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Våra äldre
Det här är en studie av hur äldre som språklig och social kategori samt 
åldrande som process konstrueras i tre kontrasterande empiriska 
material; artiklar från dagstidningar, texter från ett pensionärsparti, och 
en offentlig utredning om den framtida svenska äldrepolitiken. Valet av 
material har gjorts utifrån att medierade offentligheters betydelse för 
bildandet och upprätthållandet av sociala och kollektiva identiteter har 
ökat. Studien handlar om hur äldre som kategori förstås och representeras 
i relation till omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet 
som livsfas. Detta studeras utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv som 
utgår från att betydelser organiseras i mönster, diskurser, som är beroende 
av hur kategorin tidigare konstruerats och getts mening. Studien visar 
bland annat att äldre är en kategori som det talas om, men inte till. Det är 
också sällan äldre används som en aktörsposition. I samklang med detta 
konstrueras kategorin som ett objekt för den nationella gemenskapens 
ansvar och omsorg.
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