & Mouffes diskursbegrepp. Detta 
leder dock inte till att betydelsetillskrivning och formande av kategorier ska 
betraktas ur ett voluntaristiskt perspektiv. Betydelsebildning är beroende av 
konventioner och hur tidigare yttranden gjort till exempel begrepp som 
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’äldre’ meningsbärande. Men detta sker inte i ett neutralt rum utan är många 
gånger också beroende av olika maktordningars intersektionalitet (de los 
Reyes & Mulinari 2005; Krekula, Närvänen & Näsman 2005), utifrån en 
sedimentering av tidigare maktkamper. Det innebär att kategorier och 
kategoriseringar försiggår i redan befintliga sammanhang och institutionella 
arrangemang. Den fixering av betydelse som tidigare användning av 
begrepp och kategorier åstadkommit ska inte heller förstås som 
bestämmande, determinerande, av framtida sätt att använda kategorierna 
och begreppen (Smith 1998; Torfing 2005). För att en etablerad betydelse 
ska bestå är den i behov av upprepande, så kallade iterativa praktiker för sitt 
upprätthållande.2 Fixeringen av betydelser är därmed alltid tillfällig och 
möjlig att omförhandla, och betraktas därför som politisk. Till skillnad från 
hur man inom åldrandets politiska ekonomi gärna tar samhälleliga 
maktordningar och kategorin äldre som utgångspunkt fokuserar jag här 
istället hur maktordningarna produceras och reproduceras. 

2.1.2. Diskurs 

Michel Foucaults till synes triviala, men oerhört viktiga, insikt att det språk 
vi talar, det vi kan yttra, är reglerat och reglerande, kan fungera som en bra 
utgångspunkt för att diskutera diskursbegreppet. Han skrev:  

 
Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som 
helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om 
vad som helst. (Foucault 1993, 7) 

 
Vad citatet från Foucault gör är att dels fokusera språk och 
språkanvändning som det som diskursanalysen riktar sitt intresse mot och 
dels peka på att språket inte är ett neutralt redskap för ett suveränt subjekt. 
Istället lyfter det fram att språk, meningsskapande och makt är tätt 
sammankopplade. Det lyfter också fram språkanvändning, och 
meningsskapande i allmänhet som en social verksamhet. Diskursteorin har 

                                                 
2 På grund av diskursens beroende av iteration kan en maktordning inte 
föregå diskursen. Diskursens upprepning och återinskrivning av 
maktordningens relevans är en förutsättning för dess fortsatta existens. 
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ett relationellt, eller för att tala med Bakhtin (1981; 1986), ett dialogiskt 
perspektiv på meningsskapande. I det följande redogör jag för Laclau & 
Mouffes diskursbegrepp och kontrasterar det mot Norman Faircloughs 
diskursbegrepp. Syftet med detta är att genom diskussionen om relationen 
mellan det diskursiva och det icke-diskursiva förtydliga det diskursbegrepp 
som jag använder mig av i förståelsen av mitt material och hur det relaterar 
till de offentligheter det är hämtat från. 

I de allra flesta fall syftar diskursbegreppet till att lyfta fram 
språkanvändningens konstitutiva roll för samhället. Laclau & Mouffe lyfter 
även in det icke-språkliga som diskursivt, utifrån en tanke om att betydelser 
organiseras i relativt stabila system som består av både språkliga uttryck och 
handlingar. De menar med Ludwig Wittgensteins begrepp ”språkspel” 
(1996: ex 40-44) att språk och handling är oupplösligt sammanlänkade. 
Laclau definierar diskursbegreppet i dess utvidgade betydelse på följande 
vis:  

 
Discourse is the primary terrain of the constitution of objectivity as 
such. By discourse, as I have attempted to make clear several times, I 
do not mean something that is essentially restricted to the areas of 
speech and writing, but any complex of elements in which relations 
play the constitutive role. This means that elements do not pre-exist 
the relational complex but are constituted through it. Thus ‘relation’ 
and ‘objectivity’ are synonymous. Saussure asserted that there are no 
positive terms in language, only differences – something is what it is 
only through its differential relations to something else. And what is 
true of language conceived in its strict sense is also true of any 
signifying (i.e. objective) element: an action is what it is only  
through its differences from other possible actions and from other 
signifying elements – words or actions – which can be successive or 
simultaneous. Only two types of relation can possibly exist between 
these signifying elements: combination and substitution. (Laclau 
2005, 68) 

 
Som jag tidigare skrev tar diskursteorin sin utgångspunkt i Saussures syn på 
språk som ett system av skillnader; att något är vad det är genom hur det 
skiljer sig från andra fenomen eller kategorier. Denna språkliga logik för 
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betydelsebildning sträcks ut till att täcka betydelsebildning i allmänhet. 
Genom denna syn på hur betydelse skapas blir fenomen och objekt till 
genom hur de relateras till varandra, och det är utifrån detta perspektiv som 
jag betraktar äldre som kategori. En diskurs förstås då som ett specifikt sätt 
att sätta samman olika element på ett visst sätt så att elementen kommer att 
få sin betydelse från varandra. Exempelvis skapas ’pensionärer’ som 
kategori bland annat genom att människor över en viss kronologisk ålder 
och ett redistributivt system som pensionssystemet har länkats samman. 
Den praktik som frambringar en diskurs kallar Laclau & Mouffe (2001) för 
artikulation. Artikulation som begrepp för diskursiv praktik syftar till att lyfta 
fram den aktiva handlingen, men också att det är en sammanlänkning av 
olika element. Varje artikulation kan sägas stå i ett dialogiskt förhållande till 
både föregående och efterkommande artikulationer (Bakhtin 1986). 
Diskursen är den struktur som praktiken, artikulationen, leder till, eller är en 
del av. Praktiken är i sig inte diskurs, men diskursiv.  

Diskursanalytiker som Fairclough (1999) gör istället en distinktion 
mellan diskursiv praktik och social praktik. På det sättet kommer 
diskursbegreppet att stå för text och tal, samt andra semiotiska system som 
t ex. kroppsspråk. Den diskursiva praktiken ingår då i ett samspel med 
andra sociala praktiker. De diskursiva och de sociala praktikerna är 
ömsesidigt konstituerande i ett dialektiskt samspel. Sociala praktiker har 
nödvändigtvis andra funktionssätt än de diskursiva, annars hade 
distinktionen inte varit meningsfull. För Fairclough är diskurser 
konstituerande för både sociala strukturer och samhälleliga förhållanden, 
men de är också samtidigt konstituerade av icke-diskursiva förhållanden. 
Förhållandet mellan det diskursiva och det icke-diskursiva är dialektiskt. 
Icke-diskursiva företeelser är till exempel ekonomi och materia även om 
han menar att detta i sin tur förstås inom ramen för diskurs. Han menar att 
det är viktigt att påpeka det dialektiska förhållandet mellan samhällsstruktur 
och diskurs för att inte hamna i en överbetoning av samhällsstrukturens roll 
som konstitutiv och att diskurser därmed endast är effekter samtidigt som 
diskursens roll i konstitueringen av samhället inte ska överbetonas. 
Faircloughs diskursanalys syftar till att studera det dialektiska förhållandet 
mellan språkanvändning och samhällsstruktur och att avslöja de sätt som 
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ojämlika maktförhållanden skapas och upprätthålls på genom 
språkanvändning, det vill säga diskurs (Fairclough 1999; Howarth 2000). 
Inom Faircloughs ansats är ideologibegreppet viktigt. Ideologi så som 
Fairclough använder det vilar på en marxistisk grund och förutsätter en 
delvis icke-ideologisk plats varifrån kritik kan formuleras (Jørgensen & 
Phillips 2000). Detta förutsätter att man kan skilja mellan diskurser som är 
ideologiska och de som inte är det. Utifrån Laclau & Mouffe, som jag 
ansluter mig till, är detta ett omöjligt påstående; eftersom alla diskursiva 
praktiker också är normativa och delar av maktkamper.3 

 Inom Laclaus & Mouffes teoretiska ram är inte distinktionen 
diskursiv icke-diskursiv meningsfull. Allting förstås inom diskurser och är 
därmed diskursivt. Vissa händelser, processer och fenomen har sitt 
ursprung utanför diskurser, som till exempel biologiskt åldrande. Det blir 
dock till som ’åldrande’ i ett diskursivt sammanhang så fort de inlemmas i 
mänskligt meningsskapande; till exempel i pensionssystem, medicinska 
behandlingar eller en biologisk teori om åldrande. Orsaker och 
händelseförlopp kan beskrivas och förstås på många olika sätt, och därmed 
ha olika konsekvenser. Det finns andra fenomen som har sin grund i 
diskurser men som till sin funktion kan framstå som icke-diskursiva; 
objektiva och essentiella. De demografiska förändringar som skett under de 
senaste århundradena har sin orsak i till exempel vaccinet och potatisen, 
industrialisering och andra mer icke-materiella faktorer. De orsaker jag 
nämnt är delar av diskurser; resultat av diskursiva formationer. Dessa 
kommer dock att fungera som möjlighetsbetingelser för andra diskurser 
osv. Demografin fungerar som ett substrat för diskursiva artikulationer 
genom att den har objektifierats. Det är här viktigt att inte blanda ihop 
existens, som är att något finns, och dess vara, vilket handlar om hur det är 
inlemmat i en meningsstruktur. Laclau & Mouffe ifrågasätter därmed inte 
den sociala och fysiska världens materialitet, men att materia skulle kunna 
ge sig själv mening.  

                                                 
3 Det ideologibegrepp som Laclau (1996c) laborerat med är av en annan 
karaktär och inte relevant för denna diskussion. 
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Enligt Laclau & Mouffes formulering av diskursbegreppet innebär 
det således att det inte bara handlar om språkanvändning i sig utan om en 
konfiguration av mening, eller betydelser. Även icke-språkliga fenomen, 
som t ex handlingar, har mening varför dessa inkluderas i deras 
diskursbegrepp. Även ekonomiska system byggs upp och består av 
meningsfulla handlingar, konventioner och regler. Sociala strukturer 
betraktar de som sedimenterade maktkamper och alltså ett resultat av olika 
kamper om betydelse (Laclau & Mouffe 2001; Howarth 2005). Sociala 
strukturer betraktas därför, som David Howarth (2000) påpekar, som 
mångtydiga, instabila och kontingenta system upprätthållna av diskursiva 
praktiker. Laclau & Mouffe menar att de använder diskursbegreppet för att 
”emphasize the fact that every social configuration is meaningful” vilket 
betyder att ”the discursive is coterminous with the being of objects” 
(Laclau & Mouffe 1987, 84).  

Vad detta betyder är att diskurser ingår i relationella system som 
sträcker sig bortanför de enskilda texter som studeras. De diskurser jag 
identifierar i materialet kommer av den anledningen att vara analytiska 
konstruktioner, och kan inte sägas täcka in alla relationer de ingår i. Vad 
som också följer från detta utvidgade diskursbegrepp är att de texter som 
jag analyserar är placerade i sammanhang där de ingår i en kamp om hur 
världen ska förstås och organiseras. Texterna, och de offentligheter de ingår 
i, är en del av den pågående förhandlingen om vad ’äldre’ är och hur 
samhället ska organiseras utifrån denna förståelse. 

I det följande redogörs närmare för de teoretiska begrepp som även 
utgör analytiska redskap för undersökningen av det empiriska materialet. 

2.1.3. Insidan, utsidan och ekvivalenskedjor 

I och med att det utifrån den diskursteoretiska ram som Laclau & Mouffe 
företräder är omöjligt att slutgiltigt fixera betydelsebildning, att hejda 
maktkampen, utgår betydelsebildning från tillfälliga fastlåsningar av mening. 
Denna tillfälliga fastlåsning utgår från vad de kallar för nodalpunkter, vilka 
kan beskrivas som diskursens centrum. Det är de kategorier eller begrepp 
som kan sägas fungera som organiserande begrepp, eller som har en 
privilegierad position genom att de andra termerna i diskursen refererar till 
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dem. Mening samlas och organiseras på ett specifikt vis kring 
nodalpunkten. Som begreppet nodalpunkt antyder har inte alla tecken inom 
en diskurs samma värde, eller betydelse, för diskursen som struktur. För 
SPI är det t ex ’skattebetalare’, för SENIOR 2005 är det ’aktivitet’ som är 
nodalpunkter. Men nodalpunktens organiserande funktion betyder inte att 
den är extern och i sig själv opåverkad av de andra tecknens samtidiga 
närvaro i diskursen. Detta diskuterar jag närmare i samband med begreppen 
hegemoni, partikulär och universell. Nodalpunkt är ett av de begrepp jag 
begagnar mig av i analysen av konstruktionen av ’äldre’ och syftet med 
detta är att se utifrån vilka begrepp som äldre konstrueras i relation till i de 
olika materialen. 

Artikulationen, som tidigare togs upp, är vad som upprättar 
nodalpunkten som diskursens privilegierade centrum. 

 
The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodalpoints 
which partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds 
from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of 
every discourse by the infinitude of the field of discursivity. (Laclau & Mouffe 
2001, 113. Kursiv i original)  

 
Diskurs är alltså en organisering av ett system av skillnader (’logic of 
difference’) utifrån vissa privilegierade tecken så att en viss betydelse 
etableras genom den specifika relation tecknen har i förhållande till 
varandra. Det tidigare, långa, citatet där Laclau definierade diskursbegreppet 
avslutades med att det bara finns två logiker som organiserar 
meningsskapande. Det är ”combination and substitution” (Laclau 2005, 
68). Kombination (combination) refererar till organiseringen av skillnad, 
upprättandet av en skillnadsrelation. Det andra, utbytbarhet, (substitution), 
refererar till en logik som upprättar en likhetsrelation mellan olika element. 
För att kunna vara en helhet behöver en diskurs i sig skilja sig från andra 
diskurser. För att diskursbegreppet ska vara meningsfullt behöver man en 
förståelse för dess gränser, vad som gör att den skiljer sig från andra 
diskurser. För att detta ska kunna ske måste en relation av likhet uppstå 
(’logic of equivalence’) mellan tecknen inom diskursen; de ska vara 
utbytbara och likvärdiga ur någon aspekt, som till exempel en stol och en 
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pall. Tecknen måste associeras med varandra, som att de har med varandra 
att göra och ger varandra betydelse. De olika tecken som ingår i en diskurs 
ingår i en likhetsrelation till varandra. Dessa två logiker, som Laclau (1996a; 
1996b; 2005) kallar dem, är konstitutiva för betydelsebildning, men också 
det som omöjliggör en slutgiltig fixering av betydelse. De två logikerna 
undergräver varandra och är därmed samtidigt möjlighets och 
omöjlighetsbetingelser för konstruktionen av mening (’conditions of 
possibility/imposibility’). En diskurs utsida konstrueras alltså via skillnader 
och insidan konstrueras via likheter. Detta kan exemplifieras utifrån 
begreppet ’pensionär’. Det ’pensionär’ ekvivaleras, likställs, med i en diskurs 
är andra termer (exempelvis gammal, gubbe, sjuk) som på olika sätt 
associerar till ’pensionär’. Dessa står i ett skillnadsförhållande till utsidan, 
som kan vara ’yrkesarbetande’, ’ung’ och så vidare. Likheter mellan olika 
element eller tecken inom en diskurs fungerar genom att olikheter ignoreras 
till förmån för något som uppfattas som en gemensam underliggande 
identitet. Diskursen byggs då upp via vad som kallas ekvivalenskedjor (Laclau 
& Mouffe 2001). Begreppet lyfter fram hur identiteten mellan olika tecken 
konstrueras relationellt. Ekvivalenskedjor är ett av de begrepp jag använder 
mig av i analysen för att studera hur de olika diskurserna konstrueras. Det 
möjliggör att se hur termer associeras till varandra och tillsammans bildar 
självrefererande system. Med andra ord: vilka egenskaper och kvaliteter 
som äldre som kategori ges i respektive material. 

De olika tecknen i ekvivalenskedjan är inte utbytbara, men 
konnoterar delvis samma sak inom diskursen, och avgränsar den utåt. De är 
paradigmatiska i en lingvistisk mening. En paradigmatisk relation mellan 
tecken är till exempel den mellan tecken som kopp, mugg och glas. I SPI:s 
diskurs är det till exempel relationen mellan pensionär och skattebetalare 
som, tillsammans med andra termer, har denna paradigmatiska relation. 
Termerna betyder delvis samma sak, de är utbytbara (om man till exempel 
vill dricka kaffe). En ren skillnadsrelation är istället syntagmatisk och kan 
exemplifieras med relationen mellan kopp och katt (normalt sett är det svårt 
att få dem att fylla samma funktion, exempelvis att dricka kaffe ur). 
Ekvivalenskedjan bygger således upp diskursens interna relationer genom 
associativa länkar mellan olika begrepp, samtidigt som den avgränsar den 
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utåt. De tecken som utesluts ur diskursen via konstruktionen av 
ekvivalenskedjor fungerar på samman gång som konstituerande för 
diskursen samtidigt som de hela tiden riskerar att destabilisera den (Laclau 
& Mouffe 2001; Torfing 1999). 

2.1.4. Hegemoni och dekonstruktion 

Jag nämnde i inledningen till detta kapitel att Laclau & Mouffes diskursteori 
kan förstås som bestående av två delar; dels en hegemonianalys och dels en 
dekonstruktion av diskursen. Vare sig man håller med om denna 
uppdelning eller inte (se t ex Thomassen 2005) kan det finnas en 
pedagogisk poäng med att redovisa dem som två delar. Jag inleder med 
hegemonianalysen och redogör för hur jag uppfattar den, innan jag 
kortfattat beskriver dekonstruktionen.  

Laclau & Mouffes hegemonibegrepp är främst inspirerat av Antonio 
Gramsci, som använde begreppet för att förklara de processer varmed de 
härskande klasserna vidmakthöll sin position utan att behöva tillgripa 
fysiskt våld. Hegemoni kan därmed förstås som organisering av samtycke, 
eller hur samtycke organiseras utifrån olika maktordningar. Laclau & 
Mouffe skriver att ”any discourse is constituted as an attempt to dominate 
the field of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a 
centre” (Laclau & Mouffe 2001, 112). Varje diskurs är alltså ett försök till 
en strukturering av ett specifikt fält eller område. Att en diskurs har blivit 
hegemonisk innebär att den strukturerar det fält den verkar i.  

Niels Åkerstrøm Andersen skriver utifrån Laclau & Mouffes 
hegemonibegrepp att: 

 
The basic understanding is that hegemony is only possible when 
something exists that can be hegemonised, and that this is only the 
case when discourse lacks final fixation, when the discursive 
elements hold a surplus of meaning and when the signifiers are not 
irreversibly linked to the signified. (Andersen 2003, 55). 

 
Det hegemonibegrepp som Laclau & Mouffe opererar med är således direkt 
kopplat till att diskurser alltid är instabila och till att de element som bygger 
upp dem delvis är flytande. Hegemonin i en diskurs, och en diskurs 
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hegemoni, uppstår genom att andra möjliga betydelser aktivt trycks undan 
av en dominerande innebörd. Därmed är en hegemonisk relation också 
alltid en form av konflikt. Derrida ansluter sig till Laclaus hegemonibegrepp 
och uttrycker det så här: ”Hegemonin organiserar ständigt undertryckandet 
och alltså bekräftandet av en hemsökelse. Hemsökelsen är en del av 
strukturen hos varje hegemoni” (Derrida 2003a, 74). Hegemonin bygger 
alltså på det undertryckta. Den har i sig själv inkorporerat det som den 
försöker eliminera som sin utsida genom att undertryckandet upprättar en 
relation mellan det undertryckta och det hegemoniska. Diskurser som 
verkar i samma terräng, som konkurrerar om innehållet i samma tecken 
eller om definitionsmakten inom en domän, står därmed i ett antagonistiskt 
förhållande till varandra. De kan då också ses som konstituerande för 
varandra genom att de definierar varandra genom rollen som 
konstituerande utsida. Samtidigt hotar antagonismen diskursens entydighet 
och existens.  

Hegemoni innebär att ett visst tecken i en diskurs, nodalpunkten, får 
en status som möjliggör att den kan representera ekvivalenskedjan som den 
ingår i. Det tecken som får representera helheten får i Laclaus (1996a) 
terminologi status som ”universal”, universell. I Laclau (2000, 303) finns en 
illustration för att beskriva denna relation.  

 
  T 

 ________________________ F 
 
  Ө D1 
 
 

           Ө = Ө = Ө = Ө … 
           D1   D2  D3  D4… 

 
T betyder här tsarism, hegemonin som organiserade livet i Ryssland innan 
revolutionen, som är den situation som Laclau exemplifierar sitt 
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resonemang med. F är i exemplet ’frontier’, alltså gräns. D1 osv. står för 
’demand’, alltså krav. Laclau beskriver det som att det i Ryssland innan 
revolutionen 1917 uttrycktes olika krav på förändring inom olika sektorer 
av samhället: bönderna hade vissa problem, studenter andra, och arbetare 
ytterligare andra. Ө står för att det som i exemplet är ett krav (D) är delat i 
två delar. Det är dels ett partikulärt, specifikt, krav till exempel ”kortare 
arbetstid”. Men det är också en del av vad Laclau kallar ”universal”. Genom 
att vara ett krav riktat mot tsaren kommer det att också utgöra ett exempel 
på en mer universell kategori, ett anti-systemiskt krav. Den anti-systemiska 
aspekten kan ses som en kontextualisering av det partikulära kravet, utifrån 
vilket sammanhang det ska förstås. Låt mig ge ett mer ämnesmässigt 
närliggande exempel. Nelson4 (1982) menade att de amerikanska 
pensionärsorganisationerna utgick från beskrivningar av de äldre, sina 
medlemmar, som inte gick ihop. Man beskrev å ena sidan äldre som sjuka, 
svaga och fattiga, i kampen för välfärd och rättigheter. Å andra sidan 
beskrev man äldre som friska, aktiva och vitala som en motbild till vad man 
menade var negativa och nedvärderande stereotyper. Nelson menade att 
eftersom de olika beskrivningarna inte gick ihop, utan stod i konflikt med 
varandra, innebar det att pensionärsorganisationerna undergrävde sin egen 
ställning både vad gällde den interna representationen inom 
organisationerna men också utåt, då man riskerade mothugg om man 
ställde krav på till exempel bättre hälsovård. Nelsons förslag var att äldre 
skulle kunna samlas under en diskurs som gav dem en identitet som 
samhälleliga veteraner som legitimerade krav på välfärd. I kraft av att ha 
arbetat för samhället och gjort en samhällelig insats skulle de förstås som 
meriterade till erkännande och välfärd. Men eftersom inte alla som genom 
sin kronologiska ålder kvalificerade sig till kategorin äldre kunde beskrivas 
som att de arbetat för samhället på samma vis argumenterade Nelson också 
för att bara genom att ha levt länge, att ha livserfarenhet, så skulle man 
kunna beskrivas med samma begrepp. I det analytiska språkbruk som här 
anläggs kan man därför säga att Nelson föreslog en partikulär beskrivning, 
den meriterade veteranen, som en som skulle kunna överbrygga de 

                                                 
4 Notera att detta är en applicering av den diskursteoretiska vokabulären på 
Nelsons (1982) resonemang.   
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skillnader som finns inom gruppen äldre och vara den likhet som 
representerar helheten. Begreppet veteran skulle alltså universaliseras och 
därmed hegemonisera förståelsen av ’äldre’ som kategori. T, i bilden ovan, 
skulle då kunna beskrivas som de som motsatte sig äldres rätt till 
skattefinansierad välfärd. D är de olika karaktäristika som gruppen äldre kan 
sägas ha, och D1 med den dubbla funktionen är då begreppet ’veteran’. Ju 
längre ekvivalenskedja som representeras av nodalpunkten, i det här fallet 
den samhälleliga veteranen, desto mer tömd blir den på sitt specifika 
innehåll. Det blir ett tendentiellt tomt tecken, ’empty signifier’, som får en 
stark symbolisk laddning. Men ju längre kedjan blir, ju fler olika 
karaktäristika som länkas samman, desto svagare riskerar kedjan att bli. 
Vilket också Nelsons resonemang kan ses som ett exempel på eftersom 
ekvivalenskedjan tänktes kunna beskriva och ge identitet åt alltifrån 
pensionerade jetsetande miljonärer till fattiga och utslitna arbetare över 
pensionsåldern.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att det partikulära refererar till 
här och nu, till det specifika och konkreta, medan det universella refererar 
till mening som abstraherats från här och nu, till en meningshorisont som 
kontextualiserar och värderar det partikulära. I sin diskussion om dessa 
begrepp påpekar Lilie Chouliaraki (2005) dock att distinktionen mellan dem 
är missledande. Ingen partikulär kan få sin identitet utan att samtidigt åkalla, 
implicit eller explicit, en horisont för sin kontextualisering – en horisont 
som samtidigt upplöser det partikulära genom att inlemma det i det 
universella. På samma sätt kan ingen universell kategori hävdas utan att 
samtidigt antyda en partikulär aspekt som ger det substans. De två 
framträder samtidigt. Genom att vara fångna i denna dubbla logik är varje 
påstående om identitet, ekvivalens, underminerat av samma rörelse som gör 
den möjlig. Denna oundvikliga kontextualisering pekar också mot varför 
det är omöjligt att betrakta något som icke-diskursivt.  

Utifrån ovanstående exempel kan det vara värt att påpeka att 
diskursteorin inte har som utgångspunkt att det bara finns en konfliktlinje i 
samhället, som i exemplet med tsarismen. Varje samhälle består av många 
olika konflikter, om många olika saker. Det innebär att flera olika diskurser 
kan konkurrera om att låta samma nodalpunkt komma att representera sig. 
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Ett tecken (krav, karaktäristika, begrepp osv.) kan därför ha en central roll i 
flera diskurser och blir då vad Laclau kallar för en ’floating signifier’. I 
Jørgensen & Phillips (2000) översätts detta till ’flytande signifikant’. 
Exempelvis ingår ’äldre’ i många olika diskurser, som ett i raden i en 
ekvivalenskedja, men kanske också som nodalpunkt, som ett organiserande 
begrepp.  

För att förstå kampen om hegemoni, dominans, är det alltså 
fruktbart att arbeta med de två begreppen partikulär och universell. Utifrån 
att jag betraktar äldre som en heterogen grupp är dessa två begrepp 
fruktbara som analytiska redskap genom att de möjliggör en analys av hur 
olika sammanhang och värden åkallas för hur olika förhållanden ska 
värderas i de studerade texterna.  

För att gå vidare i hur diskurs och identitet konstitueras inom ramen 
för diskursteorin är det nödvändigt att ta ett steg tillbaka till vad som 
nämndes ovan, nämligen antagonism. Torfing beskriver den sociala 
antagonismens förhållande till hegemoni på följande vis:  

 
[T]he hegemonic articulation of meaning and identity is intrinsically 
linked to the construction of social antagonism, which involves the 
exclusion of a threatening Otherness that stabilizes the discursive 
system while, at the same time, preventing the ultimate closure. 
(Torfing 2005, 15) 

 
Med antagonism, eller egentligen social antagonism, menar Laclau & 
Mouffe att om man tar två diskursivt konstruerade identiteter, A och B, är 
det ett antagonistiskt förhållande om A inte fullt ut kan vara A på grund av 
relationen mellan A och B (Westlind 1996, 85). Det är den som illustreras 
genom det streck, gränsen, som skiljer T och D1 osv. från varandra i 
illustrationen ovan.  Torfing (1999) exemplifierar detta med att bonden (A) 
inte kan vara en bonde på grund av den antagonistiska kraft som 
markägaren (B, eller anti-A) utgör om denne vill vräka bonden. Eller för att 
utrycka det med Laclaus & Mouffes ord är det ett antagonistiskt förhållande 
när ”the presence of the ’Other’ prevents me from being totally myself” 
(2001, 125). Detta handlar alltså inte om realiseringen av en essens utan 
istället om att leva upp till förväntningarna i den konstruerade identiteten. 
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Laclau (2005) menar vidare att man inte ska förstå en antagonistisk relation 
som bara en intern del av ett diskursivt konstruerat förhållande. Att bonden 
i exemplet ovan upplever sig vara förtryckt, innebär att ett element som inte 
följer logiskt på relationen mellan markägare – jordbrukare har 
introducerats i förståelsen av situationen. Det kräver en omförhandling av 
förhållandet genom att till exempel en specifik idé om rättvisa inkorporeras 
i bondens diskurs över sitt förhållande. Den sociala antagonismen som 
begrepp tydliggörs empiriskt i avsnittet om SPI som artikulerar ’pensionär’ 
som en politisk identitet.  

Laclau har beskrivit varje identitet som konstituerad genom ett 
antagonistiskt förhållande. Både Urs Stäheli (2004) och Lasse Thomassen 
(2005) menar dock att Laclaus betoning av den antagonistiska relationen 
som konstitutiv för identitet är överpolitiserad och menar att man måste se 
att det finns ett kontinuum från en våldsam antagonism, till ett rent 
skillnadsförhållande som snarast är att förstå som ett indifferent tillstånd. 
En polis och en banktjänsteman definieras bland annat genom vad som 
skiljer dem från varandra, men de kan inte förstås som varandes i ett 
nödvändigt antagonistiskt förhållande.  

Hegemonianalys kan därmed beskrivas som en analys av hur 
dominans, hegemoni, etableras. Hegemonianalysen syftar till att lyfta fram 
den dominerande, definierande, diskursen i det fält som studeras, att 
analytiskt konstruera diskursen. Den är ett sätt att lyfta fram det som 
dominerar och hur det är sammansatt. Det handlar om att läsa texten så 
som den ’vill’ bli läst, att lyfta fram det som på ytan organiserar texten (i vid 
mening), de textuella logikerna. Som jag tidigare skrev är analysen 
huvudsakligen organiserad utifrån en hegemonianalys. 

Om hegemonianalysen handlar om att lyfta fram ytans hierarkier så 
är istället syftet med dekonstruktionen att lyfta fram textens ’omedvetna’. 
Dekonstruktion är ett begrepp och en läsart utvecklad av filosofen Derrida 
(1976; 1987; 1988; 1996; 2003b). Laclau skriver om relationen mellan sin 
egen analytik och dekonstruktion: 

 
Deconstruction and hegemony are the two essential dimensions of a 
single theoretico-practical operation. Hegemony requires 
deconstruction: without the radical structural undecidability that the 
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deconstructive intervention brings about, many strata of social 
relations would appear as essentially linked by necessary logics and 
there would be nothing to hegemonize. But deconstrution also 
requires hegemony, that is, a theory of the decision taken in an 
undecidable terrain: without a theory of the decision, that distance 
between structural undecidability and actuality would remain 
untheorized. But that decision can only be a hegemonic one – i.e. 
one that (a) is self-grounded; (b) is exclusionary, as far as it involves 
the repression of alternative decisions; and (c) is internally split, 
because it is both this decision and a decision. (Laclau 1996b) 

 
I detta citat beskriver Laclau dekonstruktionen som en praktik som visar på 
den icke-essentiella karaktären hos sociala relationer, hur de bygger på 
beslut tagna i ett tillstånd präglat av kontingens. Hegemoniteorin är 
nödvändig för att förstå hur struktureringen av mening i totaliserande 
system, diskurser, konstitueras. Med andra ord hur det kontingenta 
stabiliseras för att framstå som naturligt. Vad hegemonianalysen utifrån 
citatet möjliggör är en analys av hur mening fixeras och stabiliseras. Till 
skillnad från hegemonianalysens fokus på stabilisering av mening visar 
dekonstruktionen hur den dominans som hegemonin innebär inte är 
beroende av essentiella relationer utan att den består av ett undertryckande 
av konflikter och kontingens. Det är de senare som står i fokus för den 
dekonstruerande analysen. 

Dekonstruktionens ’läsning’ började som kritik av den metafysiska 
traditionen inom den västerländska filosofin från Platon och framåt. 
Derrida har ägnat en stor del av sitt arbete åt denna typ av immanent kritik. 
Med detta menas att precis som för Laclau & Mouffe finns det ingen plats 
utanför diskursen där vi kan stå för att kritisera den, utan att också kritik 
måste artikuleras inom och utifrån specifika diskurser (se t.ex. Derrida 
2003b). Dekonstruktionen utgår på så vis från de regler och påståenden 
som diskursen själv består av. Anna Marie Smith (1994) beskriver 
dekonstruktion på följande vis: 

 
Deconstruction shows the impossibility of pure and complete 
essences, but never replaces essences; it instead shows that what 
appear to function as essences are actually located on the terrain of 

 54  



contingency, rather than the terrain of necessity. In an infinite 
invasion/preservation of otherness, deconstruction of metaphysics 
of prescence are simultaneously positioned as entailing the very 
conditions of impossibility, and yet also the very conditions of 
possibility, of each other. (Smith 1994, 173) 

 
I linje med Laclau & Mouffes diskursteori finns inte mening ‘där ute’, den 
skapas. Men vad som också är relevant är att etableringen av mening är en 
uteslutning, ett undertryckande av vissa element. Det är därför Derrida 
beskriver hegemoni, med referens till Laclau, som ett ständigt 
undertryckande av möjligheter. Den är därmed alltid hotad, hemsökt, som 
han skriver (Derrida 2003a). Dekonstruktionen kan därmed sägas bestå i att 
vara denna hemsökelse genom att visa på hur det som framstår på ett visst 
är beroende av uteslutningar och undertryckande av element. Essentialism, i 
Derridas terminologi ”metaphysics of prescence”, har en komplex relation 
till anti-essentialism, som dekonstruktionen kan beskrivas som. Eftersom 
essens utger sig för att finnas, utan att ha den status som den försöker ha, är 
dekonstruktionen det som visar på någots beroende av sin omgivning, av 
andra texter, av andra begrepp; hur till exempel innebörden av godhet alltid 
är beroende av det onda, hur ’äldre’ alltid är beroende av ’yngre’ osv och 
inte kan grundas i sig själv. Dekonstruktionen är därför nödvändig som 
citatet av Laclau (1996c) ovan uttryckte.  

Detta är i korthet den teoretiska ram som jag utgår från i min analys 
av de texterna som mitt empiriska material består av. I den konkreta 
analysen använder jag mig dels av de olika begrepp som finns inom denna 
teoretiska riktning men också av andra analytiska verktyg från andra, främst 
diskursanalytiska, ansatser. Av de begrepp jag redogjort för är det främst 
några som är mer framträdande i analysen. Ett begrepp är nodalpunkt, den 
eller de termer som har en strukturerande, eller definierande, funktion på 
diskursen. För att studera hur diskursernas interna relation ser ut, vilka 
termer som associeras till varandra, använder jag begreppet ekvivalenskedja. 
Det är inte bara viktigt att förstå hur de interna relationerna i en diskurs ser 
ut utan även hur det som är utanför konstrueras, och det är här som 
antagonism och konstituerande utsida används i analysen. Utifrån att ’äldre’ 
är ett begrepp som söker ringa in en heterogen samling människor är 
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begreppen partikulär och universell nödvändiga för att förstå vilka aspekter 
som används för att representera kategorin som helhet i de olika materialen. 
Ett annat begrepp som jag använder är diskursiv logik. David Howarth & 
Jason Glynos (2007) utvecklar detta begrepp ur Laclau & Mouffes 
diskursteori och använder det för att skapa teoretiska abstraktioner av de 
principer som kan sägas vara gemensamma för olika påståenden.  

Detta diskursteoretiska perspektiv utgör den lins genom vilken jag 
bearbetar materialet. Men ett viktigt komplement till den diskursteoretiska 
ansatsen är det dialogiska perspektiv som främst utgår från Bakhtin (1981; 
1986). Andra forskare har i Bakhtins fotspår arbetat vidare med olika typer 
av tillämpningar av det dialogiska perspektivet (Billig 1996; Linell & 
Forstorp 1998; Kroon 2001). Det dialogiska perspektivet är centralt både i 
analysen av mitt empiriska material, men också i valet av det. Bakhtins 
poäng är att varje yttrande alltid är ett svar eller en reaktion på tidigare 
yttranden men också ett föregripande av tänkbara invändningar, varje 
yttrande söker efter att i sig själv vara ett argument pro et contra. Detta 
betyder att varje yttrande bör kontextualiseras på det sättet att det ska 
förstås som ingående i en dialog med sin omvärld. Därav benämningen det 
dialogiska perspektivet. Som jag ser det ingår detta relationella perspektiv i 
diskursteorin. Den explicita hänvisningen till Bakhtin syftar dock till att 
lyfta fram just den dialogiska aspekten, eftersom det också direkt har bäring 
på mitt val av empiriskt material och hur de hänger samman utifrån 
offentlighetsbegreppet. 
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2.2. Offentligheter och offentliga samtal 

Som jag tidigare nämnt analyserar jag de tre empiriska materialen som 
delvis sammanlänkade offentligheter. Detta avsnitt diskuterar 
offentlighetsbegreppet närmare och hur det relaterar till studien, både 
analytiskt men också i valet av material. Ett citat av Michael Warner får 
introducera den förståelse av offentlighetsbegreppet som studien utgår från. 

 
This essay has a public. If you are reading (or hearing) this, you are 
part of its public. So first let me say: welcome. Of course, you might 
stop reading (or leave the room), and someone else might start (or 
enter). Would the public of this essay therefore be different? Would 
it ever be possible to know anything about the public to which, I 
hope, you still belong? What is a public? It is a curiously obscure 
question, considering that few things have been more important in 
the development of modernity. Publics have become an essential 
fact of the social landscape: yet it would tax our understanding to 
say exactly what they are. (Warner 2002, 65) 

 
Så här inleder Michael Warner (2002) sin essä Publics and Counterpublics och 
exemplifierar på det sättet direkt sin konceptualisering av begreppet 
offentlighet (public). Som läsare dras vi in i en relation till texten, och en 
relation till en potentiellt större krets av läsare. Vi relaterar textens yttrande 
till tidigare texter och tidigare diskussioner och den kommer på så sätt att 
ingå i ett offentligt samtal. Offentligheter är centrala i det moderna 
samhället, men är inte alltid lätta att beskriva. Syftet med detta avsnitt är att 
dels rama in den kontext som jag menar att mitt material är hämtat från, det 
offentliga samtalet, och dels visa på det offentliga som bestående av flera 
arenor, offentligheter. Som jag inledningsvis skrev så består mitt empiriska 
material av olika komponenter. Det är dels tidningsartiklar, dels 
debattartiklar från det politiska partiet SPI, och dels utredningen SENIOR 
2005 (SOU 2002:29; SOU 2003:91). Genom denna redovisning 
argumenterar jag för att de olika materialen ska ses som utgörande delvis 
sammanlänkade offentligheter i ett dialogiskt förhållande till varandra. 
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2.2.1. Privat och offentligt 

Det offentliga samtalet är ett begrepp som ibland används, och oftast pekar 
användningen av begreppet mot det som försiggår i massmedierna. Många 
gånger förefaller det konnotera de journalistiska produkter som också 
benämns som ’seriösa’. Jag använder begreppet för att beskriva en teoretisk 
ram, och samtidigt ge det en något annorlunda och vidgad betydelse än den 
traditionella. Distinktionen mellan privat och offentligt har sin grund i vad 
som konstruerats som gemensamma angelägenheter, tillhörande 
gemenskapen, kontra det som hört till individens, eller den mindre 
gruppens, eget område. Detta är inte, och har heller aldrig varit, en given 
eller neutral distinktion. Det har alltid varit vissa angelägenheter som ansetts 
tillhöra det gemensamma, och denna gemenskap har traditionellt varit 
manlig, och borgerlig. Det har varit de dominerande gruppernas intressen 
som definierat kategorin offentligt. Framförallt har det från feministiskt håll 
rests kritik mot distinktionen privat – offentligt, eftersom den i stor 
utsträckning stängt ute kvinnor från offentligheten som gemenskap, men 
också för att de sfärer där kvinnor befunnit sig har begränsats av 
distinktionen. Genom att hänföras till det privata har dessa sfärer 
avpolitiserats (Tétreault 2001). Offentlighet har i stor utsträckning kommit 
att likställas med politik. Joan B. Landes skriver i introduktionen till 
antologin Feminism, the Public and Private:  

 
Feminists did not invent the vocabulary of public and private, which 
in ordinary language and political tradition have been intimately 
linked. The term ‘public’ suggests the opposites of ‘private’: that 
which pertains to the people as a whole, the community, the 
common good, things open to sight, and those things that are 
accesible and shared by all. Conversely, ‘the private’ signifies 
something closed and exclusive, as in the admonition ‘private 
property – no trespassing’. (Landes, 1998, 1f) 

 
Offentligheten, ’the public sphere’, har som citatet ovan tydligt pekar på en 
tydlig koppling till nationen som en gemenskap, till folket som en helhet 
och enhet och vad som inom ramen för denna förståelse anses gemensamt. 
Men precis som Laclau (2005) hävdar har ’folket’ aldrig varit den empiriska 
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helheten, utan snarare ett begreppsliggörande av en helhet. Det är inom 
detta sätt att tänka som offentligheten i bestämd form gör sig gällande. 
Diskussionen om synlighet och representation, vems och vilka åsikter som 
ska styra och synas i offentligheten har i stor utsträckning varit relaterad till 
den nationella nivån. Framväxten av nationalstater och nationella 
offentligheter har varit tätt sammanlänkad, den ena nödvändig för den 
andra, genom bland annat utvecklingen av tryckpressen och distributionen 
av det skrivna ordet (Anderson 1995). Åkallandet av offentligheten är en del 
i det vardagliga återskapandet av nationen genom att det i stor utsträckning 
är en del i återskapandet av nationen som en föreställd gemenskap (Billig, 
1997). 

Distinktionen mellan privat och offentligt är ofta oklar och uppfattas 
på olika sätt, av olika personer och i olika situationer. Michael Warner 
(2002) listar ett antal kontrasterande termer som anses ha att göra med 
denna distinktion. 

 
Public 

  1)open to everyone 
 2) accessible for money 
 
 3)state-related; now 
 often public sector  

 
 4) political 
 5) official 
 6) common 
 7) impersonal 
 8) national or popular 
 9) international or 
 universal 
 10) in physical view of 
 others 

11) outside the home 
 

 
Private  

restricted to some  
closed even to those who could 
pay 
nonstate, beloning to civil called 
society; now often called private 
sector 
nonpolitical 
nonofficial 
special 
personal 
group, class, or locale 
particular or finite 
 
concealed 

 
domestic 
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12) circulated in print or 
electronic media 

 13) known widely 
14) acknowledged and 
explicit 

circulated orally or in manuscript 
 
known to initates 
tacit and implicit 

 
(Warner, 2002, 29) 
 

Dessa distinktioner har historiskt fungerat och fungerar alltjämt reglerande 
på vilka ämnen som är och bör vara tillgängliga för en offentlig diskussion. 
Det som jag menar har störst relevans för denna studie är en förståelse av 
offentligheter utifrån begreppen öppet, tillgängligt och spritt, att vara 
politisk, relaterad till nationen och vad som uppfattas som gemensamt. Men 
som Fraser (1990) noterar så är innehållet i dessa kategorier inte givet. Hon 
poängterar att det inte finns några ’naturliga’ gränser för vilka ämnen som 
kan vara offentliga, gemensamma, angelägenheter. Vad som kommer att 
vara ämne för offentlig debatt, avgörs just genom debatten. Ett tydligt 
exempel på detta är mäns våld mot kvinnor i hemmen, som efter kamp 
inom feministiska rörelser, blev ett offentligt ämne, efter att ha varit en 
privat angelägenhet. Först när det blev en offentlig angelägenhet kunde 
också lagar stiftas för att stävja vad som skedde bakom lykta dörrar (Wendt 
Höjer 2002). 

2.2.2. Offentlighet som arena 

Den vetenskapliga diskussionen kring distinktionen offentligt – privat tar 
ofta avstamp i Jürgen Habermas (1998) arbete. Han menar att den 
offentliga arenan växte fram som en sfär mellan det privata och det statliga 
under uppkomsten av det moderna samhället. Funktionen hos den 
offentliga sfären var att där skulle ske en öppen och kritisk debatt av det 
som ansågs vara viktigt för samhället. Den statliga makten skulle granskas 
och påverkas genom den öppna debatten. Habermas menar vidare att de 
gränser mellan privat, statligt och offentligt som den offentliga arenan levde 
på nu delvis har kollapsat. För Habermas utgjorde de tidigare 
offentligheterna som konstituerades av ansikte-mot-ansikterelationer ett 
ideal som gick förlorat i och med masskommunikationens framväxt. Nancy 
Fraser beskriver Habermas idealoffentlighet på följande vis: 

 60  



 
[A] public sphere [is] in Habermas sense /…/ an arena in which 
public opinion is constituted through discourse; where members of 
the public debate matters of common concern, seeking to persuade 
one another through giving reasons; and where the force of public 
opinion is brought to bear on government decision making. (Fraser 
1998, 316) 

 
I Habermas offentlighetsideal är det det korrekta och rationella argumentet 
som vinner, det är inte den argumenterande individens position i samhället 
som avgör vem som har rätt. Denna idealiserade syn har, som tidigare sagts, 
kritiserats eftersom denna bild av den rationella och maktbefriade 
diskussionen inte är realiserbar. Även Habermas idealisering av den 
interpersonella kommunikationen, konkreta samtal (”discourse” i citatet), 
har kritiserats eftersom den vilar på en idé om den medierade 
representationens korruption, som då inte råder på samma sätt i konkreta 
samtal (Dahlgren 1995). Både tillträde till offentligheten, och vilka ämnen 
som kan tas upp är villkorat. Olika grupper har utifrån kön, ålders-, 
etnicitets- och klasspositionier traditionellt varit utestängda som aktörer 
från den offentliga arenan (Warner 2002).  

Enligt Jan Svensson (1988) består den traditionella indelningen av de 
offentliga arenorna i den politiska och den kulturella offentligheten. Den 
politiska offentliga arenan har typiskt sett i huvudsak bestått av 
parlamentariska församlingar, men till viss del också massmedierna. Den 
kulturella offentligheten har framförallt bestått av tidskrifter och speciella 
avdelningar i dagspress, men även i etermedia. Men i och med det som 
Habermas (1998) kallar offentlighetens förfall, alltså att gränserna mellan 
privat, statligt och offentligt delvis blivit utsuddade, så är inte längre denna 
beskrivning giltig. Den tydliga avgränsning mellan privat och statligt som 
offentligheten levde på genom att vara en buffert däremellan menar 
Svensson (1988) var representativ för Sverige fram till 1950-talet. De nutida 
gränserna mellan arenorna har blivit otydligare. Offentligheten är inte 
längre ett avgränsat område. Enligt Svensson (1988) behöver man laborera 
med olika sätt att förstå de moderna offentlighetsarenorna och deras 
innehåll. Gränserna mellan de olika offentliga arenorna men också mellan 
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det offentliga och privata har blivit mer diffus. Detta betyder till exempel 
att kommersiella aspekter fått större roll i de moderna offentligheterna. 
Svensson (1988) föreslår följande arenor som ingående i den offentliga 
sfären. Förutom massmedia är det statlig och kommunal offentlighet, 
framförallt via myndighetsinformation. Till detta lägger han ”politiska 
kvasioffentligheter” (Svensson 1988, 159) vilket är de politiska partierna 
och han menar också att fackföreningsrörelsen kan räknas hit. Alternativa 
kvasioffentligheter är olika sociala rörelser.  

Nancy Fraser (1990) menar att det har funnits en tendens inom 
feministisk kritik att inte hålla isär de olika betydelser som ’offentlig’ kan ha. 
Hon menar att alltför ofta har minst tre analytiskt särskilda saker blandats 
samman: staten, den officiella ekonomin, och arenor för offentlig 
diskussion. Poängen med att särskilja dem beskriver hon utifrån Habermas: 

 
The idea of ‘the public sphere’ in Habermas’s sense is a conceptual 
resource that can help overcome such problems. It designates a 
theater in modern societies in which political participation is enacted 
through the medium of talk. It is the space in which citizens 
deliberate about their common affairs, hence, an institutionalized 
arena of discursive interaction. This arena is conceptually distinct 
from the state; it is a site for the production and circulation of 
discourses that can in principle be critical of the state. The public 
sphere in Habermas’s sense is also conceptually distinct from the 
official-economy; it is not an arena of market relations but rather 
one of discursive relations, a theater for debating and deliberating 
rather than for buying and selling. Thus, this concept of the public 
sphere permits us to keep in view the distinctions between state 
apparatuses, economic markets, and democratic associations, 
distinctions that are essential to democratic theory. (Fraser 1990, 57) 

 
Denna sammanblandning mellan institutionell officiell ram och arena för 
potentiellt kritisk dialog finns även närvarande i Svenssons (1988) 
karaktäristik där offentligheter beskrivs utifrån etablerade samhälleliga 
institutioner. Till skillnad från den statiska bild som han ger uttryck för har 
Warner (2002) däremot utvecklat en mer processinriktad, performativ, 
karaktäristik av offentligheter och hur de fungerar, inte bara i sig själva utan 
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också i relation till varandra. Även Warner tar avstamp i Habermas (1998). 
Hans resonemang om offentligheter ligger också mer i linje med den 
diskursteoretiska ansatsen än till exempel Habermas. 

2.2.3. Offentligheten som föreställd gemenskap 

Att en offentlighet är en föreställd gemenskap är en av Warners 
utgångspunkter. Han gör också en viktig distinktion mellan kategorin ’en 
offentlighet’ och ’offentligheten’. En offentlighet är en i raden av ett flertal 
parallella, med sina egna sätt att fungera och ämnen att debattera. Uttrycket 
’offentligheten’ (the public, the public sphere) däremot upprättar en 
totaliserande horisont. I en mer allmän mening är det oftast en föreställning 
om en enhetlig nationell offentlighet som kommer till uttryck genom denna 
benämning. Andra offentligheter kommer då att bli delar av den nationella 
offentligheten, eller inte alls räknas. Att det främst är en koppling till en 
nationell gemenskap som kommer till uttryck i begreppet offentligheten 
hänger samman med att relationen till makten, uppfattad som staten, har 
uppfattats som central. 

 
But in each case, the public, as a people, is thought to include 
everyone within the field in quesiton. This sense of totality is 
brought about by speaking of the public, even though to speak of a 
national public implies that others exist; there must be as many 
publics as polities, but whenever one is addressed as the public, the 
others are assumed not to matter. (Warner 2002, 65f. Kursiv i 
original) 

 
En offentlighet, och i än högre grad offentligheten, presenterar sig som öppen 
för ett obestämbart antal främlingar. Men varje offentlighet utgörs av sin 
egen stil, genrer, sina egna ämnen, och sina egna regler för både 
konsumtion och produktion av mening. Ur det perspektivet är det inte 
människor som väljer sina offentliga arenor, istället är det offentligheterna 
som väljer sina medlemmar. Som jag tidigare nämnt har detta resulterat i att 
vissa grupper har varit, och är, uteslutna i varierande grad från 
offentligheten. Grupper som upplever sig uteslutna ur offentligheten, den 
föreställda gemenskapen, eller anser att de lider illa av den aktivitet som där 
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pågår kan upprätta sina egna offentligheter. Dessa kallar Warner utifrån 
Fraser (1990) för motoffentligheter (counterpublics). Motoffentligheter är 
förstås också offentligheter och fungerar efter samma principer, det som 
skiljer dem är att de medvetet eller omedvetet upprättar en föreställd 
gemenskap som befinner sig i opposition till vad som upplevs som en 
dominerande offentlighet; offentligheten i bestämd form. Pensionärspartiet 
SPI, och de yttranden som de producerar, förstår jag som ingående i en 
motoffentlighet. Även de idag etablerade nationella 
pensionärsorganistionerna startade som motoffentligheter under det tidiga 
1940-talet (se Jönson 2001; Gaunt 1999; 2002).  

En sak som enligt Warner karaktäriserar en offentlighet är att den 
blir till genom att adresseras. Det innebär att det finns en form av ”hönan 
eller ägget”-problematik i förståelsen av en offentlighets uppkomst. 
Offentligheten finns, enligt Warner, till genom att människor adresserar 
den; talar till den, och skriver till den. Men människor adresserar den också 
för att den finns. Vad som följer på att en offentlighet upprättar sig själv 
genom att adresseras är att den är principiellt omöjlig att avgränsa; vem som 
helst kan ingå i en offentlighet genom att låta uppmärksamheten fångas, 
genom att till exempel läsa en tidning. En offentlighet är alltså beroende av 
att ha någons uppmärksamhet, den är beroende av dess medlemmars 
aktiviteter. En enskild kommunikativ händelse kan inte utgöra en 
offentlighet. Den är istället beroende av att ständigt nya yttranden 
adresserar den, och adresseras av den. Denna beskrivning ifrågasätter delvis 
SENIOR 2005 som en offentlighet eftersom utredningen startade genom 
ett regeringsdirektiv. Utredningen kan dock ses den som en fortsättning på 
ett delvis statligt organiserat offentligt samtal som pågått genom bland 
annat tidigare utredningar. 

2.2.4. Studiens offentligheter 

Utifrån denna redogörelse för Warners (2002) syn på vad som 
karaktäriserar offentlighet(er) är det också viktigt att understryka dess 
dialogiska karaktär (Bakhtin 1986; Billig 1996). För att kunna tänka en 
offentlighet, ett imaginärt rum där yttranden följer på yttranden, måste man 
också förstå det i dialogiska och retoriska termer. Kommunikativa 

 64  



handlingar görs som svar på tidigare yttranden, explicit eller implicit. Men 
de bör också förstås som innehållande svar på förväntade invändningar. Ett 
yttrande tar vissa kunskaper hos sin publik för givna, men känner sig 
tvingad att förklara andra förhållanden. En offentlighet är en arena där 
gemenskap och alteritet produceras, genom inkluderande och exkluderande 
praktiker. En offentlighet kan därmed vara källa till organiseringen av 
motoffentligheter. Begreppet motoffentligheter lyfter fram hur 
offentligheter ofta är länkade till varandra, att de står i ett 
beroendeförhållande till varandra. Begreppet ’dialogisk’ härrör från ’dialog’, 
men det ska inte förstås utifrån de ofta normativt positiva konnotationer 
som ordet dialog ges. Att något ingår i en dialog med något annat innebär 
inte nödvändigtvis att den präglas av en positiv responsivitet gentemot 
dialogpartnern. Det kan lika gärna handla om illvilliga retoriska strategier, 
medvetna missförstånd osv. Poängen är istället att den ene engagerar sig i 
den andres yttranden, i vilken form det än är. 

Efter denna mer teoretiska redogörelse skiftar jag fokus till det sätt 
som dessa resonemang återverkar på denna studie. Nedan redogör jag kort 
för de olika offentliga arenor som det empiriska materialet till denna 
avhandling hämtats från. 

Som framgår av ovanstående resonemang är det i stor utsträckning 
nationella massmedier som avses när begreppet offentligheten (i bestämd 
form) används. Samtidigt som den nationella massmediala arenan har fått 
en central roll i samhället så har också alltmer av politiken kommit att flytta 
in där. Detta gäller både för debatten mellan olika parlamentariskt 
representerade positioner, och för andra grupper och kategorier av 
människor. I det första empiriska kapitlet Äldre och åldrande i Dagens Nyheter 
och Aftonbladet studeras hur äldre konstrueras som kategori i de två nämnda 
dagstidningarna.  

Massmedierna har inte bara blivit en arena för representationer av 
händelser utan har också kommit att bli en arena för kamp om kulturellt 
erkännande av olika grupper i samhället (Thompson 2001; Taylor 1994). De 
nationella massmedierna är därmed en arena som är kraftigt integrerad i 
våra liv som medborgare. Som jag tidigare nämnde uppfattas de många 
gånger som offentligheten i bestämd form. Genom att utgå från en 
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framställningsform som presenterar massmedierna just som medier, 
substrat för yttranden, kommer de att framstå som neutrala i förhållande till 
sitt budskap. Jan Ekecrantz & Tom Olsson skriver att: 

 
Journalistikens makt härrör från den sanningsregim den upprättat. Just 
genom att den förväntas producera sanningar tror vi inte att den har 
med maktutövning att göra, men det är sanningsanspråket som ger 
den makt och effekter i samhället. (Ekecrantz & Olsson 1994, 27. 
Kursiv i original.) 

 
För att kunna upprätthålla denna sanningsregim är massmedierna, och 
andra texter som inte tar sig själva som sitt objekt, beroende av en retorisk 
apparatur som främsta arbetsredskap för att producera ’sanningseffekter’ 
och ’verklighetseffekter’ (Chouliaraki 2005; Ekecrantz & Olsson 1994). 
Med hjälp av Greens (1993, 24) diskussion av Joseph Gusfield (1976) kan 
man säga att den journalistiska, men också politiska och vetenskapliga, 
språkanvändningen av nödvändighet bygger på ett förnekande av språkets 
performativa karaktär, alltså att beskrivningen i sig är performativ, en 
intervention. Textproduktionen vilar på en ideologi om sanning som bygger 
på olika retoriska tekniker som syftar till att det beskrivande språket ska 
kunna fungera som transparant; ett medium, som i sig själv är substanslöst, 
genom vilket den externa världen beskrivs.  

De händelser som representeras i massmedia gör inte det utifrån en 
egen i sig själv inneboende relevans för samhället och läsarna. 
Massmedierna följer sin egen institutionella logik vad gäller arbetsgång och 
urvalsprocesser för vad som ska räknas som nyheter (Galtung & Holmboe-
Ruge 1965; Fowler 1991). Johan Galtung & Marianne Holmboe-Ruge 
(1965) har beskrivit det som att varje massmedial text är ett resultat av olika 
bedömningar av hur väl något kan tänkas leva upp till de informella 
nyhetsvärderingskriterier som reglerar relevansen i det representerade (se 
även Ryfe 2006). Utifrån Warner (2002) är det därmed på sin plats att 
påpeka att de institutionella arrangemang som massmedierna utgör inte 
nödvändigtvis alltid sammanfaller med dess funktion som substrat för 
offentligheten. 
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Trots detta är nationell massmedia att betrakta som central för att 
kunna analysera det offentliga samtalet. De rikstäckande massmedierna i 
form av TV, radio och dags- och kvällspress har en stor räckvidd och dess 
agendasättande funktion är stark (McCombs 2005). Intertextualiteten är 
också hög mellan de olika medierna. Även Internet har stor räckvidd och 
nås av en stor del av befolkningen. Det som sker på Internet och andra 
platser kommunicerar dock med de traditionella massmedierna. Och i 
föregående mening refererar till de andra komponenter som mitt empiriska 
material består av. Jag vill dock inte synonymisera det offentliga samtalet 
med det som sker i massmedia. Det är inte mediet som utgör en 
offentlighet. Istället vill jag mena att det offentliga kan förstås som 
bestående av ett flertal olika kommunicerande arenor; ”publics and 
counterpublics” som Warner (2002) uttrycker det. Det offentliga samtalet 
låter sig alltså inte begränsas av gränserna för olika medieringstekniker. 
Istället försiggår samtalet på flera platser, kedjor av yttranden länkas 
samman och länkar i sin tur ihop arenorna. Warners distinktion mellan 
offentligheter och motoffentligheter är en distinktion mellan olika 
offentliga arenor. Warner skriver att: “Counterpublics are spaces of 
circulation in which it is hoped that the poesis of scene making will be 
transformative, not replicative merely” (Warner 2002, 122). Utifrån det 
dialogiska perspektivet kan motoffentlighet också betraktas som en aspekt 
hos en offentlighet, och man kan därmed se en offentlighet som inte bara 
en enhet, utan också som en kamp om definitionen av själva arenan. Detta 
kan exemplifieras med Roland Larssons särskilda yttrande som jag citerade i 
inledningskapitlet. Hans kommentar kan ses som ett försök till att definiera 
själva utredningen och dess slutsatser. 

En del av det empiriska materialet är hämtat från Internet. Jag har 
samlat in 170 debattartiklar från pensionärspartiet SPI från partiets hemsida 
(www.spipartiet.org). I många fall har dock dessa texter publicerats i 
lokalpress förutom att de också publicerats på partiets hemsida. Dessa 
artiklar är intressanta som alternativa artikulationer och de har ett tydligt 
reaktivt drag; väldigt många artiklar är skrivna som reaktioner på andra 
händelser i offentligheten. De är alltså inte valda för att dessa debattartiklar 
i någon specifik mening representerar texter publicerade på Internet. De 
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finns på Internet, men är också i stor utsträckning en del av en partipolitisk 
offentlighet, som delvis utspelar sig på Internet men också i dagspress och 
andra sammanhang som möten osv. När debattartiklarna publiceras i 
dagspress kommer de också att ingå i den vidare offentligheten. SPI kan 
som helhet beskrivas som en motoffentlighet genom att dess syfte är att 
vara en alternativ arena för politiskt arbete (Warner 2002).  

Thompson menar att sedan de tryckta, och i än större grad de 
elektroniska, mediernas inträde i våra liv har kampen för kulturellt 
erkännande av kollektiva identiteter och missförhållanden blivit en kamp 
för synlighet i ”den medierade offentlighetens icke-lokaliserade rum” 
(Thompson 2001, 306). Med andra ord så sker mycket av den politiska 
kampen inom ramen för medierade budskap, även om de politiska besluten 
tas på annan plats, och inte alltid i offentlighetens ljus. Den kollaps mellan 
det privata och offentliga som Habermas (1998) menar har skett har lett till 
att betydelsen av medierade representationer har ökat för formandet av 
sociala identiteter, vilket bland annat har tagit sig uttryck i krav från olika 
grupper på hur de ska representeras i bland annat massmedia. I Sverige har 
det vuxit fram olika intresseorganisationer och opinionsbildande grupper, 
som till exempel Forum 50 + och Att åldras är att växa och 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF, vilka delvis haft medierade 
offentligheter som det fält där de varit verksamma, och betydelsen av dessa 
anses av vissa forskare öka (Ahn & Hort Olsson 1999). Även andra 
gruppers medierade identitetspolitik har förstås också återverkningar på 
förståelsen av äldre som grupp i samhället. Både Håkan Jönson (2001) och 
David Feltenius (2004) har studerat pensionärsorganisationerna PRO och 
SPF och hur de agerat och figurerat i massmedia, både i sina egna 
medlemstidningar och i rikstäckande nyhetsmedier. Framförallt Jönson 
(2001) har studerat PRO och SPF som offentligheter. I båda dessa studier 
är det tydligt att den massmediala arenan har kommit att framstå som 
viktigare och viktigare för en politisk kamp. Den politiska kampen om 
resurser och erkännande har dels pågått i massmedierna, men den har också 
skett i opposition mot vad man från pensionärsorganisationerna har menat 
är felaktiga representationer av äldre. Även för dessa organisationer antas 
alltså representationer och sätt att resonera i massmedia spela roll. Att 
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kontrollera massmedierepresentationerna har blivit en fråga om makt. 
Pensionärsorganisationerna ger också ut egna medlemstidningar. Dessa går 
ut i stora upplagor eftersom organisationerna samlar många medlemmar; de 
utgör egna offentligheter.  

Till offentliga samtal hör bland annat de statliga offentliga 
utredningarna (SOU). Själva benämningen statens offentliga utredningar 
kan ses som en inbjudan till dialog och som att de har anspråk på att i 
någon mån både vända sig till och representera ’det offentliga’. 
Utredningarna kommunicerar i olika grad och på olika sätt med massmedia, 
riksdag och andra arenor, som till exempel intresseorganisationer. Enligt 
SOU 1988:65 fungerade Äldreberedningen som var verksam 1981 till 1987 
som en offentlig arena där kommunikation mellan olika grupper av 
pensionärer, intresseorganisationer och statsmakterna ägde rum. 
Äldreberedningen betraktas till och med som näst intill likvärdig med den 
överläggningsrätt för pensionärsorganisationerna med regeringen som 
föreslås i SOU 1988:65. Den överläggningsrätt som SOU 1988:65 talar om 
kom att realiseras 1991 (Feltenius 2004). Detta gjorde dock inte de 
tidsmässigt långa utredningarna överflödiga. Istället tillsatte den 
socialdemokratiska regeringen en ny stor utredning i slutet av 1998. Den 
kom att kallas SENIOR 2005 och lämnade sitt slutbetänkande i slutet av 
2003 (SOU 2003:91) och är en del av det empiriska materialet för 
föreliggande studie. Utifrån denna beskrivning kan SENIOR 2005 förstås 
som en offentlighet genom att vara del i ett statligt organiserat offentligt 
samtal om ’äldre’ som pågått under en lägre tid. Utredningen har under sitt 
arbete publicerat ett flertal texter vilket avslutades med ett 
huvudbetänkande i slutet av 2003. Detta material beskrivs utförligare längre 
fram, under rubriken SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden. 

För att studera hur ’äldre’ konstrueras som kategori i offentligheten 
har jag utifrån de diskursteoretiska utgångspunkterna och Warners 
resonemang om offentligheter vidgat kontexten från att utgöra en arena, 
med de specifika logiker som där gäller, till att se på relationen mellan olika 
yttranden inom en arena men också hur de kommunicerar med varandra, 
mellan arenorna. Utifrån dekonstruktionens antagande om att varje yttrande 
vilar på en eller flera dolda förutsättningar för dess tillkomst så kan analysen 
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stärkas av ett empiriskt material från flera parallella, men kommunicerande 
offentliga arenor eftersom de dolda förutsättningarna kan vara synliga som 
diskurser på en annan arena.  

Nästa avsnitt redogör för ett metodologiskt problem jag arbetat med, 
och hur jag utvecklar en analytisk strategi utifrån det diskursteoretiska 
perspektivet för att hantera det i de tre offentligheterna. 

2.3. En metodologisk reflektion – Butlers dubbla rörelse 

Som jag ser det kan man förstå metod som bestående av två olika delar. 
Den ena delen av vad metodbeskrivningen kan sägas bestå av är en mer 
handfast del som man kan kalla tillvägagångssätt. Detta innefattar till 
exempel hur jag gått tillväga för att välja och samla in empiriskt material, 
men också de mer konkreta stegen i arbetet med det empiriska materialet. 
Dessa olika steg beskrivs närmare i inledningen till varje empiriskt kapitel. 
Den andra delen består av de mer abstrakta teoretiska ställningstagandena 
som på olika sätt utgör ramen för insamling och bearbetning av det 
empiriska materialet, vilka frågor som ställs osv. De ligger till grund för vad 
som kan kallas studiens analytiska strategi (Andersen 2003). Utifrån denna 
distinktion tar jag upp en metodologisk problematik som återknyter till den 
inledande diskussionen om att inte ta förkonstruerade kategorier som 
oproblematiserade utgångspunkter. Detta görs huvudsakligen i relation till 
det diskursteoretiska perspektivet, men knyter också an till 
offentlighetsbegreppet som en ram för valet av det empiriska materialet. 

Laclau & Mouffes analytik beskrev jag tidigare utifrån Torfing (2005, 
13) som en ”anti-essentialist ontology” och en ”anti-foundationalist 
epistemology”. Den ontologi som Laclau & Mouffes teori stipulerar är en 
som utgår från meningsskapandets logiker, utan att producera en teori om 
meningens innehåll. Det är en teori om betydelseskapandets relationella 
karaktär där ’äldre’ inte är något bortanför de sätt som kategorin 
konstrueras på. Men för att kunna studera och problematisera ett begrepp 
eller en kategori som ’äldre’, måste det trots allt finnas en initial definition 
av hur det framträder, en förförståelse är nödvändig för att man ska veta 
vad man söker efter. Jag måste därför utgå från min egen förståelse av 
kategorin och vad som kan ingå i den när jag ska studera den utifrån redan 
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gjorda artikulationer. Denna förförståelse måste dock vara informerad av 
tidigare forskning om äldre, hur ’äldre’ konstruerats och använts som 
teoretiskt begrepp och i olika empiriska kontexter. Norman Fairclough, 
Simon Pardoe & Bronislaw Szerszynski (2006) kan i sin studie av hur 
medborgarskap görs i olika kommunikativa praktiker sägas arbeta med 
denna problematik. De menar att när det gäller att studera en specifik 
kategori eller ett begrepp (äldre, medborgarskap etc.) betyder det att 
forskaren bör se det dialektiska samspelet mellan teoretiska insikter om och 
av kategorin eller begreppet från tidigare studier och hur detsamma 
gestaltas i det empiriska materialet. Det neutrala ”eye of god”- perspektiv 
som Donna Haraway (2004) kritiserar som en ideologi vilken döljer den 
situerade kunskapens natur är utifrån detta perspektiv inte möjligt att inta. 
Att arbeta med att försöka utvinna hur en kategori, som begrepps- och 
förståelsekomplexet äldre och åldrande utgör, fungerar, används och förstås 
som i ett material som en dagstidning, ett politiskt parti eller en offentlig 
utredning kräver en placering i kulturen såväl som en utgångspunkt i 
tidigare forskning. Som forskare måste jag därför erkänna att jag inte 
producerar en neutral beskrivning av ’äldre’, det måste vara min reflexiva 
utgångspunkt. Det finns dock ett problem som denna strategi inte 
adresserar. 

Trots att jag anser att kunskap, i skiftande grad, är beroende av 
forskarens sociala och geografiska situering har jag, som tidigare framgått, 
som utgångspunkt att också vara så förutsättningslös som möjligt i 
sökandet efter vad som kan innefattas i kategorin; det vill säga även försöka 
tänka mig in i andras sätt att förstå kategorin. Detta är viktigt eftersom det 
är hur de olika offentligheterna konstruerar ’äldre’ som kategori, inte hur 
min definition av kategorin ser ut i dem, som är i fokus. När man tar en 
kategori, som till exempel ’äldre’, som objekt för sina undersökningar 
hamnar man därför i ett problem. Problemet består i att man måste ha kvar 
kategorin, ’äldre människor’, som något substantiellt men samtidigt 
undersöka denna kategori som uppbyggd av ett antal element man inte på 
förhand kan ta för givna på samma gång som själva ordet inte kan vara 
centrum för studien. Samtidigt som man vill sätta sin egen förförståelse 
inom parentes är den själva förutsättningen för att en studie ska komma till 
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stånd över huvud taget. Problematiken kan relateras till hur Laclau (1996a) 
beskriver hur det universella, det tendentiellt tomma tecknet, alltid är 
beroende av en partikulär förståelse av kategorin. Steve Woolgar & 
Dorothy Pawluch (1985) beskriver detta problem som något som kanske är 
ett olösligt dilemma för en konstruktionistiskt orienterad forskning och de 
kallar det för selektiv relativism.  

 
That is, certain phenomena are highlighted as the legitimate and 
pertinent objects of study which require explanation while other 
phenomena, although in principle equally amenable to this 
treatment, are backgrounded and taken as given. /…/ The selective 
application of relativism is thus crucial both in construing 
phenomena as ‘social’ (for the purpose of establishing a topic for 
sociological explanation) and in denying the social character of 
sociologists’ own practices. (Woolgar & Pawluch 1985, 224) 
 
Woolgars & Pawluchs (1985) diskussion handlar om två olika 

fenomen som ges olika ontologisk status i en studie. I föreliggande studie är 
det en och samma kategori som utsätts för denna selektiva relativism. 
Chouliaraki (2002) ser detta problem i diskursanalytisk och 
socialkonstruktiontistisk forskning och argumenterar för en epistemologisk 
princip bestående av en dubbel rörelse (double movement), som hon med 
hjälp av Butler (1993) kallar det. Hon föreslår att en konstruktionistisk 
ontologi kombineras med en realistisk epistemologi. Det som Chouliaraki 
(2002) och Butler (1993) föreslår är en epistemologi som vilar på en 
ontologi som tar sin utgångspunkt i den mänskliga konstruktionen av både 
den sociala och materiella världen, att inget framträder i en ren, icke-
diskursiv, form. Den realistiska epistemologin hävdar å andra sidan att vi 
måste ta fasta på de kategorier som finns som verkliga, som om de hade 
ontologisk status. Butler skriver att den dubbla rörelsen innebär: 

 
[T]o invoke the category and, hence, provisionally to institute an 
identity and at the same time open the category as a site of 
permanent political contest. That the term is questionable does not 
mean that we ought not to use it, but neither does the necessity to 
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use it mean that we ought not perpetually to interrogate the 
exclusions by which it proceeds /…/ (Butler 1993, 222) 
 
En av de saker som Butler lyfter fram i citatet är hur nödvändig 

användningen av kategorierna är. Vi kommer inte undan dem eftersom de 
finns i ett sammanhang där de är meningsfulla, de har blivit nödvändiga. 
Men som jag förstår Butler bör användningen ske genom en förståelse av 
hegemoni och dekonstruktion. Detta innebär att man å ena sidan, genom 
en hegemonianalys, tar sin utgångspunkt i kategorin eftersom den fungerar 
som något vilket betydelse organiseras kring. Detta görs genom att 
kategorin då fungerar som en utgångspunkt, ett begreppskomplex som 
analysen följer genom de olika materialens skiftande sätt att använda det på. 
Å andra sidan bör analysen syfta till att plocka isär kategorin, dekonstruera 
den, så att dess kontingens synliggörs och visa på de olika kamper som 
pågår om att ge äldre och åldrande mening i och mellan de olika materialen. 
Butlers dubbla epistemologiska rörelse ser jag som en rimlig hållning. Det 
är inte ett analytiskt förhållningssätt som söker förneka den selektiva 
relativism som Woolgar & Pawluch (1985) skriver om, istället är det en 
analytisk strategi som erkänner problematiken och gör den till sin reflexiva 
utgångspunkt. Kategorier som ’äldre’ förstås utifrån den dubbla rörelsen 
som organiserande för samhället utifrån ett spänningsförhållande mellan att 
vara deskriptiva och konstituterande. Samtidigt är kategorier diskursivt 
producerade ytor som är beroende av sin kontext, liksom kontexten är 
beroende av dem, och är därmed också inbegripna i en ständigt pågående 
maktkamp, om än så subtil. Den studerade kategorin är därför i ständig 
rörelse. 

I analysen innebär den dubbla rörelsen som analytisk strategi att jag 
följer begrepp, kategorier och resonemang som tidigare forskning visat 
hänger samman med ’äldre’. Med andra ord studeras hur olika resonemang 
skrivs in i en ekvivalenskedja på ett explicit sätt med termer som ’äldre’ och 
’pensionär’, och hur gränser mellan människor dras med dem. Samtidigt 
söker analysen förstå de logiker för utvecklingen av resonemang som finns i 
de sätt som betydelser länkas till exempelvis ’pensionär’ på. Logiken kan 
sedan användas som ett metodologiskt redskap för att synliggöra de 
diskurser som ’äldre’ som kategori ingår i, men där de explicita termerna 
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inte används. I studiet av tidningsartiklarna innebär det till exempel att söka 
finna belägg för om och hur en text om nostalgi också är en text om äldre 
människor och att åldras, utifrån att tidigare forskning till exempel visat att 
’äldre’ ofta uppfattas som tillbakablickande (Coupland 2004). I analysen av 
texterna från SPI handlar det om att förstå på vilket sätt som invandrings- 
och flyktingpolitik och att landstingen bör avskaffas har med ’äldre’ som 
kategori att göra när det artikuleras av ett pensionärsparti.  

Utifrån ovanstående diskussion närmar jag mig det empiriska 
materialet utifrån en förståelse av kategorin ’äldre’ som utan ett givet 
innehåll, som en som genom diskursiva praktiker produceras på specifika 
sätt som inte är godtyckligt, men kontingent. Begrepp som ’äldre’, 
’pensionär’, ’senior’ och ’åldrande’ närmar jag mig därmed som flytande 
signifikanter om vilka det pågår en kamp om vilka partikulära betydelser 
som i olika kontexter definierar dem. Men också utifrån att syftet är att 
analysera de sätt som kategorin konstrueras på i relation till sin kontext; de 
olika offentligheterna. Med dessa ord menar jag att det är nödvändigt att 
vrida och vända på kategorin, att plocka isär den för att sedan sätt ihop den 
på nya sätt. Utgångspunkten är att mitt val av, på ett sätt väldigt olika, 
empiriska material ska berika och ifrågasätta resultaten som kan utvinnas ur 
de enskilda.  

Nästa kapitel inleder analysen av det empiriska materialet. Först 
redogörs för analysen av dagstidningsartiklarna, därefter texterna från SPI, 
och sist SENIOR 2005. Denna ordning har valts av pedagogiska och 
analytiska skäl. 
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Kapitel 3.  

Äldre och åldrande i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet 

3.1. Inledning 

Detta första empiriska avsnitt utgår, som tidigare nämnts, från artiklar 
publicerade i två svenska dagstidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning om 
representationer av äldre i massmedia. Därefter redogör jag för materialet, 
hur det har samlats in, samt hur bearbetningen har gjorts. Sedan följer de 
empiriska avsnitten där jag först tar upp den diskurs som dominerar i 
tidningsartiklarna. Jag kallar den för den hegemoniska diskursen om äldre 
och åldrande. Analysen följer vidare spåret att förstå konstruktionen av 
äldre som kategori i offentligheten bland annat genom uttrycket ”våra 
äldre”. Jag ser detta som viktigt för att förstå hur äldre görs kontextuellt 
inom ramen för offentliga samtal (Warner 2002). Det avslutande avsnittet 
tar upp de alternativa och oppositionella sätt som äldre och åldrande 
representeras på, men också de kronologiskt äldre vars ålder inte 
kommenteras, eller ges andra karaktäristika som kan förstås som 
sammanhängande med deras ålder.  

3.2. Äldre i massmedia  

Syftet med denna översikt är att placera föreliggande studie i relation till 
tidigare forskning om representationer av äldre i massmedia. 

Trots att jag i analysen har fokuserat på material från dagspress 
refererar jag här studier som spänner över ett antal olika massmedia. De 
refererade studierna har inte bara studerat dagspress, utan diskuterar även 
TV, vecko- och månadsmagasin. Anledningen till att jag refererar studier av 
flera olika medier är för att visa på de likartade mönster som tidigare studier 
visat på. Ytterligare en anledning är att många översikter inkorporerar 
studier av olika medier utifrån en tanke om att de kommunicerar med 
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varandra (till exempel Hilt & Lipschultz 2005), och det är en tanke som jag 
ansluter mig till genom offentlighetsbegreppet. 

Många studier av grupper som anses vara underordnade i samhället 
arbetar ofta utifrån att de är underrepresenterade i medier; det vill säga att 
den studerade gruppen (ex. äldre, invandrare, kvinnor osv.) är numerärt 
färre i massmedia än deras andel av befolkningen och att det är ett problem 
som är viktigt att lyfta fram. Detta är också fallet med studier av äldre 
människor i massmedia. Underrepresentation av äldre i det studerade 
materialet är antingen ett resultat av studien, eller dess utgångspunkt, och 
används på samma sätt som de demografiska förändringarna, ’den åldrande 
befolkningen’, för att legitimera studier av äldre och åldrande i allmänhet 
(Green 1993). Det är en åkallan av ett allmänintresse, eller i vart fall ett 
intresse i frågan som ligger utanför studien i sig. Det är vad som anses göra 
studien viktig. Men frågan om hur underrepresenterade äldre är, är kopplat 
till vem som räknas som äldre och vilka kriterier som används för 
inkludering i kategorin. Detsamma gäller förstås vilka karaktäristika som 
äldre kopplas samman med. Denna reflektion är viktig i relation till både 
Ronströms (1999) och Bourdieus (Bourdieu & Wacquant 1992) uppmaning 
att inte ta kategorin som en oproblematiserad utgångspunkt.   

I den genomgång av tidigare forskning som Healey & Ross (2002; se 
också Vasil & Wass 1993; Robinson, Skill & Turner 2004; Hilt & Lipschultz 
2005) presenterar i sin studie av äldre tv-tittare drar de slutsatsen att 
underrepresentationen av äldre är i stort sett densamma från 1960-talet till 
det tidiga 2000-talet. Trots att det är ett större antal äldre personer i 
massmedia idag än det var på 1960-talet, är underrepresentationen ungefär 
densamma om man jämför med äldre personers andel av befolkningen. De 
studier som Healey & Ross refererar är gjorda i Storbritannien och 
Nordamerika. Men det finns studier som visar att resultaten verkar hålla 
även för Sverige och resten av Västeuropa (Andersson Odén 2003; 2005, 
von Feilitzen 1989; Elmelund-Præstkær & Wien 2006; Wien 2005; Pedersen 
1983; Magnusson 2008). Äldre kvinnor förekommer i mindre utsträckning 
än äldre män. Detta är dock inget som är specifikt för äldre som grupp (se 
till exempel Jarlbro 2006; Signorelli 2001; Roosvall 2005). ’Äldre’ är i ovan 
refererade studier oftast personer som uppfattats som över 65 år.  
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Förutom att ta utgångspunkt i en diskussion om att äldre är 
underrepresenterade är det också vanligt med studier som hävdar att 
representationerna av äldre människor är felaktiga och orättvisa eftersom de 
inte stämmer överens med etablerad forskning om hur äldre människor är 
och hur deras livssituation gestaltar sig. Man låter sedan detta förhållande 
peka mot behovet av studier av äldre i massmedia. En variant av detta är att 
referera till forskning som visar att underrepresentation och felaktiga, 
negativa, representationer kan leda till sämre hälsa bland äldre (se till 
exempel Elmelund-Præstkær & Wien 2006; Hilt & Lipschultz 2005). 
Ovanstående visar att forskning om äldre i massmedia ofta har ett 
emancipatoriskt anslag där man menar att det är viktigt att lyfta fram de 
missvisande representationer som görs av äldre, i både kvantitativ och 
kvalitativ mening, för att möjliggöra mer rättvisande och positiva sådana. 

När det kommer till de mer kvalitativa aspekterna av 
representationerna av äldre och åldrande i massmedia rör sig resultaten runt 
några olika teman. Även dessa verkar vara ganska konstanta över de senaste 
årtiondena. De resultat som Elizabeth Dozois (2005) redogör för i sin 
studie av hur äldre personer och åldrande porträtteras i dagspress i Kanada 
är här illustrativa. Teman som dominerade representationerna var att äldre 
personer både finansiellt och fysiskt var i en utsatt situation. Även om det 
fanns exempel på fysiskt aktiva och äventyrliga äldre personer, skrevs denna 
aktivitet som trots deras ålder. När det skrevs om gruppen äldre beskrevs de 
som isolerade, medan individer kunde beskrivas som socialt aktiva. Detta 
kom de aktiva individerna att framträda som avvikelser från en norm (jfr 
Andersson 2002a; Featherstone 1995). 

I några av de tidningsartiklar som Dozois studerade beskrevs äldre 
människor som tillhörande en förhållandevis passiv generation. De var 
passiva på det sättet att de litade på och var beroende av stöd från 
samhälleliga institutioner. Det fanns också beskrivningar av äldre som 
gnälliga, och som en börda för de yngre och aktiva i samhället att ta hand 
om. Äldre personer beskrevs också som berättigade till olika typer av 
samhälleliga nyttigheter. Dozois skriver att äldre ofta beskrevs som en 
grupp som hade betalat sin skuld till samhället genom skatter och hårt 
arbete. På grund av detta argumenterades det i vissa artiklar för att äldre 
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därmed skulle få rabatter och lägre skatter. Detta resonemang återkommer 
jag till senare i analysen av debattartiklarna från SPI. 

Det mest framträdande resultatet i studier av äldre och åldrande är 
att de kopplas samman med sjukdom och ohälsa. Julia Rozanova (2006) tar 
detta som utgångspunkt i en studie av hur dagstidningar representerar hälsa 
och ohälsa bland äldre personer. Även denna studie är gjord i Kanada. Hon 
skriver att även om artiklarna oftast fokuserar på behandling, och ibland på 
prevention, så är alltid utgångspunkten att sjukdomarna är åldersrelaterade. 
Men också att sjuklighet och att åldras oskiljaktigt hänger ihop. Trots att 
denna starka sammankoppling mellan åldrande och sjukdom görs, så ses 
inte åldrandet i sig som en sjukdom. Ett annat resultat från Rozanovas 
studie är att ett samhälleligt ansvar länkades till de pågående förändringarna 
i demografin, men också till ohälsa under åldrandet. Genom detta 
konstrueras åldrande som en nationell angelägenhet.  

Representationer av åldrande, och av vad det innebär att vara äldre, 
har beskrivits som antingen alltför positiva eller alltför negativa; antingen 
som en tid för självförverkligande och nöjen, eller som en period av både 
fysiskt och mentalt förfall. Detta återfinns både som en beskrivning av 
innehållet i massmedia (Rørbye 1998), men också som jag tidigare tog upp 
mer generellt angående föreställningar om äldre och åldrande utifrån till 
exempel uttrycken ”hoppla- och eländesbilder” (Tornstam 2005) och 
”skræmmebilleder” och ”glansbilleder” (Blaakilde, Kirk & Swane 1998). 
Detta är ett av de resultat som Birgitta Rørbye (1998) lyfter fram i en studie. 
Trots att hennes analys pekar mot en komplexitet i hur äldre representeras 
och gestaltas i massmedia menar hon att det sammantaget ändå är en 
polariserad bild som förmedlas. Hon diskuterar polariseringen utifrån Kari 
Thürkows (1985) begrepp åldrandets Janusansikte, efter den romerske 
guden med två ansikten vända från varandra. Beskrivningen av denna 
bipolära relation presenterar de två sätten att representera äldre och 
åldrande som i ett symmetriskt förhållande till varandra, även om den 
negativa bilden kvantitativt sett anses dominera. Även Andersson (2002a; 
2008) redogör för en polariserad bild i massmedia. Han menar att i den 
mån äldre syns i massmedia är det främst som drabbade, av exempelvis 
sjukdomar och dåliga förhållanden inom vård. Som en motsats till detta 

 78  



finns de som beskrivs som på något sätt aktiva och skickliga trots sin ålder 
(jfr Featherstone 1995; Dozois 2005). 

Även om tidigare forskning i stor utsträckning visat att ’äldre’ 
representeras utifrån en dubbelhet tar föreliggande analys som 
utgångspunkt att det finns ett flertal sätt att beskriva äldre på och att äldre 
och åldrande förekommer i olika sammanhang. Den analys som presenteras 
i detta kapitel har som syfte att redogöra för dominans, hegemoni, och hur 
den verkar. Men också i någon mån att redogöra för relationerna mellan 
olika sätt att konstruera ’äldre’ på. 

3.3. Insamling och bearbetning av material 

De artiklar som ligger till grund för detta kapitel är publicerade i Dagens 
Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2002 09 07 – 2002 09 15 och 2004 
09 04 – 2002 09 12. Den studerade veckan år 2002 är veckan som föregick 
valet till riksdag, landsting och kommun och undersökningen avslutades på 
valdagen, söndagen den 15 september 2002. Denna vecka valde jag utifrån 
ett antagande om att valet skulle innebära en ökad politisering av innehållet 
och ett tydliggörande av olika gruppers relation till varandra och till 
riksdagspartierna. Det är samma vecka som studerats år 2004. Den stora 
skillnaden mellan de bägge materialen är att det, till skillnad från 2002, inte 
var något val år 2004. Materialet från 2004 kan därmed antas ha mer av 
’normalitet’ i sig. Varje undersökningsperiod har dock sina dominerande 
’nyhetshändelser’, även om de kan ta mer eller mindre utrymme i anspråk 
under olika dagar. Veckan 2002 präglades, förutom av valet, av att vara ett 
år efter ’11 september’ när flygplan störtades in i World Trade Center och 
Pentagon i USA. Veckan 2004 sammanföll med händelserna i Beslan då en 
beväpnad grupp ockuperade en skola och tog flera hundra personer som 
gisslan, av vilka flertalet dog under den ryska militärens stormning av 
skolan. Årsdagen för mordet på utrikesminister Anna Lindh inträffade 
också under denna vecka. Dessa teman och händelser upptog en stor del av 
utrymmet i de två tidningarna. Det hindrade dock inte att andra ’nyheter’ 
rapporterades, och inte heller att äldre och åldrande inte rymdes inom 
ramen för de teman som dominerade tidningarna. Totalt lästes 32 tidningar 
med tillhörande bilagor igenom på mikrofilm. Detta resulterade i 287 
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artiklar som har analyserats för föreliggande kapitel (110 st från Dagens 
Nyheter 2002, 57 st från Aftonbladet 2002, 63 st från Dagens Nyheter 2004, 57 
st från Aftonbladet 2004). 

3.3.1. Insamling av material 

Utifrån den tidigare beskrivna ansatsen var det med en bred ingång jag tog 
mig an uppgiften att undersöka beskrivningarna av äldre. Jag hade inte på 
förhand definierat vad som skulle ingå i kategorin äldre. Detta för att inte i 
onödan begränsa mitt synfält på förhand för vad som kan förstås inom 
ramen för äldre och åldrande som teman. I min läsning av tidningarna 
letade jag dels efter äldre människor och dels efter äldre som kategori. Men 
även åldrande kopplat till hög ålder. Mitt urval av artiklar kan alltså bara 
beskrivas ur ett retroaktivt perspektiv. De artiklar jag valde har dels handlat 
om enskilda personer som har beskrivits som äldre, eller som jag förstått 
som ingående i kategorin genom sin ålder. Alla personer där det framgick 
att de var över 65 år räknade jag direkt som tillhörande kategorin, även om 
ingen direkt koppling gjordes till deras ålder. Yngre personer som på olika 
sätt kopplades samman med åldrande, och beskrevs som äldre eller som att 
de haft en affinitet till kategorin, har jag också tagit med. Jag har dock inte 
haft direkt fokus på att artiklarna just ska handla om äldre personer. Artiklar 
som inte direkt fokuserade en äldre person, men äldre som kategori och 
grupp har jag också tagit med. Men även artiklar som artikulerat åldrande 
som en process. Detta är artiklar som kanske använder olika textuella 
attribut för att markera olika värden och egenskaper. Exempel på detta kan 
vara ett begrepp som ”pensionärsstuk” för att beskriva smaklös mat (Vågar 
du bli gammal? ”Njutbart? Det är bara att stoppa i sig” Dagens Nyheter 
020914). Ett antal artiklar handlar om en äldre person, men åldern spelar 
inte någon roll i den manifesta texten. De är alltså värdeneutrala på en 
manifest nivå i förhållande till åldrande. Ett mindre antal av de artiklar jag 
fann handlar om en person som jag utifrån mina förkunskaper vet är 
kronologiskt äldre, utan att detta markeras i texten. 

Ett aktuellt exempel på en studie av representationer av äldre i 
dagspress är Christian Elmelund-Praestkaer & Charlotte Wien (2006) vars 
datainsamlingsmetod kan användas för att illustrera skillnaden till det sätt 
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som jag gått tillväga på. Deras studie är gjord i Danmark och författarna 
redovisar i sin artikel den definition de använde för att studera 
”Ældrebilledet i medierne” (2006, 49). De anger att de använde sig av en 
bred och pragmatisk definition av begreppet ’äldre’. Med äldre menar de; a) 
människor, som på grund av ålder inte är aktiva på arbetsmarknaden; eller 
b) människor som av dem själva eller andra benämns som äldre eller med 
någon synonym till det begreppet. Vid de tillfällen som den kronologiska 
åldern på en person uppges är gränsen satt till 60 år för att räknas i studien. 
Som exempel på hur denna definition fungerar skriver de att ett porträtt av 
en 60-åring inte tas med i undersökningen om personen är aktiv på 
arbetsmarknaden.  

Jag menar att denna utgångspunkt för en studie om äldre i 
massmedia innebär två problem. Dels är den fokuserad på hur enskilda 
personer framställs, vilket gör att kategorin äldre hamnar i skymundan. Det 
sätt som kategorin framträder på är som summan av de sätt som individer 
representerats på, istället för att kategorin, genom kategoribenämningar 
som till exempel ’de äldre’, ’pensionärer’ osv., ses som egna entiteter värda 
att studera. Detta gör att den blir problematisk som en studie av äldre som 
grupp eller kategori, vilket är syftet med Elmelund-Praestkaers & Wiens 
(2006) studie. Dels är det, trots författarnas konträra påstående, en snäv 
definition av äldre, framförallt att genom att låsa fast kategorin vid äldre 
som pensionärer. Att inte inkludera de ’äldre’ personer som inte är 
pensionärer utesluter en mer dynamisk förståelse av spelet om att ge 
innehåll åt kategorin. Men även åldrande som process faller bort ur studien. 
Detta sätt att arbeta är vanligt i studier av representationer av äldre och 
åldrande i massmedia. Genom att den definition som valts som 
utgångspunkt styr vilka som kan betraktas som äldre blir resultatet av 
studien, vilka som i studien får representera kategorin äldre inte så 
dynamisk som den skulle kunna vara. Elmelund-Praestkaers & Wiens ansats 
är därmed inte så öppen för variation av olika sätt att representera äldre och 
åldrande på som den jag använt mig av. Samtidigt som det urval jag gjort av 
artiklar innebär en större öppenhet för variation, så bör man ha i åtanke att 
även detta innebär en viss stabilisering av kategorin.  
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I Elmelund-Praestkaers & Wiens material ingår nekrologer. Jag 
samlade bara in ett fåtal av de nekrologer som var publicerade under de två 
undersökningsveckorna. Anledningen till detta var att väldigt få av dem 
handlade om personen som äldre, och jag tog bara med de nekrologer som 
gjorde det eftersom de då kunde bidra till en kvalitativ analys. Främst 
fokuserade nekrologerna personens yrkesliv och slutade således oftast när 
personen var omkring 65 år gammal, men många gånger ännu tidigare. Min 
bedömning av vad nekrologer tillför i studiet av hur äldre konstrueras i 
dagspressen är att de främst är intressanta genom att de inte fokuserar på 
åldrandet eller den döde som äldre. 

Den beskrivna insamlingen resulterade i ett heterogent material, som 
inbjöd till flera olika angreppssätt. Härnäst beskriver jag mer i detalj hur jag 
efter insamlingen arbetade med analysen av artiklarna. 

3.3.2. Bearbetning av material 

Analysen och bearbetningen av materialet har skett i olika steg och på ett 
flertal sätt. Efter att jag läst igenom tidningarna på mikrofilm och skrivit ut 
de artiklar som på ett eller annat sätt berörde mitt område vidtog det andra 
steget. Jag läste noga igenom varje artikel och försökte med hjälp av ett 
formulär med ett antal frågor skapa mig en generell bild av utifrån vilka 
perspektiv äldre och åldrande beskrevs. Utifrån dessa olika perspektiv 
kategoriserade jag artiklarna och sökte förstå hur de förhöll sig tematiskt 
och ämnesmässigt till föreställningar om äldre och åldrande. Väldigt många 
artiklar var svåra att kategorisera enbart utifrån ämnesinnehåll. 
Föreställningar om äldre kan vara en central del av artikeln, även om dess 
huvudämne är något annat än ålder, äldre eller åldrande. Att det sker 
förändringar i den demografiska strukturen kan till exempel användas som 
ett problem Sverige står inför, och som dåvarande statsminister Göran 
Persson inte kan tackla (Nu ger sig även den gamle centerledaren 
Thorbjörn Fälldin in i valkampanjen. ”Persson bäddar för nya kriser”. 
Dagens Nyheter 020907). Det är inte så att alla artiklar jag hade framför mig 
har äldre och/eller åldrande som huvudfokus. Detta tema kan nämnas i en 
bisats, och kan då fungera metaforiskt eller som en typ av kontextualisering 
av det övergripande temat, exempelvis Göran Perssons oförmåga som 
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statsminister. Så när jag har kategoriserat något som att det handlar om 
vård/äldreomsorg innebär det, förutom de artiklar som explicit handlar om 
det, också att artikelns övergripande tema(n) kan vara något annat. Det är 
inte alltid lätt att skilja olika teman från varandra. En ledarartikel om 
valfriheten inom äldreomsorgen kan i lika stor utsträckning tolkas som att 
det i huvudsak handlar om valet, vad jag som väljare ska rösta på, och inte 
om äldreomsorgen (se till exempel: Vardagsmakt – hu så hemskt, Dagens 
Nyheter, 020915). Det ena blir namnet för det andra och det är den aktiva 
läsningen, den analytiska utgångspunkten, som avgör temat (Ibarra & 
Kitsuse 1993).  

Arbetet med att kategorisera artiklarna gav en överblick över 
materialet. Men jag fann det inte tillräckligt analytiskt produktivt eftersom 
de diskursiva relationerna inte tydliggjordes på ett tillfredsställande sätt. 
Därför delade jag efter den första kategoriseringen upp artiklarna i tre 
grupper beroende på hur påståenderika de var i förhållande till det 
studerade ämnet. Den första gruppen av artiklar är de som på ett tydligt sätt 
kopplar samman verksamheter, värden och kvaliteter med äldre/åldrande. I 
den andra gruppen placerade jag artiklar som i stor utsträckning är 
’värdeneutrala’, tömda på de kvalitativa aspekterna. Exempelvis kanske de 
bara nämner att en person är 70 år, men låter inte det spela roll för 
innehållet i artikeln på den manifesta nivån. Den tredje gruppen består av 
artiklar som befinner sig mellan de två ovanstående.  

Detta tillvägagångssätt gav vissa ingångar till förståelsen av hur äldre 
konstrueras som kategori i det offentliga samtalet. Det räckte dock inte 
ända fram; artiklarnas heterogenitet på alla plan gjorde dem svåra att få in i 
ramar som inte faller isär vid ett närmare betraktande. Därför 
kategoriserade jag om materialet och angrep det genom att göra fylliga 
beskrivningar av varje artikel, och i samband med detta också göra en 
kortfattad analys och notera frågor som de enskilda artiklarna gav upphov 
till. Denna strategi genererade en analys som gick stegvis framåt. I en 
dialektisk process, där de enskilda artiklarna gick i dialog med varandra, och 
där denna analytiska strategi verkade i samklang med de tidigare 
tillvägagångssätten, utvecklades den analys som här presenteras.   
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Den analys som redogörs för nedan är alltså att förstå som ett 
resultat av ett möte mellan det empiriska materialet, tidigare forskning och 
det teoretiska perspektiv som tidigare anförts.   

3.4. Den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande 

Detta avsnitt presenterar en analys av vad som dominerar konstruktionen 
av äldre i pressmaterialet. Denna konstruktion kallar jag för den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande. Jag redogör först för hur 
den gestaltar sig i de analyserade dagstidningsartiklarna. Tentativt kan den 
hegemoniska diskursen beskrivas som en diskursiv logik genom vilken äldre 
som kategori och åldrande beskrivs samtidigt som den kan verka 
metaforiskt och beskriva andra fenomen, som till exempel smaklös mat 
eller otidsenliga politiska ideologier. Den dominerar både genom att vara 
det som många artikulationer uttrycker, det vill säga en dominerande 
diskurs, och genom att utgöra ett referentiellt centrum, det vill säga en 
meningshorisont, för andra, alternativa uttryck. Alternativa artikulationer 
förhåller sig både explicit och implicit till denna diskurs. Detta ska dock inte 
tolkas som att den hegemoniska diskursen är allenarådande. Alternativa och 
oppositionella artikulationer finns representerade i materialet. Dessa 
redovisar jag exempel på i slutet på detta kapitel. 

3.4.1. Gammal som sjuk 

Under den studerade veckan år 2002 publicerade Dagens Nyheter och 
Aftonbladet ett flertal artiklar som på olika sätt handlade om äldreomsorgen. 
Det var en fråga som i stor utsträckning relaterades till det stundande valet 
till riksdag, kommun och landsting. Utifrån en av dessa artiklar inleder jag 
beskrivningen av de drag som dominerar konstruktionen av äldre i det 
journalistiska materialet.  

Aftonbladet publicerar den 7 september år 2002 en artikel som handlar 
om en 71-årig, demenssjuk, kvinna som dog efter en flytt mellan två 
sjukhem. Orsaken till hennes dödsfall beskrivs i artikeln som relaterat till 
flytten. Artikeln är skriven utifrån den döda kvinnans dotters berättelse. 
Förutom att flytten i sig beskrivs vara orsaken till den 71-åriga kvinnans 
död uppehåller sig texten i stor utsträckning vid de händelser som föregick 
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flytten. Bland annat den kommunikation som vårdhemmet borde ha haft 
med den döda kvinnas dotter. Ingressen sätter in artikeln i ett sammanhang 
som är större än det enskilda ödet. Den lyder som följer:  

 
Dementa som tvingas flytta blir rädda, förvirrade, sjuka. Och 
dödligheten ökar. Så lyder känd kunskap. Ändå flyttas de mellan 
avdelningar och mellan vårdhem. Kerstin Carlqvist i Helsingborg 
blev bara 71 år. Hon avled tre veckor efter flytten från det vårdhem 
där hon bott i flera år. Bättre äldreomsorg är en av väljarnas främsta 
hjärtefrågor. Den är nummer fem på listan över valets viktigaste 
frågor i Aftonbladet/Sifos undersökning. (Ingrids mamma tvingades 
från hemmet – dog, Aftonbladet, 020907) 

 
I texten sker en kontinuerlig pendling mellan del och helhet. Den döda 
kvinnans öde görs relevant för en större grupp, ”dementa” och ”gamla 
människor”. ”Dementa” och ”gamla människor” blir i artikeln synonymer. 
Efter denna inledning redogörs för det händelseförlopp som ledde fram till 
kvinnans död. Från det att hon blev sjuk och fick flytta till ett vårdhem, där 
hon bodde i flera år, till hennes flytt därifrån till ett annat boende. Och till 
sist hennes död. Efter att detta redogjorts för får vi läsa hur en docent i 
äldrepsykiatri ser på att flytta ”dementa”; det är sällan bra. Artikeln avslutas 
med en beskrivning av kvinnas begravning.  

Texten uppehåller sig vid äldreomsorgen och människor med 
demenssjukdomar, men den kopplar också samman ’gammal’ och ’sjuk’ 
som två associativt länkade termer. Två citat från artikeln belyser detta. 

 
Hennes mammas liv gick inte att rädda. Men Ingrid Carlqvist vill 
berätta för att visa hur farligt det kan vara att flytta gamla människor. 

– Man måste vara oerhört försiktig. I mammas fall gick allt så 
snabbt, det var aldrig tal om någon förberedelse. (Ingrids mamma 
tvingades från hemmet – dog, Aftonbladet, 020907) 

 
”Gamla människor” är här detsamma som sjuka och demenssjuka 
människor. Det sker alltså en omformulering från en specifik demenssjuk 
71-årig kvinna till ”gamla människor” på ett självklart och omärkligt sätt; 
från att ”mammans liv gick inte att rädda” till ”hur farligt det kan vara att 
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flytta ’gamla’ människor”. En partikulär aspekt av personen, 
demenssjukdomen, universaliseras och får representera hela personen. På 
samma sätt får en partikulär del av kategorin, demenssjuka personer, 
definiera hela kategorin. ”Dementa” universaliseras till att representera hela 
kategorin ”gamla” och kommer att fungera metonymiskt. Denna 
konstruktion berövar också ”gamla” handlingsutrymme; de blir flyttade på. 
Det som lyfts fram som ett moraliskt brott i artikeln är den bristande 
kommunikationen mellan de som ansvarade för flytten och den 71-åriga 
kvinnans dotter. Den förberedelse som aldrig blev av berövades inte den 
demenssjuka kvinnan, utan den som genom kommunens agerande fråntogs 
status som subjekt var den vuxna dottern. Att ”gamla” är ett objekt för 
andras handlingar är inte något som problematiseras, utan är istället en av 
de utgångspunkter som texten vilar på i sin sammankoppling av ’gamla’ och 
’sjuka’. 

I anslutning till artikeln finns flera faktarutor, om bland annat 
demenssjukdomar. Här finns också en resonerande faktaruta. Den lyfter 
fram fördelar och nackdelar med att som ”gammal” bo kvar hemma eller 
flytta till ett särskilt boende. I huvudartikeln var ”gammal” och ”gamla 
människor” en variation på temat ”dement” och ”sjuk”, i denna faktaruta är 
det enbart termen ”gamla” som betydelsen länkas till. 
 
 Är det alltid bäst för gamla att bo kvar i sina egna hem?  

Ja, därför att: Hemmiljön är trygg och bekant och minskar 
risken för förvirring. Kontakten med anhöriga, vänner och grannar 
kan fortsätta som tidigare. En flytt från hemmet kan vara svår för 
den som är gammal. Många blir sämre när de tvingas flytta till en 
annan bostad.  

Nej, därför att: Hemtjänsten inte kan ersätta den trygghet som 
finns på ett vårdhem där det finns personal i närheten dygnet runt. 

Anhöriga, vänner och grannar ofta tvingas ta ett stort ansvar för 
den som bor kvar hemma. Belastningen på omgivningen ökar. 
Risken för olyckor som bränder ökar. Förvirrade som bor kvar 
hemma utan kontinuerlig hjälp kan lätt glömma en panna på spisen. 
(Ingrids mamma tvingades från hemmet – dog, Aftonbladet, 020907. 
Fetstil i original) 
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I ovanstående citat görs ingen skillnad mellan att vara ’gammal’ och att vara 
’sjuk’, ’förvirrad’ och ’dement’. Exemplen på att ’gammal’ och ’sjuk’ 
associerar till varandra, har en paradigmatisk relation, är många. Det 
upprättas således en ekvivalenskedja mellan dessa termer, de ingår i ett 
associativt förhållande till varandra. 

Ett annat exempel på detta är hämtad från en kommentar på Dagens 
Nyheters ledarsida, publicerad under veckan som föregick valet år 2002. 
Trots att det är termen ’gammal’ som företrädesvis kopplas samman med 
sjukdom är det inte alltid så, vilket detta exempel visar. Skribenten Charlotta 
Friborg skriver på Dagens Nyheters ledarsida om vänsterpartiets syn på 
valfrihet och att partiet, som hon skriver, vänder sig mot de borgerliga 
partiernas valfrihetsreformer.  

 
Finns det något värde i att en gammal människa som inte längre 
klarar av att bo kvar hemma kan välja mellan olika äldreboenden? 
Kan det vara något positivt för en person med ett annat modersmål 
än svenska att på ålderns höst kunna välja en omsorgsgivare med 
personal som talar det egna språket? Är det en fördel att det finns 
skolor med olika inriktning och pedagogik? 

Inte enligt Gudrun Schyman. (Vardagsmakt – hu så hemskt, 
Dagens Nyheter, 020915) 

 
Så långt gäller argumentationen ”en gammal människa som inte längre 
klarar av att bo kvar hemma” samtidigt som det görs självklart att man på 
”ålderns höst” är i behov av omsorg. Friborg fortsätter och förklarar vad de 
borgerliga valfrihetsreformerna kan betyda. 

 
Även inom äldreomsorgen är det möjligt att välja bort dåliga 
vårdgivare. Om en äldre person inte själv kan göra sin röst hörd så 
lär anhöriga höra av sig om kvaliteten försummas. /…/ Men 
Schyman ser visst inga fördelar alls i att äldre får inflytande över vem 
som ska komma till dem och vända dem om natten. Hon vill inte ge 
enskilda människor rätten att välja bort en vårdinrättning som 
serverar usel mat och som inte ser till att de boende får en nypa luft 
varje dag. (Vardagsmakt – hu så hemskt, Dagens Nyheter, 020915) 
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I citatet ovan är det tydligt att åldrande och att vara äldre innebär att vara i 
behov av vård och omsorg; att vara sjuk. Det är också värt att påpeka att 
även om det inledningsvis är äldres valfrihet, möjlighet ”att välja bort dåliga 
vårdgivare”, som står i fokus så finns också en närhet till att ”en äldre 
person” inte kan tala för sig själv, att någon annan både kan och ska göra 
det. Precis som i den föregående artikeln är det en anhörig som på ett 
självklart sätt utses till representant för ’den äldre’. En skillnad från 
föregående artikel är att där var det termen ’gammal’ som associerades till 
sjukdom och beroende. Det är denna term som oftast används för när 
denna sammankoppling görs. I denna artikel används dock både ’gammal’ 
och ’äldre’, de fungerar som synonymer för att beskriva detta förhållande. 

Liksom tidigare studier visat är den dominerande, hegemoniska, 
konstruktionen av äldre och åldrande innefattar således en 
sammankoppling mellan sjukdom och tillhörighet till kategorin äldre, att 
vara ’gammal’ är att vara ’sjuk’ och beroende av vård och omsorg 
(Rozanova 2006). Övergången mellan att tala om en specifik person med en 
viss sjukdom, en partikulär, och att låta denna beskrivning övergå till att 
handla om hela kategorin äldre, bli universell, på ett så självklart sätt att 
ingen ytterligare förklaring eller utveckling av påståendet är nödvändig är ett 
sätt som det hegemoniska både görs och visar sig på. Det hegemoniska är 
det som inte behöver förklaras, det som ’alla’ förväntas förstå (vare sig de 
gör de eller inte). 

Ett sista citat får illustrera denna sammankoppling. Det är hämtat 
från ett reportage i Dagens Nyheter från 2002 års valrörelses slutspurt. Dagens 
Nyheter rapporterar från ett torgmöte som partiledarna för de fyra borgerliga 
partierna moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna 
tillsammans höll i Stockholm. Partiledarna fick frågor av publiken:  

 
En kvinna som går i pension om ett par månader var lite orolig för 
sin ekonomi. Hon skulle vilja leva ett bra liv också som pensionär 
och göra en liten resa någon gång. Ska jag rösta på er då? undrade 
hon. 

Trots denna mycket hjälpsamma fråga lyckades Alf Svensson 
trassla till det för sig och började tala om vätskebrist och en värdig 
död. Men han fann sig och sade: ’Det var visst en liten resa du ville 
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göra, men jag skulle bara vidga vyerna lite’. (Tillsammans lösenordet 
för dagen, Dagens Nyheter, 020914) 

 
Det som är intressant med detta citat är inte bara hur väl det illustrerar att 
sammankopplingen mellan åldrande och sjukdom kan fungera nästan 
automatiskt. Alf Svensson påstår sig enligt texten vilja ”vidga vyerna lite” 
och kommenteras av journalisten som att han ”trassla[de] till det för sig”. 
På det viset framstår själva sammankopplingen som både självklar och 
ifrågasatt. Om uttalandet läses i samklang med de tidigare exempel som jag 
anfört är detta snarare att göra vyerna snävare, och i linje med de yttranden 
som dominerar konstruktionen av äldre. Även om jag tidigare anfört att det 
främst är termen ’gammal’ som länkats samman med ’sjuk’ så visade jag att 
även ’äldre’ är en term som kopplas samman med sjukdom. I ovanstående 
citat är det varken ’äldre’ eller ’gammal’ som denna association görs till. 
Istället är det ”pensionär” som kopplas samman med ”vätskebrist och en 
värdig död” vilket också visar på de associativa länkarna mellan dem, att de 
delvis kan fungera som synonymer. 

3.4.2. Inkompetens och förfall 

En annan aspekt av hur äldre görs inom ramen för den hegemoniska 
diskursen om äldre och åldrande, och som är väldigt framträdande, kanske 
bäst fångas genom termerna förfall och inkompetens. Dessa hänger givetvis 
också samman med sjukdom och beroende. Det är i det här fallet inte 
direkt en eller flera specifika sjukdomar det rör sig om, utan det är snarare 
en allmän kompetensnedsättning som sammankopplas med åldrandet, detta 
gäller både fysiskt och mentalt. Ett tydligt exempel på detta är en intervju 
med Ikeas grundare Ingvar Kamprad som gjordes när han framträdde vid 
invigningen av Ingvar Kamprad Design Center som Dagens Nyheter publicerade 
2002. Artikeln är på många sätt en hyllning till Kamprad, som när artikeln 
publicerades var 76 år. Men varvat med hyllningarna finns också ett 
hotande förfall som riskerar göra den stora mannen mindre kompetent.  

 
För fyra år sedan skrev Bertil Torekull en bok om Ingvar Kamprad. 
När boken presenterades fick han frågan när han tänkte lämna över 
ansvaret i koncernen.   
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– Jag tänkte dra ner på takten om tio, tolv år, skämtade han som 
vanligt./…/ 

På pressmötet förra veckan fick Ingvar Kamprad frågan om han 
skulle flytta hem till Älmhult från Lausanne i Schweiz. 

 – Nej, det går inte. Jag känner på mig att mitt minne blir sämre 
och sämre. Om tio, femton år är jag helt gaggig och jag ger mig 
fanken på att om jag bodde i Älmhult skulle jag fortsätta att åka in 
till Ikea varje morgon och inbilla mig att jag gjorde nytta, när jag i 
själva verket skulle hindra andra att göra något bra. 

När han säger detta har den tidigare skämtsamma tonen fått en 
dos allvar.  

Därför kan jag inte flytta tillbaka, jag är en för stor entusiast för 
att fatta när det är slut, när jag måste inse: ’Nu måste du dra dig 
tillbaka. Gubbe.’” (Kamprad behåller greppet. Dagens Nyheter 
Ekonomi möter Ingvar Kamprad Ikeas grundare, Dagens Nyheter, 
020909) 

 
Att Kamprad någon gång skulle behöva ”lämna över ansvaret” för Ikea 
framställs som självklart. Den fråga han fyra år tidigare fick är enligt denna 
logik lika meningsfull när ovanstående artikel skrevs. Att åldras, att bli äldre, 
beskrivs utifrån att minnet ”blir sämre och sämre” och att man blir 
”gaggig” och inte själv förstår när man inte längre gör ”nytta”. Den hotande 
inkompetensen och förvirringen lurar runt hörnet, Kamprad förbereder sig 
på den. Han har utarbetat en strategi för att hantera den och det är att hålla 
sig borta från Ikea.  

Ett annat exempel är hämtat från Aftonbladet 2002. Det visar på den 
dominerande konstruktionen som en diskursiv logik som delvis har 
frikopplats från sin referent genom att kunna fungera metaforiskt. Här ser 
vi ett exempel på att värden och kvaliteter som kopplats samman med 
äldre, och här med termen ’pensionär’, har kommit att markera 
inkompetens. Artikeln som citatet är hämtat ifrån är en krönika i en 
resebilaga till Aftonbladet och tar upp problemen författaren haft att förstå 
danska under ett besök på Bornholm. I denna artikel, som inte på något 
annat sätt aktualiserar äldre eller åldrande, står:  
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Danmark är det enda land i världen som sysslar med systematisk, 
lingvistisk förnedring. Inte blir det lättare av att bornholmskan är ett 
mischmasch av danska blandad med tyska, med svenska ändelser 
och norsk accent.  

Roligast har de när vi ska betala. To å tyve å halv fjärs och helt 
helvete. Och så kassörskans överseende leende när man ger upp och 
kör pensionärsmetoden – sträcker fram plånboken och låter henne 
plocka själv. Vad spelar det för roll att resten av världen kommit 
överens om det enda vettiga sättet att räkna när Danmark redan 
bestämt sig? Bestämt sig att det är charmigt att ha talfel.  (Svälj 
maten innan ni pratar, Aftonbladet, 020914). 

 
Detta citat är ett exempel som befinner sig långt från en vård- och 
sjukdomskontext. Ändå är ”pensionärsmetoden” som term begriplig, om 
än inte självförklarande. Metaforen kan här förstås som att det ger en 
ytterligare förståelsedimension åt den hjälplöshet som författaren beskriver, 
men också den förnedring det innebär att sträcka fram sin plånbok och låta 
kassapersonalen själv ta pengar eftersom man själv inte klarar av det. 
Genom denna hänvisning till ”pensionärsmetoden” konstrueras äldre som 
hjälplösa, beroende, och utan förmåga att klara sig själva. I USA finns ett 
uttryck som är relaterat till hur ”pensionärsmetod” används i ovanstående 
text. Det är uttrycket ”having a senior moment” (Bonnesen & Burgess 
2004). Vad uttrycket åsyftar är en tillfällig glömska, att till exempel inte kan 
komma ihåg ett namn, hos en person som inte räknas in i kategorin ’äldre’ 
utifrån sin kronologiska ålder. Vad som uttrycks som en negativ avvikelse 
från det normala för den icke-äldre markeras med en referens till kategorin 
äldre. Genom att en partikulär aspekt av variationen inom gruppen äldre 
definierar den kan den också användas metaforiskt även i en helt annan 
kontext. 

Vad båda dessa sätt att uttrycka sig på visar är att de associerande 
termerna som definierar äldre som kategori delvis är frikopplade från sin 
referent, de kan fungera metaforiskt, samtidigt som användningen av dessa 
återverkar på konstruktionen av kategorin (Lakoff & Johnson 2003). De 
visar också på hur stark ekvivalenskedjan är mellan åldrande, sjukdom, 
förfall och inkompetens. 
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3.4.3. Stagnerad och omodern 

En ytterligare aspekt av den hegemoniska diskursen är att äldre beskrivs 
som omoderna, som att de inte följer med sin tid. Detta exemplifieras till 
att börja med här med ett kåseri i Dagens Nyheter skrivet av signaturen Nic. 
Han skriver om hur han blir nostalgisk och tillbakablickande med åren, och 
hur han mer och mer förlorar kontakten med den tid han själv lever i. 
Texten blir humoristisk, ironisk, eftersom författaren själv inte är ’gammal’, 
utan fortfarande relativt ’ung’. Detta syns genom hans referenser till att vara 
ung och växa upp på 1980-talet. Hans ”nostalgiska” sinne uppehåller sig 
därmed vid företeelser som utspelade sig för inte så länge sedan. Inom 
ramen för denna nostalgi finns inte bara ett personligt tillbakablickande 
utan också en konservatism riktad utåt, mot sin omgivning. 

 
Nostalgiåldern infinner sig snabbt, knappt har man slutat leka rebell 
så är det dags att tänka tillbaka på hur bra allting som man gnällde 
och skällde om egentligen var jämfört med dagens hemskheter. 
Måttet var rågat när undertecknad och en av de andra vanliga 
misstänkta började babbla om hur bra det utskällda hårdrocksbandet 
Venom egentligen var. Nu fattas bara att man börjar säga ’men 
dagens ungdom förstår inte sånt’ så är förvandlingen till militant 
stofil komplett’. (Modern nostalgi, Dagens Nyheter, 020910) 

 
Venom är ett hårdrocksband som fick sitt genombrott, och hade sin 
storhetstid, på 1980-talet. Författaren skriver om hur nya generationer 
växer upp och blir nostalgiska över musik, mat och politiker. Att vara 
nostalgisk kopplas till att vara en effekt av åldern och blir därmed en 
egenskap i människan. Det är en förvandling som sker, en som individen 
inte har kontroll över och som inte beror på yttre omständigheter. Istället är 
det ett tillstånd som man upptäcker att man befinner sig i. Krönikan 
fortsätter: 

 
Ännu en generation senare kommer det att vara riktigt riktigt otäckt. 
Men det kvittar. Vid det laget befinner jag mig fortfarande i mitten 
av 80-talet och ger barnbarnen 20 spänn för att gå på bio. De tittar 
föraktfullt på både sedeln och mig men väljer att inte upplysa mig 
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om sakernas tillstånd. Då skulle jag bara börja babbla om Venom 
igen. (Modern nostalgi, Dagens Nyheter, 020910) 

 
Vad som gör denna text humoristisk och ironisk är sammankopplingen 
mellan föreställningar om äldre människor och en yngre person. Ålder som 
något stabilt relativiseras och blir snarare metaforiskt än bokstavligt i 
beskrivningen av författarens nostalgiska sinne. Artikeln illustreras av en 
teckning av en man i en fåtölj, som ger något till en pojke, kanske en sedel. 
Mannen är krokig och har inget hår. Bredvid fåtöljen står en käpp. Det är 
med andra ord en ganska typisk bild av en ’äldre’ person (Bytheway & 
Johnson 1998). Teckningen kan förstås som en metafor för den yngre 
författarens tillstånd. Men om det ska förstås som en metafor är det också 
en, i någon mån, bokstavlig beskrivning av ’äldre’ eftersom det är denna 
figur som illustrerar hans tillstånd.  

Förutom att denna text beskriver åldrandet som en process där man i 
mindre och mindre utsträckning följer med sin tid, så skapar den också 
inom ramen för detta resonemang ett naturliggörande av 
generationsmotsättningar. Genom att beskriva åldrandet på detta sätt blir 
också erfarenheten av världen oöversättbar mellan generationer. Det som 
karaktäriserar åldrandeprocessen och att vara äldre är här inte ett resultat av 
historiska processer. Istället är det inneboende egenskaper i människan som 
gör att hon stagnerar och inte längre gör bedömningar utifrån den tid hon 
lever i. Genom den metaforiska kopplingen till ’äldre’ blir det nostalgiska, 
stagnerade, sinnet dock en kvalitet som även icke-äldre kan beskrivas med. 

Jag redogör här för ytterligare ett exempel på att äldre inte anses följa 
med i samhällets utveckling och förändring på samma sätt som ’andra’, de 
icke-äldre. Citatet nedan är hämtat från en av artiklarna i en artikelserie som 
Aftonbladet hade under 2004 med titeln Våldet i Rosengård. Artikelserien 
beskriver en problematisk social och ekonomisk situation i Malmös stadsdel 
Rosengård. Det som den citerade artikeln främst fokuserar är invandring 
och arbetslöshet. Detta lyfts fram som problematiskt för ’pensionärerna’. 

 
De som upplever störst bekymmer i Malmö i dag är pensionärerna. 
De känner inte igen sig i dagens Malmö. 

De är rädda? 
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 – Ja, så vittnar de för mig. Jag beklagar det och hoppas att vi kan 
få dem att se invandrarna, inte som en anonym massa utan som 
människor, som Ahmed och Ali, som enskilda öden. (Våldet i 
Rosengård: ”Jag är stolt över att det talas hundra olika språk här i 
Malmö”, Aftonbladet, 040909) 

 
Stadens pensionärer uppges säga att de inte känner igen sig ”i dagens 
Malmö”, vilket kopplas ihop med rädsla. De är inte rädda på grund av 
brottslighet, social och ekonomisk misär eller något annat som kan tänkas 
vara hotande, istället är det den anonyma massan ”invandrarna”. Det är här 
”pensionärerna” som är de som felar eftersom de inte kunnat anpassa sig 
till den förändring som staden gått igenom. De har inte åsikter och 
hållningar grundade i en samhällssyn eller ideologi, det kopplas istället till 
deras vara som ”pensionärer”, de kan inte hantera förändring. Rädslan är 
grundad i att inte ha kunnat anpassa sig och lösningen är ”att vi kan få dem 
att se invandrarna, inte som en anonym massa utan som människor”. Vad 
som utöver detta är värt att notera i detta citat är hur det skapas en etnisk 
skillnad mellan de två kategorierna: ”pensionärerna” är etniskt ’svenska’ 
eftersom en linje har dragits mellan dem och ”invandrarna”. En mer 
komplicerad berättelse hade behövts för att också inkludera äldre 
invandrare som också del av ’pensionärer’ i artikeln. Man kan också fråga 
sig om det är så att termen ’pensionär’ associeras med ’svensk’ och därmed 
fungerar som en lämplig term för att beskriva vad som uppfattas som en 
problematisk situation? 

Som jag tidigare noterade kan de karaktäristika som har en 
hegemonisk roll användas i en metaforisk mening. I ett reportage från 
valmöten med Gudrun Schyman i Söderhamn, Ljusne och Gävle blir inte 
hänvisningen till den hegemoniska konstruktionen av ’äldre’ bara en 
berättelse om de äldre som gestaltas i texten. Här blir det också en 
berättelse om kommunismen och socialismen som förlegad; inte med sin 
tid (Schyman syster, moster och lite mor, Dagens Nyheter, 020907). Texten är 
beskrivande och fokuserar framförallt de människor som Schyman möter, 
vad de säger och gör. ’Äldre’ lyfts fram som en del av publiken på flera 
ställen.  
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I Ljusne är publiken äldre. Intill mötesplatsen finns ett äldreboende. 
Turnébussen kör upp på gräset, saft och kakor bullas upp på ett 
bord, kaffetermosar, några börjar kånka trädgårdssoffor, Gudrun går 
stillsamt runt och delar ut broschyrer till folk som kommer 
släntrande, banderoller vecklas ut – lite grann är det som när en liten 
cirkus slår upp tältet för nästa föreställning. /…/ här är alla 
socialister sen födseln. Till och med hundarna. Ljusne är den gamla 
industrialismen. Efter talet far fyra gamla prudentliga tanter ut i 
otidigheter.  

- Får vi en satans högerregering är det slut med oss! 
- Efter mordet på Palme är det bara skit! 
- Ja, sanna mina ord. 
- Jänta å ja, språka o sa, att det är hemskt med högern! 
- Jaaa! Jaaa. Jaaa. 
 
I Gävle är det partimöte med sång. De äldre tar tidigt plats på 

bänkarna. Där finns Karsten Trossholmen, som ser ut som 
krigsveteraner gör i Ryssland vid minneshögtider. I Rockuppslaget 
bär han några medaljer. Den ena har han fått av norska kungen för 
insatser för hjemmefronten under kriget. En sann gammal 
kommunist. (Schyman syster, moster och lite mor, Dagens Nyheter, 
020907) 

 
Beskrivningen av ’de äldre’ i reportaget är här i lika delar en karaktäristik av 
den ideologi och politik som Schyman företräder, som det är ett gestaltande 
av de människor hon möter. Texten upprättar associativa länkar, 
ekvivalenskedjor, mellan de äldre i texten och den ideologi Schyman genom 
beskrivningen av sina anhängare tillskrivs. Hela publiken beskrivs som 
”äldre” och mötet hålls i anslutning till ”ett äldreboende”. De första äldre 
personerna i citatet, ”fyra gamla prudentliga tanter”, refererar här till ett förr 
genom att hänvisa till tiden före mordet på Palme. Efter mordet på honom 
”är det bara skit”. Detsamma gäller ”Karsten Trossholmen” i det senare 
stycket. Hans uppvisande av sina medaljer som han fick vid 
”hjemmefronten”, andra världskrigets Norge, skriver in honom i förfluten 
tid. Han är ”en sann gammal kommunist” och tillsammans med medaljerna 
beskrivs han genom sin tillhörighet till ett förflutet. Han är föråldrad precis 
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som ”den gamla industrialismen”. Genom denna koppling blir också 
referensen till de äldre i samband med Schymans valmöte ett yttrande om 
det hon företräder. Socialismen beskrivs som otidsenlig och förlegad, som 
bakåtblickande och oförmögen att tolka samtiden.  

Coupland (2004) menar att ‘äldre’ ofta ges kvaliteter och 
karaktäristika som han kallar ”out-of-timeness” och ”out-of-cultureness”. 
Detta att beskrivas som utanför den tid som är, det som händer och att vara 
delaktig i de nuvarande skeendena gör äldre till ’de andra’, de som behöver 
företrädas och för vilka världen behöver tolkas. Det gör också att de inte 
kan erkännas som subjekt, eller att deras subjektsstatus är bräcklig. De 
exempel jag gett i detta avsnitt visar tydligt på denna sammankoppling. 

De olika element som jag tagit upp – sjuk, inkompetens, förfall och 
stagnation, att inte hänga med sin tid – är vad som på ett övergripande plan 
ingår i den hegemoniska konstruktionen av äldre som kategori. Dessa olika 
karaktäristika är associativt länkade till varandra och kan sägas utgå från en 
kombination av hög ålder och en föreställning om beroende som det som 
diskursen organiseras kring. Detta är på intet sätt en uttömmande lista på 
associativa länkar som kan ingå i denna diskurs, men det är de som jag 
funnit detta material. För att förtydliga just det hegemoniska i denna 
ekvivalenskedja består nästa avsnitt av exempel som är vanligare än de jag 
ovan redovisat. Det är texter som aktivt förhåller sig till, och använder sig 
av den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande. 

3.4.4. Trots sin ålder 

Om exemplen ovan kom från artiklar från alla studerade veckor och 
tidningar har jag här valt att endast använda exempel hämtade från tre olika 
recensioner från Dagens Nyheter år 2004. Denna redovisningsform har jag 
valt för att visa på hur frekvent denna typ av formuleringar är. Personerna i 
exemplen är alla män. Anledningen till detta är att väldigt få kvinnor i 
materialet omtalas som aktörer. 

Ett första exempel är hämtat från en recension av en nyutkommen 
bok av den skönlitteräre författaren Elmore Leonard. I den recenserande 
artikeln, ’På Elmore Leonards sidor står inget av en slump’ (Dagens Nyheter 
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040912), uppmärksammas hans författarskap i allmänhet och i synnerhet 
hans då nya bok Mr Paradise. Om Leonard står bland annat: 

 
Han är en ytterst noggrann författare och hans viktigaste kroppsdel 
är örat. Sjuttionio år gammal är det mycket möjligt att yttre 
hörselintryck når honom genom mumlande tonarter, men för 
språkrytmer och ordens bärkraft, har han ännu absolut gehör. (På 
Elmore Leonards sidor står inget av en slump, Dagens Nyheter, 
040912) 

 
Leonards verk och förmåga att skriva sätts här i relation till att åldrandet 
innebär funktionshinder; sjukdom och förfall. Hans kompetens som 
författare ställs i relation till de hörselnedsättningar som antas kunna hänga 
samman med hans ålder. Leonards geni ställs i kontrast till åldrandets 
förväntat negativa konsekvenser. Kompetens ställs mot 
funktionsnedsättning. Ovanstående citat är enda gången som Leonards 
ålder eller åldrande görs gällande i artikeln. Hörselnedsättningar 
förekommer i alla åldrar, men till vilka ålderskategorier kan detta kopplas på 
detta oproblematiska vis? Utifrån den hegemoniska diskursen är detta en 
helt logisk koppling, och istället för nedvärderande är den här 
uppvärderande. Hänvisningen till en möjlig hörselnedsättning är ett sätt att 
skriva fram Leonards geni, och åldrandets förfall blir det ramverk som får 
gestalta det. Den hegemoniska diskursens allmänna karaktäristik av 
åldrandets konsekvenser gör hans prestation ännu större än om Leonard 
inte hade skrivits in i kategorin äldre. Å ena sidan överskrider han alltså 
kategorin, men å andra sidan skrivs han in i den genom att hans förmågor 
sätts i relation till hans ålder. Att han överskrider kategorins begränsningar i 
ett avseende betyder därför inte nödvändigtvis att han gör det i andra, som 
exemplet med hörseln visar.  

I en annan recension, denna gång av ett uruppförande av ett stycke 
konstmusik, poängteras kompositörens höga ålder; han är 94 år. 
Kompositören jämförs med andra, vad som kallas, ”komponerande 
åldermän” (Hisnande klassiska perspektiv Dagens Nyheter 040912).  
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Den 94-årige Von Koch ingår i ett fint sällskap av komponerande 
åldermän. Havergail Brian avslutade sin trettioandra symfoni vid 92 
års ålder och avled 96 år gammal 1972, medan Paul le Flem hade 
fyllt 91 år då han satte punkt för sin fjärde symfoni, vilket inte 
hindrade honom att då och då återvänta till notbladen innan han 
gick bort vid 103 års ålder 1984. (Hisnande klassiska perspektiv, 
Dagens Nyheter, 040912) 

 
I denna uppräkning av män som komponerat musik vid en hög ålder är den 
gemensamma nämnaren just ålder, inget nämns om relationen mellan 
kompositörernas musik. Jag menar att detta bör förstås i relation till den 
hegemoniska diskursen. Det är i relation till den som jämförelsen är 
meningsfull, och uppräknandet av ”komponerande åldermän” antyder i 
relation till den en fascination för det avvikande och exceptionella som 
antyder en likhet med ’underbarn’ (Hockey & James 1993). Det är trots sin 
ålder som kompositören arbetar, eftersom åldern innebär ett 
sammankopplande med sjukdom och inkompetens; åldern är ett hinder för 
produktivitet.  

Det sista av de exempel jag här redovisar är en recension av en 
dokumentärfilm. Det är en film i vilken USA:s före detta försvarsminister 
Robert S. MacNamara, 86 år, intervjuas, och intervjun varvas med 
dokumentära bilder från den period som han var verksam. Som 
presentation av MacNamara och filmen står:  

 
Miljoner döda och fyrtio år senare har Robert S. MacNamara 
förvandlats till en fårad, varm, avväpnande öppen och sällsynt klar 
åttiosexåring som läser poesi, ställer djupa existentiella frågor, gråter 
över Kennedys död och nyfiket och distanserat filosoferar över 
möjligheten att brandbombningarna i Tokyo skulle ha betraktats 
som krigsförbrytelser om de hade förlorat. (Den onda imperialismen 
i egen hög person, Dagens Nyheter, 040910) 

 
MacNamara är en ”sällsynt klar åttiosexåring”. Denna sällsynthet bör 
förstås i relation till det förväntade förfall som åldrandet innebär genom 
den hegemoniska diskursen. Det är i formuleringar som dessa som den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande träder fram som ett 
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referentiellt centrum; ett tolkningspaket utifrån vilken texten direkt kan 
förstås, utan att vi behöver ledsagas genom olika textuella markörer. Texten 
bygger på att vi förstår varför en formulering som ”sällsynt klar 86-åring” är 
rimlig och relevant, och säger oss något, att den är meningsfull (jfr ’sällsynt 
klar 33-åring’). Den associativa länken mellan termerna i ekvivalenskedjan 
är tydlig. 

De tre recensionerna gör ålder relevant för bedömningen av de ovan 
nämnda männens prestationer. Istället för att enbart göra jämförelser med 
deras tidigare produktion, andra författare eller tonsättares verk, görs 
jämförelsen med vad som enligt de dominerande karaktäriseringarna av 
personer i deras ålder utgör en förväntanshorisont. Även om andra kriterier 
också finns närvarande i texterna blir ålder en horisont utifrån vilken 
recensionen görs. Ålder kommer att i texterna utgöra ett sammanhang för 
de olika verkens tillkomst och hur de ska förstås. 

I genomgången av tidigare studier av äldre i massmedia var ett av de 
resultat jag redogjorde för att enskilda äldre kunde beskrivas som aktiva, 
trots att kategorin beskrevs som passiv. I exemplen ovan kan vi se just hur 
beskrivningen av äldre som inkompetenta, fysiskt och mentalt 
funktionshindrade används för att skriva fram en enskild individs 
kompetens. Men det görs bara som en avvikelse från normen. Man kan 
alltså säga att äldre här samtidigt beskrivs negativt och positivt, det görs 
samtidigt på flera olika sätt. Formuleringar som ”sällsynt klar 86-åring”, 
”sjuttionio år gammal är det mycket möjligt att yttre hörselintryck når 
honom genom mumlande tonarter”, ”hade fyllt 91 år då han satte punkt för 
sin fjärde symfoni, vilket inte hindrade honom att då och då återvänta till 
notbladen innan han gick bort vid 103 års ålder” tyder på att den diskurs 
som de är en del av har en hegemonisk position gentemot andra sätt att 
konceptualisera hög ålder eftersom de förutsätter att läsaren kan förstå 
dessa som meningsfulla och att de inte på ett uppenbart sätt är tvetydiga. 

Alla de ovan nämnda männen som figurerat i recensionerna 
överskrider innebörden i ålderskategorin, och det är bara genom att den 
hegemoniska diskursen har universaliserat kategorin som det är möjligt att 
överskrida dess gränser; det är i förhållande till hur det brukar vara eller hur 
man kan förvänta sig att det är, som det är ett överskridande. Positiva och 
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negativa karaktäriseringar av individen och kategorin ingår därför i ett 
komplicerat förhållande till varandra.  

3.5. ”våra äldre” – den nationella gemenskapen och ett av 

dess objekt  

Innan jag redovisar de oppositionella perspektiven, de som artikulerar 
alternativa sätt att tala om ’äldre’ och vad det innebär att åldras, följer 
exempel på hur ’äldre’ artikuleras som en särskild grupp. Dessa citat, och 
artiklarna de är hämtade ifrån, skulle inte ha varit möjliga att förstå utan en 
läsning som refererar till den hegemoniska diskursen. Vad som också är 
utmärkande för dessa citat är hur de artikulerar ’äldre’ som en kategori som 
det talas för, som representeras av någon annan. Detta har varit närvarande 
även tidigare i analysen, men detta avsnitt syftar till att fördjupa den 
aspekten. Det jag med detta avsnitt vill visa är att äldre som kategori görs 
till ett objekt för den offentliga gemenskapen, det ”vi” som tilltalas i de 
olika texterna.  

Det första exemplet är ett citat som är taget från en notis publicerad i 
Dagens Nyheter år 2002. Notisen handlar om ett påstått valfusk. 
Socialdemokrater i Värmland menar att Sverigedemokraterna har blandat in 
egna valsedlar i facken med socialdemokratiska på postkontor. Arvikas 
socialdemokratiska kommunalråd kommenterar detta.  

 
– Det är oerhört fräckt att göra på det här viset, det är ju bara ett 
lumpet sätt att försöka utnyttja gamla och synsvaga som lätt kan ta 
fel på valsedlar när de ser så lika ut och namnen på partierna 
påminner om varandra, säger Arvikas kommunalråd, Claes 
Pettersson (s) till Värmlands folkblad. 

(Valsedelsfiffel upprör s, Dagens Nyheter, 020912) 
 

”Gamla” och ”synsvaga” är de som enligt kommunalrådet drabbas av 
fusket. Att någon som har svårt att se kan ta miste på texten 
’Socialdemokraterna’ och ’Sverigedemokraterna’ på en valsedel kan man ha 
förståelse för. Men vilka kvaliteter hos ”gamla” är det som gör att de 
drabbas, men att det inte räcker med att säga ”synsvaga”? Vilka övriga 
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karaktäristika besitter kategorin? Vilken är poängen med att lyfta fram dem 
som en särskild kategori som kan bli lurade av sammanblandningen av 
valsedlar och som en kategori vars intressen ska tillvaratas av någon annan 
än de själva? Jag menar att detta måste förstås utifrån den hegemoniska 
diskursen om äldre och åldrande, men att det inte räcker. 

I en annan notis i Dagens Nyheter om att kommunstyrelsens 
ordförande i Sigtuna skrivit ett brev till Svensk Kassaservice om att deras 
kontor i Valsta centrum bör öppnas igen står:  

 
Kontoret stängdes för ett år sedan och för de boende i 
Valsta/Steninge har det inneburit en kraftigt försämrad service, 
framför allt gäller det äldre och handikappade som inte längre kan 
sköta sina postärenden. (Sigtuna begär kassaservicen åter, Dagens 
Nyheter, 040904) 

 
Det är här tre kategorier närvarande i citatet. Den första är ”boende” vilket 
är en term som inkluderar alla på orten. Det är nästintill en definition på att 
tillhöra orten och möjliggör att kommunstyrelsens ordförande kan tala för 
dem. De andra två kategorierna, ”äldre” och ”handikappade”, är här 
underkategorier till ”boende”. ”Äldre” och ”handikappade” är från 
varandra delvis skilda kategorier som här förenas i konstitutiva likheter av 
sitt beroende av att kunna utföra sina postärenden nära bostaden, vilket skiljer 
dem från andra möjliga underkategorier till ”boende”. Säkert finns fler 
kategorier som drabbas av att Svensk Kassaservice lägger ner sitt kontor, 
liksom det säkert finns fler än ”synsvaga” och ”gamla” som kan blanda 
ihop Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas valsedlar.  

Vad dessa citat gör är att konstruera äldre som en kategori som 
behöver tas om hand, som är beroende av andra i form av icke-äldre. Med 
icke-äldre menar jag att det handlar om en generaliserande föreställning om 
vuxna människor som ’äldre’ kontrasteras mot. Även Dozois (2005) fann i 
sin studie att äldre beskrevs som en kategori med ett beroende av närhet till 
exempelvis affärer och välfärdsinrättningar. Jag menar att den hegemoniska 
diskursen om äldre och åldrande är oundgänglig för förståelsen av dessa 
citat. Utan en läsning som på ett tyst och omärkligt sätt refererar till 
innehållet i den hegemoniska diskursen hade det inte varit möjligt att förstå 
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dessa yttranden. Det är genom att på detta sätt utgöra en utgångspunkt för 
de yttranden som jag här gett exempel på som hegemonin både återskapas 
och tydliggörs analytiskt. Men en hänvisning till den hegemoniska diskursen 
är inte tillräcklig för att skapa en förståelse för dessa yttranden. För att 
ytterligare fördjupa förståelsen av varför äldre är en av de kategorier som i 
ovanstående artiklar är de som behöver talas för i offentligheten behöver 
analysen fördjupas.  En möjlig ingång till en förståelse av detta är genom en 
analys av uttrycken ”våra äldre” och ”våra gamla”.  I föreliggande material 
förekommer de främst i, men inte bara i, debattartiklar och insändare. 

Ett sätt att uttrycka sig om äldre människor är att prata om ‘de äldre’, 
som om de fanns som en greppbar, empirisk enhet. Ett utslag av denna 
homogeniserande konstruktion av kategorin, och som också 
sammanhänger med den hegemoniska diskursen är uttrycket ”våra äldre”. 
”Våra äldre” är ett uttryck som även noterats i andra studier (Rørbye 1998; 
Dozois 2005). Rørbye (1998) nämner uttrycket som ett exempel på en 
relativt neutral term som används för att beskriva äldre människor som ’de 
andra’. Andra exempel hon anför är ’pensionisterne’, ’de ældre’ och 
”ældrebefolkningen”. Jag anser dock inte att det har givits tillräcklig 
uppmärksamhet. Inte minst med avseende på hur det pekar mot både en 
adresserad och adresserande gemenskap; en nationell offentlighet. Hur 
äldre konstitueras som en kategori i relation till de offentliga samtal de 
förekommer i är förstås viktigt i förhållande till syftet med denna studie. 

Ett tydligt exempel på hur uttrycket kopplas till den offentliga 
gemenskapens ansvar är en debattartikel som handlar om att det skrivs ut 
medicin till ”våra äldre” och ”våra gamla” alltför lättvindigt och utan 
kunskap om effekterna av att blanda ”upp till 25 olika läkemedel”. 
Uttrycket ”våra äldre” förekommer, tillsammans med ”våra gamla”, sju 
gånger i artikeln och jag ger här tre exempel. 

 
I all vår välvilja att våra gamla ska ha det bra på äldre dar, slippa ha 
ont och slippa känna av alla krämpor som ofta följer med hög ålder 
har det någonstans gått snett. 

/…/  
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Det behövs både forskning och utbildning om detta, men 
framför allt större varsamhet i förskrivningen av läkemedel till våra 
äldre. 

/…/  
Att stoppa i våra äldre mängder med piller kan inte vara 

lösningen på alla problem. (”Äldre blir fullproppade med 
läkemedel”. Ny larmrapport: 25 olika mediciner per dag vanlig dos 
inom äldrevården. Fyra av tio får antidepressiva medel, Dagens 
Nyheter, 040906) 

 
Artikeln är på detta sätt väldigt tydlig med att poängtera ’vårt’ ansvar för 
’våra äldre’. Genom artikeln, och citaten ovan, tilltalas ett ’vi’ som tillskrivs 
agens. Istället för att tilltalas omtalas istället ’äldre’ som kategori, genom 
synonymerna ”våra äldre” och ”våra gamla”. ’De’ görs till ett objekt för den 
tilltalade gemenskapens omsorg. Debattartikeln är skriven med ett mer 
vardagligt språk, än med den medicinska terminologi som en studie av 
läkemedelsanvändning skulle kunna ha presenterats med. Uttryck som till 
exempel ”på äldre dar”, ”gått snett”, ”mängder med piller” tolkar jag som 
en appellering till den offentliga gemenskapens, det folkliga, ansvaret för 
”våra äldre”. Med yttryck som dessa blir det inte bara den byråkratiska 
apparatens ansvar att se till att ”våra äldre” inte stoppas i ”mängder med 
piller”. Även ’vi’ andra som inte har det formella ansvaret inkluderas i det vi 
som artikeln aktiverar som det ansvariga subjektet. Ansvaret blir således 
vidare än att bara handla om läkemedelsförskrivning, som ju bara 
medicinskt utbildade och legitimerade personer har rätt till, och man kan 
förstå det som riktat till offentligheten som en föreställd gemenskap 
(Warner 2002). I samklang med detta varken ges eller har ”våra äldre” själva 
ansvar för de läkemedel de tar. 

En annan debattartikel publicerad inför valet 2002 skriven av Marit 
Paulsen och Jan Björklund från Folkpartiet får illustrera hur uttrycket på ett 
annat sätt kan används inom en välfärdspolitisk ram. I den aktuella 
debattartikeln argumenterar de två folkpartistiska politikerna för att Lars 
Leijonborg, dåvarande ordförande för Folkpartiet, skulle bli de borgerliga 
partiernas statsministerkandidat. Detta eftersom han representerade ett 
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mittenalternativ. I den problem- och åtgärdsbeskrivning som debattartikeln 
i stor utsträckning utgörs av står: 

 
Man ska inte behöva vara rädd för att åldras. Den som blivit äldre är 
vuxen nog att bestämma själv, och ska respekteras för sina val. En 
ny regering ska öka valfriheten och höja kvaliteten i omsorgen om 
våra äldre. (Folkpartitoppen hårdlanserar Lars Leijonborg: ’Han är 
lämpligast som statsminister’, Dagens Nyheter  020912) 

 
I citatet står att en ny regering, underförstått ledd av folkpartiets Lars 
Leijonborg, ska öka valfrihet och kvalitet ”i omsorgen om våra äldre”. Det 
står inte att kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas, utan att det är ”kvaliteten i 
omsorgen om våra äldre” som ska höjas. Det senare är en bredare 
formulering som inte bara pekar mot en viss typ av verksamhet, 
äldreomsorg, utan mot en vidare omsorg. Det är alltså inte bara en enskild 
verksamhet som finns i citatet utan en vidare gemenskaps omsorg om ”sina 
äldre”. Äldreomsorgen är ett av de sätt som ”vår” omsorg tar sig uttryck. På 
det sättet utgår artikeln från ett ”vi” som har ett gemensamt ansvar för 
”våra äldre”. Vad som också är intressant i citatet är att ”[d]en som blivit 
äldre är vuxen nog att bestämma själv”. Att beskriva äldre som ’vuxna nog’ 
kan tolkas som ett kritiskt uttalande mot en förståelse av äldre som inte 
längre vuxna, och med en större likhet med barn. I likhet med hur 
exemplen med de tre recensionerna visade på det komplicerade spelet 
mellan den hegemoniska diskursen och dess överskridande kan man förstå 
denna formulering som både ett befästande och ett undergrävande av den 
dominerande konstruktionen av ’äldre’ som kategori. 

Ett annat exempel är hämtat från en insändare. Skribenten vänder sig 
mot att Sverige ska ge bistånd till andra länder, när det även här finns stora 
problem. Hon tycker att ”vi” först ska lösa ”våra” egna problem innan ”vi” 
hjälper andra. 

 
I Sverige lever tusentals människor på gatan, det kan gå veckor utan 
att våra gamla som sitter på hemmet får komma ut i solen och den 
friska luften bara för att det saknas resurser inom äldreomsorgen. 
Föräldrar har idag ingen möjlighet att stanna hemma särskilt länge 
med sina barn (även om många skulle vilja, däribland jag själv) 
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eftersom deras ekonomi inte tillåter det. (”Hjälp Sverige, sedan 
världen”, Aftonbladet, 020910)  

 
Bland de problem som räknas upp är att ”våra gamla som sitter på 
hemmet” inte får komma ut. Det är en del av ’vårt’ gemensamma problem, 
som ska lösas innan ’vi’ hjälper ’andra’. Hur ’gamla’ och ’barn’ har det och 
behandlas görs här till del av samma problem, till samma gemensamma 
angelägenhet. Liksom i de tidigare citaten görs ”våra gamla” till ett 
nationellt ansvar genom att uttrycket sätts i relation till offentligt organiserat 
och finansierat bistånd. 

En annan debattartikel från samma vecka år 2002 är skriven av 
Polisförbundets ordförande Jan Karlsén och ordföranden i HSB Gun-Britt 
Mårtensson. Den har rubriken ”Åtta av tio tycker att samhället blivit 
otryggare visar ny Sifo: ’Unga män mest rädda för våld’” och utgår från en 
enkätundersökning om rädsla för brott i det egna bostadsområdet. De två 
författarna presenterar resultaten och menar att vardagstryggheten i 
bostadsområdena är ett eftersatt tema i samhälls- och valdebatten.  

 
Men också männen drabbas. Två av tre (62 procent) unga män 
mellan 18 och 29 år är rädda för att bli misshandlade eller utsättas 
för ‘stökiga ungdomsgäng’. 46 procent av våra äldre (65+) är rädda 
för inbrott i sina bostäder. I de öppna och spontana svaren som 
hundratals av de tillfrågade lämnat framkommer också ett möjligen 
hittills dolt problem; rädslan för hundar i allmänhet och så kallade 
kamphundar i synnerhet. (Åtta av tio tycker att samhället blivit 
otryggare visar ny Sifo: ’Unga män mest rädda för våld’, Dagens 
Nyheter, 020909) 

 
Detta citat visar hur man använder sig av uttrycket ”våra äldre”, och 
samtidigt hur andra kategorier inte vidhäftas med samma sätt att resonera. 
De unga männen i citatet ovan är inte ”våra unga män”, något som man 
skulle kunna tänka sig om det hade gällt ännu yngre män; barn (Krekula, 
Närvänen & Näsman 2005; Hockey & James 1993). Att de äldre i 
undersökningen är ”våra äldre” antyder en annan relation till de två 
kategorierna. När det gäller denna typ av problembeskrivningar där unga 
män är inblandade är de inte bara tänkbara som offer utan också som 
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förövare, aktörer, varför uttrycket ”våra unga män” hade blivit 
problematiskt. Detta resonemang är inte på samma sätt närvarande när man 
talar om äldres rädsla för inbrott; det är inte rädsla för inbrott av andra i 
samma åldersgrupp det handlar om. Det är ur detta perspektiv lättare att 
sammanföra ’äldre’ under uttrycket ”våra äldre”. De är okönade objekt och 
offer och till skillnad från de unga männen, är ’äldres’ väl beroende av ’oss’. 
Kategorin äldre har enligt forskare som Niels Christie (2001) och Jönson 
(2002b) överhuvudtaget en låg affinitet till att vara förövare. De har istället 
en större närhet till att vara moraliskt sett idealtypiska brottsoffer. 

Genom uttrycken ”våra äldre” och ”våra gamla” kommer kategorin 
’äldre’ att signalera en föreställning om en nationell och samhällelig 
gemenskap. Användningen av uttrycket kommer, på sitt sätt, också att vara 
en i raden av praktiker som konstituerar nationen och offentligheten som 
sådan genom ett påminnande av den föreställda gemenskapens ansvar 
(Billig 1997). Äldre som en kategori som det oftast talas om, och inte med 
och till, blir genom uttrycket ”våra äldre” konstruerad som ett objekt för 
offentligheten. Uttryckets användning antyder en konstruktion av kategorin 
som en som har rätt att förvänta sig omsorg, men inte att själv ansvara för 
dess utformning. ”Våra äldre” och ”våra gamla” är ett possessivt 
förhållande. När uttrycket ”våra äldre” sätts i relation till dess förekomst i 
en offentlighet, eller riktad till en publik, är det möjligt att förstå uttrycket 
”våra äldre” som att den aktivt gör äldre till en kategori som ett ’vi’ har att 
ansvara för, eller på något sätt ta ansvar för. Den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande berövar kategorin på aktörsskap, vilket skapar ett 
behov av representantskap så länge deras behov uppfattas som rättmätiga. 
Det ’vi’ som åkallas inkluderar därmed inte äldre själva (och inte heller barn 
och ungdomar), istället är det en gemenskap av icke-äldre som adresseras. 
Det sätt som uttrycket används på ger en förståelse av denna gemenskap 
som bestående av de flytande signfikanterna ’samhället’ eller ’nationen’, 
oftast med staten som gemenskapens verktyg för åtgärder och förändring. 
Staten står som aktör för de gemensamma intressena. Även om det är 
staten som är den som ska ta hand om ”våra äldre” är det också många 
gånger staten eller kommunerna som i någon av sina former har fallerat i 
sina plikter, något som debattartikeln om läkemedelsförskrivningen är ett 
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exempel på. Uttrycket utesluter alltså äldre som aktörer ur offentligheten 
men innesluter dem i den nationella gemenskapen. 

Men som nästa avsnitt visar är den hegemoniska diskursen inte det 
enda sättet att konstruera kategorin ’äldre’ på. Det finns andra sätt att 
konstruera äldre på och det förekommer också ett aktivt motstånd mot den 
hegemoniska diskursen. 

3.6. Alternativa och oppositionella artikulationer 

3.6.1. Alternativ och opposition 

Trots att den hegemoniska diskursens inflytande är stort är den, som jag 
visat, inte allenarådande. Jag ska här redovisa fyra exempel, tre från Dagens 
Nyheter och ett från Aftonbladet.  

Ett exempel från Dagens Nyheter inleder redovisningen av hur 
alternativa artikulationer kan se ut. Det är en intervju med musikern Putte 
Wickman med anledning av hans 80-årsdag. Trots att den hegemoniska 
diskursen utgör artikelns referentiella centrum kan man se den som en 
artikulation av äldre i opposition mot denna diskurs. I artikeln beskrivs 
Wickman genomgående som en aktiv och upptagen man; han är uppskattad 
och uppbokad. Han beskrivs som ”fortfarande en busgrabb” och 
”busgrabben”. Det är i relation till en förväntad normalitet av åldrandets 
förfall som denna busgrabb är möjlig som en positiv avvikelse från den 
hegemoniska diskursen. Wickman citeras i artikeln:  

 
– Jag ska hålla på så länge det är roligt, svarar Putte Wickman när 
han i tv-programmet får den obligatoriska frågan om när han tänker 
gå i pension. (Busgrabben fyller 80 år, Dagens Nyheter, 040910)  

 
I denna artikel förekommer inga åldrandets negativa konsekvenser på 
textens manifesta nivå. Precis som Kamprad får han dock ”den 
obligatoriska frågan om när han tänker gå i pension”. Men värt att notera i 
Wickmans svar är att hur länge han ska hålla på inte är relaterat till de 
termer som ingår i den hegemoniska diskursen. Istället för förfall, 
tillbakagång eller ökat beroende kan man se det som att artikeln ger uttryck 

 107  



för att livet fortsätter som tidigare, att det är en kontinuitet och inte 
förändring som beskrivs. Hade han i sitt svar utgått från den hegemoniska 
diskursen hade han kanske svarat att han skulle hålla på så länge han orkar, 
på grund av det förväntade förfallet. Istället handlar det om att ha roligt. 
Det är det som här avgör hur länge han ska hålla på och det finns inget 
förväntat kroppsligt och mentalt förfall som behöver hanteras.  

Upprepandet av Wickmans höga aktivitet och busighet i artikeln är 
dock möjlig att förstå som ett tal som utgår från en förväntad sänkning av 
aktivitetsgrad och nedsatta förmågor. Det är en oppositionell text genom 
att den visar upp ett exempel som inte uppfyller kriterierna för att ingå i den 
hegemoniska ekvivalenskedjan. Talet om aktivitet och pojkaktig busighet 
går att läsa som en besvärjelse, ett bekräftande av den hegemoniska 
diskursen för gestaltandet av åldrandet genom ett förnekande av den. Men 
det visar samtidigt på att kronologisk ålder inte behöver skrivas in i den 
hegemoniska diskursens sammankoppling mellan ålder och förfall. Denna 
artikel kan också ses som ett exempel på det som Tornstam (2005) kallar ett 
’hoppla-perspektiv’ på åldrandet, där det ensidigt positiva skrivs fram.  

Nästa exempel är också hämtat från en intervju med en man som 
beskrivs som aktiv. Det är Ludvig Rasmusson och han har här precis gett ut 
en kåserisamling med titeln Man i sina bästa år (3 frågor till: Ludvig 
Rasmusson … som kommit ut med kåserisamlingen ”Man i sina bästa år” 
Aftonbladet 020914). Detta uppmärksammas av Aftonbladet. Fokus i artikeln 
ligger i större utsträckning på äldre som grupp än på en sammankoppling 
mellan åldrande och Rasmusson själv. Den första fråga som Rasmusson får 
är dock direkt riktad till honom själv och hans egna erfarenheter av att vara 
pensionär: 
 
 Känner du dig maktlös som pensionär?  

 
Han svarar dock inte på frågan utan säger istället:  

 
 – Jag tycker pensionärerna ska skärpa sig och inte bara klaga. 
Partierna har till exempel inte folk så att det räcker i 
kommunalpolitiken. Varför inte börja jobba politiskt? Pensionärer 
har ju tid, erfarenhet och kunskap. (3 frågor till: Ludvig Rasmusson 
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… som kommit ut med kåserisamlingen ”Man i sina bästa år”, 
Aftonbladet, 020914) 

 
Rasmusson artikulerar här på ett tydligt sätt ett perspektiv på kategorin 
’äldre’ och på åldrande som är oppositionellt i förhållande till den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande. Han artikulerar här äldre 
som en kategori med resurser, men som inte använder dem på ett 
konstruktivt sätt. Istället klagar de när de borde engagera sig. ’Äldre’ är här 
förflyttade från en kontext där det är relevant att beskriva kategorin som 
sjuk och i behov av vård och omsorg. Här finns istället kompetens och 
resurser, men en ovilja att använda dem. Sysslolösheten beskrivs inte som 
en nödvändighet på grund av bristande förmåga, utan som ett uttryck för 
brist på företagsamhet eller lättja. Att ha uppnått pensionsåldern är därmed 
inte detsamma som att behöva tas om hand eller inte kunna vara nyttig utan 
om att få massor av ledig tid. Implicit kan man förstå det som att det 
handlar om att inte ligga samhället till last, genom att kosta pengar, när man 
faktiskt kan tillföra något. Därmed fungerar den nationella gemenskapen 
även här som en kontext för förståelsen av kategorin.  

En mer samhällskritisk udd finns i nästa exempel. I en debattartikel i 
Dagens Nyheter undertecknad av ”Ulf Nilsson, journalist och författare, Ivan 
Östholm, Losecentrepenör, Arvid Carlsson, professor, Nobelpristagare i 
medicin, Barbro Beck-Fries, professor i geriatrik och Gudrun Granåsen, 
producent radioprogrammet ’Senioren’”, lyfts äldre fram som erfarna och 
kompetenta (Debatt: Nobelpristagare protesterar mot partiernas 
diskriminering av pensionärer: ”Valet kan ge äldrerevolt” Dagens Nyheter 
020911). Författarna menar att äldre diskrimineras och de vill här i samband 
med valet lyfta fram den låga representationen i riksdagen. Här förs 
alternativa värden och kompetenser fram gällande äldre människor.  

 
De politiska partierna anser alltså att de äldre inte längre behövs i de 
beslutande församlingarna. Ingen frågar i dag efter den kompetens, 
det kunnande och den erfarenhet som de äldre samlat på sig. Ingen 
snuddar vid tanken att de äldre skulle kunna ge balans och allsidighet 
vid bedömningen av samhällsfrågorna. De äldre betraktas i dag bara 
som en belastning för samhället. (Debatt: Nobelpristagare 

 109  



protesterar mot partiernas diskriminering av pensionärer: ”Valet kan 
ge äldrerevolt”, Dagens Nyheter, 020911) 

 
Äldre beskrivs här som kompetenta, kunniga och erfarna. De kan ge balans 
och allsidighet vid beslut om avgörande frågor för samhället. Dessa 
kvaliteter är grundade i äldres ålder, inte i något annat i texten och de verkar 
ha ’glömts’ bort i och med att ”ingen snuddar vid tanken att de äldre skulle 
kunna ge balans och allsidighet”. Debattartikeln gör dessa kvaliteter till 
universella, som beskrivande för kategorin som helhet. De definierar ”de 
äldre”. Texten är därmed en aktiv intervention gentemot den hegemoniska 
diskursen. 

 
Frågan är om det finns någon biologisk, medicinsk eller saklig grund 
för att sätta en fast åldersgräns för när man inte längre ska anses vara 
klok nog att tillåtas delta i den demokratiska beslutsprocessen. 
Historien är full av exempel på att personer över 65 år har spelat en 
avgörande roll för den historiska utvecklingen: brittiske 
premiärministern Winston Churchill, EU:s skapare Konrad 
Adenauer och Robert Schuman, president Ronald Reagan. (Debatt: 
Nobelpristagare protesterar mot partiernas diskriminering av 
pensionärer: ”Valet kan ge äldrerevolt”, Dagens Nyheter, 020911) 

 
Författarna skriver också att den enda anledningen till att äldre inte är med 
på riksdagspartiernas listor i större utsträckning är diskriminering. De unga 
lyfts aktivt in, samtidigt som äldre stängs ute. I artikeln jämför författarna 
relationen unga – gamla med diskussionen om representation av kvinnor i 
riksdagen. I artikeln står att här hade riksdagspartierna förstått att det fanns 
ett problem och tagit tag i det, men när det gällde ålder var det bara yngre 
som skulle uppmuntras att bli riksdagsledamöter. Författarna lyfter fram 
pensionärspartiet SPI som ett alternativ för de äldre, pensionärerna, som 
har tröttnat på att vara undanskuffade av riksdagspartierna. Artikeln kan 
förstås som ett uttryck för identitetspolitik genom att kategorin både ges 
essentiella karaktäristika och ett behov av direkt representation för att deras 
intressen ska tas till vara (jfr Phillips 2000). Till SPI återkommer jag, inte 
bara i nästa kapitel, utan också i nästa citat. 
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Nästan samma ordval och argument används i en insändare. 
Författaren reagerar mot hur Socialdemokraternas partisekreterare bemötte 
den kritik partiet fick i ovanstående debattartikel.  

 
När den socialdemokratiske partisekreteraren ombads kommentera 
artikeln ’valet kan ge äldrerevolt’ på DN Debatt (11/9) förklarade 
han att riksdagsarbetet var ett heltidsjobb och därför inte lämpade 
sig för pensionärer. Det var skälet till att partiet inte nominerat några 
65+ på riksdagslistorna. 

Det kan jämföras med ett uttalande från den statliga utredningen 
SENIOR 2005 i våras, där det konstaterades att hälften av 
pensionärerna måste bereda sig på att arbeta till 79 års ålder om vi 
ska klara balansen i samhället. Att arbeta efter 65 är alltså fullt i sin 
ordning. Men att vara med och delta i den demokratiska 
beslutsprocessen klarar inte 65-75-åringar. Nu finns det ju flera 
exempel på att ’åldringar’ gjort betydande insatser också inom 
politiken. Churchill var 66 år då han tog på sig ansvaret att leda 
västvärlden i kampen mot Nazi-Tyskland, och 70 då han kunde höja 
segertecknet. Den europeiska unionen skapades av Konrad 
Adenauer, 77, och Robert Schuman, 74, och Ronald Reagan var 73 
då han för andra gången ställde upp som presidentkandidat – och 
vann en förkrossande seger över en 56-åring.  

Kan det verkligen vara mera ansträngande att sitta i den svenska 
riksdagen än att leda världens största nationer? 

Åke Söderlind, Solna (För tungt arbete i riksdagen för äldre? 
Dagens Nyheter, 020914) 

 
Kritiken som denna insändare uttrycker tar sin utgångspunkt i två 
uttalanden. Dels att den statliga utredningen SENIOR 2005 konstaterat ”att 
hälften av pensionärerna måste bereda sig på att arbeta till 79 års ålder om 
vi ska klara balansen i samhället” och dels utifrån att den 
socialdemokratiske partisekreteraren sagt ”att riksdagsarbetet var ett 
heltidsjobb och därför inte lämpade sig för pensionärer”. Genom dessa två 
påståenden och anförandet av exempel på män som varit framstående långt 
efter pensionsåldern framställs äldre som kompetenta, men diskriminerade; 
trots att de duger som skattebetalare räknas de inte som potentiella 
beslutsfattare. Författaren till denna insändare är inte bara författare till 
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flera av de debattartiklar från SPI som senare analyseras i denna studie, utan 
var också partiets ordförande 2003 – 2004. Det är intressant att notera att 
samma kända politiker nämns här som i föregående debattartikel. Dessa 
namn förefaller vara etablerade som exempel på att äldre faktiskt är 
kompetenta och kunniga personer som kan uträtta mycket, och inte 
skröpliga och demenssjuka. Även den utredning, SENIOR 2005, som 
granskas i denna studie förekommer ovan. Den opposition mot den 
hegemoniska diskursen som kommer till uttryck här är således inte 
bestående av isolerade företeelser utan även de består av sammanlänkade, 
och i offentligheten spridda, ekvivalenskedjor. Den citerade artikeln är ett 
tydligt tecken på att de olika argument och uppfattningar som förekommer 
i offentligheten är intertextuellt sammanlänkade.  

De artikulationer som jag här gett exempel på är alternativa och 
oppositionella i förhållande till de ramar som den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande sätter upp för förståelsen av vad det innebär att vara 
äldre och att åldras. De vänder på perspektivet och istället för att beskriva 
kategorin som tätt förknippad med sjukdom, inkompetens och förfall, 
skrivs äldre fram som kompetenta och kunniga genom sin ålder. Likaledes 
är äldre som kategori inte konstitutivt beroende av någons omsorg. Det är 
en alternativ ekvivalenskedja som etableras, men en som till sin formulering 
är beroende av kontrasten till den hegemoniska diskursen. Att åldras 
innebär här att öka sin kompetens och kunskap, inte att genom åldrandet få 
sämre förmågor. Äldre är, eller bör ges plats att vara, aktörer och subjekt. 
Givetvis är detta inte den enda tänkbara alternativa position som finns att 
tillgå i opposition mot den hegemoniska diskursen. Men i de artiklar som 
här analyserats framträder den tydligt som en som går i konfrontativ dialog 
med den.  
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3.6.2. Äldre utan ålder 

Det är dock inte så att alla kronologiskt äldre personer skrivs in i kategorin 
äldre, vare sig som en explicit medlem av kategorin eller genom att 
överskrida den. Det finns flera exempel i materialet på äldre personer som 
varken ges en ålder eller ålderskaraktäristika. Som ’representanter för 
kategorin äldre’ är de inte alltid tydliga, eftersom det krävs en kunskap hos 
läsaren om att de är just kronologiskt äldre. Det är också här som en 
metodologisk svårighet inträder i insamlingen av artiklar innehållande dessa 
äldre utan ålder. Det är bara i de fall då jag haft en kunskap om de personer 
som representeras i artiklarna som jag har kunnat ta med dem i materialet 
om inte deras ålder markerats. Jag kan därmed ha missat några kronologiskt 
äldre när de bara förekommit som för mig okända namn i texterna. Men då 
massmedia främst rapporterar om kontexter och händelser där 
yrkesverksamma, det vill säga huvudsakligen personer under 65 år, är 
aktörer är det inte sannolikt att jag har missat många av de kronologiskt 
äldre i tidningstexterna (Jönson & Nilsson 2007a). Det specifika antalet är 
inte det mest intressanta utan istället att de finns och att de erbjuder olika 
tolkningsmöjligheter beroende på läsarens bakgrundskunskaper. Vad som 
dock är viktigt är att dessa artiklar är få jämfört med de andra.  

Under de två studerade veckorna i Dagens Nyheter och Aftonbladet 
förekom femton kronologiskt äldre personer vars ålder inte görs gällande i 
de 287 artiklarna som jag samlade in. Alla är mer eller minde kända 
personer, vilket också kan hänga samman med min kunskap om deras ålder, 
och alla utom en är män. Personerna är: Thorbjörn Fälldin, Dalai Lama, 
Saddam Hussein, Ariel Sharon, Sture Allén, Bengt Dennis, Donald 
Rumsfeld, Elizabeth Taylor, Kjell-Olof Feldt, Lennart Nilsson, Povel 
Ramel, Alexander Solzjenitsyn, Ingmar Bergman och Sverker Åström. De 
flesta av dem är personer som är, eller har varit, verksamma inom politik 
och stat, både i Sverige och i andra länder. Övriga är konstnärer, 
skådespelare, musiker och forskare.  

Förutom att deras ålder inte är manifest i texten finns inte heller 
referenser till deras förflutna som kan dra tanken åt att det handlar om en 
äldre person. Flera av dem finns dock på bild i anslutning till artikeln. Men 
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det betyder inte att deras ålder kan tas för given utifrån denna. Den enda 
som i texten ges ett förflutet är Sverker Åström som beskrivs som ”förre 
kabinettssekreteraren” i ingressen till en debattartikel publicerad i Dagens 
Nyheter 2004 (”Omdömeslöst av Persson” Sverker Åström: Besöket i Vita 
huset togs som stöd för Bushs Iraklinje. Dagens Nyheter 040911).  När han 
var kabinettssekreterare, och vad det är, förtäljer dock inte texten.  

Ett exempel är en notis om att Charlotte Nilsson och Povel Ramel, 
då 28 respektive 80 år, ska uppträda tillsammans. Till notisen är också två 
små bilder på dem publicerade. Bilderna är så små att personernas ålder 
svårligen kan gissas. Notisen citeras i sin helhet. 

 
Charlotte Nilsson och Povel Ramel brukar inte ha så mycket 
gemensamt. Men nu har de det. 

Den 18-20 oktober gör de tre konserter ihop i Gävle konserthus 
tillsammans med Gävle symfoniorkester.  

- Det känns som ett privilegium att få jobba med Povel. Kanske 
gör vi en duett ihop, säger Charlotte Nilsson. (Charlotte och Povel 
på scen ihop, Aftonbladet, 020907) 

 
I texten görs, som synes, deras ålder inte manifest och inte heller 
karaktäristika kopplade till ålder. Men detta är som sagt kända personer, 
’kändisar’, och för dem de är bekanta kanske också deras ålder på ett 
ungefär också är känd. Genom att texten inte på något sätt presenterar 
dessa personer utgår den också från att läsarna vet vilka personerna är. 
Påståendet att ”Charlotte Nilsson och Povel Ramel brukar inte ha så 
mycket gemensamt” kan därmed, men måste inte, läsas som att de 
representerar från varandra särskild musik, att de har olika publik och att 
detta hänger samman med deras respektive ålder. Ålder är dock inte ett 
ämne som finns närvarande i notisen och behöver således inte vara en del 
av läsningen av texten. Det finns med andra ord en viss öppenhet i 
kategoriseringen av kronologiskt äldre personer.  

En av de artiklar där en kronologiskt äldre person, Ariel Sharon, 
förekommer utan att ges ålder är intressant eftersom den också innehåller 
en person, Yassir Arafat, vars ålder poängteras. De två beskrivs som 
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motparter. Sharon var Israels premiärminister och Arafat var Palestinas 
president när artikeln publicerades 2002. 

 
Ariel Sharons regering, och på senare tid även 
Bushadministrationen, har ju deklarerat att palestinierna måste utse 
en annan högste företrädare än Arafat om det ska gå att återuppta en 
politisk fredsprocess.  

Nu förkunnade den 73-årige palestinske ledaren att det 
fortfarande är möjligt att nå fred med Israel, trots två års intifada 
som lagt det mesta som uppnåtts efter Osloavtalet 1993 i spillror. 
Och Arafat tycktes pigg på att åter ställa upp som presidentkandidat 
i de val som är planerade till januari nästa år – förutsatt att israeliska 
armén då har dragit sig ur de palestinska städer på Västbanken som 
återockuperades i våras. (Arafatkrav på återtåg före val, Dagens 
Nyheter, 020910) 

 
Det sätt som Sharon förekommer på i texten är som en representant för 
den israeliska staten, som den israeliska regeringens ledare. Arafat, som var 
ett år yngre än Sharon, ges i texten en ålder. Han är ”den 73-årige 
palestinske ledaren”. Genom att ge Arafat en ålder, och därmed beskriva 
honom som kronologiskt tillhörande kategorin äldre, samtidigt som Sharon 
endast beskrivs inom ramen för sin gärning som israelisk premiärminister 
skrivs de två in i olika kontexter. Arafat blir genom denna formulering, 
tillsammans med att han ”tycktes pigg på” att ställa upp i presidentvalet, 
inskriven i den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande. Hans ålder 
och åldrande görs närvarande i den pågående konflikten. Arafat ges en ålder 
som kan fungera diskrediterande på honom både som nuvarande och 
framtida president genom att hans personliga kropp görs till en del av 
kontexten. Sharon ifrågasätts däremot inte på grund av sin ålder utan tas för 
given som en legitim ledare. Genom att han inte ges några personliga 
karaktäristika kan man se det som att han representerar ett system, en stat, 
och det är den diskurs som utgör den kontext han framträder i. Detta 
exempel visar på hur den hegemoniska diskursen kan användas för att 
ifrågasätta individers kompetens, och det finns på det sättet en parallell till 
det hotande förfall som Kamprad frågades om. 
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I detta avsnitt har jag visat att inte alla kronologiskt äldre skrivs in i 
en diskurs om ålder eller åldrande. Kategorin ’äldre’ är därmed inte helt 
bestämmande för hur kronologiskt äldre representeras i ett massmedialt 
material. Den hegemoniska diskursens dominans gör dock att om man har 
kunskap om en persons höga ålder är det också lätt att läsa in den som en 
kontextualisering. 

3.7. Avslutning 

Argument och påståenden görs i ett retoriskt landskap av olika kända 
argument, både för och emot, den egna positionen. Varje påstående görs 
och förstås mot en fond av hur fenomenet tidigare beskrivits på. De vid en 
given tidpunkt dominerande principerna för beskrivning och förståelse 
fungerar därmed som en tolknings- och referensram för argument och 
påståenden (Billig 1996). Det jag kallar för den hegemoniska diskursen om 
äldre och åldrande är den dominerande principen för hur kategorin görs i 
det studerade dagstidningsmaterialet. Det är genom den hegemoniska 
diskursen som ’äldre’ som kategori huvudsakligen konstrueras. Även de 
artikulationer som uttrycker oppositionella perspektiv gör det i förhållande 
till denna. Den hegemoniska diskursen kan därmed sägas vara ett 
referentiellt centrum även för de oppositionella artikulationer som jag gett 
exempel på. Hegemonin är alltså närvarande även i försöken att konstruera 
andra, alternativa, ekvivalenskedjor. 

Den hegemoniska diskursen är en som får sin betydelse genom att 
ställa äldre mot yngre; det är en åldersrelation. Den poängterar ålderns 
betydelse på sitt specifika vis och som följande kapitel visar är inte detta 
givet. Att jag benämner den som hegemonisk innebär ett vidare anspråk på 
dess räckvidd än om den istället kallats för ’massmediadiskursen’ eller något 
annat utifrån den lokala kontext som den studerats i. Att denna diskurs 
förtjänar epitetet ’hegemonisk’ på massmedieområdet är utifrån den tidigare 
forskning som refererades i inledningen till detta kapitel dock tydligt 
(Healey & Ross 2002; Vasil & Wass 1993; Robinson, Skill & Turner 2004; 
Hilt & Lipschultz 2005; Dozois 2005). De så kallat ’negativa’ aspekterna av 
åldrandet i förhållande till kompetens och autonomi är de som visat sig vara 
de som kvantitativt och kvalitativt dominerar karaktäriseringen av äldre 
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personer, ’äldre’ som kategori och åldrandet som process i massmedia i 
västvärlden, men också att denna kategoriförståelse görs till en kontext 
inom vilken individer representeras. Som Rørbye (1998) påpekar så bör 
man inte se det som att det som uttrycks i massmedia har sitt ursprung där. 
Istället samspelar massmedier med andra arenor och är därmed del av ett 
större retoriskt landskap och det är bland annat därför som det leder tanken 
fel att kalla det för en ’massmediadiskurs’. Tidigare forskning visar att även 
utanför massmedierna uppfattas och beskrivs åldrande i stor utsträckning 
som en neråtgående process, det är motsatsen till ’att växa upp’ (Hockey & 
James 1993) och beskrivs ofta som en nedgång eller tillbakagång (Gullette 
2004). Den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande refererar därför 
tydligt till de föreställningar som har diskuterats utifrån begreppet ålderism. 
Detta genom att den hegemoniska diskursen gör åldrandet till en 
huvudsakligen fysisk, kroppslig, endogen process och låter den vara en 
tolkningsram för förståelsen av både individ och grupp (jfr Estes & Binney 
1991; Swane 1996). 

De alternativa och oppositionella artikulationer som jag har gett 
exempel på kan i stor utsträckning sägas ha den hegemoniska diskursen 
som utgångspunkt. Denna diskurs fungerar som möjlighetsbetingelse för de 
andra artikulationerna eftersom de antingen befinner sig i opposition till 
den och då är direkt beroende av den, eller är alternativa och kan då läsas i 
relation till den rådande hegemonin. Relationen mellan den hegemoniska 
diskursen och de alternativa och oppositionella artikulationerna bör därmed 
inte förstås som ingående i ett motsats-, eller bipolärt förhållande. Istället är 
det en som dominerar och i stor utsträckning definierar kontexten för andra 
sätt att förhålla sig till äldre och åldrande. Dominansen hos den 
hegemoniska diskursen är inte bara den hos en diskurs med ett visst 
propositionellt innehåll som kvantitativt dominerar, utan en som bildar 
substrat för en heterogen samling yttranden. Med detta menar jag att den 
hegemoniska diskursen kan användas för att skriva fram en mängd olika 
saker, samtidigt som den talar om äldre som kategori. Som visats kan det 
innebära att en ’positiv’ beskrivning av en individ, t.ex. en författare, kan 
göras genom en, i förhållande till ideal om oberoende och funktionalitet, 
’negativ’ beskrivning av kategorin. En annan aspekt av detta är att det 
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uttrycker en öppenhet i kategorin och kategoriserandet. Alla kronologiskt 
äldre skrivs inte oreflekterat in i denna förståelse, det finns också möjlighet 
för avvikelser, även om det ofta är trots åldern. Det är i detta sammanhang 
också viktigt att lyfta fram de ’ålderslösa’ äldre i materialet; de vars ålder 
inte anförs som relevant för det rapporterade eller som en aspekt som ger 
relevant information för den föreställda offentlighetens gemenskap. De 
skrivs på så sätt inte in i en åldersdiskurs, ålder utgör inte en referentiell 
horisont, trots att artiklarna är möjliga att läsa utifrån en sådan om 
personens ålder är känd. 

Den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande är därmed inte 
bara en diskurs om äldre och åldrande. Dess hegemoniska status gör att den 
kan fungera som en diskursiv logik och fungera som ett substrat och en 
utgångspunkt för olika artikulationer (Howarth & Glynos 2007). Som 
diskursiv logik genomkorsar den ett flertal diskurser och kan befinna sig på 
olika platser i en diskursiv formation. Den kan samtidigt ingå i en ironisk 
text om att bli nostalgisk såväl som i moraliska och politiska texter om hur 
Sverige ska styras. Utgångspunkter och referensramar är olika, men 
artikulationernas effekt kan vara densamma. I det material som analyserats i 
detta kapitel är diskursens hegemoni sådan att den också fungerar som 
diskursiv logik på det sätt att den delvis har frikopplats från sin referent, det 
vill säga ’äldre’ människor. Den är både bokstavlig och metaforisk. Genom 
den hegemoniska diskursen blir uttryck som ”pensionärsstuk” och 
”pensionärsmetod” begripliga och begripliggörande. Trots att detta är 
metaforer som använts i kontexter där syftet inte primärt varit att beskriva 
äldre som kategori, gör de ändå det, genom att återupprepningen 
stabiliserar betydelsen av äldre och åldrande på detta specifika vis och 
kommer därmed att verka institutionaliserande på livsloppet. Användningen 
av metaforer återverkar även på betydelsen av det som utgör 
utgångspunkten (Lakoff & Johnson 2003). Diskursens metaforiska 
möjligheter gör också att den kan användas för att uttrycka flera saker på en 
och samma gång. Detta exemplifierades genom artikeln om Gudrun 
Schymans valmöten. Här beskrevs den ideologi Schyman företrädde som 
partiledare för Vänsterpartiet som förlegad och omodern genom 
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beskrivningen av de människor som beskrevs som hennes anhängare; gamla 
människor som lever i det förflutna. 

Den hegemoniska diskursens status som hegemonisk utvecklas i 
analysen av de andra materialen. I nästa empiriska avsnitt analyseras 
debattartiklar skrivna av medlemmar ur pensionärspartiet SPI. I det 
materialet utvecklas en variant på ett oppositionellt perspektiv i förhållande 
till den hegemoniska diskursen. 
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Kapitel 4.  

Sveriges Pensionärers Intresseparti  

4.1. Inledning 

En av de offentligheter där kategorin äldre konstrueras är inom ramen för 
Sveriges största pensionärsparti Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI. Under 
2003 – 2004 då de analyserade debattartiklarna publicerades var SPI 
representerade i ett fyrtiotal kommuner med sitt starkaste fäste i södra 
Sverige, framförallt Skåne. Partiet som offentlighet utgörs av aktivitet i 
enskilda kommuners parlamentariska församlingar och i offentliga debatter 
i form av bl.a. massmedia. Men det är också en egen kommunikativ arena 
för de egna medlemmarna. I förhållande till de dominerande rösterna i den 
nationella offentligheten betraktar jag SPI utifrån Warners (2002) begrepp 
motoffentlighet eftersom det rör sig om en oppositionell, om än relativt 
marginell, offentlighet som delvis syftar till att förändra samhället. I 
huvudsak har det empiriska materialet som ligger till grund för denna text 
hämtats från SPI:s hemsida (www.spipartiet.org). En tydligare redovisning 
av det empiriska materialet följer under rubriken Tillvägagångssätt och material. 
För att få en bättre grund för analysen gjordes också en intervju med 
företrädare för två lokalavdelningar i november 2004. I maj 2006 närvarade 
jag som deltagande observatör vid ett offentligt möte i Norrköping med 
dåvarande partiledare Brynolf Wendt. 

Detta avsnitt handlar om att synliggöra hur SPI diskursivt 
konstruerar kategorin ’äldre’, samt om att undersöka vilka grupper och 
kategorier som denna konstruktion görs i relation till. Med andra ord är 
syftet att visa på hur äldre konstrueras inom ramen för det politiska partiet 
SPI. 

I det föregående empiriska avsnittet, där jag introducerade den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande, redogjorde jag också för de 
alternativa och oppositionella artikulationer som gjordes. Det perspektiv 
som avslutade genomgången av de oppositionella artikulationerna 
representerades av en debattartikel publicerad i DN inför valet 2004. Där 
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lyftes SPI fram som det parti som tog tillvara äldres intressen (Debatt: 
Nobelpristagare protesterar mot partiernas diskriminering av pensionärer: 
”Valet kan ge äldrerevolt” Dagens Nyheter 020911). Men också en insändare 
skriven av SPI:s ordförande Åke Söderlind (För tungt arbete i riksdagen för 
äldre? Dagens Nyheter 020914). De texter som ligger till grund för detta 
empiriska avsnitt kan ses som en utveckling av en variant av det 
oppositionella perspektiv som framfördes i dessa artiklar. Anledningen till 
att kategorisera artiklarna som oppositionella var att de argumenterade 
emot den hegemoniska diskursens giltighet genom att söka etablera en 
annan ekvivalenskedja än den som sammanfogar äldre med sjukdom, 
inkompetens, stagnation, beroende och förfall. Perspektivet som anfördes i 
den artikeln var att äldre är kompetenta resurser som samhället behöver. 
Men att de på grund av nedvärderande attityder, framförallt genom de 
etablerade politiska partierna, inte längre tillåts delta i samhällslivet. 

4.1.1. Pensionär som politiskt subjekt 

Även om SPI bildades under andra halvan av 1980-talet så har 
intresseorganisationer utifrån ålder förekommit länge. Den organisation 
som idag heter Sveriges Pensionärsförbund (SPF) startade 1939 och 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) bildades 1941/42 (Jönson 2001; se 
också Gaunt 2002; 1999; Sutorius 1999). Ingen av dessa två organisationer 
är partier utan är snarast att betrakta som intresseorganisationer. 
Bakgrunden till dessa organisationer var, enligt Jönson (2001), att man 
uppfattade det som att socialdemokraterna svek ett löfte om 
standardhöjningar för pensionärer utifrån att fattigvårdsmyndigheten 
minskade fattighjälpen, som många pensionärer var beroende av, med 
samma belopp som pensionerna höjdes med. En bakomliggande förståelse 
var att man uppfattade sig som arbetare, som hade blivit gamla, och därför 
också skulle belönas för sin kamp i och för arbetarrörelsen som hade lyft 
fram socialdemokratin till makten. 

Jönson (2001) har identifierat fem tolkningsramar som de två ovan 
nämnda organisationerna använde sig av i sina respektive medlemstidningar 
mellan 1941 – 1995. Inledningsvis fanns två parallella tolkningsramar 
representerade. Den första innebar en skarp kritik av att ’de äldre’, 
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pensionärerna, i tillräcklig utsträckning inte hade fått det så mycket bättre 
som man menade att de förtjänade. Den utvecklades under 1940- och 50-
talet i SPF:s tidningar och utgick från en tolkningsram om det ovärdiga 
samhället. Samhället betraktades som ovärdigt i förhållande till hur man 
behandlade de värdiga gamla vilka byggt upp den nuvarande standarden. 
Jönson menar att denna tolkningsram utvecklades via en radikal kritik av 
samhället och politiken från första halvan av 1900-talet, men att den också 
innefattade ett allmänt missnöje med äldres situation. 

Den andra tolkningsramen som Jönson identifierar utvecklades i 
PRO:s tidning från 1940-talet och framåt och han kallar den 
folkhemsramen. Denna sammanfattade idéer om samhällelig gemenskap, 
tillväxt och rättvisa och utveckling av välfärd. Detta var en positiv ram som 
verkade i samklang med den socialdemokratiska äldrepolitiken och 
betonade statsmakternas vilja att förbättra för äldre människor. Här såg 
man inte bara till de förbättringar och framsteg som gjorts utan också till de 
framtida förändringar som skulle komma för nästkommande generationer 
av pensionärer. Om tolkningsramen om det ovärdiga samhället blickade 
bakåt, så såg istället folkhemsramen framåt. 

Utifrån samtida medicinsk vetenskap och gerontologi utvecklades 
från 1950-talet och framåt den tredje tolkningsramen som handlade om 
aktivitet och arbete. Inom denna ram uttrycktes värdet av de äldres arbete 
för både samhället och det aktiva livets nytta för den enskilde.  

Från början av 1970-talet och framåt utvecklades sedan 
tolkningsramen om det ålderistiska samhället. Denna fokuserade relationen 
mellan äldre människor och det omgivande samhället. Den var förankrad i 
en socialgerontologisk analys av negativa myter och stereotypiseringar av 
äldre. Den utgjorde grunden för analysen av den opposition som 
äldreorganisationerna menade fanns mot äldre människor i den debatt kring 
välfärdsstatens kris och talet om äldre som parasiterande på samhället, som 
förekom under slutet av 1970-talet. Enligt Jönson blev denna ram ännu 
tydligare i 1990-talets debatt om de äldre som den ekonomiska krisens 
vinnare eller förlorare. 

Från slutet av 1970-talet framträdde en ny tolkningsram som 
fokuserade aktivitet, vilken Jönson kallar hälsoramen. Hälsoramen var 
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förankrad i en individualiserad syn på åldrandet och hade sin grund i ett 
förändrat medicinskt tänkande kring hälsa. Denna ram innehåller en kritik 
mot tidigare tillväxttänkande och samspelade med tolkningsramen om ett 
ålderistiskt samhälle samtidigt som den under 1980-talet innehöll en 
modifiering av folkhemsramen (Jönson 2001, 64f).  

Även om pensionärsorganisationerna startade som politiska 
organisationer har deras historia i stor utsträckning präglats av en spänning 
mellan att å ena sidan vara politiskt radikala kamporganisationer, som 
lockar få medlemmar, och att å andra sidan vara organisationer med ett 
brett utbud av nöjesaktiviteter och därmed locka och behålla många 
medlemmar. Att ha många medlemmar har gett organisationerna legitimitet 
som intresseorganisationer. Denna spänning har enligt Jönson (2001) 
präglat utvecklingen av pensionärsorganisationernas tolkningsramar. Denna 
spänning är inte närvarande i SPI eftersom betoningen ligger på att vara ett 
renodlat politiskt parti. 

Syftet med att beskriva dessa tolkningsramar är att peka på de 
historiskt tillgängliga tolkningsramar som SPI har att bygga vidare på i sin 
politik; det vill säga att ange utifrån vilka diskursiva positioner det är möjligt 
att påbörja en artikulation om äldres roll och position i samhället och 
politik. Den aktivistiska argumentativa historien bör dock förstås som 
responsiv i betydelsen alltid situerad i sin samtid och svarandes mot de 
aktuella samhällsförändringarna så som de konstrueras. Vad som tidigare 
artikulerats kan fungera som en resurs för hur nya artikulationer kan fogas 
samman, men de determinerar dem inte (Laclau & Mouffe 2001). 

SPI utgör ett exempel på en relativt ny företeelse i svensk politik som 
i någon mån kan sägas ligga i linje med större förändringar av det 
partipolitiska landskapet i form av ökade krav på direkt representation, det 
som Anne Phillips (2000) kallar närvarons politik, och misstro mot 
etablerade partier. Detta aktualiserades till exempel av Ny Demokrati 1992 
som var ett parti vilket beskrev sig själva som ”folkets” parti, ett parti 
bortom blockgränserna för folket (Taggart 1996; Westlind 1996). Efter 
detta har till exempel kvinnolistan varit uppe för diskussion med syfte att 
öka representationen av kvinnor i det parlamentariska systemet inför valet 
1994. Kvinnolistan ledde till en förändring av de gamla reglerna för hur 
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politiska organisationer ideologiskt skulle drivas förändrades. Till valet 2006 
bildades också Feministiskt Initiativ (fi). Även partier av mer enfråge-karaktär 
har börjat etablera sig, såsom till exempel Piratpartiet. Vad dessa rörelser 
artikulerar är att den representativa demokratin inte fungerar i praktiken. 
Vissa grupper och intressen var och är enligt detta perspektiv inte 
företrädda i det rådande systemet. Man kräver representation på nya sätt, att 
företrädare för den egna gruppen finns närvarande i parlamentariska 
församlingar. Liknande diskussioner har också förts kring invandrare och 
ungdomar.  

Det är bland annat utifrån detta resonemang man kan diskutera SPI. 
Partiet menar sig i huvudsak företräda äldre människors intressen. Äldre 
som grupp har då blivit en särskild kategori som behöver särskild 
representation, men som analysen nedan visar utgör ’pensionärer’ också 
delvis representanter för ’folket’ som abstrakt kategori i SPI:s artikulationer.  

4.1.2. Sveriges Pensionärers Intresseparti 

SPI grundades i Malmö 1987 och startades enligt Sutorius (1998) utifrån en 
upplevelse av att äldres problem ökade via en försämrad ekonomi och dålig 
representation i riksdagen. Till att börja med var partiet i huvudsak inriktat 
på områden som utgick från vad man uppfattade som frågor av ett direkt 
intresse för äldre som grupp, såsom pensioner och vård, men har därefter 
breddat sitt program. Partiet har beskrivit sig själva på följande vis:  

 
SPI är ett demokratiskt, tvärpolitiskt parti vars främsta uppgift är att 
tillvarata seniorers intressen i de politiska församlingarna. SPI 
arbetar för att driva sakpolitik till nytta för medborgarna. 

SPI är partiet för alla åldrar. (www.spipartiet.org 2006-10-25) 
 

I detta korta citat återfinns en spänning representerad som jag kommer att 
lyfta fram senare i analysen; spänningen mellan att representera de äldre – 
’seniorerna’, och att representera folket som en helhet, ”partiet för alla 
åldrar”. Själva formuleringen kopplar samman äldre, genom termen 
”seniorer”, och upplöser därmed de konflikter som kan finns mellan 
medlemmar i kategorin, utifrån till exempel klass eller kön.  
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De svenska pensionärspartierna hade, enligt Sutorius, fram tills 1998 
då hon avslutade sin studie inte funnit en organisatoriskt och politiskt stabil 
plattform. Hon skriver att under den tid hon studerade partierna har de 
”omstrukturerats, försvunnit och återkommit med korta mellanrum” 
(Sutorius 1998, 19). Trots att Sutorius rapport publicerades 1998 så är 
citatet, vad gäller SPI, giltigt också för den tid under vilken jag studerat 
partiet, såvitt jag kan bedöma. I SPI:s organisation görs en skillnad mellan 
partiordförande och partiledare. Partiledaren är den som huvudsakligen är 
partiets ansikte utåt. Efter att i flera år varit utan en partiledare, men med en 
partiordförande, fick den tidigare partiledaren Brynolf Wendt åter iklä sig 
denna roll 2005. Partiet är nu återigen, sedan sommaren 2007, utan 
partiledare. Från 2007 heter ordföranden Pelle Höglund. Konflikterna är 
inte borta. Till exempel bröt sig Härryda kommunavdelning under våren 
2006 ur SPI och startade istället det lokala Kommunpartiet. Under 2004 
bytte partiet namn från Sveriges Pensionärers Intresseparti till Seniorpartiet – SPI, 
men återgick efter en kort period till det ursprungliga namnet. 

Under de år som gått sedan SPI bildades har partiet gått från en 
ambition om att främst verka för ålderspensionärer i frågor kring pensioner 
och vård till att omfatta en större mängd områden. De rubriker som finns i 
partiprogrammet antaget 2005 antyder detta:  

 
 Åldersdiskriminering 
 Lagar och författningar 
 Flyktingar, invandrare och integrering 
 Vård och omsorg 
 Skatter och ekonomi 
 Säkerhet och trygghet 
 Pensionerna 
 Sverige och omvärlden  
 Bistånd utan byråkrati 
 Alkohol och folkhälsa 
 Kultur i hela landet 
 En skola för kunskaper 
 Miljö och energi 
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 Satsa på småföretagarna 
 Hederlighet och oegennytta 

 (www.spipartiet.org/program.htm 2006-10-25) 
 

Även om rubrikerna ovan antyder en bred politik är ändå begreppen och 
kategorierna äldre och pensionär det centrum kring vilken politiken cirklar. 
Sutorius skriver till exempel att ”SPI hävdar att Sveriges ekonomi är en 
förutsättning för en bra pensionärspolitik. /…/ En bra pensionärspolitik, 
alltså att använda pensionärers erfarenheter och kunnande, är en 
förutsättning för god ekonomi”, (Sutorius 1998, 56) vilket stämmer väl även 
för den period jag studerat.  

En grundläggande förutsättning för SPI förefaller vara att äldre är 
särskilda från andra grupper genom kvaliteter som andra åldersgrupper inte 
har, och att de på grund av ålder inte tas tillvara eller tillåts komma till 
uttryck; att de är uteslutna. Detta visar på stora likheter med Jönsons (2001) 
tidigare refererade tolkningsram om aktivitet och arbete som utvecklades 
under 50-talet. Sutorius (1998) skriver att en av de frågor som SPI 
framförallt driver är tillsättandet av en äldreminister med ett eget 
departement. Detta är fortfarande en central fråga i SPI:s partiprogram 
antaget 2005, och återfinns även i det föregående men också det från år 
2001. 

Så trots att det politiska området förefaller ha vuxit så är den centrala 
punkten för SPI fortfarande äldre människor. Det är också utifrån detta 
som den ”tvärpolitiska ansatsen” bör betraktas. Ansatsen består i att via 
olika sakfrågor, som anses ha koppling till äldres intressen tillvarata äldre 
människors intressen. Äldre konstrueras i detta sammanhang som personer 
vilka vuxit upp under en annan period än den nuvarande och under 
förfluten tid skaffat sig viktiga erfarenheter och kunskaper. När det gäller 
den politik som inte i direkt mening syftar till att förbättra för pensionärer 
genom exempelvis höjda pensioner och utbyggd vård företräder partiet en 
konservativ syn på samhället. Ett exempel på detta som Jönson (2002b) tar 
upp är att pensionärspartierna kombinerat högerbetonade krav som sträng 
flykting- och kriminalpolitik med mer vänsterbetonade som pengar till vård 
och omsorg. Jönson skriver att navet i det konservativa perspektivet kretsar 
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kring en historik som pekar mot att det svenska samhället tidigare präglades 
av hederlighet och gemenskap vilket nu övergått i normlöshet och 
främlingskap. Det finns också en retorik som kontrasterar ”de värdiga 
åldringar som byggt samhället men på grund av rädsla är fängslade i sina 
bostäder, mot de ovärdiga brottslingar som samhället låter gå fria” (Jönson 
2002b, 109).  

4.2. Tillvägagångssätt och material 

Den analys som redovisas i detta avsnitt utgår, som tidigare nämnts, från 
debattartiklar publicerade på SPI:s hemsida (www.spipartiet.org) under 2003 
och 2004, till antalet 170 stycken. Analysen av debattartiklarna har delvis 
haft fokus på de artiklar som innehåller de centrala termerna ’äldre’ eller 
’pensionär’ för att studera hur de ges mening i SPI:s tappning. Men jag har 
inte enbart analyserat dessa artiklar. Det argument som jag tidigare lyfte 
fram om det orimliga i att studera konstruktioner av kategorier enbart 
utifrån de termer som betecknar kategorierna är giltiga även för detta 
material. Jag har därför också analyserat artiklar som inte explicit tar upp 
dessa begrepp. Detta för att artikuleringen av kategorin måste ses vidare än 
bara genom hur dessa termer används. 

Av de artiklar som är publicerade under 2003 förekommer termerna 
’äldre’ och ’pensionär’ i 19 (ca 32 %) av artiklarna. För 2004 är det 49 (ca 44 
%) av artiklarna som innehåller dessa begrepp. ’Senior’ som den term 
partiet i ett tidigare citat presenterade sig med är i stort sett frånvarande i 
artiklarna. Resterande artiklar har blandade ämnesområden. De vanligaste 
temana är dock invandrare och invandrings- och flyktingpolitik samt 
politiker och andra makthavares illgärningar. Som framgår ovan ökade 
antalet artiklar som publicerades på hemsidan till nästan det dubbla från 
2003 till 2004. Detta gäller även artiklar som explicit innehåller ’äldre’ eller 
’pensionärer’. Om detta tyder på en högre aktivitet i partiet eller har andra 
orsaker är för mig inte känt. Artiklarnas längd varierar. De längsta är fem 
A4-sidor och de kortaste bara några rader. Genomsnittet uppskattar jag till 
cirka en tredjedels sida. 

Texterna är, som jag tidigare nämnt, hämtade från partiets hemsida. 
Hemsidan har en debattfunktion där partimedlemmar kan publicera 
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debattartiklar de skrivit. Det är inte ett internetforum i vanlig mening, där 
texter går i explicit dialog med varandra och sorteras i ämnestrådar, utan de 
publicerade artiklarna står för sig själva, uppradade i den ordning de 
publicerats. Många av artiklarna har även publicerats i olika tidningar, 
främst lokalpress. Det är mer korrekt att beskriva det som en samling av 
debattartiklar skrivna av SPI-medlemmar än en intern debatt, eftersom 
artiklarna inte svarar eller kommenterar varandra mer än i ett fåtal fall. 
Artiklarna har inte skickats direkt från den skrivande medlemmens dator till 
hemsidan utan har antingen e-postats till en för publiceringsfunktionen 
ansvarig, en moderator, som sedan har lagt upp artikeln på hemsidan. 
Artikeln har också kunnat klistras in i ett formulär där man ombeds uppge 
namn, adress, personnummer och e-postadress, detta formulär skickas 
sedan till moderatorn.  

Flertalet artiklar är författade av ett mindre antal skribenter. Av de 
skribenter som förekommer ofta i materialet är de flesta ordförande eller 
vice ordförande i en lokalförening. Ett antal av artiklarna är också skrivna 
av medlemmar i riksstyrelsen. 

Texterna har en hög grad av intertextualitet, såväl manifest som 
latent. Intertextualitet är ett begrepp vilket poängterar att ”kommunikativa 
händelser bygger på tidigare händelser; man börjar aldrig om från början” 
(Jørgensen & Phillips 2000, 77). Manifest intertextualitet innebär att en text 
tydligt använder sig av andra texter, genom exempelvis refererande (Sohlin 
2004). Många av de exempel som används i debattartiklarna för att påpeka 
äldres dåliga situation återkommer i flera artiklar. I vissa fall är de 
formulerade på ett identiskt sätt, i andra fall ser de mer olika ut. Många av 
artiklarna har ett innehåll som känns igen från massmedia. De är många 
gånger svar, reaktioner, på något som framförts där. Artiklarna är alltså att 
betrakta som dialogiska, inte bara i en abstrakt mening, utan rent konkret. 
Detta framgår tydligt i analysen av artiklarna. Det är föga överraskande då 
debattartiklar per definition ingår i ett dialogiskt förhållande med någon 
eller något.  
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4.2.1. Partiet som en dialogisk ram 

Jag betraktar inte de publicerade och analyserade texterna som ett utslag för 
vad ’Partiet’ som ett enhetligt block ’tycker’ i de enskilda frågor som 
skribenterna tar upp, eftersom de är undertecknade av enskilda individer. 
Samtidigt tror jag det är nödvändigt att gå genom de enskilda uttrycken för 
att förstå det aggregat eller konglomerat av disparata uttryck som en 
organisation som ett parti kanske utgörs av. Det finns dock inte ett parti, ett 
SPI. Jag betraktar det istället som att partiet utgör en rubrik under vilken 
man kan göra sin röst hörd, där man får sin identitet bekräftad och 
formulerad genom att olika åsikter och krav skrivs fram som våra; med 
andra ord en tolknings- och handlingsgemenskap. Ett politiskt parti, kanske 
i likhet med alla organisationer, är inte en odelbar enhet utan snarare en ram 
inom vilken det pågår en ständig kamp om hegemonin. Som Dennis 
Westlind uttrycker det:  

 
I reject this view of a closed party ‘ideology’, instead viewing the 
discursive articulations of a party or organization as an open 
structure undergoing constant change. (Westlind 1996, 93) 

 
Trots detta går analysen i stor utsträckning ut på att försöka lyfta fram 
teman som återkommer, men också sådana som är implicita och 
underliggande. Via detta förfarande kan man närma sig vad som kan 
betraktas som artikulationer som sammanhållande teman och 
frågeställningar; vad som inom ramen för partiet är den organiserande 
hegemonin.  

Med detta som bakgrund analyserar jag texterna utifrån frågan om 
hur äldre som kategori görs inom ramen för SPI:s artikulationer.  

4.3. Etablering av egenskaper 

Under denna rubrik beskriver och analyserar jag på vilket sätt ’äldre’ som 
kategori byggs upp i texterna. Detta innebär ett fokus på den 
ekvivalenskedja som i SPI:s texter dominerar konstruktionen av ’äldre’. De 
grundläggande frågorna i denna analys är: Vilket innehåll fylls termerna 
’äldre’ och ’pensionär’ med? Finns det skillnad i hur dessa termer används? 
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Svaren på frågorna hänger tätt samman med vilka som utesluts ur 
kategorierna, det vill säga med vad som utgör den konstituerande utsidan. 
Jag lyfter till att börja med fram hur historia används för att ge mening åt 
kategorierna och den roll som ’skattebetalare’ har i artiklarna. Därefter visar 
jag på hur konstruktionen av politiker och invandrare ser ut för att till sist 
avsluta med hur kategorin ’äldre invandrare’ konstrueras i förhållande till 
’äldre’ och ’pensionär’.  

En kommentar till mordet på utrikesminister Anna Lind skrivet i en 
veckokrönika i tidningen SPI-kuriren får inledningsvis exemplifiera vilka 
grupper som partiet kontrasterar sig mot. 

 
Sanningen är att det är detta politikernas s.k. öppna samhälle som 
hotar – inte hotas. Politiska beslut har öppnat dörrarna till våra 
mentalsjukhus, öppnar våra fängelser för permissioner till 
brottslingar som utnyttjar friheten till att fortsätta sin brottslighet 
och våra gränser för invandrad brottslighet. Ett öppet samhälle för 
den trygghetskrävande och laglydiga majoriteten av svenska folket 
kräver ett slutet samhälle för de krafter som under demokratins 
täckmantel håller på att rasera själva grunden för vår samlevnad.  

 (Öppet samhälle – för vem? SPI-kuriren, 2003) 
 

Utifrån ovanstående citat tänkte jag här inleda beskrivningen av vilka SPI 
definierar sig emot i sin retorik. I citatet återfinns politiker, brottslingar och 
invandrare som några vilka hotar det svenska samhället.5 De ställs mot 
”den trygghetskrävande och laglydiga majoriteten av svenska folket”. Men 
vad ligger bakom citatet ovan? Vilken samhällsanalys och 
problembeskrivning är det som ligger till grund för yttrandet? Och vad har 
det med äldre att göra? 

                                                 
5 Förutom dessa kategorier ansåg, enligt Sutorius (1998), SPI att ungdomar 
är högt värderade trots att dessa saknar den nödvändiga erfarenhet som 
krävs för att kunna bidra med något. 
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4.3.1. Historia 

Ett av de element som används i debattartiklarna för att konstruera äldre 
som kategori är hänvisningar till ett förflutet och i det följande ska jag ge 
några exempel på hur historien skrivs i artiklarna.  

 
Enligt en ny rapport vill nu mera än hälften av de svenskar som har 
arbete försöka få en tidigare pension med motiveringen att man skall 
få tid till att ägna sig åt något annat och mera intressant. Ungefär 
hälften av de resterande arbetsföra saknar ett fast arbete och snart 
kan det finnas ytterligare en mängd arbetssökande från de nya EU-
länderna. Kanske tror de presumtiva invandrarna på sagan om den 
svenska välfärden – den som fanns under svensk industris gyllene 
kvartssekel från år 1950 och framåt? (Livets lotteri – jobb eller pension., 
Eric B. Emilsson, 2004) 

 
I ovanstående citat, från en artikel skriven av Eric B. Emilsson, kan man se 
flera teman som  kopplas samman. Det första temat är att ”mera än hälften 
av de svenskar som har arbete [vill] försöka få en tidigare pension”. 
’Svenskarna’ vill inte arbeta, de vill göra något mer intressant. Texten 
fortsätter vidare med att ”ungefär hälften av de resterande arbetsföra 
saknar” arbete och att de kan få konkurrens om arbetstillfällena av 
”arbetssökande från de nya EU-länderna”.  Sista meningen, vilken också 
visar på det tema jag här fokuserar: ”sagan om den svenska välfärden – den 
som fanns under svensk industris gyllene kvartssekel från år 1950 och 
framåt”. Ordet ”välfärden” får här representera det goda samhället. Det är 
inte ett ideal, ett mål eller ett samlingsnamn på vissa typer av nyttigheter. 
Här är det istället namnet på en period, ”svensk industris gyllene 
kvartssekel”, en historisk period som inte längre är. Det som idag är 
berättelsen om ”välfärden” är en saga.  En saga konnoterar fiktion och är 
alltså inte sann. Användningen av ”välfärden” pekar på att det här betyder 
en historisk period, en god, men inte längre en i nuet varande. ”Välfärden” 
och ”svensk industris gyllene kvartssekel” kopplas här samman och 
välfärden blir då förlagd till en avslutad period.  

Nästa citat kommer från en annan artikel, publicerad 2003, skriven 
av Mariana Buller & Gunnar Carlsson. Artikeln tar sin utgångspunkt i 
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Landstingets i Östergötlands ’prioriteringslista’ för att diskutera ”de 
besparingsåtgärder som går fram över vården som gigantiska 
slåttermaskiner” och avslutas med att SPI är det enda parti som inte deltagit 
i slåttermaskinens tillkomst, samt att äldre saknar, men behöver, 
representanter i beslutande församlingar.  

 
Dessa politiker, oftast socialdemokrater, är efterträdare till Per Albin, 
Tage Erlander, Gustav Möller m.fl. som fick oss 10-, 20- och 30-
talister att arbeta för och tro på ett framtida välfärdssamhälle. Nu 
sitter vi där och väntar på att få tid till en läkare i primärvården eller 
ett datum om några år då vi eventuellt får en operation sedan 
sjukvårdsbyråkraterna prioriterat. (Nästa kliv mot ättestupan,  Mariana 
Buller & Gunnar Carlsson, 2003) 

 
I citatet ovan, som är det andra stycket i artikeln, dyker ”vi” och ”oss” upp. 
”Vi” har i detta stycke flera funktioner. ”Oss” i första satsen refererar till en 
gemensam historia och gemensamma erfarenheter. Meningen skriver fram 
en gemenskap genom att den historiska erfarenheten beskrivs som delad av 
alla de som föddes under den angivna perioden. Det beskriver också en 
tilltro till en god framtid, ”ett framtida välfärdssamhälle”, och goda 
politiker. Sammankopplingen mellan de goda politikerna, välfärdskämparna, 
och ”oss”, vi, som litat på de goda politikerna, som arbetat i tron på ett 
framtida välfärdssamhälle fungerar som kontrast till resultatet av deras 
arbete, ”nu sitter vi där och väntar”. Detta gör generation – när man är 
född – till en grundläggande gemensam identitet på bekostnad av till 
exempel klass som annars i stor utsträckning har utgjort grund för politiska 
allianser. 

Men kontrasten visar också en förändring, den beskriver ett förlopp. 
Hopp har bytts i förtvivlan. Att vänta är att inte vara aktiv. Det är att vara 
beredd på att något ska hända. Den gemenskap som ”oss” upprättar i den 
första meningen beskriver en aktiv grupp, en arbetande och hoppfull 
gemenskap. Det senare ”vi”, däremot, är en passiv grupp. Det vi som sitter 
och väntar tar inte initiativet, vilket det tidigare ”oss” gjorde. De arbetade 
och trodde, arbetade för framtiden. ”Oss” är ett ungt aktivt vi, ett samtida 
med Per Albin Hansson, Tage Erlander och Gustav Möller. Det senare ”vi” 
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är just ett senare vi, ett äldre vi som har förvandlats från aktiv till passiv; en 
väntande, och av de nämnda politikernas efterträdare, förråd gemenskap. 

Det ”framtida välfärdssamhälle” som ”vi” trodde på har fortfarande 
inte kommit, eller dess tid är förbi, det har funnits, men inte för ”oss”. Det 
är inte längre ett framtida tillstånd utan istället ett hopp placerat i det 
förflutna, en framtid som inte blev, i alla fall inte för ”oss”. Det ”vi” som 
finns i texten har blivit ett offer, det är ett maktlöst ”vi” som väntar. I 
citatet finns två asymmetriska relationer. Den ena är den mellan de goda 
politikerna och ”oss”, vi som arbetade. Här är politikerna i en högre 
position än det ”vi” som befolkar texten. ”Vi”:et agerar utifrån politikernas 
tal om ”ett framtida välfärdssamhälle”. Relationen är asymmetrisk men inte 
i en negativ mening, i alla fall inte uppenbart. Den andra asymmetriska 
relationen är den mellan ”oss” och ”sjukvårdsbyråkraterna”. Här är 
relationen negativ. ”Oss” är i förhållande till ”sjukvårdsbyråkraterna” 
maktlösa. Den roll, eller subjektsposition (Laclau & Mouffe 2001), som 
äldre här tilldelas är en som är utlämnade till sjukvårdsbyråkraternas 
prioriteringar. 

Nästa citat är hämtat ur en artikel som är en reaktion på att SPI 
beskrevs som ett främlingsfientligt parti i Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter i mitten på januari 2004. SPI:s bemötande av kritiken går ut på att 
visa på hur illa ställt det är för vad som i SPI:s terminologi är svenska 
pensionärer. 

 
Den industri som vuxit fram här i landet under vår arbetsfyllda tid 
förvandlas nu till en marknadsplats för penninghungrande chefer 
som säljer ut våra företag och som inte arbetar längre än till lite drygt 
50 år. Vi hade dugliga företagsledare förr som kunde stå med båda 
benen på jorden fram till den pensionsålder som då var given. Det 
politiska systemet har bäddat för normer och som politiker själva 
utnyttjar med hjälp av jämförelser i den s.k. marknaden. Att tackla 
den frågan är minst lika viktig som invandrarfrågan. (SPI-
pensionärernas synpunkter, Anna-Lisa Hagenborg, 2004) 

 
Vad som står i citatet ovan är att ”den industri som vuxit fram” kopplas 
samman med de som SPI representerar; dem som är äldre idag. Det är 
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dessa som utgjort arbetskraft, och därmed bygg upp, denna industri. Nu när 
de som idag är äldre inte längre befinner sig i ’industrin’ sker en förändring, 
en förvandling ”till en marknadsplats för penninghungrande chefer som 
säljer ut våra företag”. Att det var ”vi” som hade ”dugliga företagsledare” 
och att det är ”våra företag” signalerar en samhällelig gemenskap. De 
enskilda företagen är inte bara de privata ägarnas egendom utan en nationell 
angelägenhet som kräver ett vidare ansvar. I citatet finns regler och normer 
inskrivna, sådana som var och sådana som är. De som var efterföljdes; 
företagsledarna som förr stod med ”båda benen på jorden” följde reglerna, 
vilket genom kontrastverkan blir något gott i förhållande till dagens 
beteenden. Nu är det inte längre så. Företagsledarna arbetar inte ”längre än 
till lite drygt 50 år”. Istället för att vara hängivna det gemensamma projekt 
som tidigare företagsledare antas ha varit, arbetar dagens företagsledare 
enbart för sig själva. Vad som utgör den konstituerande utsidan till 
diskursen om ’pensionären’ är inte ’yngre’, utan antagonismen konstrueras 
utifrån andra relationer. Även om ”politikerna” och ”företagsledarna” i 
citatet är yngre än de som idag är äldre är det inte direkt en konfliktlinje 
mellan äldre och yngre som konstrueras, istället ser vi här en relation mellan 
pensionärer, de som arbetat och byggt landet, och en samhällelig maktelit, 
som skördar frukterna av och profiterar på de förras arbete. Men också att 
arbete träder fram som ett moraliskt värde. ”Företagsledarna” och 
”politikerna” jämställs också med ett annat problem, nämligen 
”invandrarfrågan”. Detta blir tydligare längre fram i analysen.  

 Eftersom det står ”vi hade dugliga företagsledare förr” menar jag att 
det är möjligt att förstå det perspektiv på förändring som anförs som en 
fråga om att samhället tidigare präglades av harmoni och konsensus vilket 
nu, tillsammans med kompetens, försvunnit. 

Historieskrivning är av nödvändighet ett selektivt arbete. Det handlar 
om att lyfta fram det som anses relevant utifrån ett visst syfte (Eriksen 
1996). Vad SPI gör när de använder sig av historien är att kontrastera bra 
mot dåligt. Förr är oftast lika med bra och nu är lika med dåligt. Det är 
dock inte av sig själv givet att jämförelser sker i ett temporalt perspektiv, en 
annan möjlighet är att låta olika geografiska platser, eller geografiskt åtskilda 
regimer, exempelvis välfärdsprogram, representera det goda och det dåliga. 
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Jämförelser med äldres situation och samhällsklimatet i olika länder 
förekommer, men mycket sällan, i SPI:s texter. Det är inte alltid så att det 
som var förr var bra och det nuvarande är dåligt. När det gäller privatisering 
av till exempel vård finns exempel på positiva artiklar. Än vanligare är krav 
på att landstingen ska läggas ner och att vårdpersonalen själva ska få styra i 
större utsträckning. I detta fall talas det inte om hur det var förr, vilket 
tydliggör att det handlar om ett aktivt konstruerande och uteslutande av 
vissa element.  

Att hänvisa till historien är inte på något sätt givet för att kunna 
formulera krav. Men det placerar tydligt in SPI i ett nationalstatligt rum; 
som en föreställd gemenskap vilken hålls ihop över tid (Anderson 1995). I 
allmänhet är det tidsperspektiv som anläggs i artiklarna ganska kort. Främst 
handlar det om att lyfta fram olika händelser som sker i ett nu. Det som kan 
förstås som något vilket äger rum i ett nu ser jag som en händelse vilken 
har en direkt länk till det som skrivs fram som det i nuet aktuella. Det 
historiska, det som var förr, betraktar jag som händelser vilka är avklippta 
från det vi idag ser hända framför oss. Som exempel kan nämnas hur 
samhället beskrivs under Tage Erlanders tid. Han skrivs in i ett samhälle 
som inte är detsamma som dagens. Vad som i artiklarna från SPI kallas 
bankkrisen i början av 1990-talet däremot länkas samman med dagens krav 
och blir då del av nuet, det nuvarande samhället. Denna distinktion mellan 
händelser eller tillstånd som antingen distinkta från nuet eller närvarande i 
skrivande stund använder jag här när jag analyserar vad som i SPI:s 
framställan kan betraktas som historia. Detta är inte en distinktion ägnad att 
avgöra vad som i någon form av faktisk mening är närvarande och 
fortfarande verkande, utan handlar om hur historien skrivs och hur identitet 
konstrueras. 

Fördelen med det historiska perspektivet som finns i SPI:s diskurs är 
att det skriver in ’pensionärerna’, de som idag är de kronologiskt äldre, i den 
historia som berättas. Det ger dem en karaktär som arbetsamma. Det 
möjliggör också en anspråksformering utifrån en individuell kränkning 
eftersom de som var med då, och litade på samhället och politikerna, också 
är samma personer som idag har ställts utanför. Fördelen med den retoriska 
tekniken är att genom att skriva in sig själva i historien, på det sätt som här 
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görs, etableras det en moraliskt uppfordrande relation mellan staten och de 
som förstås som ’pensionärer’. Att skapa jämförelser med andra 
välfärdsregimer, olika sätt att upprätthålla relationen mellan staten och 
medborgarna, har inte denna uppenbara effekt vad gäller att upprätthålla en 
politisk identitet mellan grupper av medborgare och staten. Många gånger 
när kategorierna ’äldre’ och ’pensionär’ ges innehåll sker det i ett temporalt 
perspektiv. De som är äldre idag är också de som var yngre förr och det 
som är ett förr är också ett annat samhälle och blev vad det var på grund av 
de som då var unga och/eller yrkesarbetande.  

4.3.2. Skattebetalare 

När den politiska identiteten skrivs fram görs det i större utsträckning 
genom termen ’pensionär’ än genom termen ’äldre’. Att betala och ha 
betalat skatt är ett av de sätt varpå termerna ’pensionär’ skrivs in i en 
ekvivalenskedja med olika rättigheter. Även detta etablerar en temporal 
relation mellan staten och ’pensionärerna’. Som jag ser det är det utifrån 
denna betoning på relationen till staten som man kallar sig för ett 
’pensionärsparti’ och inte ett ’äldreparti’. Nedan följer några exempel på hur 
detta bygger upp den diskurs, inom ramen för SPI, i vilken ’pensionär’ är en 
central term.  

 
Persson kallar pensionärer för ’tärande och icke produktiva’! Detta 
är ett kvitto för lång och trogen tjänst i demokratins förlovade land! 
Är karlen inte frisk? Varför ger han sig inte på de riktiga parasiterna i 
löneligorna? Är det rimligt att en direktör, i detta fall, SEB´s nya 
koncernchef, Annika Bolin, skall kunna förhandla fram en lön på 
13,1 miljoner per år? (Öppet brev till Göran Persson! Bernt Forsberg, 
2004) 

 
Även i detta citat återkommer temat med de ”penninghungrande” cheferna. 
Dessa är ställda i opposition mot ’pensionärerna’ som likställs, i detta och 
många fler fall, med ”lång och trogen tjänst”. Att ”detta är ett kvitto” är ett 
konstaterande och fortsättningen ”demokratins förlovade land” är en 
användning av ironi som retoriskt redskap. Ironi är enligt Fairclough 
intertextuellt per definition. Han skriver att: ”an ironic utterance ’echoes’ 
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someone else’s utterance” (Fairclough 1999, 123). Vidare menar han att 
ironi är beroende av att mottagaren av texten kan känna igen yttrandet som 
ett eko och inte som ett utslag av textproducentens uppfattning. 
Användandet av ironi är därmed ett redskap att använda där man riktar sig 
till någon inom samma gemenskap, offentlighet. 

Utgångspunkten i citatet är att ”Persson”, det vill säga dåvarande 
statsminister Göran Persson, citeras säga att pensionärer är ”tärande och 
icke produktiva”. Detta citat förekommer i ett flertal artiklar, men tar olika 
form. Nästa mening visar genom referensen till den implicerade 
pensionärens långa och trogna tjänst för, det med ironi skrivna, 
”demokratins förlovade land” och den efterföljande meningen att 
beskrivningen som ”Persson” tillskrivs inte nödvändigtvis är sann. Det 
öppnas upp för en annan tolkning av vad eller vem som är tärande, 
nämligen ”de riktiga parasiterna i löneligorna”. Genom formuleringen 
”demokratins förlovade land” konstrueras också den Svenska nationen som 
den ram inom vilket yttrandet ska förstås. Pensionärerna är här inte de 
tärande. Istället är det ”parasiterna” som konnoterar några vilka tar, men 
inte ger tillbaka. ’De’ tar det ’vi’ borde få del av efter ”lång och trogen 
tjänst”. Nästa citat är hämtat från samma artikel. Artikeln har en myndig 
och uppfordrande ton. 

 
Sätt fart på Sveriges ekonomi! Visa Dig vuxen den uppgiften. 
Samtidigt som Du ger tillbaka de pengar Du stulit från 
pensionärernas AP-fonder och lagt över till statskassan. Beloppet 
som gäller är trehundrafyrtioåtta miljarder kronor (348.000.000.000:-
) som vi och våra arbetsgivare betalat in för att vi skall kunna möta 
ålderdomen utan att ligga samhället till last och kunna gardera oss 
för kommande dåliga tider som Du och Din regering nu 
åstadkommit genom det dåliga omdömet att hålla tillbaka 
pensionerna medan LO-kollektivet erhållit ökning med c:a 40 %. 
Under samma period har pensionerna legat på 4-7 %. För att inte 
tala om den ersättningsökning alla i riksdag och regering erhåller. 
För vad då? kompetens? (Öppet brev till Göran Persson! Bernt Forsberg, 
2004) 
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Detta citat är något svårläst, men ändå tydligt på vissa relevanta punkter. 
Det första att notera är den status som Göran Persson tillmäts. Han är en, i 
det närmaste, suverän och illvillig despot. Detta syns på flera ställen, 
exempelvis i den första meningen, samtidigt som den uppmaning han får i 
texten är i klass med en order. Det är han som ”stulit” från ”AP-fonder”6, 
det är också han och hans regering som hållit ”tillbaka pensionerna”.  

Det som jag här främst vill ta upp är ”Beloppet som gäller är 
trehundrafyrtioåtta miljarder kronor (348.000.000.000:-) som vi och våra 
arbetsgivare betalat in för att vi skall kunna möta ålderdomen utan att ligga 
samhället till last och kunna gardera oss för kommande dåliga tider”. I 
citatet är det ”vi”, tillsammans med ”våra arbetsgivare” som har betalat in 
pengarna. Arbetsgivare och arbetstagare konstrueras som ingående i samma 
helhet. Det som betalats in skrivs inte som en inbetalning till 
pensionssystemet, för systemets löpande utbetalningar, utan ”för att vi skall 
kunna möta ålderdomen utan att ligga till last”. Det är alltså en inbetalning 
som är gjord, vilken sedan ska betalas tillbaka till den som betalat in 
pengarna. Det är också så att ”AP-fonderna” är ”pensionärernas”, vilket 
gör dem illegitima för staten att röra. Detta är en central konstruktion av 
relationen mellan skatter, arbete och välfärd som kommer till uttryck. Det 
är en konstruktion som upprepas och befästs i en rad av debattartiklarna, 
och kommer att återkomma genom hela detta kapitel. Nedanstående citat 
tydliggör detta. 

 
Statsministern bör be de svenska pensionärerna om ursäkt för 
påhoppet och se till att pensionärerna får den ekonomiska trygghet 
de har rätt till. Dessa har under sitt yrkesverksamma liv murat upp 
samhället sten för sten, betalt skatt och betalar fortfarande skatt på 
pensionen. (Snåla Pensionärer? Öppet brev till Göran Persson, Anders 
Andersson, 2004) 

 
’Pensionärer’ är i SPI:s diskurs de som byggt Sverige till det välfärdsland det 
var och pensionen betraktas som ett slags personligt sparande. 

                                                 
6 Angående denna stöld förekommer den i ett flertal artiklar. Hur mycket 
som stulits verkar det inte råda fullständig enighet om eftersom olika 
sifferkombinationer förekommer. 
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”Pensionärerna”, med betoning på ”svenska”, skrivs in i en ekvivalenskedja 
där lojalitet och arbetsamhet är definierande och länkade till att ha förtjänat 
trygghet och välfärd som äldre. Staten har gentemot ’pensionärerna’ 
moraliska förpliktelser, och en skuld att betala igen, på grund av den 
lojalitet och de pengar som de som idag är äldre betalat i skatt.  

I citaten finns konflikter, det är inte en och samma historia som 
skrivs. Tidsperspektivet skiljer sig åt i texterna och kronologisk tid är inte 
alltid användbar för att placera in de artikulerade tillstånden och 
händelserna. Kanske kan man istället tala om mytologisk tid, den 
idealiserade, eller en tidsligt placerad kontrast i förhållande till nuet. Kanske 
är det så att det selektiva tidsperspektivet syftar till att upprätthålla den 
identifierade konfliktlinjen mellan ’pensionärer’ och ’politikerna’, den 
samhälleliga makteliten, istället för det omvända; att man upptäcker 
konflikten genom den historiska jämförelsen? 

I den övervägande majoriteten av artiklarna skrivs ’pensionärer’ fram 
som en enhetlig grupp. Vad kategorin associeras med är främst det som 
ställer dem i opposition till andra kategorier vilka skrivs fram som att de har 
bättre, framförallt ekonomiska, villkor än vad ’pensionärer’ har. De 
kategorier som ställs i ett antagonistiskt förhållande till ’äldre’ och 
’pensionärer’ befinner sig främst inom ett välfärdsstatligt rum såsom 
politiker på olika nivåer, främst landsting, riksdag och regering, samt 
’invandrare’ i relation till bidrag och kostnader för invandrings- och 
flyktingpolitik.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vad som är gemensamt för 
citaten, och också artiklarna de är hämtade från, är att de beskriver ett 
positivt historiskt tillstånd, ett vilket författarna själva var en del av. Det 
historiska perspektivet i artiklarna skriver in ’äldre’ och ’pensionärer’ i en 
historisk period vilken karaktäriseras som på olika sätt bättre än den tid vi 
lever i idag, men också som en tid då det fanns ett löfte om en framtid som 
sedan inte kom att realiseras. Den förflutna tiden länkar samman ’äldre’ och 
’pensionärer’ med idén att det är pensionärerna som också byggt samhället. 
De nu gamla har blivit berövade den framtid de trodde på, i form av välfärd 
och pensioner, men också erkännande för sina insatser för samhället. Att 
vara ’pensionär’, att ha arbetat och betala skatt kopplas till rätt till välfärd. 
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Man ska som pensionär ha tillbaka det man har betalat in. Som jag tidigare 
skrev är det främst termen ’pensionär’ som betonas när den politiska 
dimensionen i att vara äldre artikuleras. ’Äldre’ och ’gamla’ används 
däremot på ett sätt som har en affinitet med den hegemoniska diskursen 
genom att de används för att beskriva behov av omsorg. ’Äldre’ används 
dock ibland synonymt med ’pensionär’, och tvärtom7. 

SPI:s konstruktion av ’pensionär’ har här en stor likhet med det 
exempel jag tidigare gav av Nelsons (1982) förslag att se äldre som 
meriterade veteraner. Konstruktionen av rättigheter och välfärd som 
grundad i förvärvsarbete och betalande av skatt ignorerar de, till exempel 
kvinnor, vars förvärvsfrekvens varit låg. Användningen av det historiska 
perspektivet i etableringen av rätt till välfärd har en lång tradition som 
grund för en omfördelning mellan generationer inom äldrepolitikens 
moraliska ekonomi. Den omfördelning som tidigare skedde mellan 
generationer inom familjer har genom välfärdsstaten överförts till den 
nationella gemenskapens nivå, både rent administrativt och moraliskt 
(Odén 1993; Dowd 1975). Det är på denna samhällsnivå, gemenskapsnivå, 
som SPI befinner sig. Även om denna idé om seriell reciprocitet (Dowd 
1975) framförallt använts som grund för argument för en omfördelning 
mellan generationer, har argumentet utifrån en tanke om att man meriterat 
sig till välfärd och erkännande också använts för att peka ut ovärdiga, men 
gynnade grupper, på de värdiga äldres bekostnad (Jönson 2001; Jönson & 
Nilsson 2007b).  

Utifrån att SPI så starkt betonar skattebetalande i de artiklar där 
rättigheter och skyldigheter artikuleras betraktar jag detta som den 
nodalpunkt kring vilken den dominerande diskursen organiseras. Genom 
att den konstruerar ’pensionärer’ som några vilka arbetat för landet och 
alltjämt betalar skatt kallar jag den dominerande diskursen för meriterings- 
och medborgarskapsdiskursen. 

I det följande avsnittet analyseras hur SPI förhåller sig till det övriga 
politiska landskapet och de där dominerande aktörerna. 

                                                 
7 Se till exempel Nästa kliv mot ättestupan av Mariana Buller & Gunnar 
Carlsson (2003) under nästa rubrik. 
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4.4. Politikerna och systemet 

Som tidigare nämnts är många gånger ’invandrare som problem’ ett ämne 
vilket används för att kritisera politikerna. Invandringspolitiken används för 
att skapa en ekvivalenskedja mellan politikerna, den så kallade politiska 
klassen eller makteliten, och något som ’uppenbart’ är katastrofalt och 
påståenden om att pensionärerna är förfördelade. Båda dessa uttryck är 
vanliga inom högerpopulistiska rörelser (Rydgren 2005). Med hjälp av 
nedanstående citerade artikel utvecklar jag detta. 

Vilka är då politikerna och de övriga som står i opposition mot 
’pensionärerna’ och ’folket’? Nedan följer några exempel på hur det uttrycks 
i artiklarna. 

 
Listan kan göras hur lång som helst. Den politiska makteliten har 
under de senaste decennierna nästan fördubblat klyftan mellan sina 
löner och de vanliga människornas. 2003 tjänade de ”folkvalda” sex 
gånger så mycket som en industriarbetare, cheferna för de statliga 
bolagen tolv gånger så mycket. Motivet att vi måste ge goda 
ekonomiska ersättningar för att få kvalificerade personer att vilja 
ägna sig åt politik har snarare lockat de giriga och egoistiska att 
kämpa sig till platser i solen än personer med vilja att göra en insats. 

Ledande och ansvariga politiker har alltså skapat sig ett eget 
’frälse’, dit de dessutom ofta nått genom släktskap eller ’kompisskap’ 
med andra politiker. De har också försäkrat sig om att för all framtid 
behålla sina privilegier. (Hederlighet och oegennytta ska vara mottot, 
Arnold Gustavsson, 2003) 
 
Den 9 januari skrev riksdagsledamoten Bo Bernhardsson (s) att 
’Opinionen måste vinnas för ännu högre skattetryck än idag’. Detta 
anser jag vara en makalös åsikt med tanke på Sveriges höga 
skattetryck. Riksdagsledamöter brukar ofta inte vara så glada för att 
betala skatt. Ett exempel är Gudrun Schyman. De hittar på de mest 
underliga avdrag, men vill att fritidspolitiker med mycket små 
ersättningar inte skall få göra avdrag för sina omkostnader. (Har vi 
inte tillräckligt höga skatter?  Sylvia Oscarsson, 2003) 
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Landstinget fungerar som socialdemokraternas förlängda arm. Med 
landstingets hjälp kan man härska och styra all verksamhet i länet. Se 
bara på all kringverksamhet. Man har skapat ett allomfattande 
landsting. Sjukvård får komma i andra hand om det finns pengar, 
annars tar man till besparingar eller nedläggning av olika 
verksamheter. Man höjer skatten, utan att öronmärka pengarna. Man 
skyller på att sjukvårdskostnaderna tar alltför mycket av intäkterna. 
Nej, sanningen är att all onödig kringverksamhet tar mycket av 
intäkterna. 

Knappast ingen i Dalarna vill ha landstinget kvar, med undantag 
av alla toppolitiker och höga tjänstemän, som kan kvittera ur höga 
arvoden och löner. Andra stora grupper som delvis får sin födkrok 
från landstinget är föreningar, politiska partier m.fl. (allt för att 
försäkra sig om medborgarnas lojalitet).  

Hur länge ska vi finna oss i detta maffiastyrda Dalarna? Dags att 
gå från ord tillhandling. Namninsamling för att kräva en 
folkomröstning – Avskaffa landstinget – är en lagstadgad möjlighet 
som vi ska använda oss av. (Varför har vi landstinget? Georg 
Holmqvist, 2003) 

 
I citaten ovan konstrueras politiker som en kategori som handlar utifrån ett 
egenintresse i motsättning till ”vanliga människor”. ”Politiker” ställs mot 
”vanliga människor”, men också fritidspolitiker till vilka SPI:s 
förtroendevalda räknas. ”Fritidspolitiker” är då mer representanter för 
folket än de i till exempel riksdag. Här finns också ”höga tjänstemän” som 
tillsammans med ”toppolitikerna” utgör en maktelit. Även de stora 
pensionärsorganisationerna konstrueras som en del av systemet och 
etablissemanget och blir på så vis även de ’de andra’ i SPI:s meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs. Pensionärsorganisationerna nämns inte många 
gånger i materialet, de få gånger det görs är det i sammanhang där de får 
kritik, trots att partiet officiellt inte har något mot dem. Ett exempel på 
detta är nedanstående citat: 

 
För oss äldre räcker det inte längre att snällt lyssna på Lage 
Andreasson i PRO och Barbro Westerholm i SPF när de kräver 
åtgärder från sina partikamrater som – om de haft något inflytande – 
redan skulle ha tvingats ta hänsyn till de 2,2 miljoner ålders- och 
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förtidspensionärer som dessa pensionärspampar påstår sig 
representera. En ändring kan endast ske genom att denna 
väljargrupp får politisk makt genom plats i riksdag och landsting. De 
platser där dessa för äldrekollektivet förödande beslut fattas. (Nästa 
kliv mot ättestupan, Mariana Buller & Gunnar Carlsson, 2003) 

 
De stora pensionärsorganisationerna och deras ledare skrivs på detta sätt in 
i en ekvivalenskedja med ett system som förtrycker ’pensionärer’ och 
’äldre’. De två ledarna för pensionärsorganisationerna PRO respektive SPF 
är i detta citat både maktlösa och ”pensionärspampar”.  

Som synes är inte politiker, de etablerade pensionärsorganisationerna 
och det system inom vilket de verkar ett positivt sådant. Politikerna som 
sitter som styrande är inte där på grund av att de vill arbeta för ’folket’ utan 
för sig själva. De utgör istället en elit i negativ mening som står i ett 
antagonistiskt förhållande till folket. Politikerna definieras i citaten ovan 
alltså som en grupp vilka agerar utifrån ett egenintresse, de ser till sin egen 
maktställning och det är den de är trogna istället för ’folket’.  

Ovanstående sätt att beskriva sin egen position i förhållande till 
andra politiska aktörer känns igen från bland annat Ny demokrati. Ny 
demokrati talade och skrev om ’folket’ i opposition mot ’Politikerna’. 
’Folket’ som uttryck har en tradition i populistiska och anti-systemiska 
rörelser (Westlind 1996; Laclau 2005) och används här av SPI. ’Folket’ som 
begrepp har inget givet innehåll. Enligt Laclau (2005) är ’folket’ i det 
populistiska åkallandet ett tomt tecken som representerar frånvaron av ett 
harmoniskt samhälle. Uttryckets innehåll utger sig för att vara givet för 
läsaren, samtidigt som det är öppet för att tillskrivas betydelse ur en mängd 
perspektiv. En samlande kärna är ändå att läsaren ska försättas i opposition 
mot politikerna vilka ligger som ett hindrande lock över ’folket’, ’de vanliga 
människorna’. Detta sätt att resonera är karaktäristiskt för populistiska 
organisationer (Westlind 1996; Canovan 1999; Laclau 2005). Utifrån både 
Westlind (1996) och Laclau (2005) är konstruktion av ’folket’ som en 
abstrakt kategori gentemot en maktelit definierande för populism. Syftet 
med denna analys är inte att slå fast att SPI är ett populistiskt parti. Syftet är 
däremot att beskriva SPI:s artikulationer; hur de är organiserade och på 
vilket sätt de konstruerar sig själva, utifrån en ambivalens att å ena sidan 
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representera ’pensionärer’ som en särskild kategori, eller å andra sidan 
’folket’ som en totalitet genom att låta ’pensionärer’ symbolisera ’folket’.  

Tidigare förde jag fram att ’skattebetalare’ var det begrepp som 
fungerade som en nodalpunkt i SPI:s meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs. Genom att låta detta tecken organisera diskursen 
upphävs delvis motsägelsen i att å ena sidan argumentera för ’pensionärers’ 
rättigheter och å andra sidan att låta ’folket’ vara den kategori som man talar 
för. Genom att etablera ’pensionärer’ som skattebetalare skapas en 
ekvivalens mellan dem och ’arbetare’. Båda blir del i ’vi som bygger landet’. 
’Pensionärer’ blir då en del av specifik del av den helhet, folket, som 
behöver representeras.  

Som tidigare har antytts är inte ”politiker”, med synonymer som 
”maktelit” och ”dagens styrande” de enda som utgör den konstituerande 
utsidan i den diskurs som dominerar artiklarna från SPI. En annan sådan 
kategori är ”invandrare” och det är relationen mellan ’äldre’ och 
’invandrare’ som nästa avsnitt fokuserar. 

4.5. Invandrare 

Invandrare och de problem de anses innebära är ett vanligt förekommande 
tema i SPI:s artiklar. Invandrare finns som två kategorier i materialet, dels 
som den totaliserande kategorin ’invandrare’ och dels som ’äldre 
invandrare’. Nedan visar jag först på hur SPI skriver om ’invandrare’, för att 
sedan under rubriken Äldre invandrare – en gränskategori visa på hur ’äldre 
invandrare’ behandlas. 

Invandrare kopplas ofta samman med brottslighet och socialbidrag. 
Det kan exempelvis se ut så här: 

 
Väskryckningar från äldre sker dagligen. Exemplen på hänsynslösa 
rån och stölder mot äldre måste få ett slut. Den 20 juli 2003 mördas 
lantbrukaren Yngve Kristiansson i Traryd. Gärningsmännen var 
asylsökande Kosovoalbaner. På flyktingförläggningen i Alvesta. Den 
12 januari 2004 mördas lantbrukaren Rolf Nilsson i Urshult av två 
personer från forna Jugoslavien. Två personer som fallit offer för en 
oacceptabel invandringspolitik. (Brev till Partisekreterare Lars Stjernkvist 
Socialdemokratiska partiet, Anders Andersson, 2004) 
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I detta citat är invandrare som brottslingar temat. Den typ av 
argumentation som citatet är ett exempel på är inte ovanligt i de artiklar 
som behandlar invandrare. Att de benämns som ”asylsökande 
kosovoalbaner” och ”två personer från forna Jugoslavien” pekar mot att 
benämningarna hämtats från andra texter, i till exempel massmedia. Detta 
är det vanligaste sättet, tillsammans med temat socialbidrag vilket nästa citat 
belyser, att skriva om kategorin ’invandrare’. De artiklar som handlar om 
invandrare och de problem som de associeras med artikuleras oftast med 
hjälp av enskilda exempel som i citatet ovan.   

Viktigt att notera i citatet är den sista meningen vilken pekar på vilka 
som hålls ansvariga för morden. Det är inte i första hand ’invandrarna’ som 
är upphovet till de problem de för med sig utan istället är det ”en 
oacceptabel invandringspolitik”, alltså politikerna. Detta är inte unikt för 
denna artikel, utan istället det sätt varpå de flesta problem konstrueras. 
Oavsett problem är ’politikerna’ oftast den aktive agenten eller orsaken. 
Invandrarna blir istället ett symptom på samhällets förfall. Samtidigt 
konstrueras de som annorlunda och i behov av speciella åtgärder för att inte 
bli kriminella eller en börda för samhället.  

David Edgerton, Björn Fryklund och Tomas Peterson (1994) menar 
att invandrings- och flyktingpolitiken kom att fungera som en samlande 
faktor genom vilken olika typer av systemkritik riktades under det tidiga 
1990-talets Sverige. Detta liknar det sätt ’invandrare’ som kategori görs i 
artiklarna från SPI och hur problem konstrueras. Tillvägagångssättet 
exemplifieras tydligt i nästa citat. Citatet kommer från en artikel som i en 
inledning beskrivs som ett fax skickat till Lars Bäckström (v) under 
pågående budgetförhandlingar. (Artikeln går i dialog med vad som under 
perioden diskuterades som finansiella problem för staten: antalet 
sjukskrivna och arbetslösa.) Jag citerar nedan hela artikeln eftersom jag 
finner den intressant på flera punkter. 

 
Du går ut i media och säger att staten måste spara 6 miljarder under 
år 2004, samtidigt som du framför att största orsaken till statens 
dåliga finanser är sjukskrivningarna. 
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Jag ska tala om för dig det som hela Sveriges befolkning vet, och 
som du som budgetförhandlare sannerligen borde känna till, och det 
är att statens dåliga finanser inte har ett dugg med sjukskrivningarna 
att göra. Ni har hittat utsatta människor att skylla detta på precis 
som ni tidigare skyllde på de arbetslösa. 

Märk väl: Sjukskrivna och arbetslösa betalar skatt. 
Pensionärer betalar skatt men inte de äldre anhöriga till 

invandrare som kommer hit. De får ÄFS som är skattefritt och när 
de ansökt och fått ÄFS beviljat kan de åka tillbaka till sina 
hemländer och få ÄFS sänt dit upp till 1 år inom EES. Man får alltså 
bidrag från Sverige utan att behöva bo här. Detta är skandalöst och 
ni som ska värna om dem ni är satta att tjäna borde skämmas. 

Den största orsaken till statens dåliga finanser som du borde 
känna till är: 

EU, vilket kostar Sverige enormt mycket varje år varav en 
bråkdel kommer tillbaka till landet. 

De största socialbidragstagarna INVANDRARNA, som inte 
bidrager till staten med en enda skattekrona. I Malmö på Rosengård 
omtalade TV-uppdrag Granskning att 76,1 % är socialbidragstagare. 

Detta vet svenska folket. Vad gör NI åt detta? Respektera dem 
som betalar skatt oavsett om de arbetar, är sjukskrivna eller 
arbetslösa.  

Och kräv av alla socialbidragstagande invandrare att de skaffar 
arbete. Det finns, de har blivit erbjudna både arbete och bostad i t ex 
Sibbhult, men vägrar. Det är väl bekvämare att bo i Malmö, få 
bidrag och slippa arbeta.  

En svensk däremot som är arbetslös kan inte vägra ta anvisat 
arbete, trots att de betalar skatt på sin A-kassa. (Lars Bäckström och 
samtliga budgetförhandlare, Maria Sundberg, 2004) 

 
Det första att notera är oppositionen som ställs upp mellan ”Sveriges 
befolkning” och budgetförhandlaren; politikern. Det svenska folket 
fungerar här som ett helt, en enhet där alla har samma kunskaper. Vilka 
som utesluts ur Sveriges befolkning här är politikerna. De är istället en 
grupp vilka står i ett antagonistiskt förhållande till folket, i enlighet med en 
populistisk logik (Westlind 1996; Canovan 1999; Laclau 2005). 
’Invandrarnas’ status i artikeln är mer svävande. Det är rimligt att påstå att 
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även de är uteslutna ur ”Sveriges befolkning”, de som ”vet”. Det 
antagonistiska förhållandet mellan ’folket’ och ’politikerna’ medieras via 
’invandrarna’ som har ett externt förhållande till båda kategorierna. Sverige 
blir ett värddjur (en organisk kropp, en helhet) vilken härbärgerar en 
parasit, ’invandrarna’, som har släppts in av ’politikerna’ som genom sitt 
agerande har separerats från ’folket’. 

Att kosta pengar, att vara en börda för samhället, definieras med om 
man betalar skatt eller inte. Eftersom ’invandrare’ i ovanstående artikel 
skrivs in i ett motsatsförhållande till att betala skatt, de lever istället på 
’socialbidrag’, är det möjligt att artikulera oppositionen mellan ’svenskar’ 
som rättfärdiga och invandrare/invandringspolitiken som orättfärdiga. 
Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) återkommer jag till senare i kapitlet. 

Denna artikel bryter mot det ovan anförda att ’invandrare’ inte är 
ansvariga. Här är de aktörer genom att de erbjudits arbete ”men vägrar”. 
Eftersom arbete ”finns” men ’invandrarna’ ”vägrar” är de agenter, aktörer. 
Istället skor de sig, precis som jag visat att ’politikerna’ gör i andra 
debattartiklar. 

I artikeln blir det tydligt vilka effekter konstruktionen av rättigheter 
kopplade till skatt får och hur de etnifieras. ’Invandrare’ och ’svenskar’ har 
olika villkor, de sämre har svenskarna, deras valmöjligheter är kringskurna i 
större utsträckning än invandrarnas. ’Invandrarna’ erbjuds, som sagt, arbete 
men vägrar ta det, ”en svensk däremot” kan inte vägra ”trots att de betalar 
skatt på sin A-kassa”. Det populistiska ”Detta vet svenska folket” 
konstruerar ’folket’ som en helhet, till vilket varken ’invandrarna’ eller 
’politikerna’ hör. ’Invandrarna’ är del av en konstituerande utsida genom att 
’de’ tar det som rätteligen borde vara ’vårt’. Även om ’invandrarna’ är 
agenter, de vägrar, så är det ändå politikerna som bär huvudansvaret. Citatet 
uttrycker också en hög tilltro till politikens möjligheter genom att 
politikerna ska kräva att ”alla socialbidragstagande invandrare /…/ skaffar 
arbete”. Detta fanns också närvarande i det tidigare citatet där Göran 
Persson beskrevs som en illvillig despot. 

”Skattebetalande” är, som tidigare sagts, en nodalpunkt i SPI:s 
mertierings- och medborgarskapsdiskurs och till denna knyts rättigheter 
hårt i en moralisk mening. ”Arbetslösa” och ”sjukskrivna” betalar skatt och 
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eftersom skatt är en intäkt för staten, det gemensamma, är de inte en 
kostnad. De som betalar skatt ska respekteras ”oavsett om de arbetar, är 
sjukskrivna eller arbetslösa”. Detta gäller inte för socialbidraget, eftersom 
ingen skatt tas på detta. ”De största socialbidragstagarna” som här är 
”invandrarna”, vilket beläggs med en referens till TV-programmet Uppdrag 
Granskning, bidrar inte ”till staten med en enda skattekrona”. Att betala 
skatt ingår alltså i en likhetsrelation med att göra rätt för sig, och därmed 
vara en förtjänt samhällsmedborgare. ’Invandrare med socialbidrag’ blir här 
den partikulär som får representera helheten, som hegemoniserar 
beskrivningen av kategorin. 

I nästa exempel ska de föräldralösa barnen läsas som tillhörande 
kategorin ’invandrare’. ’Invandrare’ likställs här med en kostnad, en kostnad 
som ställs gentemot ’pensionärernas’ välfärd. 

 
Jag läste häromdagen i SkD att 7 föräldralösa barn i stadsdelen 
Rosengård kostade 4,5 miljoner på ett år. För två Pensionärer med 
150.000 kr/år i bruttopension (över genomsnittet) räcker denna 
summa till deras pension i 15 år. 

/…/ 
Riksförsäkringsverket har upprepade gånger påtalat att den fjärde 

bromsen (automatisk balansering) snart kan komma att utlösas och 
sänka pensionerna om staten får ännu sämre finanser. Ofta får man 
höra ’Hur skall vi klara vård och omsorg för de äldre?’ Hade 
samhället kunnat erbjuda flertalet invandrare arbete hade problemet 
inte varit så stort men som det nu är ställer staten invandrarna mot 
pensionärerna. (Varför går det så dåligt för Sverige? Sylvia Oscarsson, 
2004) 

 
I den sista meningen står ”som det nu är ställer staten invandrarna mot 
pensionärerna”. Denna artikulation ställer i sig själv upp relationen mellan 
invandrare och pensionärer som ett antagonistiskt förhållande, den ene 
kommer att leva på den andre. De båda kategoriernas välfärd utesluter 
varandra. Andra möjliga sätt att formulera orsaken till frågan ”Hur skall vi 
klara vård och omsorg för de äldre?” skulle kunna konstrueras i relation till 
kostnader för till exempel försvar, förskolor, kultur, forskning, men också 
relateras till behovet av ökade skatter och högre pensionsålder. Detta görs 
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inte. Inte heller upprättas en konfliktlinje mellan yngre och äldre, vilket 
pekar mot att ’äldre’ och ’pensionärer’ ingår i en ekvivalenskedja med 
”svensk”. Orsaken till antagonismen skrivs inte fram som att den ligger i 
själva frågan om äldres välfärd utan som att det är staten som gör denna 
antagonism möjlig. Detta är en retorisk konstruktion som låter staten stå 
som ansvarig för förhållandet och att ’pensionärerna’ är offer.  

’Invandrare’ figurerar i många sammanhang som ett verktyg för att 
visa på hur illa det är ställt i Sverige. ’Invandrare’ är arbetslösa, vilket kostar 
pengar genom bidrag, något som de ’svenska pensionärerna’ får betala för. 
De behandlas i allmänhet bättre än ’svenskar’ när de hamnar i nöd. Nedan 
ska jag ta upp ett exempel som förekommer i två artiklar. Exemplet8 går ut 
på att ”en familj från Irak” med fem barn, bosatta i Lund, av kommunen 
”fått” en bostad, ett radhus, av kommunen. De tre tonårsbarnen har varsitt 
eget rum och familjen försörjs genom ”socialbidrag”. Detta kontrasteras 
mot en ensamstående, namngiven, ’svensk’ mamma med fem barn boende i 
Höör. Mamman arbetar som undersköterska på ett äldreboende men har 
den senaste tiden varit sjukskriven efter problem med ryggen på grund av 
tunga lyft. Denna familj har en lägenhet på 40 kvm och uppmanas av 
kommunen att söka lägenhet på egen hand ”och hon har verkligen försökt” 
(Diskriminering av svensk barnfamilj, Sylvia Oscarsson, 2004). Den ovan 
refererade artikeln avslutas med: 

 
Jag undrar nu varför familjen i Lund med 5 barn kan få en bra 
bostad ordnad av socialen och all sin försörjning medan familjen 
med 5 barn i Höörs kommun inte kan få hjälp med bra bostad. Har 
vi diskriminering av infödda i Sverige? (Diskriminering av svensk 
barnfamil, Sylvia Oscarsson, 2004) 

 
Den andra artikeln: 

 
I Lund får en invandrarfamilj med fem barn en villa av kommunen. I 
Höör får en svensk fyrabarnsfamilj dela på en liten tvårumslägenhet. 
De fick ingen hjälp av Kommunen att söka större bostad. (Brev till 

                                                 
8 Refererat från den fylligare beskrivningen av de två (Diskriminering av svensk 
barnfamilj, Sylvia Oscarsson, 2004). 
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Partisekreterare Lars Stjernkvist Socialdemokratiska partiet, Anders 
Andersson, 2004) 

 
Det sista citatet är hämtat ur en artikel skickad som brev till 
socialdemokratarenas dåvarande partisekreterare Lars Stjernkvist som i 
samband med en intervju i Dagens Nyheter med dåvarande ordförande för 
SPI, Åke Söderlind, uttalade sig om att SPI var främlingsfientligt (Gamla 
ställs mot invandrare Dagens Nyheter 040115; ”Få vill rösta på rasister” 
Dagens Nyheter 040115). Samme Åke Söderlind återfanns i föregående 
kapitel om hur ’äldre’ konstrueras i Dagens Nyheter och Aftonbladet som 
författare till en i förhållande till den hegemoniska diskursen om äldre och 
åldrande oppositionell insändare. Den strategi som används för att svara på 
kritiken att SPI är främlingsfientligt är intressant. Det skribenterna gör är att 
dels säga att de inte är främlingsfientliga men ’vi’ har problem med 
invandringen. De lyfter fram vad de menar är fakta för att peka på att 
’svenskar’ särbehandlas negativt, och dels, och i huvudsak, lyfta fram andra 
personer i maktställning, framförallt politiker, som på olika sätt uttalat sig 
negativt om den nu förda flyktingpolitiken. I stället för ”guilt by 
association” används istället det omvända, ’om inte de kallas rasister, kan 
inte vi heller vara det’. Men det kan också ses som ett försök att legitimera 
att SPI utger sig för att tala för folket. Ett exempel är detta: 

 
I juni månad 2003 redovisades en SOM-undersökning, som gjordes 
hösten 2002 om allmänheten är positiv eller negativ till den förda 
‘flyktingpolitiken’. Av undersökningen framgår att 49 % av 
tillfrågade med partitillhörighet (s) är positiva till att Sverige tar emot 
färre ’flyktingar’. Detta är en ökning av procensatsen från år 2001 då 
motsvarande siffra för (s) var 40%. 

Jag har inte i något avseende hört att de 49% stämplats för att 
vara rasister eller främlingsfientliga. För självklart är det ju så att det 
är lättare att kritisera andra än sina egna. (Brev till Partisekreterare Lars 
Stjernkvist Socialdemokratiska partiet, Anders Andersson, 2004) 

 
Åter till exemplet med de två familjerna. Som jag ser det utgår de två ovan 
refererade artiklarna från att de lyfter fram ett problem utifrån begreppet 
orättvisa inom ramen för SPI:s kontextualisering. De två familjerna ser 
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ungefär likadana ut – de är till exempel lika i storlek, och då kanske också i 
behov. Men det finns också minst två saker som skiljer de två familjerna åt, 
dels är det var de bor, alltså vilken kommun de bor i, och dels är det skillnad 
i etnicitet. Om vi utgår från att exemplet är ett tecken på orättvisa i 
behandlingen av de två fallen finns det utifrån de ovan angivna skillnaderna 
också minst två vägar att kritisera förhållandet på. Den väg författarna av 
artiklarna väljer är inte given, den följer inte logiskt av det presenterade 
materialet, det är istället ett medvetet val mellan flera möjliga alternativ. Det 
som författarna lyfter fram som diskriminerande är inte att två kommuner 
har olika förhållningssätt till sina invånare; det är inte förhållandet att i den 
ena kommunen hjälper denna till med bostäder, medan detta inte görs i den 
andra. Istället för att peka på kommunen som felande händer något annat. 
Enligt författarna visar exemplet istället på olika behandling beroende av 
etnicitet. Den ”svenska” familjen får inte samma hjälp av ’samhället’ som 
den ”irakiska” får. Den ”svenska” familjen diskrimineras. Viktigt att notera 
i citaten ovan är att det inte är den invandrade familjen som gör sig skyldig 
till något fel. Det är inte de som är det aktiva subjektet i exemplen, det är 
kommunerna (’politikerna’).  

I inledningen till detta kapitel beskrev jag den höga grad av 
intertextualitet som präglade debattartiklarna från SPI. I två av citaten ovan 
är den explicita källan till uppgifter massmedia. Men i citaten ovan ges 
också prov på intertextualiteten mellan de olika debattartiklarna, i exemplet 
med den ’svenska’ och den ’irakiska’ familjen. 

Om nu konstruktionen av ’invandrare’ ser ut så här, vad blir då 
statusen för ’äldre invandrare’ i SPI:s diskurs? 

4.6. Äldre invandrare – en gränskategori 

Flera olika kategorier finns i de analyserade debattartiklarna. De flesta som 
inte skrivs in på ett positivt sätt under ’äldre’ eller ’pensionär’, fungerar 
kontrastivt i förhållande till nämnda kategorier på olika sätt. Andra 
kategorier har rent nominellt en anknytning till de som SPI säger sig 
företräda (’äldre’, ’pensionärer’ och andra ’utsatta grupper’), till exempel 
pensionärsorganisationerna och deras ledare (”pensionärspampar”), och 
invandrare. Under denna rubrik undersöker jag hur ’äldre invandrare’ 
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konstrueras som kategori. Detta gör jag inte bara för att kategorin vid en 
första anblick är en del av dem som ska representeras (’äldre’) av partiet, 
utan också för att det är en kategori som är frekvent förekommande i 
texterna. Som det föregående avsnittet visade på är ’invandrare’ del av SPI:s 
problembeskrivning. Men hur förhåller sig då SPI till ’äldre invandrare’ som 
kategori?  

’Äldre invandrare’ förekommer som kategori explicit men också 
implicit när SPI argumenterar för det orättvisa i Äldreförsörjningstödet 
(ÄFS) 9 utan att direkt nämna vilka som ’vinner’ på det. ÄFS är ett statligt 
stöd till de ålderspensionärer som på grund av låg pension inte har 
tillräcklig inkomst för att upprätthålla en skälig standard. ÄFS kan jämföras 
med ett statligt försörjningsstöd pensionärer kan få om varken pension, 
bostadstillägg till pensionärer, eller särskilt bostadstillägg till pensionärer 
räcker för försörjning. Antalet personer vilka enligt SPI:s artiklar fick ÄFS 
år 2004 var mellan 12000 och 12800. Enligt officiella siffror var det år 2006 
10420 personer som fick ÄFS (Försäkringskassan 2008).  

Det sätt som ’äldre invandrare’ figurerar i SPI:s artiklar hänger 
samman med den historia som ’äldre’ och ’pensionärer’ skrivs in i. 
Rättigheter har etablerats genom att en ekvivalenskedja har artikulerats 
utifrån att skatt har betalats och att man har haft avlönat arbete, vilket här 
är det samma som att ha varit lojal med och arbetat för landet. Dessa 
partikulära karaktäristiska hos gruppen ’svenska äldre’ universaliseras som 
beskrivande för helheten. Jönson (2001) har visat på liknande resonemang 
hos pensionärsorganisationen SPF under 1940-talet. I de resonemang han 

                                                 
9 ”Äldreförsörjningsstöd är avsedd för personer i pensionsålder som inte får 
sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra förmåner 
inom det allmänna pensionssystemet. I det reformerade 
ålderspensionssystemet utgörs grundskyddet av en garantipension som 
betalas ut som en utfyllnad upp till en viss nivå när den inkomstrelaterade 
pensionen är låg eller saknas. Eftersom det krävs 40 års bosättningstid i 
Sverige före fyllda 65 år för att få full garantipension hinner de som bott i 
Sverige kortare tid inte kvalificera sig för det. Även de som har förtida uttag 
av pension och de som inte betalat in tillräckliga avgifter får endast en 
reducerad garantipension. En viss lägsta levnadsnivå garanteras därför 
genom äldreförsörjningsstöd.” (Försäkringskassan 2004; se också Lag 
(2001:853) om äldreförsörjningsstöd) 
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där redovisar förekommer förutom det ovan angivna även att den kvinna 
som fött många barn har arbetat för landet och att även det bör belönas. 
Referensen till barnafödande saknas helt i mitt material, kanske för att även 
kvinnor kan skrivas in i ekvivalenskedjan som skattebetalare, eller för att 
män fungerar som norm. Vad som kan ha betydelse är också föreställningar 
om att ’invandrare’ har många barn, men också att barns betydelse kanske 
har förändrats. 

Det jag ska börja med att diskutera här är hur ’äldre invandrare’ ställs 
mot ’svenska pensionärer’. Detta görs, som sagt, upprepade gånger genom 
en diskussion av äldreförsörjningsstödet (ÄFS). Argumentationen bygger 
för det första på oppositionen ’svenskar’ kontra ’invandrare’, som är 
grundläggande i argumentationen. Den avgränsas sedan till ’svenska 
pensionärer’ kontra ’äldre invandrare’. Jag citerar nedan några av de 
artikulationer som görs med hjälp av ÄFS. Likartade argument förekommer 
i flera av artiklarna varför jag främst redovisar några olika sätt att artikulera 
problemen med ÄFS. 

 
Behandla alla människor lika i dagens samhälle. Den 1 januari 2004 
trädde lagen om äldreförsörjningsstöd (ÄFS) i kraft. Enligt denna 
lag, som gäller för alla över 65 år och bosatta i Sverige garanteras en 
skälig levnadsnivå. Enligt skrivet uttalande från f d socialförsäkrings-
minister Ingela Thalén kommer stödet till 94 % att avse anhöriga till 
invandrare som är bosatta i Sverige. Att summorna i ÄFS i många 
fall ligger högre än vad en ’fattigpensionär’ får ut kan vi lämna 
därhän. 

Men, ÄFS är ett skattefritt bidrag medan pensionerna är 
beskattade. Här delar alltså staten generöst ut bidrag till de som 
aldrig betalt en krona i skatt medan de som får en låg pension skall 
beskattas. Detta får anses som en allvarlig diskriminering eller en 
positiv särbehandling av en viss grupp människor. Jag har beviljats 
prövningstillstånd i Europadomstolen för mänskliga rättigheter 

/…/  
ÄFS innehåller dessutom andra mot Svenska pensionärer 

diskriminerande inslag /…/. (Brev till partisekreterare Lars Stjernkvist 
Socialdemokratiska partiet, Anders Andersson, 2004) 
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Man frågar sig om Försäkringskassan har möjlighet att 
kontrollera om en person som får ÄFS får det i en eller flera 
identiteter i Sverige, vilket förekommer enl. Migrationsverkets egen 
utredning ”Project Argus slutrapport”, samt om personen också har 
sökt och erhållit uppehållstillstånd i annat land och får bidrag 
därifrån. Enligt reglerna för ÄFS kan man nämligen vistas ett år i ett 
annat land och få bidrag därifrån. Enligt reglerna för ÄFS kan man 
nämligen vistas ett år i ett annat land och behålla sitt ÄFS. I 
praktiken innebär det att man kan vistas en vecka per år i Sverige 
och resten av året i ett annat land med sitt svenska ÄFS som räcker 
mycket längre där än i Sverige där personen kanske t.o.m. har 
pension och/eller förmögenhet. Svårt att kontrollera. 

Detta har väckt ett stort missnöje bland svenska pensionärer och 
det kan diskuteras huruvida det är rättvist mot de äldre som under 
ett långt yrkesverksamt liv betalat skatt i landet och sedan på ålderns 
höst upptäcker att deras lojalitet och ansträngningar är noll värt och 
inte prioriteras framför personer som utan att ha gjort något för 
landet får samma eller t.o.m. bättre förmåner i form av ÄFS. (Det 
handlar bara om rättvisa, Helvi Persson, 2004) 
 
Detta anser jag mycket orättvist mot dem som tjänat in svensk 
pension. (Kostnadsdrivande bostadstillägg, Syliva Oscarsson, 2004) 
 
Svenska ålderspensionärer diskrimineras i förhållande till invandrare 
i samma ålder. Det är nog inte många svenskfödda pensionärer som 
slitit och arbetat och betalat skatt i hela sitt liv, som kan se någon 
rättvisa i detta och inte heller känna sig särskilt uppskattade för det 
de har uträttat under sina liv. (Pensionerna sänks – Äldreförsörjningsstödet 
(ÄFS) ökar! Georg Holmqvist, 2004) 

 
ÄFS fungerar som något att artikulera kritiken mot äldre invandrares 
ställning i samhället genom. Detta eftersom man i dessa texter menar ”att 
summorna i ÄFS i många faller ligger högre än vad en ’fattigpensionär’ får 
ut” (Brev till partisekreterare Lars Stjernkvist Socialdemokratiska partiet, Anders 
Andersson, 2004). ”Fattigpensionär” är här detsamma som ’svensk’.  

Jag inleder analysen med att bearbeta dessa utsagor genom att se 
vilka oppositioner som kan utvinnas ur texterna. Den första oppositionen 
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är skatt – icke-skatt. Med detta menar jag att artiklarna skapar en opposition 
mellan skatt som ett tecken på att man har bidragit till samhällets utveckling 
och att man därmed också har förtjänat sin välfärd. En intressant sak att 
notera är att pension (beskattad) – bidrag (obeskattat) inte ställs mot 
varandra på ett enkelt och entydigt sätt. Detta skulle skapa problem i 
argumentationen att fästa uppmärksamheten där, det skulle inte leda 
problembeskrivningen åt rätt håll. Jag utgår här från att syftet är att peka på 
den särbehandling som enligt författarna sker på bekostnad av de ’svenska 
pensionärerna’. Hade istället ekvivalenskedjor konstruerats utifrån den 
beskattade pensionen som något vilket man gjort sig förtjänt av, arbetat sig 
till, medan bidrag var till för sådana vilka hade varit exempelvis lata och 
därför inte förtjänat välfärd som äldre, så hade pension associerats med den 
som gjort rätt för sig. Bidrag hade då skrivits in i en ekvivalenskedja med 
den som inte tidigare gjort rätt för sig och därmed inte förtjänat välfärd 
som äldre. Alltså skulle då hög pension vara detsamma som hög insats i 
samhällets tjänst kontra låg pension som likställt med lågt bidragande till 
samhället. Denna typ av argumentation hade blandat in svenska pensionärer 
med låg pension i resonemanget och utpekat dem som parasiter, alltså 
samma position som ’invandrarna’ nu har. Istället är ’fattigpensionärer’ ett 
bevis för den orättvisa som ’svenska pensionärer’ lider under. För att peka 
ut ’äldre invandrare’ måste vissa saker ignoreras och andra istället lyftas 
fram. Vad som till exempel ignoreras är att alla har rätt till ÄFS om de har 
tillräckligt låg inkomst, vare sig de är ’svenskar’ eller ’invandrare’. Detta görs 
bland annat genom att låta procentsatsen för vilka som får ÄFS stå för vilka 
det är avsett; alltså eftersom det är ”94 %” ’invandrare’ som får stödet 
betyder det också att det är som det var tänkt för, inte ’svenskar’ med låg, 
eller ingen, pension. Det finns i citaten ovan också exempel på att det anses 
orättvist att ’svenskar’ och ’invandrare’ ges samma villkor.  

När det gäller ’äldre invandrare’ är det inte bara i förhållande till ÄFS 
de diskuteras, även om det är det absolut vanligaste. Det är också deras 
försörjning i ett vidare perspektiv, om det är staten eller om det är anhöriga 
till den äldre invandraren som har ansvaret. En sak som är viktig att påpeka 
är att en ’äldre invandrare’ har i SPI:s texter aldrig bott länge i Sverige. När 
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det gäller välfärd och rätt till vård, och att SPI värnar de svaga i allmänhet 
kan det se ut så här: 

 
I många kommuner runt om i Sverige är det inte självklart att den 
äldre får den omsorg den själv vill ha. Behovet bedöms inte utifrån 
den äldres tillstånd utan efter kommunens ekonomi./…/Detta är till 
förfång för den drabbade och här är det kommunens ekonomi som 
sätts främst. Tvisterna mellan sjukhusen och kommunerna om de 
medicinskt färdigbehandlade måste lösas snarast.  

Vi måste nu alla med full kraft arbeta för att vi skall våga bli 
gamla i dagens Sverige. (Vågar jag bli gammal och sjuk i Sverige? Anders 
Andersson, 2003) 

 
I citatet ovan är det individen och dennes rätt som sätts i centrum. 
Ekonomiska frågor ska inte gå före rätten till vård som istället ska utgå från 
behov. Tidigare anförde jag att ’pensionär’ var den term som användes för 
att konstruera en uppfordrande relation till staten, en politisk identitet. I 
ovanstående citat är det istället ’äldre’ och att bli gammal som används. 
’Äldre’ är huvudsakligen den term som används för att skriva fram behov 
och kategorins närhet med vård och omsorg. Men denna typ av 
resonemang om individens, den enskilde äldres, rätt före ekonomin finner 
sin gräns när ’äldre invandrare’ kommer på tal. 

 
Anhöriginvandringen av äldre generationer skall styras av 
ekonomiska garantier utställda av deras redan i landet inflyttade 
släktingar. (Öppet brev till Socialminister Lars Engqvist. Sverige ska ha en 
flykting- och invandringspolitik som är realistisk och verklighetsanpassad, 
Georg Holmqvist, 2003) 
 
Rätten till anhöriginvandring bör begränsas till make/maka och 
’styrkta’ barn. Om andra skall få möjlighet att komma hit bör 
kostnaderna tas av den familjemedlem som bor här och fått 
uppehållstillstånd respektive medborgarskap. (SPI fiskar inte i grumliga 
vatten, Arnold Gustavsson, 2004) 

 
Ovanstående är ett exempel på hur SPI konstruerar förhållandet mellan 
individens rättigheter och ekonomi. När det gäller kategorin ’äldre’, till 
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vilken ’äldre invandrare’ inte tillhör, de skrivs aldrig in i den, är det 
individens rättigheter som sätts före ’ekonomin’. Det är genom att ha rätten 
till en nyttighet den ska ges, ej i mån av ekonomiskt utrymme eftersom man 
redan har betalat för den. Detta eftersom de ekonomiska ramarna 
konstrueras som en effekt av prioriteringar av politikerna. Det är genom 
beskrivningarna av vilka de ’äldre invandrarna’ är som det framgår att de är 
uteslutna ur kategorierna ’äldre’ och ’pensionär’ så som de konstrueras i 
debattartiklarna från SPI. Det är genom artikulationer som den i citatet 
nedan som det framgår att ’äldre’, ’pensionär’ och ’svensk’ är del av samma 
ekvivalenskedja. 

 
Jag har under den senaste tiden fått anledning att ta del av en f.d. 
landstingsanställds pension som får mig att reagera. Ska hon, som 
arbetat sedan hon var 15 år på heltid fram till 65 år och sedan på 
deltid till ca 70 år, behöva uppbära en pension som är så låg att hon 
har rätt till bostadsbidrag. Jämför den sortens pension med det 
äldreförsörjningsstöd som uppbärs av äldre invandrare som inte 
utfört något förvärvsarbete här i landet. (SPI-pensionärernas synpunkter, 
Anna-Lisa Hagenborg, 2004) 

 
I citatet ovan måste den ”f.d. landstingsanställde” betyda etniskt svensk för 
att texten ska hänga ihop. Liksom tidigare anförts är att ha arbetat i landet 
och för landet och betalat skatt centrala delar av meriterings- och 
medborgarskapdiskursen utifrån vilken kategorin ’äldre’ är värdig och 
förtjänt av välfärd. ’Äldre’ respektive ’pensionär’ tas för givet såsom etniskt 
svensk, om inget annat anges. Det visar på att begreppen ’äldre’ och 
’pensionär’ är starkt etnifierade i SPI:s konstruktion av dem. 

 
I humanitetens namn importera vi också äldre utländska 
medborgare, men då är det inte längre fråga om pensioner utan om 
äldreförsörjningsbidrag. Pensionerna beskattas men inte 
äldreförsörjningsbidraget! Många uppfattar det som en 
diskriminering av svenskfödda medborgare. Vi äldre anses tydligen 
vara parasiter efter att hela vårt liv arbetat och betalat skatt. (Genmäle 
till Försäkringskassans informatinsguru Kerstin Holst. Läs tidskriften 
”[F]Rån Riksdag och departement”, Lennart Ekström, 2003) 
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Vi har med råge betalt vår pension och till vår ålderdom. Staten har 
fört över 314 miljarder från AP-fonderna för att täcka statens 
utgifter. Pengar som är inbetalda för att täcka våra pensioner. 

Om vi äldre är så kostsamma hur kan det då komma sig att man 
kan ta emot andra länders äldre personer, anhöriga till invandrare 
och ge dem ett skattefritt bidrag (ÄFS)? Dessa kan sedan de erhållit 
bidrag åka hem till sitt forna hemland och få bidraget skickat till det 
land de befinner sig i? 

Hur kan man få bidrag när man inte vistas i Sverige? Hur går 
detta ihop? Vi har råd med dem som vi ger bidrag, men vi har inte 
råd med dem som betalar skatt! (Hur går det ihop? Maria Sundberg, 
2003) 

  
I båda dessa citat tydliggörs den etniska komponenten i kategorierna ’äldre’. 
”Vi äldre” är etniskt svenska äldre. ”Vi” i första meningen, i det första 
citatet kan förstås som Sverige, en etnisk gemenskap. De ’importerade’ 
äldre försörjs genom bidrag, och bidrag beskattas inte vilket ’svenskars’ 
pensioner gör. De äldre ’svenskfödda medborgarna’ konstrueras som 
oönskade, trots allt de gjort för landet. Det andra citatet ger uttryck för 
samma sak. ”Vi” har ”betalt till vår pension och vår ålderdom” kan förstås 
som att skatt förstås som en form av försäkring, eller som en inbetalning på 
ett eget konto vilket man tar ut pengar från när man får pension. ’Äldre’ 
och ’pensionärer’ i det sista citatet kan nästan förstås som förskjutna av ’sitt 
land’ till förmån för ’äldre invandrare’; bidragstagare istället för 
skattebetalare. 

4.7. Avslutning 

I detta kapitel har jag visat hur äldre konstrueras inom ramen för 
pensionärspartiet SPI. Att då inte samtidigt beskriva hur ’invandrare’, ’äldre 
invandrare’ och ’politiker’ görs hade varit omöjligt. De är oundgängliga för 
hur ’äldre’ som kategori görs i detta sammanhang. Det jag beskrivit är inte 
ett marginalfenomen utan ligger i centrum av textproduktionen under 2003 
och 2004 då artiklarna producerades.  

 158  



På grund av den traditionella, och fortfarande starka, organiseringen 
av den partipolitiska offentligheten har ett parti som SPI svårt att vinna 
legitimitet som parti på riksnivå. Sutorius (1998) frågade i sin studie 
företrädare för de etablerade riksdagspartierna om deras inställning till 
pensionärspartier. Deras svar var att frågor som handlar om äldre och 
pensionärer ska tas om hand av de traditionella partierna och att det också 
görs. De menar vidare att ett parti ska ha en ideologi och en helhetssyn, 
vilket då implicerar att pensionärspartier saknar detta.  

Organiseringen av SPI:s politik utifrån vad de kallar en ”tvärpolitisk 
ansats”, en sakpolitik utan ideologi förankrad på vänster – högerskalan, är 
en organisering utifrån ett gruppintresse olikt de traditionella 
grupperingarna som upprätthåller riksdagspartierna. SPI:s organisering står 
därför i ett antagonistiskt förhållande till den etablerade formen av liberal 
representativ demokrati. Partiet ingår därmed i en lång tradition av 
populistiska rörelser (Westlind 1996; Laclau 2005). Vad SPI försöker göra, 
om än kanske omedvetet, är att bryta upp den svenska blockpolitiken 
genom att kräva representation i parlamentariska församlingar utifrån sin 
kategoriidentitet. Phillips (2000) kallar detta närvarons politik och menar att 
direkt proportionell representation i beslutande organ har fått allt större 
betydelse i samtida västerländska samhällen, något som kan exemplifieras 
med hotet om kvinnoparti inför valet 1994, det nya partiet Feministiskt 
initiativ som bildades till valet 2006, och ambitionen från riksdagspartierna 
att engagera fler unga och personer med utländsk bakgrund i 
riksdagspartierna. 

Den populistiska logiken är tydlig i de analyserade texterna. Men det 
finns också mer, och vissa texter pekar åt andra håll än de jag här lyft fram. 
Även om det är ett fåtal artiklar som pekar åt andra håll måste de också 
betraktas som en del av vad som utgör SPI:s diskursiva arbete med att 
konstituera sig själva, eller ska de kanske istället förstås som sprickor i den 
hegemoniska partidiskursen, som en annanhets hemsökelse av det linjära, 
sammanhängande? Här vill jag återknyta till det sätt som jag karaktäriserade 
ett parti på, som en tolknings- och handlingsgemenskap inom vilken det 
pågår en kamp om hur samhället utifrån de organiserande begreppen ska 
beskrivas.  
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I det föregående empiriska kapitlet där dagstidningsartiklar 
analyserades noterade jag hur uttrycket ”våra äldre” kopplade äldre till en 
nationell gemenskap. ”Vi” skulle ta hand om ”våra äldre”. Inom ramen för 
SPI görs ’äldre’ som etniskt svenska på ett totaliserande vis som innebär en 
mycket starkare koppling till en nationell gemenskap eftersom de också 
direkt pekar ut gränsen för detta ”vi” inom samhället. Men man kan också 
se tendenser i debattartiklarna från SPI till för givettaget kön och klass. 
Klass tycks vara löntagare/arbetare och det tycks vara pensionärer med låg 
pension som man syftar på och vänder sig till. En kategori med låg social 
position, ’fattigpensionären’, ställs i ett antagonistiskt förhållande till en 
annan kategori med låg social position; ’äldre invandrare’. Den fattige 
pensionären ställs inte mot den rike pensionären. Den rike pensionären är 
frånvarande i de analyserade artiklarna. När det gäller kön verkar man utgå 
från en manlig arbetare, men med en kvinnas låga lön som utgångspunkt 
för vem ’pensionären’ föreställs vara. De värdiga, men diskriminerade, ställs 
mot de ovärdiga, men gynnade.  

Det är inte alltid som positionen ’svensk’ är explicit framskriven, 
många gånger är det en implicit position som inte behöver nämnas utan 
kommer till uttryck genom att ’invandrare’ beskrivs som stående i ett 
antagonistiskt förhållande till ett ’vi’. De är ’de andra’, de som inte ingår i 
gemenskapen. Det är genom att beskriva ’invandrare’ som, på olika sätt, ett 
problem som det svenska skrivs fram. På ett sätt kan man därför säga att 
det ’vi’ som skrivs fram är ett inkluderande vi, det innefattar fler möjliga 
positioner än det exkluderar; ’folket’ fungerar som ett tomt tecken under 
vilken en ekvivalenskedja av andra kategorier och identiteter kan fogas som 
definieras av samma anti-systemiska sentiment. Däremot är det exklusivt 
eftersom både ’invandrare’ och ’politiker’ är uteslutna. 

Även om ’invandrare’ är en kategori som det starkt fokuseras på i 
texterna och att de på olika sätt beskrivs som ett (eller flera) problem är det 
inte, som jag visat, den kategorin som i huvudsak beskrivs som ansvarig för 
problemen. Att kritisera ’invandrares’ position i samhället, att lyfta fram 
dem som särskilt privilegierade, och då främst utifrån distinktionen ’svensk 
pensionär’ – ’äldre invandrare’ pekar inte mot ’invandrarna’ som orsaken till 
problemen. Argumenten pekar istället mot ’politikerna’, ’makteliten’, som 
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ansvariga för dessa problem. ’Invandrare’ fungerar därmed som ett redskap 
med vilket man kritiserar ’politikerna’ för att ha skapat ett orättvist system, 
där de (’pensionärerna’, ’svenska folket’) som gjort rätt för sig (bl a genom 
att betala skatt) är underprivilegierade i förhållande till de oförtjänt gynnade 
’politikerna’ och ’invandrarna’. Jag beskrev det tidigare som att ’invandrare’ 
fungerar som parasiter på en värd, ’svenska folket’ och att parasiten är 
insläppt i landet av ’politikerna’. I SPI:s karaktärisering av samhället finns 
det alltså en grundläggande konflikt som delar in samhället i två 
antagonistiska läger, folket mot politikerna eller makteliten. I de analyserade 
texterna finns därmed vad som kan förefalla vara ett spänningsförhållande i 
det ’vi’ som skrivs fram. De olika artikelförfattarna förhåller sig inte 
entydigt till vilka de själva är (äldre, pensionärer, svenskar, folket), vilka de 
representerar och i vems/vilkas intressen de skriver. Det är dock i 
huvudsak två positioner SPI:s artikuleringar sker utifrån och det är ’äldre’ 
och ’pensionär’, där pensionär är det mest centrala begreppet för att skapa 
äldre som ett politiskt subjekt, och ’svensk’ eller ’folket’. ’Äldre’ och 
’pensionär’ betecknar alltid i sig själva samtidigt ’svensk’, men ’svensk’ kan 
inte reduceras till kategorin ’pensionär’. Associationen kan gå obehindrat 
från ena hållet, men inte det andra. Men genom att ’skattebetalare’ har 
kommit att fungera som en nodalpunkt i SPI:s meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs reduceras ambivalensen i oscillerandet mellan de 
två kategorierna. 

Att ha rätt till välfärd och kulturellt erkännande utifrån att man har 
arbetat och betalat skatt, att man har meriterat sig, är något som har 
fungerat som en underström i äldrepolitiken och fungerat som ett argument 
för omfördelning mellan generationer. Pensionssystemet är just en sådan 
konstruktion. Men argumentet har också använts av radikala 
pensionärsaktivister då och då sedan pensionärsorganisationerna bildades 
för att peka ut ovärdiga, men gynnade grupper (Jönson 2001). Även om 
denna typ av utpekande av ovärdiga grupper förekommit, har det varit 
vanligare med argument som handlat om omfördelning av resurser mellan 
generationer utifrån familjen som en grundmetafor. De äldre har tagit om 
hand om de yngre och har därigenom rätt till välfärd när de blir gamla 
(Jönson & Nilsson 2007b). I SPI:s meriterings- och medborgarskapsdiskurs 
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går inte skiljelinjen mellan äldre och yngre i samma utsträckning. 
Konfliktlinjen har inte dragits mellan generationer, i högre grad är det andra 
ovärdiga grupper, ’politiker’, ’makteliten’ och ’invandrare’, som pekas ut. De 
kommer att utgöra diskursens konstituerande utsida, dess Andre. Utifrån 
det perspektivet är SPI:s artikulation mer en medborgarskapsdiskurs än en 
åldersdiskurs, eftersom den sätter relationen till staten i första rummet. 

4.7.1. SPI och den hegemoniska diskursen 

Hur ser då relationen ut till det jag kallar den hegemoniska diskursen om 
äldre och åldrande? Har SPI:s konstruktion av termerna ’äldre’ och 
’pensionär’ en relation till den hegemoniska diskursen? Är det fortfarande 
påkallat att kalla den diskurs jag identifierade som hegemonisk i 
tidningsmaterialet för just hegemonisk? Det är inte samma karaktäristika 
som är definierande i debattartiklarna från SPI som i den hegemoniska 
diskursen om äldre och åldrande. De handlar dock båda två om äldre som 
kategori. De konkurrerar därmed om att ge mening åt vad det innebär att 
vara äldre, och hur samhället bör förhålla sig till kategorin. 

Till skillnad från den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande 
är inte SPI:s meriterings- och medborgarskapsdiskurs en diskurs om ålder. 
Det är istället en diskurs om ett samhällskontrakt där man genom att betala 
skatt gör sig förtjänt av välfärd och erkännande som pensionär. Som jag 
skrev ovan så är det i högre grad en diskurs om medborgarnas relation till 
staten än en diskurs om åldrande kroppar. Enligt denna meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs är välfärd och en rättvis pension något man har rätt 
till genom att vara äldre, en samhällelig veteran som gjort sig förtjänt, och 
frågan om samhälleliga kostnader är därmed inte relevant (Nelson 1982; 
Jönson & Nilsson 2007b). I texterna från SPI är därmed att ha rätt till vård i 
större utsträckning definierande, än att vara i behov av vård som den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande skulle ha uttryckt det. SPI:s 
artikulation är en politisering av innebörden av att vara ’äldre’, som i den 
hegemoniska diskursen endast uttrycks som ett vara. Inom ramen för SPI är 
’äldre’ en samhällsvarelse, inte ett fysiskt tillstånd. 

 I argumenteringen för kulturellt erkännande och ekonomisk 
kompensation i form av rättvisa pensioner för sina insatser för samhället 
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konstrueras ett oppositionellt förhållande till den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande. Kravet på detta kommer från uppfattningen om att 
äldre är diskriminerade och uteslutna ur samhället, framförallt ur de 
parlamentariska församlingarna. Flera artiklar skrivna inom ramen för 
denna typ av artikulation går i en explicit kritisk dialog med den 
hegemoniska diskursen. Man försöker avvisa de karaktäristika som utifrån 
den hegemoniska diskursen definierar kategorin såsom inkompetens, 
stagnation förfall och beroende. Detta görs framförallt genom att beskriva 
’äldre’ som kompetenta och kunniga samhälleliga resurser, som inte 
definieras genom att vara en kostnad genom sitt fysiska och mentala förfall. 
Kontrasten görs här istället med ’äldre invandrare’, som enligt SPI utgör en 
kostnad utan att bidra, eller tidigare ha bidragit till landet. Genom att låta 
skattebetalande vara definierande, en nodalpunkt, för ’pensionären’ och 
beskriva ’invandrare’ och ’äldre invandrare’ som bidragstagare konstrueras 
etniskt svenska äldre som bidragande till samhället, medan ’invandrare’ blir 
de som tar det SPI:s  ’vi’ har rätt till utan att bidra.  

Meriterings- och medborgarskapsdiskursen förbigår den 
hegemoniska diskursen genom att etablera en annan konstituerande utsida 
än yngre/icke-äldre, och oppositioner som kompetent/inkompetent, 
vital/sjuklig, som de som betydelse organiseras utifrån. Detta kan också ses 
ur perspektivet att argumenteringen sker utifrån en tanke om ett 
samhällskontrakt mellan medborgaren och staten. Den äldre har i denna 
idealtypiska konstruktion levt upp till sin del av kontraktet genom att arbeta 
fram till den stipulerade åldern, men staten har inte hedrat kontraktet 
genom att ge den utlovade välfärden. Denna artikulation ger inget specifikt 
kvalitativt innehåll åt hög ålder. Det handlar istället om i vilket utsträckning 
kontraktet hålls. Det är relationen mellan ’politikerna’, ’makteliten’, och de 
hederliga skattebetalande pensionärerna som är organiserande. Meriterings- 
och medborgarskapsdiskursen bygger därför upp sitt eget universum, den 
har sin egen horisont. Men SPI:s artikulation är ändock bara förståelig som 
en opposition också mot den hegemoniska diskursen eftersom man mot 
den argumenterar att äldre har kunskaper och erfarenheter som de yngre 
inte har, att man som äldre är en tillgång. Den hegemoniska diskursen om 
äldre och åldrande föreskriver inget förhållningssätt till dem som den 
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beskriver. I SPI:s meriterings- och medborgarskapsdiskurs har däremot 
beskrivningen av äldres karaktäristika skrivits in i en ekvivalenskedja där 
också handlingsmönster föreskrivs. ’Pensionär’ blir därför betecknaren för 
en politisk identitet som ska organisera ’äldres’ roll i samhället.  

Samtidigt som meriterings- och medborgarskapsdiskursen är 
oppositionell mot den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande 
genom att betona att äldre bidrar till samhället, att de är kunniga och 
kompetenta, inkluderar den av nödvändighet dess bärande idé om åldrandet 
som förfall. Inkluderingen sker genom att en hänvisning till den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande är nödvändig för att 
pensionen som institution ska kunna legitimeras. Detta syns inte minst i att 
flera av debattartiklarna handlar om äldre personer som har behov av vård 
och omsorg men inte får det de anses ha rätt till, men den finns också 
närvarande i själva argumenteringen till rätten till pension som sådan. Ålder 
och åldrande utifrån den hegemoniska diskursen är därmed nödvändiga för 
SPI. Men de är det på samma villkor som föreställningen om det svenska 
och ’folket’ som en helhet.  

Nästa empiriska avsnitt handlar om den parlamentariska 
äldreberedning som gick under namnet SENIOR 2005. Även denna kan 
betraktas som uttryckandes en variant på ett oppositionellt perspektiv till 
den hegemoniska diskursen.  

 164  



Kapitel 5.  

SENIOR 2005 – äldrepolitik för framtiden 

5.1. Inledning  

Den sista komponenten i det empiriska material som behandlas i denna 
avhandling är som tidigare nämnts den parlamentariska utredningen 
SENIOR 2005. Utredningen består av flera olika delar, men det som står i 
fokus i denna analys är dess slutbetänkande Äldrepolitik för framtiden: 100 steg 
till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning (SOU 2003:91).  

Vad som skiljer detta empiriska material från de två som tidigare 
behandlats är att utredningens explicita syfte är att tala om äldre, både som 
grupp och som kategori. Utredningen kan i och med detta syfte också ses 
gå i dialog med och mot de diskurser som förekommer i de andra 
materialen. Detta explicita syfte är inte på samma sätt utgångspunkt för 
artiklarna från SPI som tar upp många olika teman. SPI talar istället i högre 
grad utifrån positionen ’äldre’ och ’pensionär’. Aftonbladet och Dagens Nyheter 
kan inte heller sägas ha som syfte att berätta om just äldre, även om det, 
som jag visat, förekommer.  

Syftet med analysen är att lyfta fram aspekter som är centrala i 
utredningen, och som är relevanta i förhållande till avhandlingens 
övergripande syfte. Det är relationen till de andra empiriska materialen som 
i detta sammanhang gör utredningen intressant och relevant. För att 
inledningsvis helt kort återknyta till den fråga som hela avhandlingen utgår 
från, nämligen om hur ’äldre’ görs, så sker detta på ett flertal sätt i 
utredningen. I slutbetänkandet lyfts olika perspektiv och röster fram, men 
genom att olika perspektiv och ’sakförhållanden’ ges företräde framför 
andra får de olika vikt. Slutbetänkandet betraktar jag som en kondensering 
av den diskussion som förts under utredningens arbete, utan att för den 
skull hävda att alla de perspektiv som förekom inom utredningen också 
finns representerade i slutbetänkandet. Ytterligare en utgångspunkt för min 
läsning av utredningen är att den rymmer olika perspektiv och röster och 
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därmed i sig kan ses som en förhandling om den senare delen av livet som 
livsfas. 

5.1.1. Om äldrepolitik och statliga utredningar 

Den statliga äldrepolitiken har varit högst delaktig i förhandlingen om 
institutionalisering och individualisering av livsloppet (Neugarten & 
Hagestad 1976). Hur äldrepolitik utformas har stor inverkan på människors 
liv, både för de materiella villkor som människor lever under, men också för 
skapandet och upprätthållandet av identiteter (Biggs 2004; Hendricks 2004; 
Ahn & Olsson Hort 1999). Föreställningar om rättvisa, om hur resurser ska 
fördelas mellan olika grupper i samhället är beroende av hur gränser dras 
mellan människor och hur kategorier upprättas utifrån dessa 
gränsdragningar. Byråkrati och administration utgår till stor del från 
kategoriseringar som exempelvis ’arbetsför’ eller ’ålderspensionär’ till vilka 
det kopplas rättigheter och skyldigheter (Mäkitalo 2006). Kategorier som 
dessa har ofta fått legitimitet genom att användas på specifika sätt i 
offentligheten, likaså gäller det omvända; att kategorier och gränser som 
dragits utifrån äldrepolitikens administrativa och byråkratiska rutiner 
kommer att användas i offentligheten och fungera som utgångspunkter för 
sociala identiteter (Hendricks 2004). Ett tydligt exempel på detta är 
föregående kapitel där pensionärspartiet SPI talar om svenska pensionärer 
som särskilt värdiga och förtjänta (jfr Jönson & Nilsson 2007b) och hur det 
kontrasterar mot det äldreförsörjningsstöd som man menar att ’äldre 
invandrare’ får. Ett annat exempel är hur ålderspensionen både fungerar 
som ett försörjningsmedel och en statusmarkör. 

Äldrepolitiken, precis som andra politikområden, samspelar med 
förändringar i samhället. Till exempel menar Biggs (2001) att anti-ålderistisk 
äldrepolitik som tar avstånd från en syn på äldre som sjuka och beroende 
har kommit att etableras som ett internationellt fenomen och blivit allt 
vanligare i äldrepolitiken. En samtidig process har enligt Debbie Laliberte 
Rudman (2006) varit att många länder i väst under 1990-talet började 
uppfatta tidiga pensionsavgångar som både ett statsfinansiellt problem och 
ett arbetsmarknadsproblem. Detta har enligt henne inneburit att den 
tidigare normen med ett heltidsarbete som man slutar helt för att därefter 
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vara pensionär har urholkats. Istället har nya normer om kombinerad 
pension och arbete artikulerats. Utifrån denna trend har begrepp som 
’aktivt’ och ’produktivt’ åldrande blivit allt vanligare i utvecklingen av 
äldrepolitiken i många länder i Västeuropa och Nordamerika (Walker 2002; 
Laliberte Rudman 2006). Dessa trender är relevanta att förhålla sig till i 
analysen av SENIOR 2005 då de relaterar till en förhandling om 
innebörden av livet som ’äldre’ utifrån ett policyperspektiv.   

I Sverige spelar det så kallade kommittéeväsendet, d.v.s. de statliga 
utredningarna, en stor roll i utvecklingen av den förda politiken och 
involverar många gånger ett flertal aktörer; såsom riksdagsledamöter, 
tjänstemän och externa experter. Enligt Henry Bäck & Torbjörn Larsson 
(2006) har större förändringar i den förda politiken oftast föregåtts av en 
eller flera utredningar, vilka genomförts av statliga kommittéer som tillsatts 
av den sittande regeringen. Utredningar med representation från alla 
riksdagspartier, såsom SENIOR 2005, har framförallt använts när större 
frågor har utretts och där målet varit att nå konsensus över partigränserna.  

När en utredning är klar går förslagen på remiss till olika instanser, 
exempelvis myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Även om 
kommittéväsendet, enligt Bäck & Larsson (2006), har minskat något som 
arena för konsensusskapande är det fortfarande av betydelse för stora 
frågor där det finns behov av långsiktighet. Utifrån den starka roll som de 
statliga utredningarna har för utformningen av den förda politiken, och 
också utifrån hur remissförfarandet involverar en stor mängd aktörer är 
statliga utredningar av den storlek som SENIOR 2005 viktiga att studera.  

5.2. Texterna  

I det följande ger jag en översikt över SENIOR 2005:s arbete genom att 
kort beskriva dess olika delar. Poängen med redovisningen är både att 
presentera utredningen genom de olika texter den producerat, och att visa 
att den inte bara var en kunskapsinsamlande och textproducerande instans. 
Den fungerade också som en kommunikativ arena för olika aktörer som 
behandlade den och använde den på olika sätt; som organisatör av 
konferenser och som uppdragsgivare till studier.  
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Nedan presenterar jag i korthet de texter som publicerades inom 
ramen för utredningen. Förutom huvudbetänkandet (SOU 2003:91) är det 
också bilagor och dokumentationer av hearingar och konferenser samt olika 
studier som gjorts inom ramen för utredningen. Målet med detta avsnitt är 
inte att i detalj beskriva innehållet i de olika texterna som publicerats inom 
ramen för utredningen, utan att presentera en översikt över vad som tagits 
upp som områden för politikområdet äldrepolitik av SENIOR 2005. Jag vill 
på så sätt dels visa på bredden i äldreberedningens arbete och dels att visa 
på hur utredningen kom att utgöra en kommunikativ arena, en offentlighet 
(Warner 2002). 

5.2.1. Konferenser och hearingar 

Under tiden som utredningen pågick anordnades olika hearingar, 
konferenser och studier för att involvera olika aktörer i diskussionen och 
som en del i det sammanställande och kunskapsproducerande arbetet med 
utredningen.  

Utredningen anordnade konferenser på följande teman: ”myter kring 
åldrande och äldre människor; ”om åldrande och boende”; ”om äldre 
arbetstagare”; och ”om kön och åldrande”. Fem hearingar hölls om 
framtidens vård och omsorg om äldre i framtiden. Aktörer utanför 
utredningen som var inblandade i dessa aktiviteter var forskare, 
näringslivsrepresentanter, föreningar och myndigheter. Alla dessa 
konferenser och hearingar finns dokumenterade, även om materialet i vissa 
fall är väldigt kortfattat. Kommitténs arbetsformer innebär att många 
aktörer varit inblandade i att skapa det sammanhang där de texter som 
utredningen i efterhand består av kom till. Texterna i utredningen är således 
inte enbart en produkt av dess författare, utan även många andra har 
bidragit som deltagare i konferenser och andra diskussioner kring 
innehållet.  

5.2.2. ”Riv ålderstrappan!”  

År 2002, ett och ett halvt år innan slutbetänkandet publicerades, utkom ett 
diskussionsbetänkande med titeln Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring (SOU 
2002:29). Syftet med diskussionsbetänkandet är enligt författarna att ”bjuda 
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in till en bred diskussion om centrala framtidsfrågor” (förordet, onumrerat). 
Detta utan att presentera några förslag. Betänkandet anses inte heller av 
författarna innehålla ”ideologiskt särskiljande ställningstaganden”. Till detta 
diskussionsbetänkande publicerades tre bilagor som avhandlar arbetsliv, 
tillgänglighet och boende, och ekonomi. I samband med publiceringen av 
diskussionsbetänkandet publicerades också mer populärt hållna skrifter. 
Man gav ut en text i tidningsformat där det som utredarna ansåg vara sina 
centrala poänger och kunskapsområden presenterades. Tidningen kan 
beskrivas som en kortfattad version av diskussionsbetänkandet. Det har 
också samma titel: Riv ålderstrappan!. Även en liten bok publicerades där tio 
mer eller mindre kända svenskar diskuterade sitt eget och andras åldrande, 
samt mer generella teman och frågeställningar (Rasmusson 2002).  

5.2.3. Slutbetänkandet SOU 2003:91 

Slutbetänkandet, Äldrepolitik för framtiden: 100 steg till trygghet och utveckling med 
en åldrande befolkning (SOU 2003:91), består av en huvudvolym på nästan 600 
sidor och fyra bilagor. Denna innehåller principiella ställningstaganden och 
motiveringar till dessa inom de behandlade områdena. Som grund för de 
ställningstaganden som görs har också inkluderats kunskapsöversikter för 
de olika områdena. Beredningens arbete har i detta slutbetänkande 
resulterat i etthundra förslag.  

Hela utredningen kan ses som ett sätt att formulera kunskap om, och 
samtidigt forma, framtiden; att föregripa de problem som de använda 
metoderna kan producera kunskap om. Man har använt sig av en metod 
som kallas ’backcasting’. Metoden innebär att en önskvärd framtid beskrivs, 
därefter formuleras vägen dit; vad behöver göras, och hur ska det göras? 
Beredningen skriver att ”[m]etoden är vanlig bl.a. vid långsiktigt arbete för 
ekologisk hållbarhet” (SOU 2003:91, 28). Det framtidsscenario som 
presenteras, eller vision som det också kallas, präglas av att vara både 
eftersträvansvärd och möjlig att förverkliga (Ibid.). Det är också så som 
texten i slutbetänkandet är disponerad. Inför varje förslag redovisar 
utredningen det som man ser som utgångsläget, t ex negativ särbehandling 
på grund av ålder, den framtida utvecklingen för det diskuterade problemet 
eller politikområdet, och avslutar med de förslag på åtgärder man har.  
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De förslag som utredningen för fram presenteras inte som några 
radikala förändringar av den redan idag fastlagda äldrepolitiken. Inga förslag 
innebär nya åtaganden för någon aktör ”eller så omfattande statliga insatser 
att dessa inte kan klaras inom ramen för de prioriteringar som regeringen 
kontinuerligt måste göra inom ramen för sina budgetar” (SOU 2003:91, 36).  

Huvudrubrikerna som pekar mot innehållet i utredningen är: 
 

 Vårt uppdrag och arbetssätt 
 Åldrande, individ och samhälle – utmaningar inför 

framtiden 
 En ny dagordning för äldrepolitiken 
 Riv ålderstrappan och forma flexiblare livsloppsmönster 
 Bryt åldersbarriärer 
 Planera för aktivt åldrande 
 Stärk sammanhållning och ansvarstagande över 

generationsgränser 
 Tydliggör och säkerställ det offentliga åtagandet för vård 

och omsorg om äldre människor 
 

Bilagorna är fyra till antalet. Bilagedel A kallar utredningen för 
”underlagsrapport om etik” (SOU 2003:91, 55). Denna del kan liknas vid en 
lärobok i etik där äldrepolitik fungerar som ett exempel. Bilagedel B 
innehåller rapporter om arbetsliv och samhälle. Bilagedel C består av 
underlagsrapporter om vård och omsorg. Bilagedel D har 
underlagsrapporter om service i hemmet för äldre. Underlagsrapporterna är 
i huvudsak studier och kunskapsöversikter skrivna för utredningen. 
Innehållet i slutbetänkandet ansluter till de områden som finns angivna för 
bilagorna. En kortversion av slutbetänkandet publicerades också i samband 
med utredningen. 
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5.3. Tillvägagångssätt  

Det sätt som SENIOR 2005 har analyserats på både skiljer sig från och har 
likheter med hur de föregående materialen har behandlats. Det är ett 
mindre antal, men desto mer omfångsrika, texter som ligger till grund för 
detta kapitel jämfört med de föregående. Det är också ett material som i 
större utsträckning kan sägas presentera sig med en avsändare, vilket i 
någon mån också gäller för SPI. Texterna från SPI är publicerade inom 
partiets ram, men de är underskrivna av enskilda medlemmar och kan 
därmed samtidigt förstås som separata enheter. Hela utredningen 
presenteras istället som en produkt av ett kollektiv, och avvikelser 
presenteras i särskilda yttranden publicerade i slutet av slutbetänkandet. 
Den analys som följer har som huvudsakligt fokus slutbetänkandet 
Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91). Det är i denna slutprodukt som de 
olika uppfattningar och resultat som tidigare arbeten och studier inom 
ramen för utredningen sammanfogats till en text. Det är också utifrån de 
resonemang som förs i slutbetänkandet som förslagen om den framtida 
äldrepolitiken ges. Jag ser dock inte slutbetänkandet som en enhet med ett 
enda budskap. Genom ett antal olika uteslutningar har beredningen 
producerat ett dokument där vissa val framstått som omöjliga, andra som 
möjliga och ytterligare några som självklara. Det ligger också praktiska skäl 
bakom valet att fokusera på slutbetänkandet. Detta kapitel hade blivit alltför 
omfångsrikt och övergripande om allt material använts. Genom att arbeta 
med slutbetänkandet möjliggörs istället en fördjupad analys. 

Det som dominerat utredningens resonemang och legat till grund för 
de olika förslagen har jag identifierat genom att bland annat studera vad 
som upprepas och återkommer i olika avsnitt. Det tillvägagångssätt som 
tillämpats i läsningen har också syftat till att identifiera centrala termer och 
begrepp, och hur de används för att konstruera ’äldre’ på; hur de länkas 
ihop men också ger upphov till inkonsekvenser. I den analytiska strategi jag 
använt mig av i arbetet med utredningen har jag använt de resonemang och 
begrepp som utredningen själv använder för att göra en kritisk läsning.  
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5.4. Äldre som kategori 

De två föregående empiriska kapitlen som analyserade tidningsartiklar från 
Aftonbladet och Dagens Nyheter och debattartiklar från pensionärspartiet SPI 
visade att ’äldre’ som kategori konstrueras inom ramen för olika diskurser 
och kamper om mening, något som också har konsekvenser för vilka som 
anses ingå i gruppen äldre. Det finns inte heller självklara karaktäristika att 
beskriva gruppen med. De avgränsningar som görs, gör det i förhållande till 
tidigare sätt att konceptualisera kategorin. SENIOR 2005 förhåller sig alltså 
både explicit och implicit till vad som visats i de andra materialen, men i än 
högre grad till tidigare forskning och statligt utredande. I detta första avsnitt 
redogör jag för de grundläggande sätt varpå utredningen förhåller sig till 
äldre som kategori. Jag argumenterar för att utredningen använder termen 
på två olika sätt, utifrån två olika diskursiva logiker, och att de två sätten 
inte ingår i ett harmoniskt förhållande. Först redogör jag för vad jag kallar 
äldre som icke-kategori och därefter följer äldre som planeringsterm. Dessa två är 
de huvudsakliga logikerna som utredningen konstruerar äldre utifrån. De 
avsnitt som följer redogör för hur utredningen formulerar sitt politiska 
projekt utifrån sitt förhållningssätt. 

5.4.1. Äldre som icke-kategori 

Jag inleder detta avsnitt med ett citat som belyser den utveckling av 
kategoritänkandet som utredningen beskriver har skett under 1800- och 
1900-talet. Syftet med att inleda avsnittet med detta citat är att visa på några 
centrala punkter i utredningens resonemang och hur utredningen sätter in 
’äldre’ i en historisk samhällskontext. 

 
De demografiska förändringarna beskrivs ibland som en 
’åldringsbomb’ eller en ’äldrechock’. Det finns flera skäl att se på 
förändringar i den grupp människor som är t.ex. 65 år och äldre, både 
när det gäller deras antal och deras möjligheter och behov i olika 
sammanhang. (Även om formuleringarna ovan varken bidrar till 
ökad klarhet eller bottnar i något respektfullt förhållande till äldre 
människor.) Detta får dock inte dölja att den kanske största 
utmaning som följer av befolkningsförändringarna är att se de 
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individuella variationerna mellan människor i alla åldrar och de 
faktorer som påverkar dessa under olika delar av livet. Kanske är det 
just den ekonomiska, sociala och politiska kategoriseringen av 
människor i olika åldrar, som fick särskild tyngd under 1800- och 
1900-talen, som nu är det största hindret för en allsidig diskussion 
om både möjligheter och hotbilder till följd av 
befolkningsförändringarna. (SOU 2003:91, 61. Kursiv i original)  

 
Här lyfter utredningen fram att hur människor kategoriserats, stoppats i 
olika ”fack”, under ”1800- och 1900-talen” är det som idag utgör det mest 
problematiska, ”det största hindret”, för att kunna diskutera 
”befolkningsförändringarna”. Problemet framställs på så vis mer som en 
fråga om felaktiga eller olyckliga sätt att kategorisera, än som ekonomiska, 
materiella, medicinska eller sociala problem. I citatet görs en distinktion 
mellan en kategori bestämd av ett internt samband, här uttryckt i ”den grupp 
människor”, som är naturligt förenad av olika faktorer, t.ex. ålder, och en 
kategorisering som pådyvlas en grupp utifrån, här uttryckt genom att 
människor organiserats i problematiska kategorier. Denna distinktion finns 
närvarande genom hela utredningen och återkommer senare i analysen. I 
början av citatet står att ”de demografiska förändringarna beskrivs med 
termer som ’åldringsbomb’ och ’äldrechock’”. Dessa termer använder 
utredningen som exempel på att reduceringen av förståelsen av variationen 
i ”den grupp människor” som ’äldre’ härbärgerar inte leder ”till ökad klarhet 
eller bottnar i något respektfullt förhållande till äldre människor”. Även de 
”ekonomiska, sociala och politiska kategoriseringarna” som placerat 
människor ”i olika åldrar” har inneburit att ”de individuella variationerna” 
har dolts. I citatet är det således kategoriseringar som utgör och skapar 
skillnader mellan människor på gruppnivå. Vad som kommit att bli ett 
artificiellt kategoritänkande hindrar ”en allsidig diskussion om både 
möjligheter och hotbilder till följd av befolkningsförändringarna”. 
Lösningen på det problem som ålderskategoritänkandet inneburit är enligt 
SENIOR 2005 att lyfta fram de individuella variationerna ”mellan 
människor i alla åldrar”. Vad som visas i citatet är alltså hur utredningen 
arbetar med en distinktion mellan hur äldre är och hur de kategoriseras. 
Utredningens motstånd mot att betrakta ’äldre’ som en naturlig enhet 
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bestämd av ett internt samband är central i hur ’äldre’ görs i utredningen 
och kommer att återkomma genom analysen. Resonemanget i citatet visar 
också hur utredningen bokstavligen kan ses som del i förhandlingen om 
’äldre’ som kategori genom att ta utgångspunkt i diskussionen om 
individualisering och institutionalisering av livsloppet (Neugarten & 
Hagestad 1976). 

Med några exempel ska jag visa på hur utredningen motsätter sig att 
’äldre’ är en meningsfull kategorisering och att det finns ett starkt motstånd 
i utredningen mot att betrakta äldre som en enhet. Så här inleds avsnittet 
med titeln ”Åldrande, genus och etnicitet”: 

 
’Äldre’ är inte bara en kategori som tenderar att osynliggöra 
skillnader mellan individer. Andra faktorer som ofta 
uppmärksammas i forskning och politisk debatt när det gäller 
personer under 65 års ålder skjuts lätt i bakgrunden när människor 
har lämnat arbetslivet. Det gäller bl.a. skillnader mellan kvinnor och 
män, personer med olika etnisk bakgrund och personer med olika 
socioekonomiska förhållanden. Inte ens funktionshinder tas alltid 
upp i studier och utredningar som gäller människor som passerat 65-
årsstrecket, trots att funktionshinder är vanligast i hög ålder. 

/…/ 
Skillnaderna mellan individer och grupper tenderar att öka med 

stigande ålder. Åldrandet som den stora likriktaren är bara ytterligare 
en myt. (SOU 2003:91, 146) 

 
I citatet betonar utredningen att ”skillnader mellan individer” är närvarande 
även i högre åldrar, till och med i större utsträckning än bland yngre. 
Utredningen är kritisk mot att äldre människor klumpas ihop till en kategori 
där de olika villkor människor över 65 år  lever under inte uppmärksammas. 
Kategoribenämningen ’äldre’ riskerar, enligt utredningen, att ”osynliggöra 
skillnader mellan individer”. Detta är enligt utredningen ett problem 
eftersom ojämlikhetsskapande processer kan osynliggöras genom fokus på 
ålderskategorin ”när människor har lämnat arbetslivet”. I citatet är utträdet 
ur ”arbetslivet” en markör för när människor reduceras till sin ålder. 
”Arbetslivet” framstår därmed som det som avgör om individen räknas 
som inbegripen i många olika processer eller om det är individen som del 
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av en homogeniserande ålderskategori som räknas. Kategoriseringen av 
människor genom termen ’äldre’ tenderar alltså enligt utredningen att dölja 
mer än den visar.  

Avslutningen av citatet är en upprepning av den gerontologiska 
truismen att ’äldre’ är benämningen på en väldigt heterogen samling av 
människor och att olikheter ökar över tid (se t.ex. Schroots, Fernández-
Ballesteros & Rudinger 1999; Swane 1996). Detta används av utredningen 
som en utgångspunkt för kritiken av ’äldre’ som en enhetlig kategori. 
Kritiken mot ’äldre’ som en osynliggörande kategori går via termerna 
’individ’ och ’skillnad’. Genom att problemet beskrivs som att individuella 
skillnader döljs genom användningen av kategorin träder också individen 
fram som ett fokus för utredningen. Vad utredningen argumenterar för är 
att ’äldre’ bör betraktas utifrån samma skillnader som de ’icke-äldre’. Jag 
använder här, liksom tidigare, ’icke-äldre’ för att markera att det är en 
generaliserad bild av vuxna som utredningen kontrasterar felaktiga eller 
problematiska föreställningar om äldre med. Det är också en term som 
används av SENIOR 2005 på detta sätt.10 

Under rubriken Riv ålderstrappan och forma flexiblare livsloppsmönster tar 
utredningen upp ”utsatta livslopp”. Detta innebär olika positioner i 
samhället som kan ge problem över tid; att till exempel vara utanför 
arbetsmarknaden under längre perioder ger sämre förutsättningar till bra 
pension, men är också relaterat till sämre hälsa. Nästa citat illustrerar hur 
SENIOR 2005 efterlyser en större känslighet för variationen inom 
kategorin.  

 
Äldre personer är varken någon enhetlig grupp eller generellt utsatt 
grupp. Det finns dock många orsaker till att människor under 
åldrandet befinner sig i situationer som gör dem särskilt utsatta för 
faktorer som minskar möjligheterna att vara aktiva och delaktiga i 

                                                 
10 Se t.ex.: ”Det tydligaste uttrycket för dagens maktförhållande är kanske 
etiketteringen av människor över vissa ålderstreck som ’äldre’. Denna 
kategorisering förutsätter att det finns en eller flera grupper icke-äldre, t.ex. 
ungdomar och medelålders. Därmed uppstår lätt en uppdelning i ’vi’ och 
’dem’, där likheten mellan ’de äldre’ betonas och skillnaden mot andra 
åldersgrupper framhävs” (SOU 2003: 91, 144). 
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arbetsliv och samhällsliv. Det är därför nödvändigt att en strävan 
efter flexiblare livsloppsmönster i högre åldrar kombineras med 
åtgärder för att identifiera dessa utsatta situationer och stärka 
möjligheterna att vara aktiva och delaktiga i samhällslivet. Risken är 
annars att de utsatta livsloppen kommer i skymundan och att arbetet 
med livsloppsförnyelser utgår från ett ’typiskt livslopp’ som lätt blir 
synonymt med de egenskaper som stämmer med samhällets 
dominerande normer, t.ex. livsloppet för en man som är född i 
Sverige och som har en relativt god inkomst. (SOU 2003:91, 261) 

 
Precis som i föregående citat vänder sig utredningen mot att betrakta äldre 
som en ”enhetlig grupp”, eller en grupp som skulle vara förenade av att 
vara en ”generellt utsatt grupp”. Återigen är det ojämlikhetsskapande 
processer som riskerar att döljas av kategoriseringen ’äldre’. Utredningen 
vänder sig med andra ord mot att människor kan beskrivas som utsatta 
enbart för att de uppnått en viss ålder. Genom att utredningen använder 
formuleringar som ”utsatta för faktorer”, ”de utsatta livsloppen” och 
”utsatta situationer” tydliggörs utredningens fokus på individen och 
gruppens heterogenitet eftersom det är ”faktorer” och ”situationer” istället 
för grupper och kategorier som kopplas samman med utsatthet. Även om 
den grupp människor som ’äldre’ avser att ringa in inte är ”enhetlig” eller 
”generellt utsatt” lyfter dock utredningen fram att människor kan vara 
”utsatta för faktorer som minskar möjligheterna att vara aktiva och 
delaktiga i arbetsliv och samhällsliv” och vara i ”utsatta situationer”. Det 
som riskerar att dölja variation och ojämlikhet är ”samhällets dominerande 
normer”, ”ett ’typiskt livslopp’”. Det definieras i citatet utgå från ”en man 
som är född i Sverige och som har en relativt god inkomst”. Utredningens 
varning mot att låta detta ’typiska livslopp’ få definiera förändring kan även 
det ses som ett motstånd mot att låta en aspekt av kategorins heterogenitet 
få definiera den. Den utsatthet som utredningen identifierar som 
problematisk är en som är relaterad till möjligheten att vara ’aktiv’ och 
’delaktig’ i ”arbetsliv och samhällsliv”.  Det är avsaknaden av ’aktivitet’ och 
’delaktighet’ i arbets- och samhällsliv som här får definiera utsatthet (jfr 
Biggs 2004; Powell 2001). Jag återkommer senare till utredningens vision 
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om ”flexiblare livsloppsmönster” och ”livsloppsförnyelser” där ’aktivitet’ är 
en central del.  

Ett sista citat får illustrera hur utredningen gör motstånd mot att 
betrakta ’äldre’ som en enhetlig kategori. Utifrån denna avhandlings syfte 
att studera hur äldre som kategori görs i offentliga samtal är det bland annat 
viktigt att studera intertextuella och dialogiska länkar mellan olika material. I 
det tidigare empiriska kapitlet, som analyserade debattartiklarna från SPI, 
redogjorde jag för hur rättigheter kopplades till kategorin ’äldre’, främst 
genom termen ’pensionär’, genom att den skrevs in i en ekvivalenskedja 
med att ha arbetat och vara skattebetalare. Detta är något som SENIOR 
2005 går i explicit dialog med, dock utan att nämna några specifika 
kontrahenter. Utredningen skriver:  

 
Det gäller t.ex. idén att äldre personers välfärd skulle vara en form 
av ’återbetalning’ från samhällets sida. De som ’byggde upp landet’ 
skulle då ha en särskild rätt att kräva samhälleliga motprestationer i 
ett senare livsskede. Ett sådant återbetalningsargument är rimligt i 
fråga om prestationsbaserade socialförsäkringar, men de bör inte 
användas för att generellt motivera välfärdsinsatser för äldre 
människor. Om en sådan prestationsbaserad återbetalningsprincip 
skulle användas för offentlig vård och omsorg skulle vissa 
medborgare riskera att ställas utanför. (SOU 2003:91, 169) 

 
I utredningen används här citationstecken för att markera de resonemang 
som man tar avstånd från. De är därmed tydligt markerade som uttryck 
som inte hör till utredningens eget resonemang. Uttrycken inom 
citationstecken skulle kunna vara urklippta ur någon av de debattartiklar 
som jag i föregående empiriska kapitel analyserade. Inga andra exempel på 
felaktiga etiska positioner tas upp varför det jag, i analysen av texterna från 
SPI, kallade för meriterings- och medborgarskapsdiskursen kommer att 
fungera som, inte bara ett exempel, utan också som den motsatta positionen.  

Samtidigt som man markerar mot det orimliga i att genom en 
återbetalningsprincip ställa ”vissa medborgare” utanför rättigheten till ”vård 
och omsorg” utifrån deras tidigare insatser, försvarar man också 
”återbetalningsargumentet”. En annan princip än den gällande ”vård och 
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omsorg” pekar SENIOR 2005 ut som gällande för ”prestationsbaserade 
socialförsäkringar”, t.ex. ålderspensionen. Här är istället 
återbetalningsprincipen rättvis. Skillnad i rätt till vård och omsorg avfärdas 
sålunda av utredningen, samtidigt som man genom legitimeringen av 
pensionssystemet ger sitt bifall till att människors ekonomiska ramar ska 
grundas i den position de haft under livet i relation till arbetsmarknaden. 
Att ta avstånd från att betrakta äldre som de ”som byggde landet” kan ses 
som ett avståndstagande från det specifika påståendet. Men om det läses 
tillsammans med tidigare citat är det också ett motstånd mot att se ’äldre’ 
utifrån en gemensam horisont; som en exklusiv enhet. Att å ena sidan ta 
avstånd från meriteringsargumentet och att å andra sidan lyfta fram 
rimligheten i ”prestationsbaserade socialförsäkringar” är att poängtera 
individen som den relevanta utgångspunkten, eftersom det 
”prestationsbaserade” utgår från en individuell prestation och inte en 
egenskap hos kategorin.  

Genom att gå i denna typ av dialog deltar SENIOR 2005 inte bara i 
en diskussion med statliga aktörer som har att hantera och administrera 
äldrepolitiska frågor. Det är ett exempel på hur utredningen också vänder 
sig mot en allmänhet, en offentlighet där olika argument förs fram för 
äldres välfärd, rättigheter och skyldigheter, men också ’äldres’ status som en 
identitetskategori. Genom de många olika argument utredningen för fram 
mot att ’äldre’ inte är en ”enhetlig” eller ”generellt utsatt grupp” 
undermineras en politisering av kategorin av det slag som SPI är ett 
exempel på. ’Äldre’ som en identitetskategori baserad på relationen till 
staten och samhället ifrågasätts genom formuleringar som denna.  

5.4.2. ’Äldre’ som planeringsterm 

Utifrån utredningens historieskrivning har det skett en utveckling som 
inneburit att sociala kategoriseringar har fått allt större betydelse. Denna 
utveckling har kommit att bli hindrande för såväl samhälle som individ 
genom att styra både tankar och handlingar. Det är dock inte så enkelt att 
överge tanken om äldre som kategori, att inte låta kategorin få definiera den 
förda politiken. Även konstruktionen av en kategori som heterogen behåller 
kategorin som sammanhållen av vissa karakteristiska egenskaper. Parallellt 
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med utredningens avståndstagande utgår resonemanget många gånger från 
’äldre’ som en enhet. Det görs dock utifrån att ’äldre’ är en kategori som är 
beroende av sitt sammanhang, sin kontext. Med utgångspunkt i att äldre 
inte är en given kategori ställer SENIOR 2005 därför frågan ”Vad menar vi 
här med ’äldre’?” i samband med att de beskriver olika politikområden. 
Nedan ges tre exempel på detta från utredningens diskussion om 
teknikutveckling, hälsa och vård och service i hemmet. 
 
 Vad menar vi här med ’äldre’? 

I huvudsak avses personer som är 65 år och äldre eftersom 
arbetslivet än så länge erbjuder särskilda möjligheter att komma i 
kontakt med ny teknik. (SOU 2003:91, 298) 

 
 Vad menar vi här med ’äldre’? 

Hälsofrågorna behöver ses ur ett livsloppsperspektiv, där 
förhållanden och beteenden tidigt i livet kan ha effekter flera 
decennier senare. Fokus i denna text bör dock ligga på människors 
förutsättningar att ta ansvar för livsstil och hälsa från 50-60-
årsåldern och uppåt. (SOU 2003:91, 324) 

 
 Vad menar vi här med ‘äldre’? 

Det finns olika uppfattningar om vad man menar med ’äldre’ i 
detta sammanhang. 

Äldre är en målgrupp i socialtjänstlagen och då avses personer i 
åldern 65 år och äldre. Det är den gräns som tillämpas i 
socialtjänstlagen när det gäller avgränsning av äldre i förhållande till 
andra målgrupper i lagstiftningen. /…/ 

När det gäller de olika lokala lösningar[na] för att ge service i 
hemmet utan behovsprövning har kommuner tillämpat olika 
åldersgränser: i Linköping och Helsingborg 75 år. I någon kommun 
är åldersgränsen 65 år och i andra har 80 diskuterats. (SOU 2003:91, 
383f) 

 
Till att börja med är det en poäng att notera att ’äldre’ har citationstecken. 
Detta markerar att det inte är en given kategori som utredningen använder 
sig av. De svar på frågan om vilka ’äldre’ är som utredningen ger pekar ut 
olika åldrar och relateras till olika sammanhang. I det första citatet är det 65 
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år som markerar när någon är ’äldre’, eftersom arbetslivet anses utgöra en 
viktig kontaktyta för ny teknik. Här definieras alltså ’äldre’ av bristen på 
kontakt med ny teknik. I det andra citatet, som är hämtat från ett stycke om 
att människor i större utsträckning ska ta ansvar för sin hälsa, görs det å ena 
sidan till en fråga om hela livet genom att man anför ett 
”livsloppsperspektiv”. Å andra sidan är ’äldre’ de i 50-årsåldern och uppåt i 
och med att det är där utredningen anser att man kan förändra beteenden 
som har effekt i det längre loppet. Det sista citatet är hämtat från ett avsnitt 
med rubriken ”Förbättra kunskaperna om vad tillgång till service i hemmet 
betyder för självständighet och hälsa” (SOU 2003:91, 368). Här relateras 
termen ’äldre’ till dem som är målgrupp i socialtjänstlagen, alltså personer 
över 65 år. Men utredningen refererar här också till ”lokala lösningar” och 
där är ’äldre’ de över 65, 75 eller 80 år. ’Äldre’ träder därmed fram som en 
planeringsterm genom att definieras utifrån ett administrativt behov. I de 
olika citaten är ålder en variabel för bestämningen av ’äldre’. Men vad som 
bestämmer var gränser går definieras av en negativ avvikelse. I det första 
citatet är det frånvaron av arbetet som kontaktyta för ny teknik som 
definierar ’äldre’. I det andra citatet definieras ’äldre’ av när ett 
hälsoförebyggande arbete anses vara relevant i förhållande till åldrandets 
(’negativa’) kroppsliga konsekvenser. I det tredje citatet är det 
administrativa åldersgränser relaterade till ett vård- och omsorgsbehov som 
definierar kategorin; man är ’äldre’ när man har rätt till och behov av 
offentligt finansierad omsorg.  

När SENIOR 2005 redogör för hur situationen för t.ex. boende och 
sjukvård för äldre ser ut, och vad utredningen utifrån detta anser behöver 
göras kan det se ut så här. 

 
Som ett komplement till de demografiska framskrivningarna lät 
HSU ta fram ett tiotal expertrapporter. Sammantaget ledde dessa 
expertbedömningar till att behovet av resurser för hälso- och 
sjukvården inom landstingssektorn skulle kunna ligga i linje med vad 
som genereras av en demografisk framskrivning. Visserligen 
bedömdes behovet för de äldre öka mer än vad demografin angav, 
bl.a. som följd av nya metoder. Detta skulle dock kompenseras av att 
bl.a. den medicinska utvecklingen leder till minskat resursbehov i 
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åldrarna 15-64 år. För den kommunala sjukvården tydde 
expertbedömningarna i fråga om vård i livets slutskede och de 
sjukdomar som drabbar äldre människor på att en demografisk 
framskrivning av kostnaderna underskattar framtida krav på 
resurser. (SOU 2003:91, 118. Min kursivering) 

 
I ovanstående citat, som handlar om de framtida kostnaderna för vård och 
omsorg, är det ålderskategorier som organiserar resonemanget. 
Utgångspunkten är inte individuell variation, utan inom ramen för ett 
offentligt planeringsbehov är de anförda kategorierna ”de äldre” och ”äldre 
människor”. Det är genom att kategorierna har anförts egenskaper i 
aggregat som de blir meningsfulla och det är utifrån dessa 
kategoriegenskaper som de kan hanteras av den offentliga förvaltningen. 
’Äldre’ som planeringsterm är därmed starkt relaterad till den hegemoniska 
diskursen, eftersom det är i relation till en förväntad reducering av 
individens möjligheter och förmågor, och därmed en ökad offentlig 
kostnad för till exempel vård och omsorg, som den formuleras. Som 
planeringsterm är ’äldre’ således beroende av sitt sammanhang i dubbel 
bemärkelse. Dels genom att åldersgruppen som avses skiftar utifrån 
sammanhang, och dels genom att den kontextuella definitionen kan sägas 
utgå från när åldersgruppen i någon form kan räknas som beroende av 
andra människor och institutioner.  ’Äldre’ som planeringsterm kan liknas 
vid hur Baars (1991), utifrån Foucault (1993b), diskuterar hur kategorin 
’äldre’ använts i traditionell gerontologi. Han skriver att en foucauldiansk 
analys visar att ’de äldre’ inte är en objektivt existerande kategori om vilken 
kunskap samlas in, vilket den traditionella gerontologin hävdar. Istället är 
’de äldre’ en kategori som konstitueras av gerontologins intellektuella 
strategier för bemästrande och ordnandet av världen i ’normala’ och 
’avvikare’. Utifrån ’äldre’ som planeringsterm är de normala de icke-äldre 
som åldersmässigt avgränsas uppåt av ’de äldre’, de avvikande. 

De två logikerna ’äldre’ som icke-kategori och ’äldre’ som 
planeringsterm hålls oftast isär i de texter jag studerat och används i olika 
sammanhang. Ibland kommer dock de två sätten i konflikt med varandra. 
Ett exempel på det är nedanstående citat om åldersgränser inom bland 
annat vård och omsorg, i lagen om stöd och service för vissa 
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funktionshindrade (LASS) och lagen om assistansersättning (LSS), där 65 år 
är en gräns ”efter vilken en person inte kan beviljas personlig assistans” 
(SOU 2003:91, 482).  

 
En fråga som kan ställas i detta sammanhang är om man ska ha 
särlösningar för vissa åldersgrupper. Vår grundinställning är att det 
skulle vara önskvärt att man kunde ta bort de allra flesta 
åldersgränser och använda andra kriterier än ålder vid bedömningar 
av vård och omsorg. I de fall man har särlösningar bör man noga 
analysera, överväga och motivera dessa. Scenarierna visar på några 
olika möjligheter att arbeta med åldersgränser inom vård och 
omsorg.  

Vi anser dock att 65-årsgränsen bör behållas inom äldreomsorg 
tills vidare, främst av det skälet att det för närvarande inte finns 
något annat kriterium än ålder som kan användas om samhället ska 
göra någon särskild avgränsning av vård och omsorg om äldre 
människor. (SOU 2003:91, 482) 

 
Citatet inleds med att utredningen av princip är emot ”särlösningar för vissa 
åldersgrupper” och att det är ”önskvärt” att ”ta bort de allra flesta 
åldersgränser/…/vid bedömningar av vård och omsorg”. Trots detta 
skriver man att ”65-årsgränsen bör behållas inom äldreomsorgen” och 
skälet till det är att det inte ”finns något annat kriterium än ålder som kan 
användas om samhället ska göra någon särskild avgränsning av vård och 
omsorg om äldre människor”. Den anledning som anförs till att man inte 
kan göra sig av med ”65-årsgränsen” är att det utan den skulle vara svårt att 
avgränsa vad som är ”vård och omsorg om äldre människor” vilket kan ses 
som ett cirkelresonemang. Å ena sidan är åldersgränser något som ska 
bekämpas, å andra sidan kan vi inte göra oss av med kategorin ”äldre 
människor” eftersom lagen har den som utgångspunkt.  

Det finns alltså två motsatta sätt, två diskursiva logiker, som ’äldre’ 
som kategori konstrueras utifrån i utredningen. ’Äldre’ är alltså inte en 
enhetlig term i SENIOR 2005. Båda de sätt som ’äldre’ används på är dock 
relaterade. De utgår från att äldre inte är en på förhand given kategori och 
att den är beroende av sitt sammanhang. I det första fallet, ’äldre’ som icke-
kategori, leder det till ett avståndstagande från att betrakta ’äldre’ som något 
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specifikt och utredningen tar avstånd från ’äldre’ som en identitetskategori 
och betonar istället äldres konstitutiva likhet med icke-äldre. Denna 
likhetslogik är den som fokus har legat på i inledningen av detta avsnitt. 
Den strategi som utredningen använder sig av är att poängtera att äldre inte 
är annorlunda än andra (vuxna) människor. ’Äldre’ är icke-äldre som blivit 
kronologiskt äldre. Det är från denna formulering av kategorin som icke-
kategori som SENIOR 2005 formulerar sin framtidsvision, ”det flexibla 
livsloppet”, till vilken jag återkommer senare i analysen. Detta görs delvis i 
opposition mot den andra logiken; ’äldre’ som planeringsterm. Utifrån den 
logiken avser ’äldre’ olika grupper beroende på det aktuella politikområdets 
behov av att definiera sitt objekt utifrån en skillnad mot de icke-äldre. När 
utgångspunkten är ett verksamhets- eller politikområde, t.ex. bostadspolitik, 
vårdbehov, skattepolitik osv. reduceras variationen och ’äldre’ 
homogeniseras till en kategori förenad av gemensamma karaktäristika, som 
i citaten ovan. Genom att göra ’äldre’ till en planeringsterm utifrån att 
kategorin är kontingent är ’äldre’ ändå en icke-kategori som social kategori 
och som identitetskategori. Men den kontingenta utgångspunkten är en 
som identifierar ett behov hos en population utifrån åldersrelaterade 
negativa avvikelser, brister, och återskapar då delar av den hegemoniska 
diskursen som det som definierar kategorin. ’Äldre’ blir då, som jag skrev 
ovan, beroende av sitt sammanhang i dubbel bemärkelse. Den kapacitet att 
dölja variation som SENIOR 2005 själv identifierar hos termen ’äldre’ är 
således verksam även i utredningen.  

De två logikerna betonar olika aspekter av vad ’äldre’ kan vara 
utifrån en betoning av antingen likhet eller skillnad med icke-äldre. Det sätt 
som logikerna förekommer på i utredningen innebär att de ingår i ett spel, 
och en kamp. Den ena logikens legitimitet och validitet som beskrivande 
undergrävs av den andres närvaro och de konstruerar olika 
ekvivalenskedjor (Laclau 2000; 2005). Logikerna erbjuder på det sättet en 
intressant ingång i hur ’äldre’ konstrueras i utredningen. 
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5.5. Livsloppet och de tre facken 

Om ovanstående handlade om de grundläggande logikerna för hur ’äldre’ 
görs i SENIOR 2005 är detta avsnitt det första som analyserar hur 
utredningen formar sin politik utifrån dessa logiker. Fokus i analysen ligger 
dock på ’äldre’ som icke-äldre eftersom det är utifrån denna logik som 
utredningen formulerar sitt uttalade politiska projekt. Tidigare har jag visat 
hur utredningen förflyttar fokus från äldre som kategori till de åldrande 
individerna. I de exempel jag gett på utredningens resonemang har 
livsloppsbegreppet förekommit. Livsloppet som begrepp har en central 
plats i SENIOR 2005s artikulation av en plattform för äldrepolitik. I det 
närmast följande avsnittet beskrivs hur livsloppsbegreppet används i 
SENIOR 2005; hur äldre görs och hur politik kan formas utifrån det.  

 
Ett alternativ till att enbart uppmärksamma ’äldre’ som grupp är att 
se åldrandet som en del av hela livet, lika sammansatt och värdefull 
som de andra delarna. Livsloppsperspektiv – ’life course’ på engelska 
– har under senare år blivit ett viktigt begrepp i forskning om 
åldrandet. Perspektivet har också fått en officiell status genom att 
Världshälsoorganisationen WHO och den ekonomiska 
samarbetsorganisationen OECD använt det i analyser av betydelsen 
av ett aktivt åldrande. Till skillnad från ett livscykelperspektiv 
förutsätter livsloppsperspektivet inte att ett cykliskt förlopp med 
fasta livsstadier är det enda möjliga sättet att leva och åldras, utan 
möjligheter att dröja kvar, backa, eller börja om. Medan ett 
livscykelperspektiv är viktigt för att beskriva dagens verklighet inom 
t.ex. nationalekonomin kan ett livsloppsperspektiv bidra till att 
problematisera och på sikt förändra de livsstadier som i dag 
förefaller självklara. 

/…/ 
Med ett livsloppsperspektiv kan fokus vändas från åldrandet som 

anpassning till särskilda förhållanden i den enskildes liv till ålder som 
en organiserande princip i samhället, i likhet med bl.a. kön, etnicitet 
och socioekonomisk ställning. (SOU 2003:91, 69) 
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Livsloppsbegreppet blir i citatet benämningen på en begreppslig förändring 
som möjliggör ett nytt tänkande kring åldrande och äldre som grupp. Det 
ges innebörd genom att skrivas samman med ”betydelsen av ett aktivt 
åldrande”. Begreppets vikt och legitimitet hänförs till dess användning inom 
nyare forskning kring åldrande, men också till att det används av de 
internationella organisationerna WHO (World Health Organization) och 
OECD (Organsation for economic Co-operation and Development). Till 
skillnad från det, enligt utredningen, mer statiska livscykelbegreppet öppnar 
livsloppsbegreppet upp för inte bara en mer komplicerande förståelse av 
vad det kan innebära att vara äldre och att åldras. Livsloppsbegreppet blir 
ett steg mot en mer individualiserande syn på åldrandet genom att vara ett 
”[a]lternativ till att enbart uppmärksamma ’äldre’ som grupp”. 
Livsloppsperspektivet hänger således ihop med utredningens motstånd mot 
att betrakta ’äldre’ som en enhet. Likaså möjliggör det enligt citatet ”att se 
åldrandet som en del av hela livet, lika sammansatt och värdefull som de 
andra delarna”.  Här är det oklart om ”åldrandet” ska förstås som en del, i 
betydelsen en aspekt av livet eller i betydelsen en avgränsad livsfas. Oavsett 
detta blir påståendet utifrån ett dialogiskt perspektiv ett argument mot att 
”åldrandet” inte betraktas som lika värdefullt som ”de andra delarna” av 
livsloppet.  

Livsloppsperspektivet uppmanar enligt SENIOR 2005 också till ett 
annat sätt att tänka kring äldrepolitik och hur samhället ska organiseras 
genom att ”bidra till att problematisera och på sikt förändra de livsstadier 
som i dag förefaller självklara”. Utredningen skriver på så sätt in en politisk 
dimension i begreppet. Det blir inte bara, utifrån utredningens perspektiv, 
mer korrekt deskriptivt utan rymmer också en möjlighet till förändring av 
att ”åldrandet” inte ses som lika värdefullt som ”de andra delarna”. 
Livsloppsbegreppet gör att man kan se ålder som ”en organiserande princip 
i samhället” i likhet med ”kön, etnicitet och socioekonomisk ställning”. Det 
kan därmed, enligt utredningen, fungera som ett begrepp med en 
emancipatorisk potential genom att ”ett livsloppsperspektiv kan bidra till att 
problematisera och på sikt förändra de livsstadier som idag förefaller 
självklara”. 
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 Livsloppsbegreppet ska alltså ersätta det i citatet ovan kritiserade 
livscykelbegreppet. Men inte heller ’livsloppet’ har alltid använts på det vis 
som utredningen förespråkar. Livsloppet så som det, enligt utredningen, 
vanligen gestaltats delas in i tre faser:  

 
En vanlig indelning av livsloppet i samhällsvetenskaplig forskning i 
dag är att se skolgång, arbete och livet efter pensioneringen som tre 
separata ’fack’. Uppdelningen bygger på den plats som en person har 
i förhållande till förvärvslivet vid olika åldrar. Under de senaste 
hundra åren har olika regleringar institutionaliserat och 
kronologiserat livsloppet. (SOU 2003:91, 191)  

 
Livsloppets beskrivning utgår enligt utredningen från ”förvärvslivet”, ett 
påstående som grundas i ”samhällsvetenskaplig forskning”. Det är utifrån 
detta som de andra livsfaserna definieras. De två första livsfaserna i 
SENIOR 2005:s uppräkning består av aktiviteter; skolgång och 
förvärvsarbete (här kan man notera att tiden före ”skolgång” inte alls 
uppmärksammas). ”Livet efter pensioneringen” ges dock inte ett innehåll 
genom att definieras utifrån en aktivitet, istället definieras det genom vad 
det inte är. En central formulering i citatet, och för utredningen, är ”tre 
separata ’fack’”. I den av utredningen kritiserade synen på livsloppet är inte 
de tre livsfaserna kommunicerande med varandra. De aktiviteter och 
normer som tillhör den ena livsfasen tillhör inte de andra och så vidare. I 
förhållande till varandra upprätthåller de tre ’facken’ stabila identiteter åt 
individen. Kritiken mot synen på livsloppet som indelat i temporalt 
organiserade ’fack’ är något som återkommer genom utredningen varför 
också analysen kommer att återvända till denna term. Den syn på livsloppet 
som SENIOR 2005 här kritiserar kallar jag hädanefter för det traditionella 
livsloppet eftersom den används för att referera till det nu etablerade, det 
institutionaliserade.  

Livsloppsbegreppet används dock inte bara av utredningen för att 
beskriva en existerande verklighet. Att anlägga ett livsloppsperspektiv, 
skriver utredningen, kan också fungera som ett sammanhållande kitt i 
samhället. 
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Vi tror att ett livsloppsperspektiv ytterst kan hjälpa oss alla att se att 
’de äldre’ inte är några andra än oss själva i en senare del av livet. 
/…/[M]ed ett lite annat tidsperspektiv, kan samhällets insatser 
under livsloppets senare delar ses som en investering i trygghet både 
i denna del av livet och i de faser som föregått den, då människor 
frågar sig om de får den hjälp de behöver när de inte längre helt 
klarar sig själva. (SOU 2003:91, 71) 

 
SENIOR 2005 försöker här etablera livsloppsperspektivet som en politisk 
princip som ska stärka de icke-äldres solidaritet med, och omsorg om, ’de 
äldre’. Livsloppsperspektivet formuleras här som en etisk och politisk 
princip utifrån vilken det är möjligt att föra politik. Man kan tänka sig en 
analogi med rättvisefilosofen John Rawls (1971) ’okunnighetens slöja’ (”veil 
of ignorance”). Principen riktar sig till icke-äldre som ska utforma ett 
samhälle som de själva ska vilja åldras inom, utan att veta hur deras eget liv 
i detta framtida samhälle kommer att gestalta sig. Livsloppsperspektivet 
artikuleras som ett begrepp med möjligheten att överbrygga 
generationsmotsättningar och vara en princip för solidaritet. I detta sätt att 
konstruera solidaritet mellan generationer är den bärande principen likhet, 
som artikuleras i opposition mot ett olikhetstänkande. Men det är inte bara 
för att de är lika oss som solidaritet ska kännas. Formuleringen är starkare 
eftersom ”vi” ska se ”oss själva” i den positionen ”vi” ser ”de äldre” idag. 
Det handlar således både om individens kontinuitet över tid men också om 
identifikation med en situation eller ett tillstånd. Återigen är det likheten 
mellan ’äldre’ och ’icke-äldre’ som betonas och det blir utifrån de icke-
äldres perspektiv och önskningar som äldres liv ska formas. Detta kan 
ställas mot uttrycket ”våra äldre” som analyserades i det tidigare kapitlet om 
äldre och åldrande i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Uttrycket ”våra äldre” 
konstruerade äldre som annorlunda ’oss’, de aktiva subjekten. Det var där 
deras skillnad från ’oss’ som gjorde dem förtjänta av välfärd och omsorg. 
Här är det istället den konstitutiva likheten, identiteten, som betonas. 
Istället för ’våra äldre’ är det ’vi som äldre’ som definierar relationen. Citatet 
kan också läsas ur ett annat perspektiv. Då handlar det om vem det är som 
utredningen adresserar och vilken position som utredningen själv väljer att 
skriva utifrån. Som sagts ovan är det icke-äldre som ska interpelleras av 
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principen, det är de som är adressaten. Den som står för påståendet, 
SENIOR 2005, inkluderar sig själv i adressaten genom att ”’de äldre’ inte är 
några andra än oss själva i en senare del av livet” (min kursivering). SENIOR 
2005 identifierar sig här med positionen icke-äldre och gör därmed den 
’produktiva’ mellanåldern (Jönson 2001; Biggs 2004), de ’icke-äldre’, till den 
normgivande utgångspunkten.  

Sammanfattningsvis vänder utredningen sig mot traditionella sätt att 
konceptualisera åldrandet genom livscykelbegreppet. Men också mot, vad 
jag kallar, det traditionella livsloppet uppdelat i tre separata fack, där 
ålderdomen främst definieras av avsaknad av aktivitet, som en negation till 
förvärvslivet. SENIOR 2005 menar att de utgör alltför statiska sätt att se 
vad det innebär att åldras. Det är här som konfliktlinjen i SENIOR 2005 
träder fram. Vad som utgör den konstituerande utsidan i utredningen är hur 
’äldre’ tidigare definierats genom bland annat avsaknad av aktivitet och 
genom att vara annorlunda icke-äldre utifrån det traditionella livsloppet. 
Utredningen vill därför skriva in livsloppsbegreppet som ett 
emancipatoriskt begrepp i en ekvivalenskedja med genus och etnicitet. Man 
vill också låta det fungera som en politisk princip riktad till de icke-äldre 
som ska organisera samhället även för sin egen ålderdom. Men det är en 
princip som utredningen formulerar som utgående från en konstitutiv likhet 
med icke-äldre. Att göra äldre och icke-äldre lika och att inte låta äldre vara 
”några andra än oss själva i en senare del av livet” talar emot att ’äldre’ är en 
kategori som hålls samman av mer än sin kronologiska ålder. Genom denna 
princip reducerar utredningen variationen i den offentlighet som den 
konstruerar sig själv som del av, men den homogeniserar också både de 
nuvarande och framtida äldre genom att göra likhet till principen för 
solidaritet och identifikation. 
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5.6. Förändrade livslopp, nya äldre och gamla 

schablonbilder 

Som jag tidigare visat utgår SENIOR 2005:s historieskrivning från att de 
senaste hundra åren har präglats av en ökad kronologisering av livsloppet. 
Livsloppets uppdelning i olika stadier har gett upphov till kategorier och 
kategoriseringar som idag utgör hinder för förståelsen av äldre som grupp 
och hur den demografiska förändringen ska hanteras. Utredningen 
återkommer till beskrivningen av livsloppet som under 1900-talet uppdelat 
och ”kronologiserat”, och relaterar därmed till den gerontologiska 
forskningen om institutionaliseringen av livsloppet (till exempel Kohli 
1991). ’Kronologiseringen’ av livsloppet har inneburit en homogenisering 
av livsloppen, de har ”blivit alltmer lika och förutsägbara” (SOU 2003:91, 
191). Men detta är inte en oemotsagd process. Utredningen skriver att:  

 
Andra forskare har hävdat att levnadsloppen blivit mer flexibla och 
åldersmässigt differentierade, åtminstone under de senaste 
decennierna. Tredelningen blir mer och mer upplöst och samhället 
allt mer ’åldersirrelevant (Öberg 2002). Man arbetar ett tag efter 
skolan, sedan vidareutbildar man sig, sedan arbetar man igen osv., 
och övergången till pensionärstillvaron blir alltmer differentierad. 
(SOU 2003:91, 192)  

 
Här refererar utredningen forskning som lyfter fram att den ökade 
kronologiseringen som präglat 1900-talet nu mötts av en motsatt process. 
Samhället har, i alla fall tendentiellt, blivit ”allt mer ’åldersirrelevant’”, vilket 
refererar till diskussionen om individualiseringen av livsloppet som jag 
beskrev i introduktionskapitlet. Det institutionaliserade livsloppet har alltså 
mötts av en upplösning av distinktionen mellan livsloppets tre delar. ’Äldre’ 
som en stabil kategori definierad av frånvaron av förvärvslivets aktivitet 
ifrågasätts därmed genom att ”övergången till pensionärstillvaron blir 
alltmer differentierad”. Men även om det är ”samhället” som beskrivs som 
mer och mer ”’åldersirrelevant’”, är det individuella aktiviteter som 
exemplifierar förändringen av ”tredelningen”. Utredningen skriver vidare 
att de pågående förändringarna av livsloppet har inneburit att det efter ”60-
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65-års ålder har öppnats ett fönster för många människor att göra sådant 
som de tidigare inte hade tid eller råd att göra” (SOU 2003:91, 192).  

Utredningens anammande av livsloppsperspektivet och kritiken mot 
livsloppet som uppdelat i tre ’fack’ sammanfaller med en beskrivning av 
livsloppet som i förändring. Användningen av livsloppsbegreppet signalerar 
därmed både en tendens i samtiden och en önskvärd utveckling. Analysen 
fortsätter med två citat. De är hämtade från olika ställen i utredningen men 
är snarlikt formulerade. Anledningen till att jag redovisar bägge citaten är 
för att visa hur centrala formuleringar upprepas och återkommer i olika 
sammanhang. Det första citatet är hämtat från ett avsnitt om 
institutionaliseringen av livsloppet och om pensioneringen som en gräns i 
livsloppet. Det andra citatet är hämtat från ett avsnitt där utredningen 
redogör för sin framtidsbild. Samma passage finns också återgiven i den 
inledande sammanfattningen av utredningen. 

 
Många av de attityder och handlingsmönster som brukar hänföras 
till åldrandet är knutna till enstaka generationer. Det innebär att 
många kulturella och sociala särdrag hos ’de äldre’ skiftar över tid. 
Den nuvarande pensionärsrollen har i Sverige formats ungefär 
samtidigt som särskilda tonårskulturer eller ungdomskulturer vuxit 
fram i landet (Mazzarella 2001). Under de närmaste två decennierna 
kommer de första generationerna som växte upp med egna 
ungdomskulturer att lämna arbetslivet. Hur kommer de att se på sig 
själva och sin roll i samhället efter pensioneringen? Kommer de att 
’vara pensionärer’ och delta i den nuvarande pensionärskulturen? 
Eller kommer alltfler att ’ha pension’ och sedan leva sina liv på tvärs 
mot de förväntningar som omvärlden har på vad man bör göra och 
inte göra efter pensioneringen? Och är samhället redo att möta nya 
krav och initiativ? (SOU 2003:91, 143) 
 
Vår framtidsbild omfattar flera generationer. Där finns den 
generation som föds idag. Den kommer att växa upp i ett samhälle 
med fler människor i 70- 80- och 90-årsåldrarna än någonsin tidigare 
och under flera decennier kommer den att få vara med om att möta 
effekterna av en åldrande befolkning. Det är under de närmaste åren 
som vi lägger grunden för deras bild av åldrandet och ett samhälle 
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för människor i alla åldrar, bilder som bidrar till att forma detta 
sekel.  

Där finns också den generation som föddes under 1940-talet, en 
av de största i Sveriges historia och där de äldsta år 2005 fyller 65 år. 
Det innebär att de första tonåringarna nu börjar gå i pension, de 
som var de första att växa upp med en särskild ungdomskultur och 
de som var först med att växa upp i ett samhälle med allmänt spridd 
materiell välfärd. Hur kommer de att se på sig själva och sin roll i 
samhället? Kommer de att ta över den pensionärsroll som tagit form, 
eller kommer de hellre att bara ha pension och leva sina liv på tvärs 
mot de förväntningar som finns om hur man bör bete sig efter 
pensioneringen? Och är samhället redo att möta deras nya krav och 
initiativ? (SOU 2003:91, 29/163. Kursiv i original) 

 
Det första citatet inleds med att ”attityder och handlingsmönster som 
brukar hänföras till åldrandet är knutna till enstaka generationer”. Vad som 
kan ses som karaktäristiska drag hos ’äldre’ blir därmed inte ett uttryck för 
deras ålder som en biologisk nödvändighet, utan för deras specifika 
historiska erfarenheter. Därefter slås det fast att samtidigt som ”den 
nuvarande pensionärsrollen” formades utvecklades också ”särskilda 
tonårskulturer och ungdomskulturer”. Den ”pensionärsroll” som vi har 
idag är således lika gammal som de första ungdomskulturerna. Det innebär 
att det är de som nu inträder i pensionen präglades av de historiska 
erfarenheterna av att ha utvecklat de första ’ungdomskulturerna’, men också 
av att ha levt i ett samhälle med en ”pensionärskultur” de inte själva varit 
del av. 

I det andra citatet länkas inledningsvis generationer samman. De 
som föds idag präglas av hur de möter dem som ingår i kategorin äldre, och 
därmed av hur de som är äldre har det. ”Det är under de närmaste åren 
som vi lägger grunden för deras bild av åldrandet och ett samhälle för 
människor i alla åldrar, bilder som formar hela detta sekel”, står det. ’Bilder’ 
av äldre och åldrande i samhället är här inga neutrala företeelser, de är 
samhällsdanande. Det är det första som etableras i citatet. Därefter tar 
utredningen upp samma tema som i det första citatet, nämligen att de så 
kallade ’fyrtiotalisterna’, ”de första tonåringarna nu börjar gå i pension”. De 
människor som föddes under 1940-talet är därmed, enligt citatet, kvalitativt 
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sett annorlunda än de som föddes och växte upp tidigare, med andra ord de 
tidigare och nuvarande generationerna ’äldre’. I detta citat är de ”första 
tonåringarna” inte bara de ”första att växa upp med en särskild 
ungdomskultur” utan de är också ”de som var först med att växa upp i ett 
samhälle med allmänt spridd materiell välfärd”. Deras historiska 
erfarenheter skiljer sig därmed på flera sätt från tidigare generationer av 
medlemmar i ”pensionärskulturen”. Den ”pensionärsroll”, 
”pensionärskulturen”, som enligt utredningen finns idag ifrågasätts därför 
av ”de första tonåringarnas” inträde i pensionen genom deras annorlunda 
historiska erfarenheter. De historiska erfarenheterna homogeniseras till 
likartade erfarenheter av ”materiell välfärd” och ”ungdomskultur”. De 
variationer avseende kön, etnicitet och socioekonomisk ställning som jag 
tidigare visade att utredningen efterfrågade en ökad känslighet för görs här 
inte relevant.  

I båda citaten görs därmed en distinktion mellan ’pensionärsrollen’, 
’pensionärskulturen’ och de som nu inträder i kategorin ’äldre’. Utredningen 
frågar sig utifrån sin egen beskrivning av ’de nya äldre’, ”de första 
tonåringarna” om allt fler kommer ”att ’ha pension’ och sedan leva sina liv 
på tvärs mot de förväntningar som omvärlden har på vad man bör göra och 
inte göra efter pensioneringen?”. Båda citaten avslutas med frågan: ”är 
samhället redo att möta deras nya krav och initiativ?”. Här är det inte en 
grupp passiva människor som beskrivs träda in i och finna sig i en befintlig 
roll, ’pensionärsrollen’. Istället ifrågasätts samhälleliga strukturer och hur de 
kan hantera ”nya krav och initiativ”. Olika grupper av ’äldre’ ställs mot 
varandra utifrån olika generationsspecifika erfarenheter. De som är 
pensionärer, beskrivs utifrån ’pensionärsrollen’ som genom distinktionen 
mot de ”första tonåringarnas” ”nya krav och initiativ” definieras av 
passivitet och acceptans av sin roll i samhället. ’De nya äldre’ präglas istället 
av en aktivitet som fungerar som ett avståndstagande från 
’pensionärsrollen’ och utredningen frågar sig om de kommer att definieras 
av att vara pensionärer eller inte och istället bara ’ha pension’.  

Distinktionen mellan den etablerade ’pensionärsrollen’, 
’pensionärskulturen’, och den nya generation som träder in i kategorin är 
inte bara en beskrivning av samhället eller ett historiskt förlopp. Det är 
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också en del av en problemformulering relaterad till den pågående 
demografiska förändringen.  

 
Under flera år har vi tagit del av ett stort antal analyser av vad en 
åldrande befolkning kan innebära för Sverige. Vi har lyssnat till 
experter inom en stor mängd områden och mött företrädare för 
statliga myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och 
företag. Många enskilda människor i olika åldrar och i olika delar av 
landet har kommit till tals. Vi har ringat in några viktiga utmaningar 
inför framtiden och frågat en rad andra aktörer: vad kan ni göra för 
att möta dessa utmaningar inom de områden som ni själva arbetar 
med och har ansvar för? Vad anser ni att regering och riksdag bör 
göra? 

Vi tvingas konstatera att det finns flera skäl att känna allvarlig 
oro. Samordningen av insatser brister i alltför stor utsträckning, inte 
minst på den nationella nivån. Inom politiken bromsar gamla 
schablonbilder av åldrandet och äldre människor nytänkande och 
social uppfinnarförmåga. Äldre människor ses fortfarande främst i 
relation till vård- och omsorgsbehov och ignoreras alltför ofta när 
frågor om makt, diskriminering och utveckling behandlas. Det är 
hög tid att inse att samhället också är beroende av äldre människor 
och inte bara tvärtom. (SOU 2003:91, 155) 

 
SENIOR 2005 uttrycker här en oro för att ”statliga myndigheter, landsting, 
kommuner, organisationer och företag” inte är redo för ”vad en åldrande 
befolkning kan innebära för Sverige”. Orsaken till detta hänförs till ”gamla 
schablonbilder av åldrandet och äldre människor”. ”Gamla schablonbilder” 
av äldre, som främst kopplar dem till ”vård- och omsorgsbehov”, styr enligt 
utredningen i stor utsträckning hur äldre behandlas och i vilken 
utsträckning som ”nytänkande och social uppfinnarförmåga” är möjlig. 
Även här artikuleras en distinktion mellan ’de nya äldre’ och, vad som 
utifrån dess närhet till den hegemoniska diskursen kan kallas, ’de redan 
gamla’. Genom att problemen hänförs till ”gamla schablonbilder” och ”ses 
fortfarande i relation till vård- och omsorgsbehov” länkar utredningen dessa 
’bilder’ till något som tidigare var en korrekt beskrivning. Ett sätt att 
formulera sig som hade inkluderat ’de redan gamla’ hade kunnat vara 
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’felaktiga schablonbilder’ eller ’ses i alltför hög utsträckning i relation till vård- 
och omsorgsbehov’. Schablonbilderna och den självklara relationen till 
vård- och omsorgsbehov kommer därmed att vara en beskrivning inte bara 
av bilder av äldre och åldrande, utan en korrekt beskrivning av de som 
redan befinner sig i kategorin ’äldre’ och deras föregångare. Uttrycket 
”gamla schablonbilder” hänger således ihop med beskrivningen av ’de 
första tonåringarna’ som en negation, och det är i relation till det nya som 
äldrepolitiken ska formuleras.  

Sverige är dåligt rustat, men det har mindre med den demografiska 
förändringen att göra, i större utsträckning handlar det om den förlegade 
bilden av de äldre i samhället, och att de därmed utestängs från ”frågor om 
makt, diskriminering och utveckling”. Genom påståenden som de jag i 
detta avsnitt gett exempel på är det främst ’de nya’ och framtida äldre som 
etableras som den heterogena icke-kategori som utredningen beskriver äldre 
som. ’De redan gamla’ homogeniseras i stor utsträckning till att passa in i de 
bilder som nu blivit förlegade.  

5.7. Ålderism – felaktiga föreställningar om äldre som 

grupp 

Analysen har tidigare visat hur utredningen beskriver de nya äldre som 
annorlunda tidigare generationer av pensionärer. De präglas av aktivitet och 
beskrivningen av dem tar sin utgångspunkt i att de som nu träder in i 
kategorin var ”de första tonåringarna”. Det traditionella livsloppets 
uppdelning i tre separata faser, ”fack”, håller på att brytas upp och 
utredningen ställde i två citat ovan frågan om samhället är ”redo att möta 
deras nya krav och initiativ?”(SOU 2003:91, 29/143/163). Utredningen 
skriver om en pågående individualisering av livsloppet: 

 
Men som vi också kunde konstatera så har dessa livsmöjligheter 
under åldrandet till stor del kommit att förverkligas vid sidan av det 
övriga samhällslivet. Andelen personer som t.ex. fortsätter 
förvärvsarbeta under åtminstone en del av sin tid eller ha politiska 
förtroendeuppdrag efter 60-65 års ålder är liten./…/ 
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[F]ör att detta ska bli möjligt krävs en positiv förväntan från 
samhället att de äldre ska kunna och vilja bidra och inte en förväntan 
på att de ska lämna plats och dra sig undan till avgränsade områden. 
(SOU 2003:91, 192) 

  
Den beskrivna upplösningen av livsloppet kontrasteras här med empiriska 
belägg för avsaknaden av personer över 65 år i förvärvsarbete och i 
politiken. Enligt utredningen begränsas ”livsmöjligheter under åldrandet” 
och de har ”kommit att utvecklas vid sidan av det övriga samhällslivet”. De 
äldre själva beskrivs som aktiva, men de har utvecklat egna sfärer för 
aktivitet eftersom de på grund av sin ålder inte är självklara deltagare i 
förvärvsliv och som förtroendevalda. Den frihet som upplösningen av det 
traditionella livsloppet kopplas samman med är i citaten ovan synonym med 
aktivitet; frihet är att vara aktiv; ”[m]an arbetar ett tag efter skolan, sedan 
vidareutbildar man sig, sedan arbetar man igen”, det handlar om att 
fortsätta ”förvärvsarbeta under åtminstone en del av sin tid eller ha 
politiska förtroendeuppdrag”. Vad som skrivs fram som eftersträvansvärt, 
eftersom det ligger i linje med hur ’äldre’ är, är aktiviteter som förmår 
upphäva distinktionen mellan äldre och icke-äldre. Individualiseringen av 
livsloppet blir därmed också upplösningen av kategorin äldre. Men genom 
att det flexibla livsloppet inte utgör mer än en empirisk tendens i 
utredningens beskrivning, eftersom det nuvarande främst handlar om ’de 
redan gamla’ till skillnad från ’de nya äldre’, övergår det från att vara en 
beskrivning av ett vara till en beskrivning av ett böra; hur samhället bör vara 
organiserat: ”[F]ör att detta ska bli möjligt krävs en positiv förväntan från 
samhället att de äldre ska kunna och vilja bidra.” Upplösningen av 
livsloppet ses som något gott och som något som ska uppmuntras. Det är 
här i konflikten mellan hur, framförallt de framtida, ’äldre’ är och att deras 
aktivitet utvecklas ”vid sidan av det övriga samhällslivet” som utredningen 
formulerar äldrepolitikens legitimitet och orsak. 

 
Behövs det då en särskild äldrepolitik framöver? Ja, så länge 
människors möjligheter att leva sina liv begränsas av olika övre 
åldersgränser och så länge människor över dessa åldersstreck inte 
tillräckligt väl beaktas i det politiska arbetet i Sverige. Att undanröja 
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detta behov av en särskild äldrepolitik måste vara äldrepolitikens 
yttersta mål. Av allt att döma ligger det målet ännu långt borta. 
(SOU 2003:91, 159) 

 
Hela den äldrepolitik som vi föreslår i detta betänkande syftar till att 
bryta åldersbarriärer och skapa förutsättningar för ett samhälle där 
människor inte utsätts för negativ särbehandling på grund av hög 
ålder. (SOU 2003:91, 275) 

 
Behovet av äldrepolitik står alltså inte att finna i kategorin äldres 
konstitution som sådan, i den åldrande kroppen, utan i att äldre ”begränsas 
av olika övre åldersgränser” och att äldre ”inte tillräckligt väl beaktas i det 
politiska arbetet”. Genom att äldrepolitiken inte utgår från en konstitutivt 
annorlunda kategori än icke-äldre, eftersom ’de äldre’ inte är ”några andra 
än oss själva”, artikuleras dess mål som att upphäva diskriminering på 
grund av hög ålder och därigenom också upphäva behovet av sig själv. Men 
utredningen bedömer att detta ännu ligger långt fram i tiden. Artikuleringen 
av äldrepolitikens roll som att motarbeta att ”människors möjligheter att 
leva sina liv begränsas av olika övre åldersgränser” gör att den åldrade 
kroppen försvinner som utgångspunkt och istället träder normer, 
åldersnormer, in i centrum. Men också att utredningens egen användning av 
’äldre’ som en planeringsterm blir del i vad som kritiseras eftersom den 
utgår från ett skillnadstänkande.  

Utredningen identifierar således ett glapp mellan rådande 
åldersnormer och de människor som nu inträder i kategorin äldre. Eftersom 
’de nya äldre’ inte passar in i de etablerade normerna kommer dessa normer 
att fungera diskriminerande. Äldrepolitikens roll blir därför att upphäva 
denna diskriminering. Den ”pensionärsroll” som, enligt utredningen, vuxit 
fram definieras av avsaknad av aktivitet utifrån en traditionell tredelning av 
livsloppet i barndom, förvärvsarbete och sist ålderdomens pensionärsskap. 
’Pensionärsrollen’ betecknas i utredningens beskrivning av det traditionella 
livsloppet som tömd på mening, och kan därför inte på samma sätt 
förväntas rymma ”de första tonåringarna”. Den kan inte förväntas inrymma 
aktivitet.  
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Det namn på glappet mellan ’de nya äldre’ och den gamla 
’pensionärsrollen’ som används av utredningen är ”ålderism”. I 
forskningsöversikten i utredningen presenteras begreppet ’ålderism’ under 
rubriken ”Kultur och samhälle” och det definieras där utifrån den 
amerikanske gerontologen Robert Butler (1969), som lanserade begreppet. 
SENIOR 2005 skriver: 

 
Butler skrev om ’en systematisk stereotypisering och diskriminering 
av människor därför att de är gamla, precis som rasism och sexism 
åstadkommer detta med hudfärg och kön’. Drygt ett decennium 
senare återkom han med en beskrivning som vidgade perspektivet 
något. Vid sidan av fördomsfulla attityder pekade han nu på att 
ålderism också kan ske genom diskriminerande praxis och 
vedertagna vanor.” (SOU 2003:91, 140).  

 
Ålderism beskrivs här som analogt med ”rasism och sexism” och pekar mot 
en ”systematisk stereotypisering därför att de är gamla”. Men ålderism 
beskrivs också som ”diskriminerande praxis och vedertagna vanor”. Men 
vad har utredningen för grund för att använda detta begrepp för att 
beskriva situationen för ’äldre’ i det svenska samhället? I och med att 
rubriken på det avsnitt i utredningen där ålderism diskuteras är ”Bryt 
åldersbarrirärer” (SOU 2003:91, 274) framstår svaret på frågan som ställs i 
underrubriken ”Finns det åldersbarriärer?” som givet. Det är under denna 
rubrik som utredningen redogör för varför man i så stor utsträckning 
uppehåller sig vid detta tema, och att det ska vara styrande för innehållet i 
utredningen. Här inleder utredningen avsnittet med att man bör utgå från 
att diskriminering på grund av ålder förekommer och är ett 
samhällsproblem i Sverige. 

 
Det bristande intresset för negativ särbehandling på grund av ålder i 
Sverige skulle kunna bero på att problemet är mycket litet eller rent 
av obefintligt här i landet. I brist på omfattande studier som visar att 
så är fallet bedömer vi detta vara en alltför lättsinnig förklaring. En 
annan möjlig förklaring är att de åldersindelningar och åldersnormer 
som finns i såväl offentligt som privat liv i Sverige har blivit så 
accepterade och institutionaliserade att de ofta inte uppfattas som 
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styrande och hämmande för enskilda människor och för samhället i 
stort. (SOU 2003:91, 274)  

 
Citatets första mening introducerar ett ifrågasättande av förekomsten av 
”negativ särbehandling på grund av ålder”. I stället för att avfärda ”negativ 
särbehandling på grund av ålder” som ett samhällsproblem i och med att 
man, enligt utredningen, saknar tillräckliga belägg för dess förekomst 
genom ”omfattande studier” för man fram avsaknaden som ett bevis på 
motsatsen. Istället för att tolka det bristande intresset för denna form av 
negativ särbehandling som ett uttryck för dess ringa förekomst etableras det 
istället som ett symptom på negativa hållningar gentemot äldre. En 
förklaring till det ”bristande intresset” som utredningen för fram som mer 
trolig är istället att ”de åldersindelningar och åldersnormer som finns” ”har 
blivit så accepterade och institutionaliserade att de ofta inte uppfattas som 
styrande och hämmande”. Utredningen hänvisar senare till sin genomgång 
av attitydundersökningar (SOU 2003:91, 140) där det framgår att äldre 
människor själva inte anger sig uppleva att de blir negativt diskriminerade i 
någon större utsträckning. Men med hänvisning till sin tolkning ovan att de 
”åldersindelningar och åldersnormer som finns” ”har blivit så accepterade 
och institutionaliserade att de ofta inte uppfattas som styrande och 
hämmande” skriver utredningen: 

 
Om denna tolkning är riktig så räcker det inte med att fråga 
människor i högre åldrar om de känner sig diskriminerade. Då måste 
även betydelsen av de omedvetna attityder som vi diskuterade i 
avsnitt 2.2 tas med i detta sammanhang. (SOU 2003:91, 274) 

  
Det är denna tolkning som utredningen tar fasta på. Det är inte bara yngre 
åldersgrupper som har negativa hållningar gentemot äldre, även äldre har 
internaliserat nedvärderande och hämmande normer vilket leder till en form 
av underrapportering av fenomenet i studier. Men också till att de inte 
upplever sig diskriminerade trots att de är det. Ålderism etableras således i 
utredningen som det begrepp som legitimerar äldrepolitiken som sådan. 
Genom utredningens distinktion mellan ’de redan gamla’ och ’de nya äldre’ 
etableras därmed ålderismen som något som begränsar livsutrymmet för 
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dagens äldre, men utgör ett problem för de framtida äldre, ”de första 
tonåringarna”.  

SENIOR 2005:s argumentation mot de rådande åldersnormerna kan 
ses som en argumentation mot dominansen av den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande, men då också mot utredningens egen användning 
av ’äldre’ som planeringsterm likväl som mot den typ av identitetspolitik 
som SPI är ett exempel på. Om nu utredningens politiska projekt går ut på 
att upphäva, eller i alla fall försvaga, distinktionen äldre och icke-äldre, hur 
ser då lösningen ut på det problem som ålderismen, de hindrande 
åldersnormerna, gett upphov till? 

5.8. Riv ålderstrappan och forma flexibla livsloppsmönster! 

Rubriken till detta avsnitt har jag tagit från utredningen. Den är talande för 
det projekt som drivs i utredningen. I det följande redovisas den vision som 
utredningen presenterar utifrån vad man kallar för ”det flexibla livsloppet” 
eller ”flexibla livsloppsmönster”, uttryck som tidigare förekommit i 
analysen. Som jag tidigare skrev har äldrepolitik i Europa alltmer kommit 
att ta avstånd från en syn på äldre människor som en börda och 
ålderdomen som en tid av beroende och förfall. Istället har äldrepolitik 
utvecklats från begrepp som ’produktivt åldrande’ (productive ageing) och 
aktivt åldrande (active ageing) (Biggs 2004; Walker 2002). Den nya ordning 
som SENIOR 2005 formulerar genom ”det flexibla livsloppet” syftar till ett 
samhälle där ålderismen inte har någon plats; där distinktionen ’äldre’ och 
’icke-äldre’ har upphört att vara meningsfull utifrån ’aktivitet’ som 
nodalpunkt.  

5.8.1. Det flexibla som aktivitet 

I formuleringen av ”det flexibla livsloppet” tar SENIOR 2005 spjärn mot 
det traditionellt tredelade livsloppet, de tre ’facken’. För att inleda 
genomgången redovisar jag två citat där utredningens vision formuleras på 
ett tydligt sätt.  

På frågan, som utredningen själv ställer, om varför ålderstrappan 
behöver rivas och vad vinsten med detta är skriver man:  
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Med flexiblare livsloppsmönster kan utbildning, arbete, 
samhällsengagemang och fritid bli parallella spår i alla åldrar och inte 
bara aktiviteter förknippade med vissa åldrar. Flexiblare 
livsloppsmönster kan bidra till en frigörelse från roller och 
begränsningar som i dag utgår från uppdelningen av livsloppet i 
avgränsade fack. Den frigörelsen behöver inte begränsas till åren 
kring pensionsåldern och därefter. Större möjligheter till karriärer 
och vidareutbildning i 50-årsåldern skulle också kunna underlätta för 
människor att ägna mer tid åt bl.a. sina barn när man är i 30- och 40-
årsåldern. (SOU 2003:91, 191) 
 
Istället för att ytterligare stycka upp livsloppet i kronologiskt 
avgränsade block måste det i högre grad vara möjligt att varva 
arbete, utbildning, samhällsengagemang, familjeliv och fri tid från 
den tidiga ungdomstiden och fram till att det inte längre är möjligt 
på grund av sjukdom eller sviktande funktionsförmåga. Tillsammans 
med kontakter över generationsgränser kan ett sådant öppnare 
förhållningssätt till livsloppet minska olika former av negativ 
särbehandling av människor över vissa åldersstreck. Särskilt vill vi 
peka på behov av insatser som gäller arbetslivet och de demokratiska 
beslutsprocesserna. Även kulturlivet och den sociala ekonomin 
erbjuder intressanta möjligheter i detta sammanhang. (SOU 2003:91, 
194) 

 
I citaten ovan presenterar utredningen sin politiska vision för ett framtida 
samhälle. Vad som utifrån det traditionella livsloppet var separerade ’fack’ 
framstår här som utan fast ordning och kronologi. Det institutionaliserade 
livsloppet möter här sin motsats genom en till synes fullständig 
individualisering. Utredningens emancipatoriska perspektiv gäller inte bara 
de som uppgår i kategorin ’äldre’ utan ska också, för att bli en realitet, 
framförallt vara en del av livet även för de som är yngre, de ’icke-äldre’ (se 
också SOU 2003:91, 198f). I citaten är det individens valmöjligheter som 
står i fokus, inte samhällsnytta, och det är det som här organiserar ”det 
flexibla livsloppet”. Det är individen som ska få större möjligheter att utföra 
aktiviteter som hittills i allt för stor utsträckning varit begränsade av normer 
relaterade till ålder. Vad som i citaten lyfts fram som aktiviteter som ett mer 
flexibelt livslopp skulle kunna förändra normerna kring är ”utbildning”, 
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”arbete”, ”samhällsengagemang”, ”fritid” och när man kan ägna sig åt sina 
barn. Det handlar om ”arbetslivet och de demokratiska 
beslutsprocesserna”, ”kulturlivet och den sociala ekonomin”. ”det flexibla 
livsloppet” ska därmed leda till ”frigörelse från roller och begränsningar 
som i dag utgår från uppdelningen av livsloppet i avgränsade fack” och 
artikuleras därmed som en motsats till den institutionaliserade 
successionsordning som det traditionella livsloppet representerar genom 
sina tre separerade ’fack’. Genom betoningen av den produktiva aktiviteten 
och aktiva produktiviteten utvecklas ”det flexibla livsloppet” till en ’busy 
ethic’ (Ekerdt 1986) som övergår i ett moraliskt krav på aktivitet och 
produktivitet (se också Katz 2005). 

”Det flexibla livsloppet” så som det artikuleras av SENIOR 2005 
liknar de resonemang som Biggs (2004) kritiserar utifrån vad han kallar 
åldersimperialism (age imperialism). Med detta begrepp syftar han på hur en 
åldersgrupp försöker få en annan åldersgrupp att anamma sina värderingar 
och aktiviteter. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv ter det sig 
problematiskt att se det som åldersgrupper positionerade emot varandra, 
men vad som åsyftas är en typ av inkludering som utgår från att det är 
genom en anpassning till de dominerande normerna om arbete och 
arbetsliknande aktiviteter i samhället som både självförverkligande och 
social acceptans kan uppnås (se också Katz 2005; Tulle-Winton 1999). 
Detta är relaterat till utredningens formulering av äldre som icke-kategori 
genom vilken distinktionen äldre och icke-äldre ska upphöra att vara 
meningsfull, bland annat genom att karriärmöjligheter även ska vara 
närvarande i ett senare skede av arbetslivet och leda till en frigörelse även 
efter ”pensionsåldern”. Genom denna formulering blir också 
”pensionsåldern” som markör för en distinkt livsfas utraderad eftersom 
samma aktiviteter kommer att definiera livet på båda sidor om vad som 
tidigare var gränsen till en ny livsfas, ett annat ’fack’. Detta tydliggörs än 
mer i det andra citatet där det står att aktiviteten ska prägla livet ”fram till 
att det inte längre är möjligt på grund av sjukdom eller sviktande 
funktionsförmåga”. Genom detta formuleras en gräns mellan de aktiva och 
produktiva, gentemot de passiva och beroende, de ’icke-äldre’ och ’de 
andra’. Eftersom ”pensionsåldern” förlorar sin status som markör för en 
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livsfas kommer istället passivitet, improduktivitet, ”sjukdom” och 
”sviktande funktionsförmåga” att definiera ’de äldre’ i enlighet med 
utredningens användning av ’äldre’ som planeringsterm.  

5.8.2. Individen genom samhället 

Tidigare har analysen visat hur utredningen tar utgångspunkt i individen 
istället för kategorin i formuleringen av ”det flexibla livsloppet”. Ett sista 
citat från utredningen redovisas för att ytterligare kontextualisera den 
individ som lever det flexibla livsloppet.  

 
Sverige har i jämförelse med många andra OECD-länder en 
betydande fördel när det gäller att forma flexiblare livsloppsmönster. 
Det nya pensionssystemet understödjer på flera sätt sådana insatser. 
Det ger möjligheter till flexibla kombinationer av förvärvsarbete och 
pensionering, men också ekonomiska incitament för förvärvsarbete 
högt upp i åren. En diskussion om ändrade livsloppsmönster i 60- 
och 70-årsåldern behöver inte heller överskuggas av hot om 
minskade pensionsnivåer. Även förvärvsarbete efter 70 års ålder 
bidrar till att höja pensionen. (SOU 2003:91, 195) 

 
Citatet understryker vad som tidigare sagts om den produktiva aktiviteten 
som definierande för ”det flexibla livsloppet”. Men också att 
”pensionsåldern” inte längre utgör en gräns för när arbete och 
arbetsliknande aktiviteter ska upphöra. Som jag tidigare visat utgår 
SENIOR 2005 från ’individen’ och inte grupp- eller kategoriegenskaper i 
artikuleringen av ”det flexibla livsloppet”. Begreppet ’individ’ är en 
generaliserande, universell kategori, som används för att kunna representera 
’vem som helst’. Men som den tidigare genomgången av diskursteorin 
visade på är det universella beroende av en viss partikulär betydelse för att 
vara meningsfull (Laclau 1996a). Genom att utredningen uttrycker att ”[e]n 
diskussion om ändrade livsloppsmönster i 60- och 70-årsåldern behöver 
inte heller överskuggas av hot om minskade pensionsnivåer” och att ”[ä]ven 
förvärvsarbete efter 70 års ålder bidrar till att höja pensionen” tydliggörs 
bilden av den vitala icke-äldre som den partikulär som står modell för 
individen i ”det flexibla livsloppet”. Utredningen hamnar därför nära det 
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man varnar för, att ”livsloppsförnyelser” konstrueras utifrån ”ett ’typiskt 
livslopp’ som lätt blir synonymt med de egenskaper som stämmer med 
samhällets dominerande normer, t.ex. livsloppet för en man som är född i 
Sverige och som har en relativt god inkomst” (SOU 2003:91, 261). 

Men citatet visar också på något mer. Genom att Sverige har ”en 
betydande fördel när det gäller att forma flexiblare livsloppsmönster” ”i 
jämförelse med många andra OECD-länder” skrivs ”det flexibla livsloppet” 
fram som ett mål som flera länder konkurrerar om att nå. Genom 
hänvisningen till ”[d]et nya pensionssystemet” och de fördelar det för med 
sig vad gäller ”ekonomiska incitament för förvärvsarbete högt upp i åren” 
framstår Sveriges försteg som en del i en ekonomisk konkurrens mellan 
länder. Vinsterna med ”det flexibla livsloppet” är således inte bara 
individens frihet till aktivitet. De är också länkade till ekonomiska framsteg 
för Sverige som nation. Här sammanfaller alltså ”flexiblare 
livsloppsmönster”, individens frigörelse från hindrande åldersnormer, och 
”det nya pensionssystemet” i att ge Sverige ”en betydande fördel”. 
SENIOR 2005 skriver också på ett annat ställe att: ”En utgångspunkt för 
beredningen är att individen, arbetsgivaren och samhället har ett 
gemensamt intresse av att fler äldre är aktiva i arbetslivet” (SOU 2003:91, 
201). Genom denna konstruktion förutsätts individens intressen 
sammanfalla med den helhet som denne tänks ingå i; en föreställd 
gemenskap vars gränser är Sveriges. Det ligger därför nära att dra slutsatsen 
att ett syfte med utredningen är att få människor att arbeta mer och längre 
(jfr Odén2004a). 

5.9. Avslutning 

I denna analys har slutbetänkandet för SENIOR 2005 Äldrepolitik för 
framtiden: 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning (SOU 
2003:91) stått i fokus. Jag vill dock återigen poängtera att detta inte var den 
enda text som gavs ut av beredningen. Förutom att man gav ut ett 
diskussionsbetänkande (SOU 2002:29) anordnades också ett antal olika 
aktiviteter som konferenser och studier i anslutning till den. Många olika 
aktörer och perspektiv bidrog till att forma den produkt som 
slutbetänkandet är. SENIOR 2005 kom därför att i sig utgöra en 
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kommunikativ arena, en offentlighet, under den tid som den verkade. Som 
jag inledningsvis skrev om slutbetänkandet så betraktar jag det som en 
kondensering av den diskussion som förts under utredningens arbete, utan 
att för den skull säga att alla de perspektiv som förekom inom utredningen 
också finns representerade i slutbetänkandet.  

I det följande diskuterar jag först de två diskursiva logiker som 
präglar utredningens resonemang. Därefter följer en sammanfattning och 
diskussion av ”det flexibla livsloppet” utifrån forskning som visat på 
liknande konstruktioner i andra länder. 

5.9.1. ’Äldre’ som icke-kategori och planeringsterm 

Analysen har visat att det finns mer än ett perspektiv utifrån vilket äldre och 
åldrande konstrueras. Framförallt dominerar de två diskursiva logikerna 
’äldre’ som icke-kategori, och ’äldre’ som planeringsterm. Båda logikerna 
utgår från att ”äldre” inte är en på förhand given kategori, att den inte 
ringar in en självklar population och att vad, och vilka, äldre är är beroende 
av sitt sammanhang. Det är utifrån den första av logikerna som 
utredningens politiska vision, ”det flexibla livsloppet”, artikuleras. I 
analysen har fokus huvudsakligen legat på den första av logikerna. Något 
mer bör därför tilläggas om relationen mellan de två. 

Utifrån ’äldre’ som icke-kategori utvecklas ett avståndstagande från 
att betrakta ’äldre’ som något specifikt och utredningen tar avstånd från 
’äldre’ som en identitetskategori för att i stället betona äldres konstitutiva 
likhet med icke-äldre. Utifrån denna logik utvecklas ett aktivt motstånd mot 
att homogenisera den sociala kategorin ’äldre’ till en enhet och utredningen 
poängterar att äldre människor inte är annorlunda andra (vuxna) 
människor. ’Äldre’ är icke-äldre som blivit kronologiskt äldre. Benämningen 
’äldre’, och relaterade synonymer, är inom ramen för denna logik en som 
pådyvlats åldersgruppen av andra och beskrivs som en artificiell kategori. 
Det är, enligt utredningen, en extern definition som inte tar hänsyn till den 
variation som är utmärkande för gruppen. Genom att anamma 
livsloppsbegreppet uppmanar SENIOR 2005 till att äldre inte ska betraktas 
som en enhet, eller som särskilt utsatta. Det är den individuella variationen 
inom gruppen som äldrepolitiken ska utgå från i arbetet med att upphäva 
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sig själv. Denna diskursiva logik ser jag därför som ett exempel på vad jag i 
introduktionskapitlet kallade för en individualisering av ålderdomen som 
livsfas. Genom att gå in i denna typ av dialog deltar SENIOR 2005 inte 
bara i en diskussion med statliga aktörer som har att hantera och 
administrera äldrepolitiska frågor. Det är också ett exempel på hur 
utredningen vänder sig mot en allmänhet, en offentlighet där olika 
argument förs fram för äldres välfärd, rättigheter och skyldigheter, men 
också om ’äldres’ status som identitetskategori. Genom de många olika 
argument utredningen för fram mot att ’äldre’ inte är en ”enhetlig” eller 
”generellt utsatt grupp” undermineras en politisering av kategorin av det 
slag som SPI är ett exempel på. ’Äldre’ som en identitetskategori baserad på 
relationen till staten och samhället ifrågasätts.   

Utifrån ’äldre’ som planeringsterm avser ’äldre’ olika grupper 
beroende på det aktuella politikområdets behov av att definiera sin kategori. 
Genom att göra ’äldre’ till en planeringsterm utifrån att kategorin är 
kontingent är ’äldre’ ändå en icke-kategori som social kategori och som 
identitetskategori. Utgångspunkten är inte individuell variation, utan inom 
ramen för ett offentligt planeringsbehov är de anförda kategorierna 
exempelvis ”de äldre” och ”äldre människor”. Det är genom att 
kategorierna har anförts egenskaper i aggregat som de blir meningsfulla och 
det är utifrån dessa kategoriegenskaper som de kan hanteras av den 
offentliga förvaltningen. Det är inbördes disparata grupper som, utifrån 
administrativa behov, ringas in genom denna logik, och det är därför det är 
en planeringsterm. ’Äldre’ som planeringsterm är därmed starkt relaterad till 
den hegemoniska diskursen, eftersom den formuleras i relation till en 
förväntad reducering av individens möjligheter och förmågor, och därmed 
en ökad offentlig kostnad för till exempel vård och omsorg. ’Äldre’ blir då, 
som jag skrev ovan, beroende av sitt sammanhang i dubbel bemärkelse. 
Dels genom att åldersgruppen som avses skiftar utifrån sammanhang, och 
dels genom att den kontextuella definitionen kan sägas utgå från när 
åldersgruppen i någon form kan räknas som beroende av andra människor 
och institutioner. Den kapacitet att dölja variation som SENIOR 2005 själv 
identifierar hos termen ’äldre’ är således verksam även i utredningen. ’Äldre’ 
som planeringsterm söker därmed stabilisera och avgränsa sin population i 
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syfte att utveckla åtgärder för att stävja de identifierade problematiska 
tillstånden, som till exempel avsaknaden av kontakt med ny teknik. Med 
andra ord kan ’äldre’ som planeringsterm förstås som en 
institutionaliserande term. Men eftersom det är en stor spännvidd i vilka 
som räknas in i detta äldrebegrepp, från 45-50 år och uppåt och utifrån 
definitioner som skiftar beroende på politikområde, kan även denna logik 
svårligen fungera som utgångspunkt för identitetspolitik eftersom ’äldre’ i 
stor utsträckning dränerats på betydelser bortanför ålder och ’beroende’.  

De två logikerna betonar olika aspekter av vad ’äldre’ kan vara 
utifrån en betoning av antingen likhet eller skillnad med icke-äldre, med den 
’produktiva’ mellanåldern (Jönson 2001; Jönson & Nilsson 2007b; Biggs 
2004). Det sätt som logikerna förekommer på i utredningen innebär att de 
ingår i ett spel, och en kamp med varandra. Den ena logikens legitimitet 
och validitet som beskrivande undergrävs av den andres närvaro och de 
konstruerar olika ekvivalenskedjor (Laclau 2005). Som opposition till vad 
som är relaterat till vad jag kallar den hegemoniska diskursen, och dess 
homogeniserande sammankoppling mellan äldre människor och sjuklighet, 
beroende och förfall artikulerar utredningen att ’äldre’ inte är annorlunda 
andra ’vuxna’, de ’icke-äldre’. Genom att formuleras i opposition till 
homogeniserande praktiker och yttranden verkar därmed formuleringen av 
’äldre’ som icke-kategori destabiliserande på den andra logiken i 
utredningen där ’äldre’ är en planeringsterm. Likaså fungerar ’äldre’ som 
planeringsterm destabiliserande på utredningens motstånd mot att skriva in 
’äldre’ i en ekvivalenskedja med termer som ’beroende’ och ’sjuklighet’. I 
analysen visade jag ett exempel på när de två logikerna möttes i utredningen 
och delvis upphävde varandras förmåga att vara meningsfulla. Utredningen 
uttryckte i det exemplet en önskan om att ta bort åldersgränser och använda 
andra kriterier än ålder vid bedömningar av vård och omsorg, samtidigt 
som man ansåg att 65-årsgränsen var nödvändig. För hur skulle man annars 
avgränsa ”vård och omsorg om äldre människor” (SOU 2003:91, 482)? Å 
ena sidan kan man se det som en oförmåga hos utredningen att inte se, och 
hantera, de egna motsägelserna. Å andra sidan kan man se det som ett 
exempel på hur svårt det är att bedriva en radikal politik inom ett område 
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som tidigare redan definierats och institutionaliserats av tidigare 
artikulationer. 

5.9.2. Det flexibla livsloppet och den hegemoniska 

diskursen 

Den följande diskussionen sammanfattar resultaten från analysen och 
diskuterar dem i relation till forskning som identifierat liknande sätt att 
konstruera äldre och åldrande i policyarbete i andra länder och de 
konsekvenser det kan ha. Debbie Laliberte Rudman (2006) skriver att 
diskurser som utgår från begrepp som aktivitet, produktivitet och ett gott 
åldrande har välkomnats av gerontologer, intresseorganisationer och andra 
som företräder äldres intressen eftersom de förefaller öppna för nya 
möjligheter till aktivitet, frihet, identitetsutveckling och bättre hälsa för 
äldre i sitt motstånd mot negativa föreställningar (se också Andrews 1999; 
Gilleard & Higgs 2000). Laliberte Rudman (2006) skriver, liksom Chris 
Gilleard & Paul Higgs (2000) och Emmanuelle Tulle-Winton (1999), vidare 
att dessa förändringar i hur äldre och åldrande konstrueras har kopplats till 
välfärdsstatens tillbakagång och en nyliberalisering av politiken. Biggs 
(2001) menar att anti-ålderistisk äldrepolitik som tar avstånd från en syn på 
äldre som sjuka och beroende har kommit att etableras som ett 
internationellt fenomen. Utifrån denna trend har begrepp som ’aktivt’ och 
’produktivt’ åldrande, som jag tidigare tog upp i analysen, blivit allt 
vanligare i utvecklingen av äldrepolitiken i många länder i Västeuropa och 
Nordamerika (Biggs 2004; Walker 2002).  

Som jag visat arbetar utredningen aktivt med att ta avstånd från en 
homogeniserande förståelse av människor över en viss ålder och formulerar 
därför ”det flexibla livsloppet” och tar för sin framtidsvision utgångspunkt i 
den diskursiva logiken äldre som icke-kategori. Genom att anamma 
livsloppsbegreppet uppmanar SENIOR 2005 till att äldre inte ska betraktas 
som en enhet, eller som särskilt utsatta, utan som lika olika som ’alla andra’. 
Behovet av äldrepolitik står utifrån detta perspektiv inte att finna i gruppen 
äldres konstitution som sådan, i den åldrande kroppen, utan i att äldre 
”begränsas av olika övre åldersgränser” och att äldre ”inte tillräckligt väl 
beaktas i det politiska arbetet” (SOU 2003:91, 159).  Genom detta sätt att 
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resonera utgår inte äldrepolitiken från en konstitutivt annorlunda kategori 
än icke-äldre, den ’produktiva’ mellanåldern (Jönson 2001; Biggs 2004), och 
eftersom ’de äldre’ inte är ”några andra än oss själva” artikuleras dess mål 
vara att upphäva diskriminering på grund av hög ålder och därigenom 
också behovet av sig själv. Artikuleringen av äldrepolitikens roll som att 
motarbeta att ”människors möjligheter att leva sina liv begränsas av olika 
övre åldersgränser” gör att den åldrade kroppen försvinner som 
utgångspunkt och i dess ställe träder normer, åldersnormer. På det viset blir 
också ”det flexibla livsloppet” en diskurs som artikuleras i opposition mot 
’äldre’ som planeringsterm.  

Sverige beskrivs i utredningen som dåligt rustat för att hantera de nya 
äldre. Men det har mindre med den demografiska förändringen än med den 
förlegade bilden av äldre och de hindrande åldersnormerna i samhället att 
göra. Den förlegade bilden innebär också att äldre utestängs från ”frågor 
om makt, diskriminering och utveckling”. Framförallt gäller detta de som 
ännu inte på riktigt trätt in i kategorin äldre, utan börjar träda in i den från 
och med 50-årsåldern. I och med denna beskrivning av relationen mellan 
åldersnormer och ’de nya äldre’ blir det också en beskrivning av ett 
förhållande som tidigare var korrekt, men inte längre är det. En spricka i 
samhällskroppen har uppstått. Det är ’de nya äldre’, de ännu inte ’gamla’, 
som därmed hålls tillbaka av den pensionärsroll som under 1900-talets 
institutionalisering av livsloppet vuxit fram. De nya äldre, som SENIOR 
2005 också refererar till som ”de första tonåringarna”, beskrivs som 
kvalitativt annorlunda än de som redan nu är gamla och pensionerade. 
Kategorin beskrivs som berövade sin rättmätiga position och status i 
samhället, och det erkännande de förtjänar som grupp utifrån deras 
konstitutiva likhet med ’icke-äldre’. Sprickan, eller glappet, mellan 
åldersnormerna och ’de nya äldre’ benämns av utredningen som ålderism. 
’De redan gamla’ homogeniseras istället till att i stor utsträckning passa in i 
de bilder som nu blivit förlegade.  

Utredningens upprepning av aktivitet som definierande för de nya 
äldre och deras konstitutiva likhet med icke-äldre raderar ut möjligheten till 
en tid efter förvärvslivet som varken definierad av arbetslivets plikter eller 
skröplighet. ”Pensionsåldern” som markör för en distinkt livsfas blir också 
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utraderad eftersom samma aktiviteter kommer att definiera livet på båda 
sidor om vad som tidigare var gränsen till en ny livsfas, ett annat ’fack’. 
Detta tydliggörs bland annat genom att aktiviteten ska prägla livet ”fram till 
att det inte längre är möjligt på grund av sjukdom eller sviktande 
funktionsförmåga” (SOU 2003:91, 194). Genom detta formuleras en gräns 
mellan de aktiva och produktiva, gentemot de passiva och beroende, de 
’icke-äldre’ och ’de andra’. Eftersom ”pensionsåldern” förlorar sin status 
som markör för en livsfas kommer istället passivitet, improduktivitet, 
”sjukdom” och ”sviktande funktionsförmåga” att definiera ’de äldre’ i 
enlighet med utredningens användning av ’äldre’ som planeringsterm.  

Men ett motstånd mot ”negativ särbehandling på grund av hög 
ålder” kan se olika ut. Det kan handla om rätt till vård och omsorg på lika 
villkor som andra, till exempel yngre funktionshindrade, eller rätt till 
bibehållen materiell standard som pensionär. Många forskare har pekat på 
en ny roll för äldre som konsumenter, och att det skulle vara en väg bort 
från negativa representationer och föreställningar utifrån utvecklingen av 
den tredje åldern (Gilleard & Higgs 2005). Exempelvis skriver Andrew 
Blaikie (1999, 73) att: “The current imagery of a retirement lifestyle evokes 
a transition to a new life, rather than a continuation of the old. The picture 
of later life /…/ has shifted from sickness and decline to health, liberation 
and ‘refurbishment’”. I SENIOR 2005 är det istället en kontinuitet av 
aktivitet som betonas och ’äldre’ förstås därmed i högre grad som 
producenter än som konsumenter. För utredningen är det kampen för 
rätten till aktivitet och produktivitet som utgör motstånd mot ”negativ 
särbehandling på grund av hög ålder” och det är avsaknaden av ’aktivitet’ 
och ’delaktighet’ i arbets- och samhällsliv som får definiera utsatthet (jfr 
Biggs 2004; Katz 2005). Biggs (2001) menar att den internationella trend 
som betonar aktivitet och produktivitet som vägen till inkludering av äldre i 
samhället också sammanfaller med en oro för ett minskat antal personer 
som förvärvsarbetar. Denna sammanblandning av frigörelse och 
samhällsnytta har av flera forskare beskrivits som styrningspraktiker vars 
huvudsakliga syfte är att få människor att både vilja arbeta vidare, men 
också känna att det är ett moraliskt krav (Tulle-Winton 1999; Laliberte 
Rudman 2006; Biggs 2001). Det blir på det sättet en ”busy ethic” (Ekerdt 
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1986) som inte bara betonar aktivitet utan en kontinuitet av arbete och att 
göra sig nyttig för samhället. I introduktionskapitlet tog jag upp att 
Tornstam (2005, 119) skriver att en förklaring till att, vad han kallar, 
”eländespersektiv” och ”eländesmyter” dominerar synen på äldre 
människor grundar sig i ett förakt för svaghet i ett samhälle präglat av en 
”mycket stark prestationsorientering” och att värden som produktivitet, 
effektivitet och självständighet ses som ideal allting mäts i förhållande till. 
Utifrån denna beskrivning av samhället kan man se betoningen av äldres 
konstitutiva likhet med icke-äldre, och att de definieras av begrepp som 
produktivitet och aktivitet, som en inkludering in i samhällets mittfåra 
(Powell & Edwards 2002; Biggs 2001). Den enda väg som lämnas öppen 
för att erkännas går genom arbete och arbetsliknande aktiviteter (Katz 
2005). Det är också en inkludering som inte tar hänsyn till den variation i 
livsvillkor som SENIOR 2005 själv efterlyser en känslighet för, eftersom 
den formas på den vitala individ som både vill och kan arbeta efter 70-
årsåldern.  
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Kapitel 6.  

Avslutande kapitel: inkluderande andrafiering 

6.1. Inledning 

De föregående kapitlen har i tur och ordning analyserat texter från tre olika 
kommunikativa arenor, offentligheter, utifrån hur ’äldre’ som kategori och 
åldrande som process konstrueras. Valet av de tre offentligheterna för 
studien gjordes utifrån Bourdieus uppmaning att inte ta kategorin för given 
som en oproblematiserad utgångspunkt (Bourdieu & Wacquant 1992; se 
också Ronström 1999). Det sätt som jag använt offentlighetsbegreppet, och 
dess totaliserande horisont offentligheten tar avstamp i Warners (2002) 
bearbetning av begreppet. För urval av material för studien, och för hur de 
olika materialen kan relateras till varandra, har jag även använt mig av det 
offentliga samtalet som ett orienterande begrepp. Det innebär att jag tagit 
utgångspunkt i Bakhtins (1981; 1986) dialogiska perspektiv om hur olika 
yttranden är länkade till varandra.  

Det diskursteoretiska perspektiv (Laclau & Mouffe 2001) som jag 
anlagt för att förstå och analysera vad ’äldre’ är, hur kategorin konstrueras 
som språklig och social kategori, utgår från att det bara är genom att 
kategorier används, tilltalas och omtalas som de finns till. ’Äldre’ som 
kategori finns således inte till bortom de sätt som den konstrueras på i de 
olika sammanhang där den görs meningsfull. Likaså är utgångspunkten att 
betydelser organiseras i mönster, diskurser, som är beroende av hur 
fenomen tidigare konstruerats och getts mening. Vikten av att förstå hur 
äldre och åldrande konstrueras i offentliga samtal kan hänföras till att en 
stor del av det sociala och politiska livet kommit att ingå i ett nära samspel 
med medierade budskap. Medierade offentligheter har således ökat i 
betydelse för bildandet och upprätthållandet av sociala och kollektiva 
identiteter (Thompson 2001). Likaså har förståelsen av ’samhället’ som en 
helhet och en gemenskap i allt högre utsträckning kommit att utgå från 
medierade representationer av kategorier, händelser och processer. Utifrån 
det perspektivet erbjuder medierade representationer möjligheter för 

 211  



identifikation med kategorier, men inbjuder också till motstånd mot hur 
grupper konstrueras och representeras. Detta kan leda till etablerandet av 
motoffentligheter, vilket SPI är ett exempel på (Warner 2002; Fraser 1990). 

Artiklarna från Dagens Nyheter och Aftonbladet, texterna från Sveriges 
Pensionärers Intresseparti, och den offentliga utredningen SENIOR 2005 har 
analyserats både som enskilda offentligheter men också i dialog med 
varandra. Detta för att kunna identifiera både explicita och implicita 
intertextuella referenser (Sohlin 2004). De olika arenorna har skilda syften, 
mål och ramar. De resonerar och uttrycker sig på delvis olika sätt och har 
därför analyserats som enskilda offentligheter. Artiklarna från 
dagstidningarna består av insändare, ledare, nyhetsartiklar och notiser och 
har en stor spännvidd i de ämnen och teman inom vilka äldre och åldrande 
finns närvarande. Det finns också en kommersiell aspekt som ligger bakom 
produktionen av tidningarna som inte finns närvarande i de andra 
offentligheterna. SPI:s texter, av vilka merparten av de analyserade är 
debattartiklar, är till sin längd lika tidningsartiklarna. En stor del av dessa 
artiklar har publicerats som insändare i olika dagstidningar och det finns 
därigenom en parallell mellan materialen. Samtidigt är det nödvändigt att 
hålla i minnet att det rör sig om ett relativt marginaliserat pensionärsparti 
vars röst är oppositionell i förhållande till den offentlighet man verkar i. 
Utredningen SENIOR 2005 skiljer sig från de andra två materialen genom 
att bestå av långa texter, slutbetänkandet är på nästan 600 sidor, där det 
finns utrymme för längre resonemang. Om SPI representerar en 
marginaliserad röst i offentligheten så är SENIOR 2005 statens röst som tar 
utgångspunkt, inte i vardagserfarenhet, utan i vetenskap och byråkrati.  

De tre materialen kan ses som egna kommunikativa arenor. 
Samtidigt har analysen tagit utgångspunkt i att de kan betraktas som delvis 
överlappande offentligheter. Genom att betraktas som sammanlänkade kan 
de förstås som ingående i en dialog om ’äldre’ som kategori i enlighet med 
en pågående förhandling om den senare delen av livet som livsfas 
(Neugarten & Hagestad 1976). I analysen har jag visat på intertextuella 
länkar mellan materialen som synliggör hur de kommunicerar med och om 
varandra. Till exempel kommenteras SPI i Dagens Nyheter under den 
studerade perioden. SENIOR 2005 diskuterar massmedia och argumenterar 
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mot den syn på rättigheter som SPI står för. I en insändare i Dagens Nyheter 
kommenterar den dåvarande partiordföranden för SPI, Åke Söderlind, 
SENIOR 2005 utifrån en tidigare publicerad debattartikel i Dagens Nyheter 
om att äldre diskrimineras av riksdagspartierna.  

Skillnaderna mellan materialen ser jag som en styrka för studien 
eftersom analysen av de enskilda materialen har kunnat berika varandra 
genom att resultat från den ena arenan har möjliggjort nya frågor till vad 
som uttrycks på de andra arenorna. Ett exempel på detta är hur analysen av 
uttrycket ”våra äldre” kunde användas för en förståelse av debattartiklarna 
från SPI likväl som SENIOR 2005. Den dialogiskt orienterade analysen av 
de tre olika materialen har därmed möjliggjort frågor som annars inte skulle 
ha ställts.  

6.2. De andra - våra äldre  

Som jag tidigare påpekat beskrivs kategorin ’äldre’ ofta som avvikande i 
förhållande till mellanåldern som norm och att vara äldre, att pensioneras, 
konstrueras som ett tillbakadragande från samhället (Jönson 2001; Biggs 
2004). I analysen av materialet har det framkommit att den pågående 
förhandlingen, eller kampen, om att ge ’äldre’ mening har handlat om äldre 
ska ses som de avvikande, ’de andra’, och i så fall i relation till vem. Även 
om en föreställning om den ’produktiva’ mellanåldern har varit närvarande 
som normgivande centrum i analysen har det också förekommit andra 
gränsdragningar och jämförelser. Central i denna förhandling är det jag 
kallar för den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande och analysen 
har visat hur den finns närvarande i de tre materialen. Detta avsnitt tar 
denna förhandling som en utgångspunkt för en undersökning av hur och i 
vilken utsträckning som ’äldre’ är ’de andra’ i de studerade offentligheterna 
och i relation till vem de förstås som annorlunda.  

6.2.1. Gammal 

I analysen av Dagens Nyheter och Aftonbladet fanns äldre som kategori 
närvarande inom ramen för många olika teman. Genom att dagstidningar 
innehåller texter om vitt skilda ämnen finns en potentiell öppenhet i de sätt 
som äldre som kategori och åldrande som process konstrueras på. Trots 
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denna potentiella öppenhet visar analysen att det främst är en typ av 
konstruktion som dominerar hur äldre görs. Den diskurs som både 
kvalitativt och kvantitativt dominerar konstruktionen i Dagens Nyheter och 
Aftonbladet kallar jag för den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande. 
Anledningen till att jag benämner den som hegemonisk är att den 
överensstämmer med resultat från tidigare forskning om föreställningar och 
representationer av äldre (Bytheway 1995; 2005; Andersson 2008).  

Tidigare forskning visar att såväl i som utanför massmedierna 
uppfattas och beskrivs åldrande i stor utsträckning som en neråtgående 
process. Det är motsatsen till ’att växa upp’ (Hockey & James 1993) och 
beskrivs ofta som en nedgång eller tillbakagång (Gullette 2004). Inom 
ramen för den hegemoniska diskursen kopplas äldre som kategori och 
åldrande som process samman med sjukdom, inkompetens, stagnation, 
förfall och beroende vilket refererar till vad som kallas för negativa 
stereotyper. Detta kom exempelvis till uttryck genom att ”gamla” och 
”dementa” gjordes till synonymer och att ’äldre’ konstruerades som 
definierade av funktionshinder. Den hegemoniska diskursen etableras 
genom att den ’produktiva’ mellanåldern fungerar som dess konstituerande 
utsida, och att betydelse organiseras utifrån oppositioner som 
kompetent/inkompetent och vital/sjuklig. Den hegemoniska diskursen kan 
därmed sägas göra åldrandet till en huvudsakligen fysisk, kroppslig, 
endogen process av förfall och låter den vara en tolkningsram för 
förståelsen av både individ och grupp (jfr Estes & Binney 1991; Swane 
1996).  

En ytterligare aspekt hos denna diskurs gör att den förtjänar att 
kallas för hegemonisk. Det är hur den inte bara fungerar som en 
sammanhängande diskurs om äldre och åldrande utan också som en 
diskursiv logik genom att vara ett substrat och en utgångspunkt för olika 
artikulationer (Howarth & Glynos 2007). Som logik kan den delvis 
frikopplas från sin referent, ’äldre’ människor, och därigenom samtidigt 
vara både bokstavlig och metaforisk. Den kan samtidigt ingå i en ironisk 
text om att bli nostalgisk såväl som i moraliska och politiska texter om hur 
Sverige ska styras. Genom den hegemoniska diskursen blir uttryck och 
metaforer som ”pensionärsstuk” och ”pensionärsmetod” begripliga och 
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begripliggörande. Trots att detta är metaforer som använts i kontexter där 
syftet inte varit att primärt beskriva äldre som kategori, gör de ändå det, 
genom att återupprepningen stabiliserar betydelsen av äldre och åldrande på 
detta specifika vis. Användningen av metaforer återverkar även på 
betydelsen av det som utgör utgångspunkten (Lakoff & Johnson 2003). 
Diskursens metaforiska möjligheter gör också att den kan användas för att 
uttrycka flera saker på en och samma gång. Detta exemplifierades genom 
artikeln om Gudrun Schymans valmöten. Här konstruerades den ideologi 
Schyman företrädde som partiledare för Vänsterpartiet som förlegad och 
omodern genom beskrivningen av hennes anhängare som gamla människor 
som lever i det förflutna (Schyman syster, moster och lite mor Dagens 
Nyheter 020907). 

Samtidigt som den hegemoniska diskursen talar om äldre som 
kategori kan den användas för att skriva fram en mängd olika saker. Som 
visats kan det innebära att en ’positiv’ beskrivning av en individ, t.ex. en 
författare, kan göras genom en beskrivning av kategorin på ’negativt’ sätt. 
En annan aspekt av detta är att det uttrycker en öppenhet i kategorin och 
kategoriserandet. Alla kronologiskt äldre konstrueras inte oreflekterat som 
funktionshindrade och beroende, det finns också möjlighet för avvikelser, 
även om det ofta är trots åldern (jfr Andersson 2008; Featherstone 1995). 
Det är i detta sammanhang även viktigt att lyfta fram de ’ålderslösa’ äldre i 
materialet; de vars ålder inte anförs som relevant för det rapporterade eller 
som en aspekt som ger relevant information för den föreställda 
offentlighetens gemenskap. De skrivs på så sätt inte in i en åldersdiskurs, 
ålder utgör inte en referentiell horisont, även om artiklarna är möjliga att 
läsa utifrån en sådan om personens ålder är känd för läsaren.  

Det jag kallar för den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande 
är den dominerande principen för hur kategorin görs i det studerade 
dagstidningsmaterialet. Det är genom den hegemoniska diskursen som 
’äldre’ som kategori huvudsakligen konstrueras. Även de artikulationer som 
uttrycker oppositionella perspektiv gör det i förhållande till denna. Den 
hegemoniska diskursen kan därmed sägas vara ett referentiellt centrum även 
för de oppositionella artikulationer som jag gett exempel på. Hegemonin är 
alltså närvarande även i försöken att konstruera andra, alternativa, 
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ekvivalenskedjor. I analysen av SPI och SENIOR 2005 visade jag också hur 
den hegemoniska diskursen var närvarande även i de sätt som ’äldre’ 
konstruerades på i dessa material.  

6.2.2. Pensionär 

Om den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande huvudsakligen 
uttrycker en åldersrelation är istället SPI:s meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs en diskurs om ett samhällskontrakt där man genom 
att betala skatt gör sig förtjänt av välfärd och erkännande som pensionär. 
Det är i högre grad en diskurs om medborgarnas relation till staten än en 
diskurs om åldrande kroppar. Enligt meriterings- och 
medborgarskapsdiskursen är välfärd och en rättvis pension något man har 
rätt till genom att vara äldre, en samhällelig veteran som gjort sig förtjänt, 
och frågan om samhälleliga kostnader görs inte relevant (jfr Nelson 1982; 
Jönson & Nilsson 2007b). I texterna från SPI är därmed att ha rätt till vård i 
större utsträckning definierande, än att vara i behov av vård som den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande skulle ha uttryckt det. SPI:s 
artikulation är därmed en politisering av innebörden av att vara ’äldre’, som 
i den hegemoniska diskursen endast uttrycks som ett vara. Inom ramen för 
SPI är ’äldre’ en samhällsvarelse, inte ett fysiskt tillstånd. 

Meriterings- och medborgarskapsdiskursen förbigår delvis den 
hegemoniska diskursen genom att relateras till andra begrepp. 
Argumentationen i texterna från SPI sker utifrån en tanke om ett 
samhällskontrakt mellan medborgaren och staten. Den äldre har i denna 
idealtypiska konstruktion levt upp till sin del av kontraktet genom att arbeta 
fram till den stipulerade åldern, men staten har inte hedrat kontraktet 
genom att ge den utlovade välfärden. Istället gynnas ’invandrare’ på 
bekostnad av de skattebetalande pensionärerna. Denna artikulation ger 
inget specifikt kvalitativt innehåll åt hög ålder. Det handlar istället om i 
vilket utsträckning kontraktet hålls. Det är relationen mellan ’politikerna’, 
’makteliten’, och de hederliga skattebetalande ’pensionärerna’ som är 
organiserande. Meriterings- och medborgarskapsdiskursen bygger därför 
delvis upp sitt eget universum, den har sin egen horisont. Men SPI:s 
artikulation är ändå bara förståelig som en opposition också mot den 
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hegemoniska diskursen eftersom man mot den argumenterar att äldre har 
kunskaper och erfarenheter som de yngre inte har, att man som äldre är en 
tillgång som inte definieras av att vara beroende och kostsamma genom sitt 
förfall. Den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande föreskriver inget 
förhållningssätt till dem som den beskriver. I SPI:s meriterings- och 
medborgarskapsdiskurs har däremot beskrivningen av äldres karaktäristika 
skrivits in i en ekvivalenskedja där också handlingsmönster föreskrivs. 
’Pensionär’ blir därför betecknaren för en politisk identitet som ska 
organisera ’äldres’ roll i samhället.  

Samtidigt som meriterings- och medborgarskapsdiskursen är 
oppositionell mot den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande 
genom att betona att äldre bidrar till samhället, att de är kunniga och 
kompetenta, inkluderar den av nödvändighet dess bärande idé om åldrandet 
som förfall. Inkluderingen sker genom att en hänvisning till den 
hegemoniska diskursen om äldre och åldrande är nödvändig för att 
pensionen som institution ska kunna legitimeras. Detta syns inte minst i att 
flera av debattartiklarna handlar om äldre personer som har behov av vård 
och omsorg men inte får det de anses ha rätt till, men den finns också 
närvarande i själva argumenteringen till rätten till pension som sådan. Ålder 
och åldrande utifrån den hegemoniska diskursen är därmed nödvändiga för 
SPI. Men de är det på samma villkor som föreställningen om det svenska 
och ’folket’ som en helhet.  

I argumenteringen för kulturellt erkännande och ekonomisk 
kompensation i form av rättvisa pensioner för sina insatser för samhället 
konstrueras ett oppositionellt förhållande till den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande. Kravet på detta kommer från uppfattningen om att 
äldre är diskriminerade och uteslutna ur samhället, framförallt ur de 
parlamentariska församlingarna. Flera artiklar skrivna inom ramen för 
denna typ av artikulation går i en explicit kritisk dialog med den 
hegemoniska diskursen. Man försöker avvisa de karaktäristika, som 
inkompetens, förfall och stagnation, som utifrån den hegemoniska 
diskursen definierar kategorin. Detta görs framförallt genom att beskriva 
’äldre’ som kompetenta och kunniga samhälleliga resurser, som inte 
definieras genom att vara en kostnad genom sitt fysiska och mentala förfall. 
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Kontrasten görs här istället med ’äldre invandrare’, som enligt SPI utgör en 
kostnad utan att bidra, eller tidigare ha bidragit till landet. Genom att låta 
skattebetalande vara definierande för ’pensionären’ och beskriva 
’invandrare’ och ’äldre invandrare’ som bidragstagare konstrueras etniskt 
svenska äldre som bidragande till samhället, medan ’invandrare’ blir de som 
tar det SPI:s  ”vi” har rätt till, utan att bidra. SPI:s motstånd mot att ’äldre’ 
ska betraktas som ’de andra’ artikuleras således genom att den negativa 
avvikelsen skjuts över på andra grupper.  

6.2.3. Senior 

Analysen av SENIOR 2005 visade att det fanns flera sätt som äldre och 
åldrande konstrueras på i utredningen. Framförallt dominerar de två 
diskursiva logikerna ’äldre’ som icke-kategori och ’äldre’ som 
planeringsterm. Båda logikerna utgår från att ’äldre’ inte är en på förhand 
given kategori, att den inte ringar in en självklar population och att vad, och 
vilka, äldre är, är beroende av sitt sammanhang. Det är utifrån den första av 
dessa som utredningens politiska vision, ”det flexibla livsloppet”, 
artikuleras. 

SENIOR 2005 formulerar explicit äldrepolitikens roll som att 
upphäva diskriminering och övre åldersgränser utifrån att äldre inte skiljer 
sig från icke-äldre och att själva kategoriseringen utgör ett problem genom 
att göra ’äldre’ till avvikande. Ur det perspektivet artikulerar utredningen ett 
motstånd mot att ’äldre’ av andra betraktas som annorlunda i en negativ 
bemärkelse. Samtidigt konstruerar utredningen ’äldre’ som ’de andra’ 
genom sin planeringsterm där själva definitionen av äldre är att de avviker 
från normer om autonomi och aktivitet. Mellan dessa två logiker uppstår ett 
spänningsförhållande som inte överbryggs i utredningens eget sätt att 
resonera. ’Äldre’ som kategori splittras också i utredningen på ett annat sätt 
genom att det utvecklas en distinktion mellan ’de redan gamla’ och ’de nya 
äldre’, och det är främst de senare vars liv begränsas av hindrande 
åldersnormer. 

Utredningen arbetar aktivt med att ta avstånd från en 
homogeniserande förståelse av kategorin genom artikuleringen av ”det 
flexibla livsloppet” och SENIOR 2005:s framtidsvision sin utgångspunkt i 
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den diskursiva logiken ’äldre’ som icke-kategori. Genom att anamma 
livsloppsbegreppet uppmanar SENIOR 2005 till att äldre inte ska betraktas 
som en enhet, eller som särskilt utsatta, utan som lika olika som ’alla andra’. 
Behovet av äldrepolitik står utifrån detta perspektiv inte att finna i gruppen 
äldres konstitution som sådan, i den åldrande kroppen, utan i att äldre 
”begränsas av olika övre åldersgränser” och att äldre ”inte tillräckligt väl 
beaktas i det politiska arbetet” (SOU 2003:91, 159). Genom detta sätt att 
resonera utgår inte äldrepolitiken från en konstitutivt annorlunda kategori 
än icke-äldre, den ’produktiva’ mellanåldern (Jönson 2001; Biggs 2004). 
Eftersom ’de äldre’ inte är ”några andra än oss själva” (SOU 2003:91, 71) 
anges äldrepolitikens mål vara att upphäva diskriminering på grund av hög 
ålder och därigenom också behovet av sig själv. Artikuleringen av 
äldrepolitikens roll som att motarbeta att ”människors möjligheter att leva 
sina liv begränsas av olika övre åldersgränser” gör att kroppen försvinner 
som utgångspunkt och istället träder normer, åldersnormer, in i centrum. På 
det viset blir också ”det flexibla livsloppet” en diskurs som artikuleras i 
opposition mot den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande och mot 
utredningens användning av ’äldre’ som planeringsterm. 

Utifrån denna beskrivning kan man se betoningen av äldres 
konstitutiva likhet med icke-äldre, och att de definieras av begrepp som 
produktivitet och aktivitet, som en inkludering in i samhällets mittfåra 
(Powell & Edwards 2002; Biggs 2001) utifrån att vägen till erkännande går 
genom arbete och arbetsliknande aktiviteter (Katz 2005). Därmed drar 
SENIOR 2005 en gräns mellan de aktiva och produktiva, gentemot de 
passiva och beroende, men drar den inte mellan ’äldre’ och ’icke-äldre’.  

Samtidigt, och trots detta, formuleras i utredningen ’äldre’ som 
planeringsterm. Inom ramen för denna logik avser ’äldre’ olika grupper 
beroende på det aktuella politikområdets behov av att definiera sin kategori. 
Genom att göra ’äldre’ till en planeringsterm utifrån föreställningen att 
kategorin är kontingent är ’äldre’ ändå en icke-kategori som social kategori 
och identitetskategori. Utgångspunkten är inte individuell variation, utan 
inom ramen för ett offentligt planeringsbehov är de anförda kategorierna 
exempelvis ”de äldre” och ”äldre människor”. Det är genom att 
kategorierna har anförts egenskaper i aggregat som de blir meningsfulla och 
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det är utifrån dessa kategoriegenskaper som de kan hanteras av den 
offentliga förvaltningen. ’Äldre’ som planeringsterm är därmed starkt 
relaterad till den hegemoniska diskursen, eftersom det är i relation till en 
förväntad reducering av individens möjligheter och förmågor, åldrande som 
förfall eller tillbakagång, och därmed en ökad offentlig kostnad för till 
exempel vård och omsorg, som den formuleras. ’Äldre’ blir då, som jag 
skrev ovan, beroende av sitt sammanhang i dubbel bemärkelse. Dels genom 
att åldersgruppen som avses skiftar utifrån sammanhang, och dels genom 
att den kontextuella definitionen kan sägas utgå från när åldersgruppen i 
någon form kan räknas som beroende av andra människor och 
institutioner. ’Äldre’ som planeringsterm söker därmed stabilisera och 
avgränsa sin population i syfte att utveckla åtgärder för att stävja de 
identifierade problematiska tillstånden, som till exempel avsaknaden av 
kontakt med ny teknik. Men detta görs utifrån ett offentligt 
planeringsbehov och verkar således också destabiliserande på ’äldre’ som 
identitetskategori genom att det i så stor utsträckning tömts på betydelser 
bortanför kronologisk ålder och ’beroende’. 

6.2.4. Ålderism och andrafiering 

Det jag kallar för den hegemoniska diskursen om äldre och åldrande är den 
konstruktion som inte bara dominerar tidningsmaterialet utan finns också 
närvarande i texterna från SPI och i SENIOR 2005. Även de artikulationer 
som uttrycker oppositionella perspektiv gör det både i relation till men 
också i direkt opposition till den ekvivalenskedja av termer som länkas 
samman i den. Den hegemoniska diskursen kan därmed sägas vara ett 
referentiellt centrum även för de oppositionella artikulationer som jag gett 
exempel på. Hegemonin är därmed också närvarande även i försöken att 
konstruera andra, alternativa, ekvivalenskedjor som till exempel ”det 
flexibla livsloppet” likväl som i en stor del av SENIOR 2005:s förslag och 
resonemang utifrån planeringstermen.  

Som jag ser det är det två aspekter som gör ålderism till ett intressant 
begrepp för den fortsatta diskussionen. För det första är det hur forskning 
om ålderism visat på de åldersrelaterade normer som dominerar de 
västerländska samhällena och hur de har betydelse för hur människor 
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värderas och hur äldre konstrueras som avvikande, ’de andra’ i en negativ 
mening i förhållande till dessa. Många menar att de värden som dominerar 
de västerländska samhällena är aktivitet, produktivitet, effektivitet och 
autonomi och det är värden som också associeras till en generaliserad 
vuxenhet, vad jag kallat de icke-äldre (Tornstam 2005; Biggs 2004). Att 
åldras innebär i förhållande till detta en tillbakagång och nedgång i 
förmågor och autonomi. Äldre blir ’de andra’, de negativt avvikande, utifrån 
mellanåldern som norm (Jönson 2001) vilket den hegemoniska diskursen 
om äldre och åldrande kan ses som ett exempel på. Liksom jag tidigare 
skrev så reduceras åldrandet inom ramen för den hegemoniska diskursen till 
en uteslutande biologisk process, istället för sammanvävd med sociala, 
kulturella och politiska processer och kommer därmed att fungera 
marginaliserande, andrafierande, på de som diskursen ringar in genom att på 
ett totaliserande sätt göra åldrande som förfall och beroende till en kontext 
för förståelsen av både grupp och individ (jfr Estes & Binney 1991; Powell 
& Longino 2001; Swane 1996). Den hegemoniska diskursen om äldre och 
åldrande berövar i stor utsträckning ’äldre’ på aktörsskap och är inte en 
position som det talas utifrån. Istället är ’äldre’ i denna diskurs ett tydligt 
exempel på en kategorisering som inte är ett verk av de kategoriserade 
själva utan av andra, ett förhållande som har betraktats som karaktäristiskt 
för marginaliserade grupper (Ronström 1998b). 

För det andra fungerar ålderism som en analytisk utgångspunkt även 
ur ett annat perspektiv. Jönson (2006) menar att den uppfattade 
förekomsten av ålderism handlar om huruvida människor har tillgång till 
den typ av tolkningsramar om underordning och diskriminering som 
exempelvis är väl etablerade i diskussioner om kön, etnicitet och 
funktionshinder. Det socialt konstruerade fenomenet ålderism kan utifrån 
detta sägas föregå den individuella upplevelsen av utsatthet. Tidigare 
forskning har visat att ålderism som begrepp har använts som ett redskap i 
utvecklingen av äldrepolitik i ett flertal västerländska länder och att politik i 
större utsträckning formuleras som anti-ålderism (Biggs 2001), vilket också 
denna studie funnit. Om man låter begrepp som åldersdiskriminering, 
negativa stereotyper och föreställningar om äldre vara en del av definitionen 
av ålderism kan man se att det på olika sätt finns närvarande i de 
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analyserade materialen. Exempelvis konstruerar SPI ’äldre’ som 
diskriminerade, som mindre värda än andra. Till viss del konstrueras detta 
som åldersdiskriminering. Detta finns även närvarande i materialet från 
dagspress och exemplifierades bland annat utifrån en debattartikel om 
äldres svaga representation i riksdagen (Debatt: Nobelpristagare protesterar 
mot partiernas diskriminering av pensionärer: ”Valet kan ge äldrerevolt”, 
Dagens Nyheter, 020911). Men det kan också sägas vara närvarande i de 
artiklar som analyserades utifrån uttrycket ”våra äldre”. Där beskrivs äldre 
som sämre behandlade än andra i relation till exempelvis 
läkemedelsförskrivning och bistånd till andra länder, även om det inte aktivt 
formuleras som åldersdiskriminering. Som jag också visat utgör ålderism ett 
centralt begrepp i SENIOR 2005. Att upphäva diskriminering på grund av 
hög ålder artikulerar utredningen som det som legitimerar och 
nödvändiggör äldrepolitiken som sådan.  

Liksom ålderismen tar sin utgångspunkt i en jämförelse med en 
generaliserad vuxenhet som präglas av autonomi och aktiv produktivitet 
förefaller anti-ålderismen, så som den utvecklas i de studerade 
offentligheterna, också göra det. Istället för att förändra vad som ska utgöra 
det referentiella centrumet genom att artikulera alternativa värden syftar de 
till att göra ’äldre’ lika de icke-äldre. I SENIOR 2005 sker det genom att 
beskriva ’äldre’ som aktiva och produktiva och att de är lika olika som de 
icke-äldre. SPI artikulerar ’äldre’, genom termen ’pensionär’, som 
bidragande till samhället i lika stor utsträckning som andra i den 
generaliserade vuxenheten genom att definieras som skattebetalare. Båda 
dessa konstruktioner skjuter på det sättet undan sammankopplingen mellan 
’äldre’ och att vara ’beroende’, en ’börda’ för samhället, och förlägger den 
istället i andra kategorier; de passiva och improduktiva (’de redan gamla?’) 
och ’invandrare’. 
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6.3. Samhälleligt gemenskapande – våra andra 

Som jag skrev i introduktionskapitlet har ålderism i stor utsträckning både 
utvecklats teoretiskt och studerats empiriskt som ett psykologiskt eller 
socialpsykologiskt fenomen som attityder och beteenden hos individuella 
aktörer (Hagestad & Uhlenberg 2005). Negativa föreställningar är inom 
ramen för dessa studier relaterade till ett individperspektiv, till individuella 
attityder och föreställningar (se t.ex. Nelson 2002; Journal of Social Issues 
2005). Föreliggande studie har visat det fruktbara i att istället ta 
utgångspunkt i kontexter för att förstå de mönster av språkliga utsagor som 
möter människor i vardag och yrkesliv. En poäng med att studera ’äldre’ 
som kategori och åldersrelationer i de kontexter där de görs meningsfulla är 
att det blir tydligt hur de flätas samman med andra kategorier och processer 
(de los Reyes & Mulinari 2005; Lykke 2003; 2005). Studien har visat att 
’äldre’ är så mycket mer än en åldersrelation. ’Äldre’ är till exempel 
sammanflätad med föreställningar om nationen som en föreställd 
gemenskap (Anderson 1995), något som också Jönson (2001) visat genom 
den politiserade äldrebild som pensionärsorganisationerna utvecklade i 
relation till föreställningen om en folkhemsgemenskap. Genom att ta 
utgångspunkt i en analys av hur sammanhanget för de olika yttranden som 
analyserats har konstruerats i materialen problematiseras också ålderismens 
utgångspunkt att ’äldre’ görs till avvikande och stöts ut ur samhället. I det 
följande tar jag avstamp i uttrycket ”våra äldre” för en vidare diskussion om 
hur ’äldre’ som kategori konstrueras i relation till ’samhället’.  

I analysen av Dagens Nyheter och Aftonbladet förekom uttrycken ”våra 
äldre” och ”våra gamla”. I analysen visade jag hur användningen av 
uttrycket är en i raden av praktiker som konstituerar nationen och 
offentligheten som sådan genom ett påminnande av den föreställda 
gemenskapens ansvar (Billig 1997). Även SPI:s artikulation av meriterings- 
och medborgarskapsdiskursen konstruerar nationen och den nationella 
gemenskapen. Detta sker genom att nationen är en nödvändig horisont för 
konstruktionen av både ’pensionärer’ i den uppfordrande relation till staten 
som SPI artikulerar och för ’svenska äldre’ genom att avgränsa rättigheter 
etniskt inom det givna territoriet Sverige. SENIOR 2005 är beroende av 
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staten för sin tillkomst och genom att vara en utredning om den framtida 
nationella äldrepolitiken artikuleras ’äldre’ som ett nationellt ansvar. Likaså 
fungerar den nationella gemenskapen som en kontext för den offentlighet 
som utredningen adresserar. 

Både artiklarna från dagstidningarna och SENIOR 2005 talar om 
’äldre’, inte med och till. Kategorin blir därigenom konstruerad som ett 
objekt för offentligheten och den nationella gemenskapen. Det sätt som 
uttrycket ”våra äldre” används på antyder en konstruktion av kategorin som 
en som har rätt att förvänta sig omsorg, men inte att själv ansvara för dess 
utformning. När uttrycket ”våra äldre” sätts i relation till dess förekomst i 
en offentlighet, eller riktad till en publik, är det möjligt att förstå uttrycket 
”våra äldre” som att den aktivt gör äldre till en kategori som ett ’vi’ har att 
ansvara för. Som analysen visat berövar den hegemoniska diskursen om 
äldre och åldrande ’äldre’ på aktörsskap, vilket skapar ett behov av 
representantskap som uppfylls så länge deras behov av omsorg uppfattas 
som rättmätigt. Det ’vi’ som åkallas inkluderar därmed inte äldre själva (och 
inte heller barn och ungdomar), istället är det en gemenskap av icke-äldre 
som adresseras. Uttrycket ”våra äldre” upprättar ett samband mellan de 
tilltalade genom att artikulera detta ansvar. Det sätt som uttrycket används 
på ger en förståelse av denna gemenskap som bestående av de flytande 
signfikanterna ’samhället’ eller ’nationen’, oftast med staten som 
gemenskapens verktyg för åtgärder och förändring. Staten står oftast som 
aktör för de gemensamma intressena när detta uttryck används i 
tidningsartiklarna. Uttrycket utesluter alltså äldre som aktörer ur 
offentligheten men innesluter dem i den nationella gemenskapen. Denna 
konstruktion finns även närvarande i artiklar från SPI där det argumenteras 
för att ’äldre’ ska få den omsorg de har rätt till. Men nationen och samhället 
som föreställda gemenskaper finns också närvarande på ett annat sätt 
genom meriterings- och medborgarskapsdiskursen.  

I de texter från SPI som jag studerat görs ’äldre’ som etniskt svenska 
på ett totaliserande vis och artikulerar därigenom en nationell gemenskap 
eftersom de också direkt pekar ut gränsen för detta ’vi’ inom samhället. ’Vi’ 
förflyttas från att signalera en helhet som avgränsas av nationalstatens 
gränser till en gemenskap som avgränsas etniskt inom Sverige genom att en 
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distinktion upprättas mot ’invandrare’. Det är inte alltid som positionen 
’svensk’ är explicit framskriven i texterna från SPI. Många gånger är det en 
outtalad position som inte behöver nämnas utan kommer till uttryck genom 
att ’invandrare’ beskrivs som stående i ett antagonistiskt förhållande till ett 
’vi’. De är ’de andra’, de som inte ingår i gemenskapen. Det är genom att 
beskriva ’invandrare’ som problem som det ’svenska’ skrivs fram samtidigt 
som det visar att det är en offentlighet av ’svenskar’ som adresseras. På ett 
sätt kan man därför säga att det ’vi’ som skrivs fram är ett inkluderande vi, 
det innefattar fler möjliga positioner än det exkluderar. Däremot är det 
exkluderande eftersom både ’invandrare’ och ’politiker’ är uteslutna. 
’Pensionär’ är en term som i texterna från SPI har etnifierats till den grad att 
de på ett självklart sätt används som en metonym för ’etniskt svenska 
pensionärer’. Även i analysen av dagstidningarna redovisade jag ett exempel 
på detta. I en av de artiklar som analyserades gjordes en etnisk skillnad 
mellan kategorierna ’pensionär’ och ’invandrare’. De beskrevs som i ett 
problematiskt förhållande där ’pensionärerna’ inte såg ’invandrarna’ som 
individer. Även här fungerade således ’pensionär’ som en metonym. Detta 
visar också hur upprepningar förekommer mellan materialen. 

Även i SENIOR 2005 konstrueras ’äldre’ som kategori i relation till 
en offentlighet och en föreställd gemenskap. SENIOR 2005 artikulerar 
livsloppsperspektivet som en politisk princip som ska stärka de icke-äldres 
solidaritet med, och omsorg om, ’de äldre’, och kommer därigenom att vara 
ett sätt varpå en gemenskap konstrueras. Livsloppsperspektivet artikuleras 
som ett begrepp med möjligheten att överbrygga generationsmotsättningar 
och vara en princip för solidaritet. Den horisont som artikuleras som det 
sammanhang inom vilken solidariteten ska upprättas är den nationella 
gemenskapen.  I detta sätt att konstruera solidaritet mellan generationer är 
den bärande principen likhet, som artikuleras i opposition mot ett 
olikhetstänkande. Men det är inte bara för att de är lika oss som solidaritet 
ska kännas. Formuleringen är starkare eftersom ”vi” ska se ”oss själva” i 
den positionen ”vi” ser ”de äldre” idag. Det handlar således både om 
individens kontinuitet över tid och om identifikation med en situation eller 
ett tillstånd. Som jag tidigare lyft fram är det likheten mellan ’äldre’ och 
’icke-äldre’ som betonas i SENIOR 2005 och det blir utifrån de icke-äldres 
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perspektiv och önskningar som äldres liv ska formas. Likväl är det dock ett 
ansvar för ’de äldre’ som konstrueras genom denna artikulation. Detta kan 
ställas mot uttrycket ”våra äldre” i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Uttrycket 
”våra äldre” konstruerade äldre som annorlunda ’oss’, de aktiva subjekten. 
Det var där deras skillnad från ’oss’ som gjorde dem förtjänta av välfärd 
och omsorg. Här är det istället den konstitutiva likheten, identiteten, som 
betonas som grunden för vårt ansvar. Istället för ’våra äldre’ är det ’vi som 
äldre’ som definierar relationen. Livsloppsperspektivet som princip för 
äldrepolitiken kan också läsas ur ett annat perspektiv. Nämligen om vem 
det är som utredningen adresserar och vilken position som utredningen 
själv väljer att skriva utifrån. Med andra ord den offentlighet som 
artikuleras. Som sagts ovan är det icke-äldre som ska interpelleras av 
principen, det är de som är adressaten. Den som står för påståendet, 
SENIOR 2005, inkluderar sig själv i adressaten genom att ”’de äldre’ inte är 
några andra än oss själva i en senare del av livet” (min kursivering). SENIOR 
2005 identifierar sig här med positionen icke-äldre och gör därmed den 
’produktiva’ mellanåldern, de ’icke-äldre’, till den normgivande 
utgångspunkten. Liksom i de analyserade tidningsartiklarna exkluderas de 
som befinner sig i kategorin ’äldre’ från den offentlighet som tilltalas, 
samtidigt som de inkluderas i den nationella gemenskapen som ett objekt 
för dess omsorg. 

Äldre konstrueras som ett objekt för en offentlighet och ett 
nationellt ansvar på både komplicerade och motsägelsefulla sätt och det är 
inte rimligt att bara förstå det i termer av utstötning ur samhället. Istället 
kan man se det som att det är en inkluderande andrafiering; ’de äldre’ är ’våra 
andra’. I relation till offentligheten är ’äldre’ de avvikande, de som man 
pratar om, men inte själva för sin talan eller adresseras som mottagare av 
texten. ’Äldre’ är inte en aktörsposition i vare sig dagstidningarna eller 
SENIOR 2005. De kronologiskt äldre som ändå verkar som aktörer i 
tidningsartiklarna gör det inte från positionen ’äldre’. I SPI finns exempel på 
att ’äldre’ är en position utifrån vilken man talar. Den term som dock 
föredras för att artikulera äldre människor som aktörer är ’pensionär’. Detta 
bör också förstås utifrån att SPI utgör en motoffentlighet där kronologiskt 
äldre människor försöker ta plats i offentligheten (Warner 2002). I relation 
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till vad Hagestad & Dannefer (2001) kallar för en mikrofiering av 
gerontologin och att ålderismen främst utvecklats som ett psykologiskt eller 
socialpsykologiskt fenomen (Hagestad & Uhlenberg 2005) visar denna 
studie på vikten av kontextuella analyser av åldersrelationer som sociala 
fenomen istället för individuella hållningar. Offentlighetsbegreppet pekar på 
hur konstruktioner av ålderskategorier och relationer mellan människor i 
stor utsträckning utspelar sig i föreställda gemenskaper och på 
kommunikativa arenor.  

Andra studier har också påvisat en relation mellan föreställningar om 
etnicitet, nationalitet och äldre. Till exempel visar Sverker Hyltén-Cavallius 
(2005) studie av musicerande äldre och musikverksamhet för äldre 
människor att dessa verksamheter ofta görs med ’svenska’ förtecken. Ett 
annat exempel på en sammankoppling mellan en föreställning om ’äldre’ 
och ’det svenska’ har Eva Lundgren (2000) visat på i en studie om 
inredningen på äldreboenden. Hon visar hur en idealiserad svenskhet på ett 
självklart används för att konstruera den miljö som anses passa ’äldre’. 
Bland annat utifrån att ’äldre’ förstås som etniskt ’svenska’. Jönson & 
Nilsson (2007b) visar hur högerextrema rörelser har använt sig av 
föreställningar om äldre som ett nationellt ansvar och som tillhörande den 
etniska majoritetskulturen. Likaså har högerextrema populister i till exempel 
Danmark och Frankrike försökt göra migrationsfrågor relevanta för 
äldrepolitiken på liknande sätt som SPI (Jönson 2002b). 
Sverigedemokraterna har använt sig av en slogan, ”rör inte min mormor”, 
som både konstruerar äldre som ’svenska’ och i behov av hjälp och skydd. 
Likaså har det högerextrema brittiska partiet National Front haft 
”pensioners before asylum seekers” som en slogan (Jönson & Nilsson 
2007b). Ur ett annat perspektiv har Ronström (1996; 2002) och Sandra 
Torres (2006) visat hur ’äldre invandrare’ har konstruerats som ett objekt 
för den svenska välfärdsbyråkratin utifrån föreställningar om etniska 
skillnader. I dessa exempel är ’äldre’ både etnifierade och i behov av 
omsorg och beskydd av den nationella gemenskapen.  

Dessa relationer mellan det nationella, offentligheten, och ’äldre’ som 
kategori är intressanta och viktiga för en förståelse inte bara av äldres roll i 
samhället utan också utifrån hur samhället konstrueras som en föreställd 
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gemenskap. Flera av de exempel jag gett på hur och när ’äldre’ artikuleras 
samman med nationen och ett nationellt ansvar handlar om hur staten eller 
samhället har fallerat i sitt ansvar både i att ta hand om ’de äldre’ men också 
mot gemenskapen som sådan. Denna relation av uteslutning och 
inneslutning, inkluderande andrafiering, av ’äldre’ är trots de studier jag 
refererat oklar och i behov av fortsatt undersökning.  

6.4. Avslutande kommentar 

Medierade offentligheter har ökat i betydelse för bildandet och 
upprätthållandet av sociala och kollektiva identiteter och utvecklingen av ny 
kommunikationsteknik gör att alltfler inte bara blir konsumenter utan också 
aktörer i olika offentligheter. Utifrån att offentligheter är arenor där det 
pågår diskussioner och förhandlingar om hur samhället ska organiseras har 
jag studerat hur äldre som kategori konstrueras i offentliga samtal. Syftet 
har varit att studera och kritiskt granska olika sätt som ’äldre’ representeras 
på i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare 
delen av livet som livsfas. Som den inledande diskussionen om spänningen 
mellan institutionalisering och individualisering av den senare delen av livet 
som livsfas visade bildas inte kategorier i ett samhälleligt vakuum. Att 
kategorier och kategoriseringar som ’äldre’ är sammanflätade med andra 
kategorier är en av de utgångspunkter som studien vilar på, samtidigt som 
analysen också demonstrerat detta. Analysen av de tre sammanlänkade 
offentligheterna har påvisat att, även om den hegemoniska diskursen om 
äldre och åldrande i stor utsträckning definierar de yttranden som görs i 
offentligheten, så är den inte oemotsagd utan ingår i ett spel och en kamp 
med ett flertal olika diskurser om att ge kategorin betydelse. Förändringar i 
innebörden av ålderskategorier leder till en omförhandling av relationer till 
andra kategorier och grupper, men också av föreställningar om samhället. 
Ett exempel på detta är hur invandring har ställts mot en samhällelig 
omsorg om ’de äldre’. 

De tre arenorna kan förefalla så väsensskilda att det vid en första 
anblick ter sig bäst att hålla isär dem och studera dem som separata. Istället 
har analysen visat det fruktbara i att låta det ena materialet berika analysen 
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av det andra. Detta har varit tydligt inte minst i hur uttrycket ”våra äldre” 
har kunnat användas för att förstå materialet. 

Andra material kunde ha valts utifrån samma syfte och 
frågeställningar. Det hade säkerligen också gett delvis annorlunda resultat. 
Men utifrån de resultat som denna studie visat på, och hur de resonerar 
med tidigare forskning, är det rimligt att anta att andra offentliga samtal 
förhåller sig till föreställningar som exempelvis att äldre har byggt samhället, 
att man både bör och vill dra sig tillbaka från samhället när man uppnår 
pensionsåldern eller att det innebär nya sätt att vara aktiv och produktiv på. 

Vad det innebär att vara ’äldre’, att tillhöra kategorin, är inte något 
enhetligt. Att kategoriseras och att själv anamma en identitet, som till 
exempel ’pensionär’, är något som skiftar över olika samhälleliga arenor, 
offentligheter såväl som andra. Likaså är innebörden av den senare delen av 
livet, i all sin mångfald, något som skiftar över tid. Vad som idag uppfattas 
som ’det traditionella’, det institutionaliserade, är ur det perspektivet inte så 
etablerat och oföränderligt. Det är trots allt inte länge sedan det praktiskt 
taget inte fanns några ålderspensionärer, en kategori som idag i stor 
utsträckning framstår som helt självklar. Något som är säkert är dock att det 
självklara kommer att förändras. 
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Summary 

Introduction – aim of the study 
This is a study of how representations and norms regarding older people 
create and reinforce, but also undermine and displace, the linguistic and 
social category that is signified as ‘older people’, ‘pensioners’ or ‘senior 
citizens’.   

Different processes have worked together to institutionalize old age 
as a delimited period of life, with a certain set of ideas and values attached 
to it, as part of an age order (Kohli 1991; Närvänen & Näsman 2007). Old 
age as a stage of life emerged as a result of, among other things, the old age 
pension. This served to stabilize the category and integrate it with the state 
and the national economy. Throughout the 20th and early 21st centuries 
there have been recurring discussions of a new age of old age, as people 
entering the category have become healthier and wealthier than previous 
generations (Macnicol 2006). Since the end of the 20th century this has been 
discussed through new concepts such as the third and fourth age, and 
young-old and old-old (Laslett 1996; Gilleard & Higgs 2000; 2005). The 
institutionalization of old age as a distinct part of the life course has been 
understood as a cause for the emergence of ageism, discriminatory acts 
against, and stereotyping of older people (Bytheway 1995; Palmore 1999). 

Neugarten & Hagestad (1976) emphasize that it should be seen as 
characteristic for modern and complex societies that there are simultaenous 
processes that work to institutionalize as well as deinstitutionalize, or 
individualize, the life course. Instead of looking at age-categories as 
descriptive markers, I view them as part of an ongoing negotiation of the 
status of old age as a separate part of the life course, and what that should 
entail. 

In light of this discussion, the aim of the thesis is to study and 
critically investigate the different ways in which older people as a category is 
understood and represented in relation to ongoing negotiations of the 
meaning of later life in public discourse. 
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The point of departure is that ‘older people’ is a socially constructed 
category that, just like other social categories, is in need of iterative 
communicative practices for its existence. What is also taken as a starting 
point for the study is that the category ‘older people’ connotes so much 
more than age. To designate someone as being part of the category of 
‘older people’ is to say more than just that he or she is part of a 
chronologically delimited age group. The study uses a post-structuralist 
discourse theoretical perspective (Laclau & Mouffe 2001) to analyze the 
texts that the empirical material consists of. The theoretical perspective 
takes as its point of departure that meaning is organized in patterns, or 
discourses, which are dependent on the way in which phenomena have 
previously been constructed and given meaning. What is also taken as a 
starting point is that it is only through iterative communicative practices 
that a social category exists, and continues to do so.  

Material 
Three interrelated publics were chosen as the field of inquiry. The increased 
significance of mediated publics for the formation and maintenance of 
social and collective identities, as well as their role as spaces for deliberation 
on the organization of society (Warner 2002; Thompson 2001), means that 
these are important arenas for studying constructions of older people as a 
category. 

The study is based on three contrastive sets of empirical material; 
newspaper articles, texts from a pensioner’s party, and a government report 
on the future old age policy of Sweden. The studied texts were published 
during the period 2002 – 2004, and are studied as separate but interrelated, 
communicating, publics.  

The texts from the three publics differ from each other in several 
ways. The publics have different aims, purposes and styles. For example, 
the newspapers have a commercial aspect that the other publics don’t have. 
The pensioner’s party is a relatively marginalized and oppositional voice in 
the public sphere. The government report, on the other hand, is grounded 
in scientific research and bureaucracy. Though they are different, they share 
the common feature of speaking about old age and older people. The study 
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also shows that the publics contain intertextual references, and are 
therefore in a dialogical relation to each other. Studying the materials as 
interrelated, and in a dialogical relation to each other, makes it possible to 
ask questions that would otherwise not have been asked.  

Results  

Previous research has shown that older people are often portrayed and 
understood as deviant from the norm of middle age, which is seen as the 
‘productive’ and ‘active’ phase of life. Likewise, to retire has been 
constructed as a withdrawal from society and an active lifestyle (Jönson 
2001; Biggs 2004). The analysis shows that in the different ways that older 
people are represented in the material, there is a tension concerning 
whether older people should be considered as deviant, as ‘the other’, or not, 
and also in relation to whom. Even though the ‘productive’ middle age is 
present as a normative and referential centre, there are also other 
comparisons and delimitations being made.  

The newspapers 

The newspapers studied are Aftonbladet and Dagens Nyheter. These two 
newspapers are among the biggest and most influential in Sweden. The 
articles were collected from one week in 2002 and one week in 2004. All 
the articles that contained references to old age and ageing were collected 
for the study. This resulted in 287 articles. 

At the centre of the different ways that the category of older people 
is constructed is what I call the hegemonic discourse of old age and ageing. This 
discourse emerged through an analysis of the newspaper articles. The 
hegemonic discourse of old age and ageing is what dominates the 
newspapers, both quantitatively and qualitatively. But it is also present in 
both the texts from the pensioner’s party and the government report. I 
argue that it is hegemonic, not only because it dominates the material in this 
study, but also because of the way this discourse resonates with previous 
research on age relations and ageism (Bytheway 1995; Andersson 2008). 

The hegemonic discourse equates old age and ageing with a certain 
set of characteristics. To grow old, to age, is described as the negation of 
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what it means to ‘grow up’, and is represented as the same as decline. Older 
people as a category, and ageing as a process, are put in a relation of 
equivalence with concepts such as disease, incompetence, stagnation and 
decline. This can be exemplified with how the terms ‘old’ and ‘demented’ 
can function synonymously, with ‘older people’ being defined as 
constitutively disabled. The hegemonic discourse is established through a 
contrast to a generalized adulthood, the ‘productive’ middle age, and is 
organized through oppositions such as competent/incompetent and able-
bodied/disabled. This discourse can therefore be said to reduce ageing to a 
predominantly bodily, or endogenous, process of decline, which is used as 
an interpretative frame for both individuals and groups, as opposed to 
being intertwined with social, political and economic circumstances (cf. 
Estes & Binney 1991; Swane 1996). 

Another aspect of this discourse is the way that it functions as a 
discursive logic by way of being a substrate and a starting point for 
different articulations. As a logic it is partly de-coupled from its referent 
‘older people’ and is used both literally and metaphorically. The 
metaphorical capacity of the discourse makes it possible to state several 
things at once, and to use, for example, the term ‘pensioner’ to signify 
feelings of incompetence in the non-old. In the analysis, this metaphorical 
capacity is also exemplified with a newspaper article about a public meeting 
with the then leader of the Left party. The party ideology is described 
through references to the people attending the meeting; they are ‘old’, out-
dated and trapped in the past. 

Related to the hegemonic discourse is the use of the expression “our 
elderly”. This is used to point out the responsibility for older people as an 
object for the nation as an imagined community (Anderson 1995). The use 
of the expression shows how ‘older people’ is not a category that refers to 
actors in society. Instead, they are seen to be in need of representation by 
others; by the non-old of the ‘productive’ middle age. 

In the newspaper articles there are other ways of representing older 
people and ageing. However, often these alternative ways of representing 
older people can be seen as alternatives to the hegemonic discourse and are 
therefore articulated in relation to it.  
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Another way of constructing the category, for example, is by 
portraying individuals whose life remains the same, even though they are 
well past retirement age. This means that becoming chronologically old isn’t 
always the same as withdrawal from society and an active lifestyle.  

There are also examples of people whose age is not made relevant, 
either explicitly or implicitly, in the texts. These examples are very few, but 
they do exist.  

There is also resistance towards the hegemonic discourse in the 
newspaper articles. This is most salient in debate articles and letters to the 
editor. In these texts, older people are described as competent resources for 
society, whose experience is not recognized. From this point of view older 
people are discriminated against, mainly by the politicians in the parliament. 

The pensioners’ party 

The pensioner’s party, SPI, takes as its starting point that older people are 
discriminated against, and can be seen to be developing the perspective 
outlined above. The party was formed in 1987 and in the election of 2002 
received 1% of the votes. This made them the biggest political party outside 
of parliament. Since then, their popularity has diminished, but they are still 
represented in about 40 local municipalities, predominantly in the south of 
Sweden.  

In the study, mainly debate articles published on the party home 
page during 2003 and 2004 were used; of which there were 170. The debate 
articles articulate what I call the discourse of merit and citizenship. This is a 
discourse that constructs older people as a category of people who have 
worked all their life and have fulfilled their duties to society. Parallel to this, 
older people are seen as experienced and knowledgeable through having 
lived long lives, and through active participation in society and work. This 
characterization of older people is contrasted to a perceived discrimination 
highlighted by the low pensions afforded to many people, crimes against 
older people, and pensioners being practically absent from representation in 
parliament.  

In the discourse of merit and citizenship, ‘taxpayer’ emerges as a 
nodal point of the discourse. By this I mean that rights are tied to being a 

 253  



taxpayer. While the pension is taxed, the welfare benefits that immigrants 
are said to receive, are not. Pensioners are thus constructed as merited 
veterans who are worthy of reverence and welfare, but denied this by the 
‘power-bloc’, the politicians in power. Instead of looking after the welfare 
of older people, the politicians are said to favour themselves and 
immigrants. Immigrants are, in the discourse of SPI, parasites on the 
country of Sweden, which have been let in by the politicians. This produces 
a populist logic through which society is described as divided into two 
antagonistic camps. On the one side are the pensioners, as representatives 
of the ‘people’, and on the other are the politicians and the immigrants. In 
order to subvert what is perceived as age related discrimination, therefore, 
another category is articulated as ‘the other’ of society; ‘the immigrants’. 

The hegemonic discourse of old age and ageing is also present in the 
articulations of the pensioner’s party. It is, for example, a necessary 
component when members of the party argue for the right to a pension, 
since it is the diminished capabilities that justify the pension. However, in 
the discourse of merit and citizenship, older people are not defined by 
disability and a need for care, as the hegemonic discourse would have it. 
Instead, ‘pensioners’ are defined by the right to care. The idea of ageing as 
decline is thus a part of the discourse of the party, but in the same way as 
the understanding of ‘pensioners’ as ethnically Swedish.  

SENIOR 2005 

The third of the studied publics is the government inquiry into the future 
policies on old age in Sweden. The committee that was appointed by the 
government in 1998 finished their work in 2003. The committee called 
itself SENIOR 2005. During this time several conferences and hearings 
with politicians and researchers were held, and several studies were 
commissioned by the committee. This is why it is possible to understand 
the committee as a public. Their work resulted in two major publications 
(SOU 2002:29; SOU 2003:91), and it is the latter that the analysis focuses 
on because it is here that the suggestions for the future are formulated.  

The analysis reveals two opposing discursive logics at work in the 
text. One of the logics articulates ‘older people’ as an administrative term. When 

 254  



different topics are discussed, such as housing and health care, this logic is 
used to signify and delimit the population for administrative purposes. This 
means that different ages are used to draw the line where old age starts. In 
housing policy, the target group is 50+. When it comes to health care, 
however, ‘older people’ are 65, 75 or 80 depending on the administrative 
need. ‘Older people’ are thus defined by a combination of age and need, for 
the purpose of delimiting the ‘old’ from the functioning ‘non-old’, the 
‘productive’ and the ‘active’. This logic is therefore directly related to the 
hegemonic discourse of old age and ageing by equating older people, as a 
category, with need and incompetence. 

I call the other logic ‘older people’ as a non-category. From this 
perspective the committee argues that ‘older people’ is a term that risks 
obscuring the diversity that the age group holds. They ask for greater 
sensitivity towards the heterogeneity of the group and the individual 
variation among older people. The emancipatory project of the flexible life 
course is articulated from this logic. From this perspective older people are 
understood as constitutively the same as the non-old. What is formulated as 
the problem and the driving force behind the need for old age-policy is the 
need to abolish restrictive age-norms. Older people are described as defined 
by the need to be actively productive, but are held back by a 
discriminatorily ageist society. Inclusion and acceptance into the 
mainstream of society are articulated as the right to work, or work-like 
activities (cf. Katz 2005; Biggs 2004). I argue that this re-articulates the 
‘productive’ middle age as the norm of society, and that it draws a line 
between the ‘productive’ and ‘active’ on the one hand, and the ‘passive’ and 
‘deviant’ on the other, which equates to the ‘non-old’ against the ‘old’ 
according to the administrative logic of the government report. 

‘Our elderly’ and the national responsibility 

The study shows that ‘older people’ is a category constituted by much more 
than an age-relation. The category is, for instance, intertwined with ideas 
and conceptions of the nation as an imagined community (Anderson 1995). 
By contextualizing the different articulations that are analyzed, it is possible 
to problematize research that has reached the conclusion that older people 
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are constructed as ‘the others’ and forcibly disengaged from society. This 
problematization is done through an examination of the expression “our 
elderly” and how it relates to an understanding of a national responsibility 
in all three publics.  

Older people are constructed as an object for public and national 
responsibility in both complicated and contradictory ways. Instead of 
understanding older people as being rejected from society, because they are 
constructed as incompetent and physically frail, it is possible to see it as a 
case of including othering; ‘the elderly’ are ‘our others’. In relation to the 
public sphere, ‘older people’ are deviant, those who are talked about but 
who do not talk themselves. ‘Old’ is not a subject position in either the 
newspapers or the government report. The chronologically older people 
who are agents in the newspapers do not act from this position. In the 
debate articles from SPI there are examples of ‘old’ as a position from 
which to speak. But this should be understood from the perspective that 
SPI is a marginal counterpublic whose members try to carve out a space in 
the public sphere. But in all three publics, ‘older people’ are constructed as 
‘our’ responsibility. ‘Older people’ could therefore be said to be denied 
access to the public sphere, at the same time as the category is included in 
the imagined community of the nation. 
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