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Äldre i massmedierna – osynliga eller förknippade 

med problem 
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Vilken är den massmediala bilden av äldre? Givetvis finns det inte en utan 

många. Dessutom är det inte självklart vad som menas med äldre. Ordet 

äldre har i princip två olika men sammanlänkade betydelser. Den ena avser 

en relation; att vara äldre än något eller någon. Den andra betydelsen handlar 

om benämnandet av en kategori människor. I Sverige syftar ‖de äldre‖ 

vanligen på personer som fyllt 65 år, men betydelsen är beroende av sam-

manhang och relationer. När ‖de äldre‖ pekas ut som den ekonomiska 

krisens vinnare avses för det mesta ålderspensionärerna. En tidningsartikel 

som anger att våldtäktsmannen ofta är ‖en äldre man‖, handlar däremot 

inte om män över 65 år utan här står begreppet i relation till offret som är 

‖en yngre kvinna‖. Inom idrotts- och nöjesvärlden används ofta lokala 

‖ålderstrappor‖, den som anses gammal i ett sammanhang kan vara ung i 

ett annat. Under år 2005 och 2006 kommenterades exempelvis den 33-årige 

fotbollsspelaren Zinedine Zidanes spel i termer av att han var gammal, trött 

eller slut. När han gjorde något briljant resulterade detta i uttryck som ‖än 

kan gubben‖ och paradoxalt nog ‖där såg vi lite av den gamle Zidane‖. När 

man uppnår en för sammanhanget kritisk ålder – som idrottsperson, nöjes-

profil, politiker, industriledare etc. – tenderar alltså ens handlingar att tolkas 

som något man gör på grund av eller trots åldern. Som mediekonsument 

kan man öka sin åldersmedvetenhet genom att exempelvis notera i vilken ålder 

(och för vilket kön) som åldrandet kommenteras. Prova med sportkröni-

korna i kvällspressen eller kändisporträtten i SJ:s tidning Kupé! Zidane pen-

sionerade sig för övrigt efter fotbolls-VM 2006. 
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Nedan ska vi i huvudsak ägna oss åt massmedial rapportering om ‖äldre‖ 

med betydelsen personer över 65 år, men de kontextuella betydelserna vi 

kommenterat ovan bör hållas i minnet. Vi återkommer till dem i slutet.  

Att synas är att finnas 

Hur man som grupp framträder i massmedierna har under senare år fått allt 

större betydelse och synlighet har kommit att förknippas med status och 

samhälleligt erkännande (Ekekrantz & Olsson 1998). Förmågan att möta 

och ‖hantera medierna‖ har i allt högre grad blivit nyckeln till framgång 

eller undergång för grupper, organisationer och enskilda. Mediebilden har 

därför blivit något organisationer och företrädare för olika grupper månar 

om och protesterar mot. Hur en kategori som de äldre framträder i mass-

medierna har dessutom betydelse för människors möjligheter och intresse 

att socialiseras till nya roller. Om det saknas förebilder eller om rapporte-

ringen i huvudsak är negativ, tar många troligen avstånd från att själva be-

trakta sig som äldre; ålderdomen och ‖dom‖ äldre blir något att undvika. 

En hel del av massmedieforskningen har tagit fasta på representationsper-

spektivet. Man har räknat närvaro i massmedierna i relation till kategorins 

andel av befolkningen och hur rapporteringen ser ut, dvs. om kategorin och 

dess medlemmar avbildas som tillgångar, problem, skurkar, offer, subjekt 

och objekt, experter etc. Som i fallet med andra kategorier (invandrare, 

kvinnor, barn, psykiskt sjuka) har den massmediala bilden av äldre och 

åldrande ansetts uttrycka och underbygga en allmän samhällelig diskrimine-

ring (Andersson 2002). 

Äldres osynlighet i medierna 

Kvantitativa studier har återkommande visat att äldre är underrepresentera-

de i massmedierna i förhållande till sin totala andel av befolkningen. En 

svensk studie från 1989 visade att personer över 65 år utgjorde 4 procent av 

samtliga medverkande i TV (von Feilitzen 1989). I befolkningen utgör de 

äldre omkring 17 procent. I en genomgång om åldersdiskriminering refere-

rar Andersson (2002) en europeisk mediestudie från 1998 av köns- och 
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åldersskillnader i TV. På bästa sändningstid utgjorde personer över 65 år ca 

två procent av samtliga medverkande. När äldre förekom, var männen 

dessutom klart överrepresenterade. Motsvarande resultat om osynlighet och 

könsfördelning återfinns i flera studier och forskningsgenomgångar som rör 

press såväl som etermedier (Midwinter 1991; Nuessel 1992; Vasil &Wass 

1993; Elmelund-Præstkær & Wien 2006). Också för film och reklam åter-

kommer resultatet om underrepresentation. Dessutom tenderar äldre att 

framför allt associeras med roller och produkter som anses typiska för ål-

derdomen och åldrandet. 

En del av äldres underrepresentation i massmedierna är en följd av hur 

arbets- och samhällslivet organiserats. Jämfört med yngre är äldre exempel-

vis i betydligt högre grad intervjuobjekt och mer sällan intervjuare. Därmed 

framstår man som passiv snarare än aktiv. Orsaken till detta är naturligtvis 

att journalister i likhet med andra ofta slutar arbeta när de blir äldre. På 

samma sätt kan vi inte förvänta oss att se många äldre experter och yrkes-

representanter i nyhetsartiklar. Den diskriminering det här kan vara frågan 

om är alltså av en indirekt karaktär. Det som anses viktigt att prata om i vårt 

samhälle är det som kan visas och sägas av yrkesverksamma personer. Och 

bland de yrkesverksamma är de äldre färre, både i det verkliga livet och i 

filmens värld. En intressant fråga är naturligtvis om nyhetsmedierna borde 

satsa på att behålla eller anställa äldre reportrar och programledare för att ge 

synlighet åt äldre som aktiva och rollförebilder, eller stimulera ett ‖äldreper-

spektiv‖. Och om polisfilmer ska ha med en och annan polis över 65 år. I 

USA nämns för övrigt ofta Angela Lansbury (‖detektiven‖ Jessica Fletcher) 

som exempel på en skådespelerska vars framgångar trotsar den domineran-

de inriktningen mot osynlighet för äldre inom filmens värld. Journalisten 

Åke Ortmark vid TV 8 och Axess TV har på motsvarande sätt tagits som 

exempel på en äldre reporter som syns i svensk TV. 

Grundfiguren – en problembild 

Ett andra huvudresultat från forskning om äldre i massmedierna handlar 

om hur äldre presenteras. Det är ofta en problembild som vi möter. Detta 
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problemperspektiv utgör en grundfigur för hur äldre beskrivs och förstås i 

massmedia (och inte bara där). Äldre avbildas för att de anses ha problem 

och för att de anses vara problem. Personliga svårigheter som äldre indivi-

der kopplas samman med är sjukdomar och hälsoproblem, ensamhet, eller 

att man har svårt att utföra olika sysslor som att handla mat i affären eller 

genomföra bankärenden via Internet. Och att man behöver men inte får 

vård, omsorg och annan hjälp på ett bra sätt. Det är en rapportering som 

reflekterar och bidrar till en syn på ålderdomen som en period av förfall, 

förluster och beroende. Denna beroendebild möjliggör i sin tur en dramati-

sering där äldre framstår som drabbade och särskilt sårbara offer, exempelvis 

för nedskärningar, brottslighet och missförhållanden inom äldreomsorgen. 

Problembilden uttrycks också genom beskrivningar av äldre som problem. 

Äldre som grupp presenteras ofta som en börda och ett hot mot samhälls-

ekonomin, ibland används begrepp som ‖äldrebomben‖ och ‖äldrechock-

en‖. Bilden av att äldre som kategori har problem flyter ofta samman med 

bilden av att äldre som kategori är ett problem, för det skulle ju kosta peng-

ar att förbättra äldrevården exempelvis och vad ska alla dessa drabbade 

individer kunna bidra med?  

En intressant illustration till hur grundfiguren om problem verkar i olika 

sammanhang, hämtar vi från ett DN-reportage om ett torgmöte, där parti-

ledarna fick frågor av åhörare: ‖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 vär-

dig död. Men han fann sig och sade: ‘Det var visst en liten resa du ville 

göra, men jag skulle bara vidga vyerna lite‘.‖ (DN 020914, Tillsammans 

lösenordet för dagen). Här noterade partiledaren själv hur resonemanget 

glidit iväg, även om man nog får säga att vyerna snävades in snarare än 

vidgades. Grundfiguren innebär att de kända och typiska problem som 

associerats med äldre och åldrande – sjukdom, beroende och samhälleliga 

vårdkostnader – finns närvarande som en slags bakgrund när äldres frågor 

kommer på tal. Och en sak till. Hur många läsare av detta kapitel tänkte på 

att Alf Svensson själv är född 1938? Det finns en risk att vi som läsare och 
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forskare missar en del av massmediernas rapportering om äldre, när den inte 

uttrycker den förväntade grundfiguren. Alf Svensson är politiker tänker vi 

möjligen, och ser bara kommentaren om kvinnans pension och vätskebris-

ten inom äldrevården som adekvata för hur äldre och åldrande kommente-

ras i massmedierna. Den massmediala bilden återfinns i samspelet med 

mediekonsumenten. Och just här finns det ett problem, som faktiskt kan 

tänkas påverka forskning om äldre i medierna. En av författarna till detta 

kapitel diskuterade nyligen influensavaccinationer med några arbetskamra-

ter och en kollega berättade då att hon vaccinerade sig gratis eftersom hon 

fyllt 65 år. ‖Men när jag kom fram till luckan sade receptionisten att jag 

skulle betala!‖ Kollegan hade alltså utifrån sitt yttre framträdande bedömts 

som icke tillhörande kategorin ‖de äldre‖. Tänk nu att kollegan avbildas i 

tidningen i något sammanhang, som forskare och expert exempelvis. Hur 

troligt är det att vi reflekterar över att vi därmed har mött en massmedial 

representation av äldre? Eller om någon som ser ut och uppträder som 

kollegan agerar i en film? En person som inte är vithårig, ligger på sjukhus 

eller ikläder sig rollen som farmor/mormor eller förälder till den ‖vuxna‖ 

huvudpersonen. Det finns alltså en risk att vi i de fall då ålder inte skrivs ut 

eller görs till en poäng, framför allt identifierar förekomsten av äldre utifrån 

de egenskaper och förhållanden som grundfiguren tillhandahåller. Förvänt-

ningar styr vad vi ser och det är svårt att bedöma ålder med utgångspunkt i 

utseende. Det vet alla som besökt Systembolaget. 

Motbilden 

Under senare år har begreppet den tredje åldern lanserats för att beskriva de 

‖yngre äldre‖ som inte längre behöver delta i arbetslivet men som har god 

hälsa och ekonomi. Den tredje åldern kan bli livets höjdpunkt, en tid för 

resor och självförverkligande. Med den fjärde åldern avses den tid då vi even-

tuellt blir funktionellt skröpliga och beroende. Bekymret är möjligen att 

massmediernas rapportering om den stora kategorin ‖de äldre‖ och ‖pen-

sionärerna‖ i så hög grad utgår från den minoritet som kommit till den 

fjärde åldern. En kulturell eftersläpning anges ibland som orsaken till detta 

fenomen, dvs. våra föreställningar om vilka ‖de äldre‖ är baseras på förle-
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gade uppfattningar. Forskare och aktivister har därför efterlyst mediala 

motbilder av pigga, vitala och levnadsglada seniorer (Midwinter 1991). Dels 

för att ge en mer adekvat representation av ålderdomen som livsfas och 

dels som förebild inför det egna åldrandet.  

Faktum är dock att den efterlysta motbilden i sig inte är en ovanlig syn i 

massmedierna. Alla känner vi igen reportagen om 70-, 80-åringar som reser 

till fjärran länder, turnerar med jazzbandet eller hoppar fallskärm. Denna 

rapportering ger dock inte nödvändigtvis ‖de äldre‖ en bättre image. An-

dersson (2002) använder uttrycket ‖titta jag kan!‖ för en vanlig typ av medi-

al framställning av äldre. Man åker motorcykel, jagar älg eller arbetar som 

journalist och skådespelare trots sin ålder. Risken är att det blir fråga om en 

infantilisering som i sig bekräftar grundfiguren om äldre och problem (och 

om man krockar, missar med skottet eller presterar illa på något annat sätt 

så är det på grund av åldern). Det är ju för att aktiviteten är kuriös som det 

avrapporteras i massmedierna. Nu ska det sägas att gränsen för det kuriösa 

faktiskt ändrats över tid. Under åren har pensionärsorganisationernas med-

lemstidningar exempelvis avrapporterat allt mer vågade aktiviteter som 

motbilder, samtidigt som de tidigare obligatoriska kommentarerna om del-

tagarnas ålder numera ofta uteblir. En artikel som avbildar äldre älgjägare 

kan handla om spänningen, gemenskapen och hundarna, och inte om delta-

garnas ‖anmärkningsvärda‖ ålder (Jönson 2001).  

Ska en artikel som handlar om att en 70-årig man rest med motorcykel 

genom hela landet räknas som uppvärderande eller nedvärderande? Det 

beror naturligtvis på alla möjliga faktorer, såsom ordval, anslag, prestatio-

nens karaktär. Även om forskningsresultaten om underrepresentation (vilket 

särskilt gäller kvinnor) och problembilder är tydliga, är det ibland svårt att 

värdera den massmediala bilden av äldre i termer av bra och dåligt. Studier 

som räknat positiva och negativa artiklar och nyhetsinslag har i vissa fall 

också visat på ganska olikartade resultat (Palmore 1990; Elmelund-Præstkær 

& Wien 2006). Det finns inte bara flera äldrebilder, utan också flera och 

motstridiga tolkningar av dessa. 
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Att göra ålder 

Avslutningsvis vill vi återkomma till samspelet mellan äldre som relation och 

kategori. Betydelserna av äldre och åldrande är nämligen inte givna i mass-

medierna utan föremål för ständiga förhandlingar. Och här utgör kända och 

vedertagna äldrebilder och relationer mellan ålderskategorier en fond av 

resurser som aktörer kan åberopa i sin argumentation. Vi ska ta ett par ex-

empel. I en artikel som Sydsvenska Dagbladet publicerade efter valet 2006 

efterlyste flera ‖yngre‖ socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skåne en 

‖föryngring‖ av partiledningen. I artikeln skapades en tydlig uppdelning 

mellan ‖de yngre‖ och ‖de äldre‖, den senare kategorin representerades 

framförallt av partiledaren Göran Persson: ‖Kent Härstedt, 41, från Hel-

singborg menar att jämnårige Fredrik Reinfeldt vann valet just genom sin 

ungdomliga framtoning jämfört med Göran Perssons. /.../ Största skillna-

den mellan 40-talister och 60-talister ser Härstedt i deras syn på internatio-

nalisering och könsroller. I sin bok skriver Göran Persson att han föddes i 

Vingåker, växte upp i Sverige och fyllde 50 i Europa, fortsätter Kent Här-

stedt. – När jag var 20 åkte jag till Australien. När jag var något äldre läste 

jag på sommaruniversitetet i Kina. För min generation är världen liten‖ (S-

ledamöter vill ha en yngre partiledning, Sydsvenska Dagbladet 061005). 

Notera att de yngre i citatet är klart äldre än fotbollspensionären Zidane. 

De är unga i förhållande till det gamla som partiledaren Göran Persson 

representerar. Här beskrivs två distinkta generationer som vuxit upp under 

skilda historiska förhållanden som har påverkat deras syn på omvärlden. 

Göran Person och dennes föråldrade generation puttas därmed mot pen-

sioneringen, och bereder väg för Härstedt och hans nytänkande kamrater. 

Ett kontrasterande exempel hämtar vi från Dagens Nyheter. I en artikel 

kritiseras svensk forskningspolitik och för att belägga synpunkterna hänvi-

sar tidningens skribent till ett brev han fått av Ivan Östholm (Landet utan 

intresse för sin framtid, DN 040912). Denne Östholm beskrivs som en av 

de forskare som lade grunden till Sveriges välstånd, bl.a. genom utvecklan-

det av den framgångsrika magsårsmedicinen Losec. ‖Ivan Östholm är nu 86 

år och uttrycker stort bekymmer över Sveriges långsiktiga framtid‖. Med 

denna mening manas läsaren till att ta Östholms bedömning på särskilt 

allvar, och hans ålder används för att ge honom en erfarenhetsbaserad auk-
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toritet, han vet vad han talar om. Till skillnad från Göran Persson tas inte 

åldern, som ju är högre i Östholms fall, till intäkt för en försämring av för-

mågan att göra korrekta bedömningar eller att följa med sin tid. Här är åld-

rande inte detsamma som förfall, utan istället erfarenhet och kompetens, 

ackumulerad kunskap, perspektiv och auktoritet. Men, skulle vi vilja tillägga 

mot bakgrund av vad vi skrivit ovan, den som vill kritisera Östholm skulle i 

en medial kommentar mycket väl kunna antyda att hans resonemang är 

förlegade och gaggiga, eller att hans brev utgör en gammal mans desperata 

försök att klamra sig kvar vid samhällsdebatten. Och om den 78-årige re-

portern Åke Ortmark gör en dålig intervju ligger kommentaren nära till 

hands: ‖Han börjar bli gammal‖. Betydelser av äldre och åldrande är för-

handlingsbara, men den grundfigur som sammankopplar äldre med pro-

blem finns i bakgrunden, redo att väckas upp.  
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