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Mars 2004, Melodifestival-
tider. Expressens mu-
sikskribent Anders Nun-
stedt frågar i en krönika 

om det är dags för en övre åldersgräns 
(Expressen, 2004-03-05). Texten hand-
lar om en delfinal i Melodifestivalen. 
Om ett av numren skriver han att de tre 
damerna  Ann-Louise Hansson, Siw 
Malmkvist, och Towa Carson som 
sjunger känns för gamla. De var då 59, 
67 respektive 68 år. 

”Jag missunnar inga gamla människ-
or att få sjunga en trudelutt” men, fort-
sätter han, detta blev ”bortkommen 
mogendans”, deras stämband behöver 
plastikopereras. Detta är, enligt Nun-
stedt, inte i linje med en strävan efter 
föryngring av schlager-sm. Är artister-
na med för att ”bjussa seniorpubliken 
på ett nostalgiskt återseende”? 

Det finns en nedre åldersgräns för att 
få medverka i schlagerfestivalen – 15 år. 
”Kanske borde de överväga en ytterli-
gare vid 50” funderar Anders Nunstedt. 

Nästan tio år senare, 2013, uppträdde 
sagda trio på nytt i en av Melodifestiva-
lens deltävlingar. Till Erik Saades melo-
di Popular sjöng de om att livet börjar 
som pensionär, ”man väljer själv som 
pensionär”. Man har arbetat hårt och 
slitit för familjen, men nu är man äntli-
gen pensionär ”och nu så gör jag som 
jag vill” lyder lyriken till den pumpande 
musiken. Den fyndiga texten är skriven 
av Edward af Sillén och Daniel Réhn. 

I den här artikeln granskas ett par 
medieexempel, framför allt från popu-
lärkulturella sammanhang. Återspeglas 
här en förändrad mediebild av vad det 
betyder att bli äldre? Inledningsvis dis-
kuterar jag de båda exemplen ovan. 
Medierna visar en ambivalent, något 

motsägelsefull bild av äldre. Avslut-
ningsvis diskuteras om det överhuvud-
taget spelar någon roll vilka representa-
tioner av äldre som förekommer i – 
som i exemplen – schlagerfestivalen. 
Det är ju underhållning, lättviktig för-
ströelse en fredagskväll med chips och 
familjen i tv-soffan.

I Expressenkrönikan finns ett antal 
formuleringar som kan uppfattas som 
nedvärderande i termer av ålder. Utö-
ver det hisnande i en tanke om 50 som 
övre åldersgräns – vilket i och för sig 
rimmar med vad forskning visat om ål-
dersdiskriminering på arbetsmarkna-
den, där trösklar höjs för sökande re-
dan från 40 års ålder, och där männ-
iskor över 55 år ses som tillhörande en 
riskgrupp då det gäller möjligheterna 
att få nytt jobb – så signalerar ordvalet 
en förringande syn på äldre, både som 
publik och som musikutövare. Exem-
plet visar hur klass och smak flätas 
samman och hur äldre positioneras 
som passé, förbrukade som artister och 
nostalgiskt bakåtblickande publik. 

Nostalgi konnoterar sentimentalt re-
miniscerande med den lilla smärtsam-
ma udden i vetskapen om att det är 
omöjligt att vända åter. 

Också i sångtexten till Pensionär 
finns intressanta formuleringar om att 

bli äldre. En pensionär har gjort rätt för 
sig och kan därför – äntligen – göra 
som hon eller han vill. Livet börjar som 
pensionär. Den tanken för fram tillva-
ron utanför arbetsmarknadens krav, 
åtaganden och sammanhang som en 
av förtjänad frihet. Så beskriver också 
prognosföretaget Kairos future livsfa-
sen som ung äldre – som en parallell till 
ungdomstidens frihetsår: i första fallet 
åren efter ansvarsåren med försörj-
nings- och omsorgsansvar för en familj, 
i det andra åren innan perioden av 
plikt, omvårdnad och tillsyn. 

I sångnumret visas stolta pensionärer 
fram, med humor och pondus, inklude-
rade i schlagertävlingarnas glitter och 
glamour. Samtidigt kan konstateras att 
ingen av artisterna faktiskt själva var 
pensionärer, tvärtom fortsatte de att 
arbeta med olika former av scenfram-
trädanden. 

År 2012 tävlade en grupp rys-
ka babusjkor i finalen. Euro-
vision song contest har ing-
en åldersgräns skrev Metro 

om numret (2012-03-12). De senare 
medie- och populärkulturella exemplen 
kan tas som intäkt för en förändrad syn 
på äldre. Å andra sidan debatterades i 
kvällspressen året efter huruvida Ravail-
lac, med Tommy Körberg, 64, Claes 
Malmberg, 51, Johan Rabaeus, 65, och 
Mats Ronander, 58, borde ha gått vida-
re. Var de inte överspelade gubbar? I 
Expressen (2013) citerades Camilla 
Thulin, kläddesigner, som bland annat 
gjort gruppens scenklädsel. Hon kom-
menterade debatten med att Sverige är 
ett ”åldersfascistiskt” land. 

Dessa motsägelsefulla exempel visar 
hur svårt det är att uttala sig på ett enty-

digt sätt om en eventuellt ändrad medie-
bild av äldre. Genre, kontext, vem som 
företräder vem – eventuellt i eget namn 
eller som talesperson för andra – vem 
som ges tolkningsföreträde och vem 
som antas utgöra norm har betydelse 
för hur mediernas texter läses av. 

Inom medieforskning anförs att me-
dier både återspeglar samhällsföränd-
ringar och medverkar i skapande av 
kulturella föreställningar genom vad 
som lyfts fram och hur detta görs. Me-
dierna sätter dagordningen för vad 
som debatteras, även om de inte styr 
hur debatten sedan förs. Särskilt då det 
gäller populärkultur lyfter forskningen 
fram vilka ambivalenta bilder som ofta 
presenteras i medietexterna. Många 
gånger ges direkt motsägelsefulla be-
skrivningar. 

Ett ofta upprepat exempel på detta är 
kvinnotidskrifternas dubbla budskap: 
gör om dig – projekt ständigt pågående 
förändring – respektive du duger som 
du är. Amelia Adamo, tidskriftsredaktör 
för framgångsrika publikationer som 
Amelia, Tara och senast M magasin, 
har kallat detta för ”kommersialismens 
schizofreni”. 

Medieforskning har visat att medie-
bilder har betydelse: att det är positivt 
att kunna identifiera sig med represen-
tationer som ges och att vara speglad. 
Att synas är att finnas. Mot denna bak-
grund kritiseras det faktum att äldre är 
underrepresenterade i medierna i för-
hållande till sitt antal. Även barn är un-
derrepresenterade medan unga vuxna 
och människor i yngre medelåldern är 
överrepresenterade. Likaså har man 
visat att representationer har betydelse 
för den egna självuppfattningen. 

Av relevans är förstås hur representa-
tionerna ser ut. Det har betydelse om 
äldre som grupp framställs som framför 
allt ett kommande omsorgsproblem, 
med bilder på sköra, sjuka äldre sänglig-
gande, och en kamerabild som panore-
rar in en smal handled med ett stort 
trygghetslarm. Alternativt om äldre vi-
sas fram som unika undantag, som där-
med indirekt bekräftar en norm. 

En viktig dimension när det gäller bil-
den av äldre i medierna är att kategorin 
äldre inrymmer en omfattande period 
av livet, med stora skillnader mellan oli-

ka äldre individer, beroende på hälsa, 
livsstil, resurser, genus, etnicitet, bo-
stadsort – uppräkningen av kvalifice-
ringar kan göras i det närmaste oändlig. 
Människor blir alltmer olika med högre 
ålder, ackumulerade olikheter i form av 
klasstillhörighet, utbildning och in-
komst inverkar på levnadsförhållanden 
vilket i sin tur återverkar på hur livet 
som äldre gestaltar sig. Klasstillhörighet 
avspeglar sig i livslängd. 

Schlagerexemplen kan läsas som 
att bilden av att vara pensionär 
är under förändring. Här sam-
verkar förändringar i hälsa som 

lett till att människor lever friska allt 
längre med samhälleliga förändringar 
som kommit att innebära att pensions-
åldern höjs. I sin tur återspeglas detta i 
mediernas texter. Ett antal faktorer har 
betydelse här. De nyblivna pensionä-
rerna tillhör den generation som i medi-
erna kallas fyrtiotalisterna. De beskrivs 
som den första generationen tonåringar, 
uppvuxna i ett konsumtionssamhälle. I 
mediebilden förs de fram som en gene-
ration som ställt krav (intrycket som ges 
ibland är att samtliga stod på barrika-
derna under 1968), som stridit för dag-
hem och utökade rättigheter för kvin-
nor, och som en generation som kom-
mer att fordra förändringar av samhälls-
apparaten då de blir äldre. 

De kommer inte att finna sig, som 
tidigare generationer antas ha gjort, de 
som beskrivs som de förnöjsamma. 

Fyrtiotalisterna är en generation 
som har haft tolkningsföreträde i me-
diala sammanhang med representanter 
som är chefredaktörer och programle-
dare. Amelia Adamo arbetar vidare 
med tidskriftsprojektet M magasin, 
och då Claes Elfsbergs tjänst upphör 
gör han tv-serien Köttberget checkar 
ut. Elfsberg vill arbeta vidare – de be-
gränsade möjligheterna att jobba kvar 
efter 67 års ålder diskuteras som ålders-
diskriminerande. 

Här finns ett dilemma. Rätten att gå 
i pension kan också innebära tvånget 
att gå i pension – att inte längre ha möj-
lighet att arbeta vidare. Ur perspektivet 
av representation betyder detta att per-
soner över 67 år i mindre utsträckning 
ges möjlighet att företräda sig själva i 

medierna. I förlängningen innebär det-
ta minskade förutsättningar för äldre 
att se sig själva återspeglade i medierna. 
Någon annan måste föra deras talan. 

Mediedebatten samverkar med sam-
hällets behov av att skjuta på pensions-
åldern och få människor att arbeta kvar 
längre. I James Bond-filmen Skyfall upp-
manas högsta chefen M att träda tillba-
ka: Är hon inte för gammal för jobbet? 
Gestaltad av Dame Judi Dench förkun-
nar M: ” I'll leave when the job’s done.” 
Plikten framför allt; ett medierat bud-
skap som sammanfaller med att pen-
sionsåldern skjuts framåt. Hela filmen 
gestaltar konflikten mellan gammalt 
och nytt, erfarenhet och förmåga, kom-
petens och innovation, ungdom och 
äldre: tidens obönhörliga gång. 

”Age is no guarantee of efficiency” sä-
ger den unge Q, varpå Bond replikerar: 
“And youth is no guarantee of innova-
tion”. 

I populärkulturen gestaltas symbo-
liskt samtidsfrågor av relevans. Inte 
minst därför är de en tacksam ingång 
för kulturforskare som intresserar sig 
för åldrande. 

Den samhälleliga omställ-
ningen av pensionsåldern 
återspeglas också i ett hyl-
lande av tiden som pensio-

när. Det kan vara som i en liten se-
riestripp av Sven-Bertil Bärnarp, som 
tecknar Medelålders plus i bland annat 
Dagens nyheter, en serie som han för 
övrigt belönats för med Stora geronto-
logipriset år 2014. Den vuxna dottern 
säger att hon önskar sig ett liv som de 
pensionerade föräldrarnas: ”Inget jobb 
men man får pengar ändå. Utflugna 
barn. Trekaffe. /…/ Precis så skulle vi 
vilja ha det. Nu, genast.” 

Ett annat exempel är ett inlägg av 
bloggaren Clara Lidström, som under 
bloggnamnet UnderbaraClara skriver: 
”Ända sedan jag var liten har jag velat 
vara pensionär. För friheten att en tors-
dag när andra stressar till jobbet ligga 
kvar i sängen och läsa tidningen.” (2015-
10-15). Mormor och morfars liv var in-
spirationen. ”De hade massor av tid och 
fyllde den med rejäla, vettiga saker.” 

Här ska jag poängtera att tanken 
som UnderbaraClara driver i bloggin-
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lägget är att det är möjligt att sträva ef-
ter ett liv med tid och frihet också som 
yrkesverksam och att inte vänta till 
pensionen med att förverkliga dröm-
men: ”att lyckas med en pensionärs-
karriär!” som hon formulerar det. 

Inlägget fångar en intressant dimen-
sion av samtidens sätt att göra ålder, 
det vill säga att tillskriva, tolka och för-
handla om vad ålder ges för kulturell 
mening. Att bli pensionär ges olika 
innebörder beroende på om det är 
Claes Elfsberg eller Elisabeth Höglund 
som i medierna talar ut om sin frustra-
tion över att behöva lämna arbets-
marknaden, eller en yngre bloggare 
som hyllar tantens livsstil med långkok, 
återbruk, civilkurage och tillåtelse att 
slippa bry sig om att disciplinera sitt 
yttre för att behaga. Den som inte själv 
riskerar att ses som tantigt överspelad 
och passé kan bejaka tanten; den som 
kanske aldrig kommer att få åtnjuta 
samhällelig pension och som sliter 
med att få tillvarons åtaganden och 

omsorgsansvar att gå ihop kan fantise-
ra om en pensionärstillvaro. 

Den som fått sin kropp utsliten i yr-
ken som kräver fysiska investeringar 
och slitage på leder, ofta i låginkomst-
yrken, hörs mer sällan i medierna över-
huvudtaget, men har naturligtvis vär-
defulla och viktiga synpunkter att ge då 
det gäller uppskjuten pensionsålder. 
Här framgår att klass är sammanflätad 
med livsfas, resulterande i olika livsvill-
kor, men också att klass är sammanflä-
tat med vems röst och perspektiv som 
lyfts fram i medierna. 

Exemplen ovan visar hur tack-
samt det är att använda popu-
lärkultur och medier för att 
tänka med; som sätt att få syn 

på samhällsförändringar och hur samti-
den bearbetar och förhåller sig till dessa. 

Populärkultur är just populärt – i be-
märkelsen spritt och använt av många, 
ofta också införlivat i vardagliga sam-
manhang där vi kanske inte ens lägger 

märke till den, än mindre kritiskt gran-
skar vilka budskap de rymmer. I tv-
soffans lördagskväll eller vid slösurfan-
de på läsplattan är garden nere. Det 
underhållande tv-programmet aktive-
rar inte samma granskande, analyse-
rande blick som till exempel ett nyhets-
inslag. 

Forskare har beskrivit medierna som 
kulturella skafferier, kulturella resurser. 
De styr inte vad människor tänker; de-
ras påverkan är inte absolut. Deras be-
tydelse samverkar med andra viktiga 
faktorer. De är en del i meningsskapan-
de processer. 

Vad som förmedlas om ålder har be-
tydelse. Vem som representeras – och 
på vilka sätt är av vikt. Samhällsföränd-
ringar återspeglas i medierna – om än 
ofta med en viss eftersläpning. Det är 
därför angeläget att granska hur ålder 
och åldrande framställs i medierna. 

KARIN LÖVGREN
lovgrenkarin@gmail.com
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Våga se,
 våga fråga, våga agera

Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till en tvådagars 
utbildning om våld mot äldre i nära relationer.  
Kursen riktar sig till personal som i sitt arbete möter äldre.

Datum: 18 april och 12 maj 2016.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Pris: 1650 kr exklusive moms.

Läs mer om kursen och anmäl dig senast  
den 15 mars via www.aldrecentrum.se. 

Ur utbildningens innehåll: 

• Kunskap om våldets omfattning, uttryck 
och konsekvenser. 

• Hur kan man se att någon är våldsutsatt  
och ställa frågor om utsatthet? 

• Vilket ansvar har man som personal att agera? 
Hur ser det lagstadgade ansvaret ut samt 
sekretess och rapporteringsskyldighet?

Öppen utbildning  
inom äldreomsorg  
& hemtjänst

Hur arbetar man salutogent och värdegrundat? Hur arbetar man 
med palliativ vård utifrån den palliativa vårdfilosofin? Hur arbetar 
man med ett väl fungerande ledningssystem? Arbetet inom äldre-
omsorgen utvecklas ständigt och vi ser till att du får den senaste 
kunskapen. Vi har lång erfarenhet av utbildning inom området.

Aktuella utbildningar just nu
Att vara delaktig i sitt eget liv: 14 sep
Basala hygienrutiner: 13 sep
Behovsbedömning demenssjukdom: 8 apr, 15 dec
Genomförandeplan: 27 maj, 30 nov
Gruppledarutbildning: 10 okt
Hur bemöter man hot och våld?: 14 okt
Kris och sorgstöd: 11 maj
Lex Sarah webbutbildning: 7 mar, 4 apr, 2 maj, 6 jun
Mål och uppföljning av biståndsbeslut: 27 okt
Omvårdnad vid BPSD: 14 apr, 13 okt
Organisatorisk och social arbetsmiljö: 20 apr
Professionellt medberoende: 31 mar, 10 nov
Psykiatriska diagnoser: 21 mar, 30 sep
Psykisk ohälsa hos äldre: 27 apr, 14 dec
Samtalsmetodik för biståndshandläggare: 30 mar
Samtalsmetodik för omsorgspersonal: 17 maj
Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1: 26 apr, 28 okt
Social dokumentation enligt ICF för chefer: 18 maj, 16 nov
Social dokumentation enligt ICF för personal: 10 feb
Sårbehandling: 28 apr, 15 nov 
Taktil Stimulering- introduktion: 2 jun, 7 nov 
Våld vid demenssjukdom: 24 maj, 17 nov
Värdegrundsledare – att leda och integrera: 28 sep 
Äldre och missbruk: 13 maj, 18 nov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Läs mer och boka plats 
www.kui.se/aldreomsorg

Arrangör: KompetensUtvecklingsInstitutet - öppen utbildning, uppdragsutbildning & konferens, 08-522 506 90, info@kui.se, www.kui.se
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