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Massmedial kategorisering av äldre i arbetslivet. Den 

som blir arbetslös vid 50 års ålder får räkna med att gå 

arbetslös fram till pensionen  

 

Lena Levin 

 

Åldersdiskriminering har uppmärksammats i USA åtminstone sedan 1960–

70-talen och har under senare år även fått större utrymme i diskussionerna 

inom Europa och EU (se AGE-Platform 2008). Arbetslivsforskare har 

funnit att åldersdiskriminering i arbetslivet kan få negativa konsekvenser för 

de anställdas attityder till både varandra och sig själva och kan inverka på 

arbetsorganisationers effektivitet (t.ex. Duncan 2001; Snape & Redman 

2003; Taylor & Walker 1998). När begreppen åldersdiskriminering eller 

ålderism (ageism) användes första gångerna i USA var det emellertid om 

personer som i någon mån kunde kategoriseras som äldre (Butler 1969) och 

det är från den utgångspunkten jag närmar mig begreppet. 

Detta kapitel kommer att handla om kategorisering av ålder i arbetslivet 

med fokus på den ‖äldre‖ arbetskraften och hur den skildras av massmedi-

er. Utgångspunkten är att åldersdiskriminering handlar om negativ särbe-

handling på grund av ålder. Om exempelvis tjänster eller arbetsuppgifter på 

en arbetsplats fördelas mot bakgrund av antaganden om att ålder och kom-

petens hör samman då har det tydliga ålderistiska inslag (jfr Nelson 2002). 

Jag vill även hävda att beskrivningar av individer och grupper av individer 

kan omfattas av ålderismbegreppet och ha ålderistiska inslag, exempelvis 

massmediers skildringar av äldre personers prestationer eller tillkortakom-

manden i olika sammanhang. Omorganisation av arbetsplatser är tydliga 

exempel där ålder har använts (som en kategori) för att definiera människor 

som ska få tillgång till eller bör avvecklas från vissa tjänster/arbeten och när 

det har ansetts att personalen behövt föryngras har man exempelvis satt ett 

ålderstak och erbjudit tidig avgång med pension för dem som hamnat över 
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ålderstaket (t.ex. 50, 55, 60 år). Vid försvarsomvandlingen 1999–2000 in-

fördes så kallad särskild pension (SP) för officerare 55+ och för civilanställ-

da 58+. Särskild pension skulle på så vis fungera som instrument för att öka 

den ‖naturliga‖ avgången i det svenska försvaret och bereda plats för yngre 

medarbetare. Pensionärerna skulle grunda sina val på egna överväganden 

och beslut men det var långt ifrån alla som uppfattade förutsättningarna på 

det viset (Levin 2003). Även om ålder inte får utgöra grunden för uppsäg-

ning kan åldern ha betydelse för hur man resonerar på ledningsnivå, fackligt 

och i olika arbetsgrupper. Vissa kategoriseringar kan få ålderistiska inslag 

och kan genom sådana särskilda pensionsåtgärder få fäste i en organisation 

och även sippra ut i en så kallad ‖offentlig diskurs‖. Inte minst i massmedi-

er av olika slag kan kategorierna få fäste och lite längre fram i det här kapit-

let kommer några konkreta exempel på hur det kan se ut när massmedier 

aktivt bidrar till en viss typ av kategorisering av äldre i arbetslivet. Ett par 

exempel kommer från just försvarsomvandlingen. 

Många tidigare undersökningar har handlat om hur äldre personer fram-

ställts i TV-underhållning, annonser, reklam och tidskrifter, medan den här 

aktuella studien fokuserar i första hand på nyhetstexter med ett lokalt per-

spektiv. Kapitlet bygger på kvalitativa innehållsanalyser genomförda under 

2000–2003 och 2005–2007 av sammanlagt omkring 700 tidningstexter som 

samlats in för två forskningsprojekt. Texterna kommer från lokala och na-

tionella svenska tidningar. Det ena projektet syftade till att studera språklig 

interaktion i och omkring en arbetsplatsomvandling medan den pågick 

(Levin 2003) och det andra att identifiera och analysera de ålderskategorise-

ringar som sker i nyhetsmedierna i samband med skildringar av övergångs-

faser i personers arbete/yrkesliv.21 

Analyserna utgår från att språkliga uttryck är sociala aktiviteter och språket 

kan i detta avseende betraktas som redskap vid såväl kunskapskonstruktio-

ner som tolkningar av världen. All kunskap och förståelse bildas, distribue-

                                                           

21 Projektet som pågår 2005-2008 har tillkommit tack vare en basfinansiering (postdoc-bidrag) från Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap, FAS. 
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ras och tolkas med hjälp av språket när vi sätter ord på och begripliggör 

händelser och fenomen i texter och samtal. Det finns inga neutrala återgiv-

ningar och medietexter kan således inte vara speglingar av vad som sker 

eller har skett, utan utgör i stället versioner berättade av journalisterna och 

deras medarbetare (Levin 2003). Mediernas texter bidrar innehållsligt till 

människors verklighetskonstruktioner, kraftfulla sådana eftersom de sprids 

snabbt och ofta når en stor publik. Medietexterna ingår i intertextuella ked-

jor av komplexa språkliga utsagor och bidrar till mycket vardagligt vetande 

(Linell 1998 a, b). Människor använder medieberättelser tillsammans med 

andra källor när de konstruerar egna versioner och sätter namn på olika 

fenomen. Medieberättelser blir medverkande till att skapa och återskapa 

olika kategorier (Levin 2006). 

Anställningsbarheten påstås minska efter 50 

De nyhetstexter som har analyserats pekar på att personer som närmar sig 

50 inte längre betraktas som lika anställningsbara och en återkommande 

bild är också att möjligheterna sjunker ytterligare fram till 60–65 år då det 

framstår som ytterst svårt att få ett arbete. Jag ska nu ta några exempel till 

hjälp och diskutera hur kategorier i arbetslivet skapas och återskapas med 

hjälp av åldern. I det första exemplet påpekas explicit att den som mister 

sitt arbete vid 50 får räkna med att gå arbetslös fram till pensioneringen: 

 

Inte ens en kvalificerad utbildning är idag någon garanti för att 

drömjobben ska öppna sina välkomnande portar på vid gavel så 

var det för 20 år sedan när en akademisk examen var en bergsäker 

inträdesbiljett till ett välavlönat arbete som antogs skulle räcka li-

vet ut. /…/ I takt med att arbetsmarknaden minskar ökar också 

utslagningen. Den som mister sitt fasta välavlönade arbete vid 50 

års ålder får räkna med att gå arbetslös fram till pensionen (Väster-

bottenskuriren 051024). 

 

Den citerade nyhetstexten från Västerbottenskuriren pekar alltså ut en ålders-

gräns vid omkring 50 år. I en del andra medietexter sätts en sådan gräns 
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redan vid 45 år. Den citerade tidningsartikeln framhåller i annan passus 

(bortklippt före citatet) att alla borde arbeta och inte gå i pension vid 60 

eftersom arbete är ‖rena hälsokosten‖, men att det finns komplikationer 

såsom ‖utbrändhet‖, ‖mobbning och utfrysning på arbetsplatsen‖. Den 

berättelse som framträder handlar om att människor över 50 inte orkar 

hålla samma tempo som sina yngre kollegor, att de inte är lika stresståliga 

och lättare blir utbrända osv. Mer implicit antyds också att det kan vara bäst 

att sluta i tid, innan man blir sjuk av sitt arbete. Den här typen av artiklar 

bidrar till att bilda och upprätthålla en kategori av människor över 50 såsom 

mindre attraktiva på arbetsmarknaden och den väver också samman en 

stereotyp berättelse om hur arbete och hälsomässiga aspekter kan samman-

kopplas med ålder.  

Vi behöver visserligen kategorier för att organisera och förstå omvärlden, 

inte minst olika sociala fenomen. Alla kategorier är dock inte harmlösa. 

Speciellt för den som upplever sig ifrågasatt på en arbetsplats i samband 

med en omorganisation kan det vara besvärande att också läsa nyhetsartik-

lar som sorterar ut den egna åldersgruppen. Det är viktigt hur det talas om 

kompetens i arbetslivet i kombination med ålder. Även de offentliga diskurser 

som förekommer i politik och massmedier om hur olika åldersgrupper 

utmärker sig i arbetslivet och samhället, anses av kommunikationsforskare 

och sociologer ha betydelse för individers självbild (Nussbaum & Coupland 

2004; Nussbaum et al. 2000).22 Den diskursiva sammankopplingen mellan 

arbetslivserfarenhet och kompetens och ålder är inte neutral och oproble-

matisk. Sättet att beskriva och berätta om ett fenomen eller en grupp av 

individer, medverkar till kategoriseringar som också får konsekvenser för 

individerna själva (Hacking 1995; 1999). Arbetslivsforskarna Snape och 

Redman (2003) menar att personlig erfarenhet av diskriminering i arbetsli-

vet kan inverka på personens inställning till sin egen anställbarhet och såle-

des sänka självförtroendet och minska tron på att kunna hitta ett nytt arbete 

                                                           

22 Med diskurs avses här hur samtal och/eller text i en viss kontext gestaltar ett visst ämne 

eller fenomen. 
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efter en uppsägning. Det kan även minska möjligheterna internt för vissa 

grupper i samband med omorganisation av en arbetsplats. 

En artikel (Västerbottenskuriren 051025) som bygger på en intervju med en 

70-årig kvinna som gick i pension för tio år sedan, visar hur hon engagerat 

berättar om sitt arbete som lärare. Hon saknar skolan och eleverna men 

valde att pensionera sig tidigt för att hjälpa sin 95-åriga mamma i hemmet 

fram till slutet. Omställningen var jobbig, men samtidigt nyttig, berättar 

reportern. ‖Det är ju så att livet består av epoker. Något avslutas, annat 

börjar.‖ I det här fallet berättar journalisten att det handlade om ett val som 

den då 60-åriga kvinnan gjorde för snart tio år sedan. Modern är borta nu 

sedan några år och det framgår inte om den intervjuade kvinnan någonsin 

övervägde andra alternativ, t.ex. tjänstledighet med bidrag för anhörigvård 

eller att minska arbetstiden och arbeta deltid under ett par år. Artikelförfat-

taren framhåller att tiden som mellanstadielärare var ‖37 fina år‖ men att 

oavsett vad som skett bakåt i tiden så ska man se framåt. Enligt en diskurs-

analytiskt språklig tolkning av artikeltexten ser det ut som om artikelförfat-

taren har skrivit samman en autentisk berättelse från intervjupersonen, men 

den består av få direkta citat och det går inte av sammanhanget att avgöra 

vad som är intervjupersonens ord och vad som är reporterns egna reflek-

tioner. Det är en avgränsad berättelse om en människa som om ett par 

dagar ska fylla 70. Huvudtemat i berättelsen lyfter in arbetets värde och vad 

som värderas som ‖riktigt arbete‖ hänger intimt samman med epoken som 

lärare. Arbetet i hemmet med att vårda den åldrande modern får inte sam-

ma skimmer och status, arbetsbördan nämns inte ens som ett arbete. Per-

sonen ville få tid att vara ett stöd för en förälder i livets slutskede och mer 

implicit framträder mediebilden av att pensioneringen var enda sättet att få 

detta utrymme. Denna version aktualiserar även en viss genusordning, där 

det handlar om att göra en vårdande insats i familjen inträder en stark 

könsuppdelning. Det finns ingen medieberättelse i mitt material som berät-

tar en liknande historia om en man. 

De här båda artiklarna är intressanta därför att de exemplifierar ett åter-

kommande mönster som går att se i nyhetsmediernas gestaltningar av ‖äld-

re‖ människors utträde från arbetslivet. Oavsett om det sker i samband med 
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en pensionering eller som en uppsägning i samband med en omvandling 

eller arbetsbrist vid en viss arbetsplats, leder inte den här typen av berättel-

ser tillbaka in i arbetslivet igen utan pekar mot en pensionering. Den som 

gör en paus i arbetslivet eller blir arbetslös 10–15 år före den stipulerade 

pensionsavgången, kan med få undantag räkna med att återta en mer per-

manent plats i yrkeslivet. Det uttrycks till och med i så drastiska termer att 

få alternativ existerar för människor över 50 om de blir arbetslösa och vid 

60 årsålder framställs man i massmedieretoriken som en som träder tillbaka 

från arbetslivet och gör nytta som aktiv pensionär. Detta är den domine-

rande berättelsen men det finns undantag, motberättelser där medietexterna 

lyfter fram personer som valt att arbeta trots att de passerat ‖65-

årsgränsen‖. 

60–65-åringar framställs som problem i arbetslivet 

Personerna i motberättelserna skildras som hjältar med en enorm energi 

som inte kan sluta arbeta, exempelvis en före detta landstingsanställd som 

inte kunde sluta arbeta utan började som konsult i stället för att gå i pension 

och som därmed startade en ny karriär efter 65 (Västerbottenskuriren, 

050905). Man hänger också ofta upp berättelsen på att någon i deras om-

givning betraktar dem som märkliga eller enastående, som i nästa exempel 

där en arbetsledare uttrycker sin åsikt om dem som vill arbeta tills de fyller 

67:  

 

Han beskriver dem som tillgångar, även om han är oförstående in-

för att de inte väljer att vara lediga. Det skulle han ha valt… (Väs-

terbottenskuriren 050913).  

 

En annan motberättelse handlar om 40-talistgenerationen och vad man tror 

kommer att hända när 40-talisterna går i pension. Olika röster varnar för att 

det då kommer att behövas många fler som arbetar åtminstone till 65 år. I 

en artikel i Aftonbladet (050101) framträder en facklig ombudsman från LO 

som i citat i tidningen säger att den för tidiga pensioneringen kan undvikas 
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genom att göra det dyrare för dem (40-talisterna) att ta ut pensionssparan-

det före 65-årsdagen. 

Motberättelserna anpassas, som jag tolkar det, således efter den domineran-

de huvudberättelsen om att alla bör arbeta (arbetslinjen) fram till en viss 

ålder och senast gå i pension vid 65 år (jfr Mäkitalo 2006). Medieberättel-

serna ifrågasätter inte heller vilka som betraktas som ‖äldre‖ i arbetslivet. 

Människor kan ganska oreflekterat bli kategoriserade som äldre redan vid 

50 och därefter som 60–65-åringar utgöra problem. När de når pensionsål-

dern kan de bli dels en ekonomisk börda för arbetslivet (om de arbetar 

kvar) och samhället (när de går i pension), dels en social påfrestning för 

omgivningen eftersom de inte gör vad som förväntas av dem. I vissa fall 

framstår den nya generationen pensionärer eller blivande pensionärer som 

ett svårhanterligt kollektiv i och med att de inte går i pension när de ska. En 

del väljer att sluta tidigt och en del väljer att arbeta längre, det är liksom 

ingen ordning på dem. Mellan raderna framträder det en motsägelsefull bild 

av en delvis oppositionell generation pensionärer med andra erfarenheter 

och krav än tidigare pensionärsgenerationer. Det blir därför problematiskt 

för medierna att fortsätta beskriva dem i termer av enkla kategorier.  

Tidigare forskning har visat att journalistiken både befrämjas och begränsas 

av att det finns en viss typ av logik, en massmedielogik som omfattar det re-

daktionella utrymmet i tidningen, arbetsorganisationen, rutinerna och det 

förhållningssätt som redaktionerna har till sina produktioner och till sina 

medarbetare och källor. Till medielogiken kan även räknas vilka gestaltning-

ar som är möjliga att göra i en specifik kontext, t.ex. vilka språkliga beskriv-

ningar som går att göra, vilka lojaliteter eller beroendeförhållanden som 

finns till andra aktörer (kollegor, konkurrenter, politiker, finansiärer m.fl.) 

samt även läsarnas förväntningar. Journalisters arbetssätt och utrymmet i 

nyhetsmedierna medger inte att den ursprungliga berättelsen i hela sin 

komplexitet får komma med i den journalistiska produkten, utan att den i 

stället måste hållas inom ett visst medieformat och följa ett på förhand 

prefererat perspektiv. Mediernas logik innebär också att framställningen 

måste bygga på ett fåtal källor och att budskapet återges i igenkännbara 

genrer. Medieframträdandena sker till stor del på mediernas villkor och de 
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källor eller andra aktörer som får störst inflytande (förutom journalisterna) 

är de som lärt sig hantera mediernas språk och får tillgång till mediernas 

logik. Detta kan vara nog så problematiskt, men det blir än mer problema-

tiskt när journalister väljer enklaste vägen och i syftet att förenkla sina fram-

ställningar generaliserar utifrån snäva kategorier. Inte sällan övergår dessa 

snäva kategorier efter en tids användning i stereotyper vilka så småningom 

kan sägas ingå i mediernas logik (Altheide & Snow 1979, 1991; Faircolugh 

1995). 

Det är svårt att hitta en varierad bild av arbetet och åldrandet i medieberät-

telserna. Det är två ytterligheter som dominerar. Antingen lyfter man fram 

bilden av den som är för gammal, utarbetad eller inkompetent, som borde gå 

i pension. Dit hör också den som väljer att sluta för att orka sköta hemmet 

och en nära anhörig (det är oftast en hon) och som följaktligen inte kom-

mer tillbaka mer i arbetslivet. Den andra ytterligheten handlar om de som 

har mycket energi trots sin ålder, de som spränger gränser och som gör något 

som är ovanligt och speciellt vid sin ålder. Då handlar det ofta om män som 

startar företag eller arbetar som konsulter. 

Det man kan se här är en tendens till vad som i andra sammanhang beskri-

vits som en kulturell eftersläpning (Nilsson & Jönson 2007) i mediernas berät-

telser, där tidigare versioner av åldrandet och av utträdet ur arbetslivet do-

minerar. När den första lagen om allmän pensionsförsäkring infördes 1913 

var den genomsnittliga pensionsåldern 67 år och medellevnadsåldern (räk-

nat från födseln) drygt 55 år för männen och 57 år för kvinnorna. Medel-

livslängden har sedan ökat kraftigt under 1900-talet. År 2004 var den 78 år 

för män och 83 år för kvinnor (Ett aktivt liv som senior 2006). Ett skäl till den 

ökande medellivslängden är de äldres hälsa men också lägre barnadödlighet 

till följd av bättre mödra- och barnhälsovård. Vi har också fått ett bättre 

arbetsliv, med färre tunga och smutsiga yrken och således färre arbetsmiljö-

er som är farliga för hälsan. Hur man än räknar så har pensionärerna fått 

det avsevärt bättre under hela 1900-talet och särskilt under dess senare 

hälft. De flesta som pensioneras idag har många goda år kvar. Det lyser 

emellertid fortfarande igenom en annan bakgrundsbild, en kulturell efter-

släpning, av tunga arbeten, utarbetade pensionärer, krokiga äldre som be-
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höver vård och vila från omkring sitt 65:e levnadsår. De aktiva, starka pen-

sionärerna blir därför behandlade som exempel på något utomordentligt 

ovanligt, de är aktiva och starka inte för att de har levt ett aktivt och hälso-

samt liv utan ‖trots‖ sin ålder. 

Medierna skapar sina vinnare och förlorare 

De sista exemplen som jag vill diskutera belyser ålder och åldrande i sam-

band med omvandlingen av en stor arbetsplats, ett regemente som skulle 

läggas ned vid den svenska försvarsomvandlingen 1999–2001. I samband 

med omorganisationen sade man inledningsvis att totalt ett 50-tal av de 650 

anställda skulle behöva sägas upp och ett ännu större antal skulle erbjudas 

pension. I de lokala tidningarna intervjuades fackföreningsombuden och 

vad en av dem sa beskrevs så här (citatet är något nedkortat):  

 

Genom avgångsvederlag för officerare med fullmakt och genom 

att erbjuda dem som fyllt 55 år pension hoppas han att nedskär-

ningarna ska svida så lite som möjligt. (Smålandstidningen 991021)  

 

I de offentliga politiska versionerna om framtidens försvar som refererades 

i medierna, berättades även mer explicit att det handlade om att genomföra 

en föryngring och hur denna skulle gå till. I den offentliga politiska diskursen 

användes således kronologisk ålder för att sortera ut en grupp av äldre an-

ställda som arbetsgivaren ville bli av med. Denna åldersmässiga kategorise-

ring överfördes sedan till den lokala arbetsorganisationen och till dem som 

skulle genomföra föryngringen. Rent praktiskt innebar det sedan att de som 

fyllt 55 fick ett muntligt och/eller skriftligt erbjudande om att gå i pension, 

därefter tecknades avtal med dem som accepterade erbjudandet och sedan 

gjordes uppsägningar bland dem som var kvar. 

Men det handlade enligt nyhetsskildringarna inte bara om att övertyga de 

som var på väg att uppnå 55-årsgränsen. Medelåldern rankades som ‖hög‖ 

bland både civilanställda (47 år) och militärer av lägre rang (43 år) och ar-

betsgivaren ville gärna få dem att sluta frivilligt genom att erbjuda utbild-
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ningsbidrag för yrkesväxling, t.ex. omskola militärer till lärare eller företags-

ledare. I lokala medier skildrades detta i olika reportage (se t.ex. Smålandstid-

ningen 990809 och 991125). I Smålandstidningen intervjuades den arbetsgrupp 

som skulle organisera yrkesväxlingen och i exemplet nedan citerades en av 

dem: 

 

Högkvarteret vill stimulera officerare och civilanställda att frivilligt 

lämna försvaret. Därför har man beslutat om olika former av eko-

nomiskt stöd till personal som är intresserad av att ta civilt jobb, 

starta eget eller studera. (Smålandstidningen 991125).  

 

Det var en kategori medarbetare som tangerade den höga medelåldern, från 

omkring 40–45 år som skulle stimuleras att sluta. När man tittar närmare på 

hur åldern används i medietexterna framträder också ett tydligt mönster 

som visar att det är människor med lite lägre ställning i organisationen som 

får utgöra exempel på kategorin äldre och potentiellt övertaliga. Titel och 

status betyder mycket i journalistiska berättelser, de som har officiell status 

och en officiell version att berätta får framträda oftare och tilldelas större 

utrymme, de citeras och framställs framför allt som aktivare och mer själv-

ständiga än anställda som saknar högre status (se även Levin 2003). De som 

hade högre rang i organisationen, regementschefer, garnisonschefer, för-

bandschefer och motsvarande, diskuterades överhuvudtaget inte i termer av 

ålder såvida de inte utmärkte sig på något särskilt vis. Det finns en sådan 

historia om en överste som bytte inriktning och blev kommunchef i sam-

band med neddragningarna. Han var i 50-årsåldern och framställdes som 

ett gott exempel på en person som lyckats hitta ett nytt arbete och när han 

citerades blev han så att säga medberättare till historien om föryngringen. 

Han säger i reportaget att ungdomar måste beredas plats i arbetslivet och få 

tillgång till attraktiva arbeten. För egen del tyckte han att han kunde bidra 

till samhällets utveckling som kommunchef istället för att gå i pension och 

att han tyckte det var för tidigt att dra sig tillbaka och ägna sig åt fritidsys-

selsättningar (Smålandstidningen 991223 och Vimmerby Tidning 991224).  
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Nyhetsmedierna skapar vinnare och förlorare (diskursivt). I de undersökta 

presstexternas skildringar av människors möjligheter i yrkes- och arbetslivet 

har jag kunnat identifiera vinnare i dem som har en efterfrågad yrkeskom-

petens, nyare utbildning och som befinner sig i början eller mitten av karriä-

ren och som passar den föryngringsberättelse som medierna är med och 

berättar. Vinnare i mediernas skildringar är ofta lite yngre än genomsnittet. 

Förlorare som kan ses i medieberättelserna är ofta medelålders som har 10–

15 år kvar till pensionen och ofta ses på lägre tjänster inom industri eller 

offentlig förvaltning. I mina exempel framträder problemen vid 50+, då det 

antas vara svårt eller omöjligt att hitta en ny anställning. Jag hittar också 

hybridbilder, eller motberättelser, som skildrar exempel på personer som 

avviker från den gängse bilden. En lite äldre person som väljer arbete istäl-

let för pensionering borde också kunna ses som vinnare i viss mening, men 

hon/han blir istället tolkad utifrån den rådande bilden av äldre i arbetslivet 

och visar det sig, utpekad som ett avvikande exempel. 

Den utslitne arbetaren står sig som kategori i medierna 

Medierna återanvänder en stereotyp berättelse som innebär att alla ska arbe-

ta och göra rätt för sig, men inte längre än till 65 år. Om någon vill arbeta 

längre ses det med viss förvåning och det konstateras att det handlar om 

personer med extremt hög kapacitet eller ovanligt mycket energi kvar. De 

som inte går i pension vid 65 eller i samband med ett ‖erbjudande‖ från 

arbetsgivaren om att gå i förtida pension, utgör avvikande exempel och lyfts 

fram på grund av att de är avvikande från kategorin vanliga pensionärer. De 

blir del i en nyhetsberättelse på grund av sin avvikelse, men de blir också 

kategoriserade som avvikande i relation till den rådande ordningen.  

Ålder visar sig vara en viktig kategori, men inte den enda, som används när 

man skapar bilder av olika grupper på arbetsmarknaden. Det handlar också 

om att medierna använder ålder intersektionellt. Olika kategorier samspelar 

eller korsar varandra i mediernas skildringar av det nya arbetslivet och på så 

sätt konstrueras olika lokala kategorier, t.ex. vinnare och förlorare i kampen 

om nya arbeten i samband med en omorganisation. 
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Detta uppstår på grund av att medieberättelsen konstrueras utifrån journa-

listiska värderingar av vad som är en bra nyhet och där handlar det ofta om 

att lyfta fram det mest dramatiska och det avvikande eller att ställa ytterlig-

heter mot varandra: vinnare och förlorare är ett ofta använt sätt att skildra 

omvandlingar i arbetslivet. Sättet att konstruera en nyhetsberättelse ingår i 

den logik som omfattar hela medieorganisationen och journalistiska stereo-

typer skapas och återskapas i enlighet med mediernas logik i ett ständigt 

flöde av medieproduktion där även en historisk och kulturell intertextualitet 

visar sig betydelsefull. Nyhetstexter sammankopplar olika berättelser såväl 

samtida som mer historiska och skildringar med viss kulturell eftersläpning 

framträder, där det finns föreställningar som också funnits långt bakåt i 

tiden. Detta kan ses i de segslitna (föråldrade) berättelser som bygger på 

bilder av pensionären som har rötter längre bakåt i vårt samhälle och som 

verkar har hängt med i mediebruset in på 2000-talet. Som jag har visat för-

söker medierna passa in den som fyllt eller snart ska fylla 65 i en rådande 

bild baserad på enkla kategorier. Mediebilder skapas av enkla kategorier och 

kan leva vidare i decennier. 

Trots att de naturligtvis successivt modifieras går det ändå med viss tydlig-

het att se den föråldrade bilden av den trötte, utslitne pensionären eftersom 

det här handlar om en process med viss eftersläpning. Det handlar om att 

man försöker pressa in flertalet av dagens pensionärer i en kategori som 

möjligen var giltig fram till mitten på förra seklet: personer ur arbetarklass 

eller småbrukare/lantbrukare som hade arbetat hårt i dålig arbetsmiljö med 

hög arbetsbelastning på kroppen och med utslitna leder, ryggvärk och andra 

hälsoproblem som gjorde sig gällande vid tiden för folkpensioneringen. Det 

var personer som borde få åldras utan hög aktivitet, som inte orkade ytterli-

gare belastning på kroppens organ och som således skulle vara fria från 

arbete resten av livet. I samband med de olika pensionssystemens införande 

har det också varit viktigt att beskriva folkpensionärerna som skröpliga, 

oavsett om de var det eller inte. Deras försörjning skulle ju garanteras och 

de skulle inte behöva arbeta lika mycket som tidigare generationer åldringar 

(Ett aktivt liv som senior 2006; Sutorius 1996). 



117 

  

Sociala kategoriseringar som används i en viss kontext för att föregripa och 

lösa problem producerar också i ett större samhälleligt sammanhang ‖pro-

blemkategorier‖. Vetandet sipprar ut från exempelvis den statliga byråkratin 

och sprids via massmedierna. I massmedierna tenderar kategorierna att 

stanna en längre tid och vissa förvandlas så småningom till stereotypa ‖bil-

der‖ och berättelser. På så vis kan det också skapas misstänksamhet mot 

individer som anses tillhöra problemkategorierna. Om berättelserna om de 

utarbetade fortsätter spridas via medierna skulle det innebära att äldre ar-

betskraft får fortsatt tufft att hävda sig i framtiden. 

Den dominerande mediebilden av äldre i arbetslivet problematiseras även i 

anslutning till det Snape och Redman (2003) funnit i sina studier. De påpe-

kar att erfarenhet av åldersdiskriminering i arbetslivet kan inverka på perso-

nens inställning till sin egen anställbarhet. I kombination med den offentliga 

kategorisering som medierna tillhandahåller kan den som blivit (ål-

ders)diskriminerad på arbetsplatsen känna sig diskriminerad från flera håll 

samtidigt (Featherstone & Wernick 1995). Det är en komplex kombination 

av diskriminering som framträder eftersom det både kan innebära att man 

känner sig inlåst i en viss kategori och samtidigt utesluten ur en annan kate-

gori. Problemen stärks om man upplever sig och upplevs av andra tillhöra 

en eller flera lågstatuskategorier. Diskrimineringen kan ha inslag av såväl 

kön, klass, ålder som etnicitet, för att nämna de vanligaste exemplen som 

brukar framhållas av genus- och intersektionalitetsteoretiker (se t.ex. de los 

Reyes & Mulinari 2005; Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). Det kan såle-

des betyda att personen upplever svårigheter att stanna kvar i den organisa-

tion som utfört diskrimineringen men även tvekar att söka annan anställ-

ning eftersom hon tvivlar på sin anställbarhet och möjligheterna att avance-

ra till något annat arbete. 

Begreppen anställbar, anställbarhet och relaterade begrepp (eng. employab-

le, employability) innebär en slags kategorisering och är en process med 

många inslag. En mätning och värdering av kunskaper och kompetens sker 

i regel i samband med nyanställningar men inom en arbetsorganisation är 

människor också kontinuerligt föremål för kunskapsmätning och kompe-

tensvärdering. Både omgivningen och individen bidrar i en sådan process. 
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Att vara anställbar behöver således inte vara enbart en yttre kategorisering 

utan är i väldigt hög grad också en inre kategorisering som utgår från indi-

viders egna behov och upplevelser samt deras tolkningar av omdömen från 

omgivningen inklusive de versioner som tillhandahålls via massmedier (Jen-

kins 1997). Det kan också handla om att visa sig anställbar i ett samman-

hang där mycket står på spel och i ett sådant sammanhang kan bilder och 

värdeomdömen utifrån ha stor betydelse för hur en människa med en viss 

bakgrund och ålder kommer att uppfattas (Garsten & Jacobsson 2004). 

Eftersom moderna massmedier är en källa och kommunikativ arena, med 

bilder och berättelser som bidrar till föreställningar om grupper och indivi-

der i samhället, är det angeläget att fortsätta studera ålderskategorisering i 

medierna om man vill förstå mer om nutida (aktuella) föreställningar om 

vad ålder har för betydelse i arbetslivet. 
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