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Sammanfattning 

I denna uppsats har pensionärsorganisationen studerats som en av flera sociala institutioner 

som både skapar och speglar föreställningar om åldrande och tillvaron som pensionär och 

äldre. Syftet har varit att identifiera, belysa och förstå de sätt på vilka man i 

pensionärsorganisationerna PRO:s och SPF:s medlemstidskrifter framställer åldrandet och 

den äldres tillvaro samt hur befintliga diskurser uppfattas av några äldre. Då 

styrningsmentalitet i uppsatsen antas vara samhällets övergripande diskurs har ett centralt 

fokus legat på att försöka studera de tekniker och strategier tidskrifterna använder sig av i 

styrningen av sättet att tänka om åldrande och pensionärens/den äldres tillvaro. Resultaten 

tyder på att pensionärsorganisationen genom sina tidskrifter styr läsaren utifrån en 

övergripande diskurs om åldrandet och tillvaron som ett individualiseringsprojekt; 

tidskrifternas framställning producerar subjekt försedda med en förmåga att disciplinera sig 

själva till ett så positivt, hälsosamt och möjliggörande åldrande som möjligt. Betoningen på 

åldrandets projekt som en individuell angelägenhet riskerar dock att leda till att den fysiskt 

och/eller psykiskt nedgångna och beroende äldre ”får skylla sig själv”. 

Pensionärsorganisationens beskrivningar av åldrande och äldres tillvaro riskerar att befästa 

föreställningar om de sjuka och beroende äldre som en samhällelig börda och som en 

nationalekonomisk belastning i ett åldrande samhälle.  

Nyckelord 

Pensionärsorganisation, pensionär, äldre, åldrande, diskurs, styrningsmentalitet.
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Inledning 

Den demografiska, hälsomässiga och medicinska utvecklingen har bidragit till att gruppen äldre 

växer och att många i dag lever till hög ålder (Eurostat, 2007). Många pensionärer/äldre klarar sig 

i stor utsträckning utan stöd eller hjälp från andra medan andra har ett större behov av olika typer 

av vård- och omsorgsinsatser. Utöver äldreomsorgen finns en rad sociala gemenskaper och 

organisationer som inte har någon uttalad omsorgskaraktär (Jönson & Harnett, 2015).         

Pensionärsorganisationen är ett av flera exempel på en social gemenskap och organisation som 

många äldre i dag är en del av. Faktum är att pensionärsorganisationen är en av få så kallade 

folkrörelseinspirerade organisationer som fortfarande växer (Feltenius, 2006). Forskning har 

dessutom noterat att det under senare år vuxit fram ett ökat intresse för i vilken utsträckning som 

pensionärsorganisationer kan bidra när det gäller pensionärers/äldres hälsa och livskvalitet 

(Jegermalm och Sundström, 2014). Socialdepartementet (2014:2) lyfter exempelvis 

pensionärsorganisationen som en av flera samhälleliga aktörer som har en viktig roll att 

exempelvis fånga upp och sprida nya idéer om förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt 

bland äldre.  

      Man kan med utgångspunkt i denna utveckling fundera kring om pensionärsorganisationen 

genom sitt sätt att beskriva pensionärer, äldre och åldrande samtidigt också ger råd och 

anvisningar kring det ”goda” åldrandet och den ”goda” tillvaron som pensionär/äldre. Mot 

bakgrund av att allt fler i samhället idag faller inom kategorin äldre, ser jag det angeläget att 

studera pensionärsorganisationen som en av flera sociala institutioner inom vilket värderingar och 

föreställningar produceras kring vem pensionären/den äldre är, kan och bör vara. 

Pensionärsorganisationen kan ses som ett viktigt sammanhang att uppmärksamma och närmare 

studera då denna typ av organisation är en av flera samhälleliga aktörer som har en föreställning 

om att de är ”den äldres röst” på samhälleliga offentliga arenor (Nilsson, 2008; Feltenius, 2006).   

Några tidiga funderingar som utmynnade i denna uppsats handlade om: Vad betyder 

pensionärsorganisationens bilder av äldre och åldrande för äldres upplevelse av hälsa och 

livskvalitet? Kan man säga att det i pensionärsorganisationens dialog med sina medlemmar (och i 

organisationens sätt att bjuda in till ett deltagande i organisationen) på så vis också sker en viss 

styrning mot ett visst typ av åldrande? Hur ser pensionärsorganisationens bilder av åldrandet ut 

och vad tycker pensionärer om dessa bilder? Det var således i anslutning till ovanstående frågor 

och funderingar som mitt intresse för pensionärsorganisationen växte fram.  



 

 2 

Syfte  

Utifrån en utgångspunkt om att pensionärsorganisationen både skapar och speglar föreställningar 

om äldre och tillvaron som pensionär är syftet att identifiera, belysa och förstå de sätt på vilka 

man i pensionärsorganisationens medlemstidskrift producerar bilder och betydelser kring 

åldrande och pensionärens/den äldres tillvaro samt hur dessa bilder och betydelser uppfattas av 

pensionärer/äldre själva. Avsikten är att studera de olika tekniker och strategier tidskriften 

använder sig av i styrningen av sättet att tänka om åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro. 

Tanken är att utifrån detta belysa de föreställningar som kan tänkas påverka människors 

erfarenhet av åldrandet. 

Frågeställningar 

Uppsatsens syfte utmynnar i ett antal frågeställningar, nämligen: 

 

 Vilka diskurser producerar pensionärsorganisationers tidskrifter kring åldrande och 

pensionärers/äldres tillvaro? Genom vilka tekniker och strategier görs detta? 

 

 Hur tolkar och förstår medlemmar som textmottagare och som läsare dessa diskurser och 

hur relaterar de detta till sin egen erfarenhet av åldrande? Vilka diskurser används 

och/eller får genomslag i medlemmarnas tolkning av medlemstidningen?  

 

Avgränsningar 

Föremål för den föreliggande studien är de två pensionärsorganisationerna Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF), landets två största 

pensionärsorganisationer. I Sverige finns det förvisso flera andra pensionärsorganisationer men 

mot bakgrund av studiens behov av avgränsning nöjer jag mig med att studera endast dessa två.  

Trots pensionärsorganisationernas betoning på att de är partipolitiskt obundna framhålls ibland 

att dessa pensionärsorganisationer har en ideologisk orientering som ligger till höger (PRO) 

respektive vänster (SPF) (Jönson, 2001). Jag har valt att i denna studie inte lägga något större  

fokus på att närmare analysera detta och/eller skillnaden mellan organisationerna. Fokus kommer 

i stället vara att belysa och lyfta fram de tekniker och strategier som pensionärsorganisationerna 
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använder sig av i producerandet av bilder och beskrivningar av åldrande och pensionärens/den 

äldre tillvaro samt vilka konsekvenser detta kan tänkas få för hur tidskriftsmaterialet mottas.  

      I uppsatsen kommer benämningarna ”pensionärer” och ”äldre” att användas synonymt. När 

det gäller pensionärsorganisationerna Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO) kommer jag till större delen att använda mig av deras respektive 

förkortningar SPF och PRO.  

 

Disposition 

I syfte att belysa det område som denna studie fokuserar återfinns i nästkommande del en 

presentation av tidigare forskning där även en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter 

görs. Som en inledning till detta avsnitt kommer jag att ge en kort historisk översikt när det gäller 

pensionärsorganisationens framväxt. Avsnittet om tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter kommer att åtföljas av en presentation av studiens metodologiska ansats som 

även innehåller en reflekterande del. Efter detta kommer jag att presentera det empiriska 

materialet för att även analysera och tolka det. Avslutningsvis finns i uppsatsen en diskussion 

kring de slutsatser som studien har genererat.  

Pensionärsorganisationen 

Avsikten i det nedanstående avsnittet är att i övergripande drag redogöra för hur de två 

pensionärsorganisationerna Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO) vuxit fram samt lyfta fram några centrala drag i 

pensionärsorganisationens historia.  

      Åren 1938 och 1939 kan ses som en startpunkt när det gäller pensionärernas organiserande i 

politiska föreningar (Andersson, 2013; Jönson, 2001). Det var också vid denna tidpunkt som 

organisationerna Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

växte fram (då under andra beteckningar). Enligt Jönson (2002) har relationen mellan PRO och 

SPF historiskt sett bestått av ett ömsesidigt ”anklagande” om att den andra organisationen i själva 

verket representerar dolda partipolitiska intressen. PRO har i sådana diskussioner ansetts haft 

band till det socialdemokratiska partiet och SPF har ansetts haft band till borgerliga partier 
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(Harnett och Jönson, 2015). Jag kommer i det följande inte att gå in på resonemang om 

pensionärsorganisationernas eventuella respektive partipolitiska band mer än att i denna 

historiska översikt nämna att en sådan konflikt funnits dem emellan. I dag är PRO och SPF två 

av Sveriges fem stora pensionärsorganisationer 1 och har 400 000 medlemmar respektive 270 000 

medlemmar (a.a.).  

      Enligt Jönson (2001) har pensionärsorganisationerna historiskt sett uttryckt en förståelse av 

sig själva som organisation genom fyra olika typer av begrepp, nämligen som arbetarrörelse, 

pensionärsrörelse, folkrörelse och fackföreningsrörelse. Begreppet ”folkrörelse” har varit ett av 

det mest centrala begreppet som pensionärsorganisationen förknippats med (Feltenius, 2006). 

Det finns inte någon entydig definition av folkrörelsebegreppet men en övergripande definition 

är att begreppet refererar till en organisationsform som samlar ett större antal människor kring ett 

gemensamt intresse kring vad som uppfattas vara ett samhälleligt missförhållande, vilket dessa 

kräver förändring med utgångspunkt i2 (Wijkström, 2015; Nationalencyklopedin, 2015).  Det har 

varit med utgångspunkt i pensionärsorganisationens funktion som röstbärare och bildare av 

opinion för åsikter grundande i organisationens gemensamma intressen som, de både av sig själva 

och andra, definierats som en folkrörelse (Harding, 2001). Enligt Johansson (2007) fick 

pensionärsorganisationerna i formell mening en uppgift som röstorganisation under 1980-talet.  

Folkrörelseorganisationens styrka har utifrån denna funktion historiskt sett definierats utifrån 

dess medlemsantal (Vogel och Åmne m.fl., 2003) Feltenius (2006) framhåller att 

pensionärsorganisationen är en av få svenska så kallade folkrörelseinspirerade organisationer som 

fortfarande växer.  

      I forskningen har det under de senaste decennierna allt mer kommit att lyftas fram att det 

finns tecken på att folkrörelseinspirerade organisationer som pensionärsorganisationen är på väg 

att förändras. Harding (2012) framhåller att dessa typer av organisationer är på väg att förändras 

när det gäller deras organisatoriska struktur; medlemskapet håller exempelvis på att omvandlas till 

ett slags kundförhållande där relationen mellan organisation och medlemmar inte längre är 

baserad på det demokratiska deltagandet. Detta betyder enligt Harding (a.a.) att medlemmarna 

inte längre ses som den bärande delen av organisationen. Det hela innebär att företrädare för 

pensionärsorganisationer tenderar att allt mer tala om sina medlemmar som en resurs och 

                                                 

1 Övriga pensionärsorganisationer i Sverige är Svenska kommunalpensionärers förbund (SKPF) med 150 000 medlemmar, Sveriges 

Pensionärers Riksförbund (SPRF) med 30 000 medlemmar och Riskförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) med 15 000 medlemmar 

(Jönson och Harnett, 2015). Enligt Jönson och Harnett (a.a.) finns utöver dessa organisationer också organisationer som kan vara särskilt 

aktuella för just äldre personer som exempelvis Demensförbundet och olika anhörigföreningar. Humanitära organisationer som bedriver 

verksamhet för äldre som exempelvis Stadsmissionen och Röda korset är enligt de nyss nämnda författarna ytterligare exempel.  

2 Internationellt använder man sig ofta av begreppet ”sociala rörelser” med en liknande innebörd (Jönson, 2001).  
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fokuserar på värvandet av nya medlemmar genom att erbjuda olika typer av förmåner som 

exempelvis försäkringslösningar och prenumerationer (Harding, a.a.) Förändringen i den 

organisatoriska strukturen kan sammanfattas i termer av att avståndet mellan 

organisationsledning och medlemmar ökar och att människor som är aktiva på heltid och 

anställda spelar en allt större roll i organisationens ledning (a.a.). Johansson (2007) framhåller att 

förändringen av dessa typer av organisationer också kan hänföras till att det under senare 

decennier skett en slags ”hybridisering”. Denna hybridisering innebär att frivilligorganisationer 

och kommuner verkar tillsammans i en slags växelverkan; frivilligorganisationer får i olika 

sammanhang olika typer av ekonomiskt stöd för att bedriva sociala insatser samtidigt som 

kommunala verksamheter ofta använder sig av frivilligorganisationer och volontärer som utförare 

(Johansson, 2007; Harnett och Jönson, 2015). 

      Något annat som kan vara värt att nämna i en historisk översikt av pensionärsorganisationen 

är den konflikt som kan sägas ha funnits mellan politik och nöjen (Jönson, 2001; 2006). Jönson 

(2006) menar att pensionärsorganisationen sedan 1940-1950-talet, utöver att ha utgjort en arena 

för att på olika sätt försöka involvera äldre som en arbetskraft och resurs i samhället, också i allt 

högre grad kommit att utgöra en arena för olika typer av fritids- och nöjesaktiviteter. Detta har 

bidragit till att politik/opinionsbildning/kamp ställts mot nöjen/fritidsverksamheter där man 

menar att inriktningen mot trivsel och fritidsaktiviteter riskerat att ta kraft från den politiska 

kampen. Jönson (a.a.) framhåller att pensionärsorganisationen, under 1950-talet, hittade en slags 

”lösning” på denna konflikt genom att relatera fritidsaktiviteterna till ett grundläggande antagande 

om äldres behov av aktivitet och friskvård3.   

                                                 

3 Detta kan enligt Jönson och Harnett (2015) tänkas utgå från den så kallade aktivitetsteorin som anger att äldres hälsa och välbefinnande 

kan öka genom att äldre håller sig aktiva och delaktiga i samhällslivet. 



 

 6 

Tidigare forskning och teoretisk 

ram 

Tidigare forskning 

Man kan säga att detta avsnitt är skrivet av två anledningar. En anledning är att bidra med en 

grund att bygga ytterligare kunskaper på vilket innebär att avsnittet är en del i att synliggöra hur 

föreliggande studie utvecklar det som man redan vet genom tidigare forskning. Dels är syftet med 

avsnittet att det ska bidra till en ram och en referenspunkt utifrån vilken denna studies resultat 

kan tolkas. 

      Trots ett växande intresse för i vilken utsträckning pensionärsorganisationer i dag kan bidra 

till den äldres livskvalitet och hälsa (Jegermalm och Sundström, 2014; Dahlberg, 2006; Johansson, 

2007) samt ett ökat intresse för hur ålderdom, åldrande och den äldre beskrivs i massmediala 

sammanhang (Nilsson, 2008; Andersson, 2013) kan studier av hur pensionärsorganisationer 

producerar och förmedlar bilder av äldre och åldrande sägas vara relativt få. Studier som 

överhuvudtaget fokuserar på de sociala och kommunikativa processer som producerar och kan 

tänkas upprätthålla olika typer av föreställningar kring äldre och åldrandet är få. I befintlig 

forskning har jag kunnat urskilja två forskningsinriktningar det vill säga forskning som fokuserar 

på organisering av en åldrande befolkning, och forskning som fokuserar 

pensionärsorganisationen som förmedlare av föreställningar kring äldre och åldrande. Båda är 

intressanta för denna uppsats då de tillsammans bidrar till att placera pensionärsorganisationen i 

sitt sammanhang samt också bidrar med en förståelse av de beskrivningar och bilder 

organisationen ger av äldre och åldrande.  

 

Organiseringen av en åldrande befolkning 

Det finns ett flertal begrepp som används i tidigare forskning för att försöka ringa in den ”sfär” 

pensionärsorganisationen är en del av i samhället. Ofta lyfter man fram pensionärsorganisationen 

som en frivilligorganisation - som en del av den så kallade ”tredje sektorn”, ”ideella sektorn”, 

”frivilligsektorn” etc. Oavsett vilket begrepp man använder och hur man väljer att definiera och 

särskilja dessa kan en gemensam faktor sägas vara att de alla ringar in något som varken tillhör 

stat, kommun eller marknad (Harnett och Jönson, 2015; Harding, 2012; Svedberg och 
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Trädgårdth, 2006). Johansson (2007) skiljer på ”frivilligorganisationer” och ”sociala 

frivilligorganisationer” i denna ”sfär” och lyfter fram pensionärsorganisationen som ett exempel 

på en social sådan. Kortfattat refererar forskningen begreppet ”sociala frivilligorganisationer” till 

organisationer som avser utföra socialt välfärdsinriktade stödinsatser till varandra och/eller andra 

människor (Johansson, 2007; Dahlberg, 2006). Äldre tenderar att göra frivilliga insatser - i större 

utsträckning än andra åldersgrupper - inom just socialt orienterade frivilligorganisationer som 

pensionärsorganisationer, humanitära organisationer, Svenska Kyrkan eller andra religiösa 

samfund (Dahlberg, 2006). 

      I den forskning där pensionärorganisationen studeras som en social frivilligorganisation gör 

man dessutom ofta en åtskillnad mellan två huvudgrupper, nämligen å ena sidan organisationer 

som tar sin utgångspunkt i egenorganisering, kamratstöd och självhjälp (vi-för oss), och å andra 

sidan organisationer vars grundläggande uppgifter är att utföra insatser för andra (vi-för dem).  

Till den första gruppen hör till exempel pensionärs- och handikapporganisationer (Swedberg, 

1993; Olby 2001; Johansson, 2007). Till den andra hör till exempel Röda korset, Svenska kyrkan 

och andra humanitära organisationer. Lundström och Svedberg (1998) betonar det faktum att de 

flesta frivilligorganisationer visat sig ha drag av båda organisationstyperna. Jönson och Harnett 

(2015) framhåller att uppdelningen mellan ”vi-för-oss” och ”vi-för-dom” är komplicerad när det 

gäller äldre då dessa både ger och tar emot hjälp. 

 

Pensionärsorganisationen som en förmedlare av åldrandes röster  

I statsvetenskapliga sammanhang brukar man i studier kring frivilligorganisationer därtill särskilja 

och karaktärisera dem med utgångspunkt i tre huvudroller, nämligen rollen som röstproducent, 

rollen som serviceproducent och rollen som demokratiskola (Feltenius, 2006). Ofta är det i 

egenskap av röstproducent som organisationer som representerar äldre fått i studier och debatter, 

vilket innebär att organisationerna arbetar för att på olika sätt vara en röst och förmedlare av 

äldre människors röster, deras värderingar och intressen i samhället (a.a.). Harnett och Jönson 

(2015) menar att pensionärsorganisationen har ett dubbelt syfte; dels att sträva efter att förbättra 

pensionärernas/äldres villkor, dels att förbättra pensionärernas villkor och tillhandahålla 

aktiviteter och förmåner för sina medlemmar4. Dessutom arrangerar organisationerna 

friskvårdande och uppsökande verksamheter samt väntjänster som de ibland får kommunala 

bidrag för att arrangera (a.a.). Det är i detta dubbla perspektiv som pensionärsorganisationen 

                                                 

4 Enligt Harnett och Jönson (2015) benämns detta i amerikans forskning som ”guality of life issues”. 
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bland annat förstås i denna uppsats. Lundström och Svedberg (1998) lyfter fram att vissa forskare 

menar att det pågår en process inom vilken frivilligorganisationernas roll som språkrör för 

medborgarna kommit att minska medan deras betydelse för att organisera människors 

självförverkligande fått en allt större betydelse. Lundström och Svedberg (a.a.) framhåller dock att 

frivilligorganisationerna ofta har inslag av båda: frivilligorganisationerna kan på så vis ses dels 

som en arena för främjande av värden och intressen, dels också samtidigt utgöra en arena för 

självförverkligande genom olika (fritids)aktiviteter.  

      Tidigare forskning har noterat att det under senare år - såväl på ett nationellt som lokalt plan - 

vuxit fram ett ökat intresse för i vilken utsträckning som pensionärsorganisationen som en 

frivilligorganisation kan bidra till äldres hälsa och livskvalitet (Jegermalm och Sundström, 2014; 

Socialdepartementet, 2014:2). Socialdepartementet (2014:2) lyfter i dessa sammanhang exempelvis 

fram pensionärsorganisationen som en av flera samhälleliga aktörer som har en viktig roll att 

exempelvis fånga upp och sprida nya idéer om förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt 

bland äldre (a.a.). Jönson och Harnett (2015) menar att äldres delaktighet i frivilligorganisationer 

har tenderat att lyftas fram i termer av en ”win-win-situation”; äldres delaktighet och engagemang 

i frivilligorganisationer betraktas som nyttigt både för dem själva och samhället vilket innebär att 

pensionärsorganisationen lyfts fram som en aktör som gör både enskilda äldre och samhället en 

tjänst. Harnett och Jönson (a.a.) problematiserar det faktum att det utifrån detta finns en slags 

samhällelig förväntning dels på att friska äldre ska hjälpa äldre som har ett större stöd- och 

omsorgbehov, dels att friska äldre tar ansvar för sitt eget åldrande genom att hålla sig aktiva, 

delaktiga och produktiva5. Äldre tenderar på så vis att konstrueras som en riskgrupp som själva 

eller genom andras stöd- och omsorgsinsatser ska sträva efter att bibehålla hälsa och 

välbefinnande. Risken finns att man reducerar det äldre gör till att enbart handla om hälsa (a.a.). 

      I forskningen har man väckt frågor om pensionärorganisationens representativitet för 

gruppen ”äldre”. I studier genomförda av Olsson (2007) och Wånell (2007) framkommer att 

frivilligorganisationers föreningsliv inte når ut till alla grupper, inte minst de med en svagare 

socioekonomisk ställning. Det finns forskning som tyder på att många som engagerar sig tillhör 

grupper som redan är resursstarka sedan tidigare, särskilt i kraft av utbildning, och att det frivilliga 

arbetet i mångt och mycket blir ytterligare en arena för dessa att agera på (Jeppsson-Grassman 

och Svedberg, 1999; Gunilla Kjellman, 1987, 1993). 

                                                 

5 Jönson och Harnett (2015) menar att detta kan relateras till aktivitetsteorin som anger att äldres hälsa och välbefinnande kan öka genom att äldre 

håller sig aktiva och delaktiga i samhällslivet.  
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I internationell forskning använder man sig ofta av begreppet ”social rörelse”6 när man studerar 

organisationer som på olika sätt driver äldres intressefrågor och där syftet är att påverka och 

förändra (Jönson, 2001, 2006; Jegermalm och Sundström, 2014). Det råder dock inte någon riktig 

enighet kring vad som specifikt avses med en ”social rörelse” och i vilken utsträckning 

pensionärsorganisationen kan ses som en sådan7.  

 

Bilder och beskrivningar av äldre och åldrande  

I avhandlingen Våra äldre – om konstruktioner av äldre i offentligheten studerar Nilsson (2008) utifrån 

att diskursanalytiskt perspektiv artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet och texter från Sveriges 

Pensionärers Intresseparti samt från den offentliga utredningen SENIOR 2005. I avhandlingen 

betraktar Nilsson (2008) pensionärorganisationerna PRO och SPF som en del av de samhälleliga 

”offentliga samtal” som på olika arenor i dag deltager i att definiera och förhandla innebörden av 

kategorin äldre och fenomenet åldrande. Begreppet ”offentliga samtal” refererar i Nilssons (2008) 

resonemang till samtal, debatter och diskussioner som förs mellan olika samhälleliga aktörer på 

olika arenor i samhället. Nilsson (2008) menar att en stor del av det sociala och politiska livet har 

kommit att ingå i nära samspel med medierade budskap och detta menar han har skett i takt med 

samhällets utveckling.  Utifrån ett perspektiv som utgår från detta menar Nilsson (a.a.) att 

människors förståelse av samhället och sig själv i allt större utsträckning kommit att utgå från 

medierade representationer av sådant som kategorier och händelser, vilket också får betydelse för 

äldres upplevelse av hälsa och livskvalitet.        

      I avhandlingen Det moderna åldrandet studerar Jönsson (2001) pensionärsorganisationerna 

PRO:s och SPF:s medlemstidningar i ett diskursanalytiskt perspektiv. Jönsson (a.a.) kommer fram 

till att pensionärsorganisationernas medlemstidningar kan synliggöra sådant som 

organisationernas meningsskapande, moraliskt anknutna föreställningar om önskvärda och 

nödvändiga sätt att handla på som äldre och åldrande. I sin strävan att företräda och uppvärdera 

                                                 

6 Jönson (2001) menar att man kan betrakta svenska pensionärsorganisationer som intresseorganisationer från bildandet men att de 

utvecklats till att mer och mer få karaktär av ”sociala rörelser”. Med detta menas att pensionärsorganisationen både samlar medlemmar och 

målinriktat strävar efter samhällsförändring (a.a.). Jönson (2006) framhåller dock att avgränsningen mellan sociala rörelser och 

intresseorganisationer är komplex och inte är helt entydig. Sociala rörelser definieras med utgångspunkt i att de är ”lösligare” och mindre 

formella. Ibland brukar begreppet hänvisa till ett slags förstadium till intresseorganisationer. 

7 I denna uppsats kommer jag inte att studera pensionärsorganisationernas medlemstidskrifter utifrån ett perspektiv som betraktar 

organisationerna som ”sociala rörelser”. I den senare framställningen, bland annat i teori-avsnittet, kommer det bli tydligare vilket 

perspektiv denna uppsats fokuserar och utgår från. 
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äldres status skapar organisationerna enligt Jönson (a.a.) perspektiv som via förklarande 

resonemang om sociala förhållanden hjälper människor att tolka sin situation som äldre (a.a.). 

      Såväl Öberg (2013) som Jönsson och Jönson (2014) menar att vi lever i ett samhälle där 

åldrandet står under ständig omförhandling. Trots att det inte är helt självklart vem den äldre är i 

dag kan de förväntningar och de föreställningar som etableras inom ramen för 

pensionärsorganisationen ses som ”diskursiva resurser” som individer använder sig av för att 

”botanisera” bland alla de budskap som når åldrande individer kring vad som är det mest 

”rimliga” beteendet som äldre och pensionär. Genom att som pensionärsorganisation 

oundvikligen etablera förväntningar och föreställningar kring åldrandet har 

pensionärsorganisationen paradoxalt nog medverkat till att både motverka och bidra till att bilda 

ensidiga och stereotypa bilder av äldre (Jönson, 2001; 2006; 2009). Studier av den typ som 

Nilsson (2008) och Jönson (2001) har genomfört möjliggör på så vis en förståelse för hur 

beskrivningar av kategorin äldre och fenomenet åldrande sätter gränser för vad man i olika åldrar 

tror är möjligt. Jönson (2006) menar att pensionärsorganisationer genom formulerandet av olika 

perspektiv på vem den äldre är, kan och bör vara samtidigt tillhandhåller ideala handlingsmönster 

och rollförebilder för sina medlemmar. Genom att dessa beskrivningar får betydelse för hur man 

betraktar sig själv får de dessutom olika betydelser som hinder och möjligheter för individen och 

dennes handlingsutrymme.  

      Möjligheterna att göra ålderdomen till livets höjdpunkt har varit något som har 

uppmärksammats och diskuterats inom såväl socialgerontologin, rådgivningslitteratur, i 

massmedier som hos pensionärsorganisationer (Jönson, 2001). Pensionärsorganisationen kan i 

detta perspektiv ses som en av flera aktörer som i samhället historiskt sett har strävat efter att 

uppvärdera äldres status och motverka föreställningar om ålderdomen som en innehållslös och 

passiv tid (a.a.). Exempel på begrepp som på senare tid har vuxit fram på offentliga arenor och 

som betonar de mer positiva aspekterna av åldrandet är det ”aktiva”, ”produktiva”, 

”framgångsrika” och ”positiva” åldrandet eller ”den tredje åldern”.  Vissa forskare har tolkat 

framväxten av dessa typer av begrepp som ett försök att skapa en ”motbild” gentemot det så 

kallade ”eländesperspektivet”8 (Thelin, 2009). Jegermalm och Sundström (2014) menar dock att 

det i och med en användning av dessa begrepp skapas problematiskta och moraliskt anknutna 

föreställningar och normer; föreställningar om att det finns ett lyckat åldrande riskerar att leda till 

att de som inte kan leva upp till den ideala bilden marginaliseras (a.a.). Jegermalm och Sundström 

(a.a.) menar att detta exempelvis riskerar att drabba kvinnor, invandrare och äldre med 

                                                 

8 Utifrån det så kallade eländesperspektivet betraktas den äldre som skröplig, deprimerad, beroende etc. Den äldre ses på så vis som en 

samhällelig börda (Thelin, 2009).  
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funktionsnedsättningar. Detta lyfts också av Thelin (2009) som refererar till Tornstam (2005) som 

menar att det finns en risk att de friska och de ”lyckade” åldrarna beundras samtidigt som 

samhället och omgivningen ser ner på de som inte har ”tagit det enskilda ansvaret” genom att 

sträva att uppnå det goda åldrandet. Jönson (2001) menar att pensionärsorganisationen har skapat 

en ”handlingsbetonad identitet” hos sina medlemmar där både organisationen och äldre enskilt 

givits ett uppdrag att på olika sätt öka den enskildes hälsa och välbefinnande – för att i slutändan 

uppskjuta ett beroende och på så vis minska samhällets vård- och omsorgskostnader.     

      Såväl Jönson (a.a.) som Feltenius (2004) kommer fram till att det är av vikt att studera 

pensionärsorganisationen mot bakgrund av att det befinner sig i ett säreget sammanhang. Jönson 

(2001) lyfter exempelvis fram att pensionärsorganisationens bilder av äldre måste tolkas och 

förstås i relation till att pensionärsorganisationen som huvudsaklig uppgift haft och har att 

förhålla sig till samhälleliga bilder kring äldre och att utifrån dessa formulera olika problem- och 

offerbeskrivningar. Utifrån dessa problem- och offerbeskrivningar skapar organisationen 

sammanhållning och gemenskap som grund för kollektiv handling. Utifrån dessa legitimerar 

organisationen också sig som organisation och som en röst för de äldre. Detta gör att 

pensionärsorganisationen framhäver värdet av organisationen i enskilda äldres liv. Värdet av 

medlemskapet i pensionärsorganisationen har under senare tid exempelvis lyfts fram genom att 

koppla ihop pensionärernas behov av aktivitet till kampen mot underskattning av äldre (a.a.). 

Jönson (a.a.) framhåller exempelvis att pensionärsorganisationen allt mer har kommit att lyfta 

fram resursverksamhet och olika fritids-, nöjes och friskvårdsverksamheter. Detta har inneburit 

att pensionärsorganisationen introducerat ett moraliskt ansvar att leva hälsosamt och göra sig 

samhällsnyttig – både när det gäller äldre människor enskilt och för de äldre som kategori (a.a.).  

      Tidigare forskning väcker sammantaget frågor som exempelvis vilka konsekvenser 

pensionärsorganisationens sätt att beskriva pensionären/den äldre och åldrande kan tänkas få för 

konsekvenser för hur medlemmen i den förstår sig själv och andra. I ett perspektiv som 

bettraktar pensionärsorganisationen som en frivilligorganisation som kan bidra till äldres hälsa 

och livskvalitet - samt har en viktig roll att spela när det exempelvis gäller att fånga upp och 

sprida nya idéer om förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt bland äldre - väcks frågor 

om vilka konsekvenser pensionärsorganisationens beskrivningar av åldrande och äldre kan tänkas 

få för vilka äldre den når ut till och därmed tilltalar. Det är i detta perspektiv som denna uppsats 

kan bidra.  
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Teoretisk ram 

Vad finns det då för teoretiska motiv för att anta de bilder av äldre, pensionärer och åldrande 

som pensionärsorganisationer producerar skulle ha någon inverkan på äldre i dagens samhälle? 

Avsikten med det nedanstående avsnittet är att placera studiens studieobjekt - 

pensionärsorganisationen och dessa medlemmar - i ett teoretiskt sammanhang. Ambitionen är att 

redogöra för en tolkningsram mot vilken jag sedan kommer att tolka och förstå studiens resultat. 

Avsnittet ämnar lyfta fram och formulera studiens implicita antaganden för att ge läsaren en 

möjlighet att bedöma om de bakomliggande antagandena och teserna på vilket studien baseras är 

rimliga och godtagbara.  

 

Diskursteoretiska utgångspunkter  

I föreliggande uppsats är avsikten att använda diskursbegreppet som metodverktyg men då det 

även påverkar hur förståelsen av fenomen skapas kommer diskursbegreppet ha betydelse både i 

egenskap av metod och som teoretisk utgångspunkt. Den diskursteoretiska ansatsen är intimt 

förknippat med socialkonstruktivistiska grundpremisser9 när det gäller kunskap som kulturellt 

konstruerad och språket som konstituerande. Utgångspunkter i diskursteoretiska ansatser kan i 

mångt och mycket hänföras till strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi10 där man 

menar att det är först genom språket som människor får tillträde till verkligheten (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Vi uttrycker oss via språket och vi tolkar verkligheten med hjälp av 

det språk som vi har socialiserats in i. Det hela innebär att en viss användning av språket 

konstruerar världen ur vissa perspektiv vilket skapar olika ”versioner av verkligheten” (Börjesson, 

2003; Bergström och Boreus, 2005; Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) framhåller att det ständigt sker en strid och omförhandling på den diskursiva 

nivån som bidrar till att både förändra och reproducera den sociala verkligheten.  

      Fairclough (1993) och Foucualt (1993) är två centrala teoretiker som har kommit att definiera 

hur jag använder mig av diskursbegreppet i denna studie. När Foucualt (a.a.) talar om begreppet 

diskurs menas ett socialt konstruerat betydelsesystem som har en styrande funktion som under 

olika tider och sammanhang påverkar människors sätt att tänka och tala om specifika fenomen. 

Olika ”sanningsregimer” ger i olika tider och i olika sammanhang olika sätt att tala om människan 

                                                 

9 Dessa grundpremisser redogör jag för i inledningen av den metodologiska beskrivningen.  

10 Det finns en viss oenighet här vad gäller i vilken utsträckning olika diskursanalytiska ansatser vill förknippas med strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi (Winther Jørgensen och Phillips, 2000) något som är en utgångspunkt i denna uppsats.  
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och världen, vilket betyder att en diskurs handlar om hur vi människor föreställer oss sanningar 

utifrån vilka vi skapar vår verklighet och oss själva (a.a.). Begreppet diskurs refererar således 

sammantaget till en övergripande tanke- och talstruktur som får sin mening inom ramen för ett 

specifikt kulturellt, historiskt och socialt sammanhang (Börjesson, 2003). Denna övergripande 

tanke- och talstruktur påverkar människors tankar och handlingar och bestämmer hur världen får 

och kan beskrivas, förstås och benämnas (Foucault, 1993). Individen är mer eller mindre 

”tvungen” att tänka om vissa fenomen inom vissa begränsade ramar. Diskurser skapar specifika 

sanningar som gör vissa tolkningar och beteenden möjliga medan andra blir ”omöjliga”. 

      Med hänvisning till Faircloughs (2003) diskursbegrepp vill jag framhålla att en utgångspunkt i 

denna uppsats är att diskurser både speglar och bidrar till att skapa den sociala verkligheten. 

Faircloughs (2003) lingvistiskt inriktade utgångspunkter innebär ett antagande om att kunskap 

och mening skapas genom språkliga framställningar. I denna uppsats innebär detta att 

språkbruket inom ramen för pensionärsorganisationernas tidskrifter både avspeglar och 

vidmakthåller sätt att tala om äldre och åldrande inom vissa begränsande ramar.  

 

Senmodernitet och styrningsmentalitet  

Den centrala utgångspunkten i uppfattningar om det senmoderna samhället är att människor 

utifrån identiteternas reflexiva projekt ständigt tvingas göra val kring vem de vill vara och hur de vill 

leva (Giddens, 1997). Eriksson (2004) hänvisar till Giddens (2003) och menar att det i tidigare 

samhällen var kollektivt styrande traditioner och ritualer som var vägledande för individens jag 

och identitetsutveckling medan individer i det senmoderna samhället ständigt måste skapa och 

återskapa den sociala tillvaron. Den personliga identiteten i det senmoderna samhället ses som 

flytande och föränderlig och skapas i relation till och i samspel med omgivningen (Kaspersen, 

2003).  

      Att de ”traditionella vägvisarna” inte längre är lika betydelsefulla för individers identitetsbygge 

och tillvaro menar Giddens (1999) har fört med sig att vi människor i allt större utsträckning lagt 

våra liv och vår tillvaro i händerna på experter. De olika expertsystem som människan allt mer 

tenderar att förlita sig på innebär dock ofta motsatta råd och anvisningar för hur man ”bör bete 

sig” under olika omständigheter (exempelvis i olika åldrar). Detta har lett till ett reflexivt 

förhållningssätt och medvetenhet hos den moderna människan (a.a.). I och genom experters roll 

och status i det senmoderna samhället, där människor som en följd av den mängd information 

som cirkulerar har kommit att skapa sig själva och sin omgivning reflexivt (a.a.), innebär detta att 

man lägger en skuld på individen då hon inte agerar i enlighet med de restriktioner som ges 
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genom olika expertsystem. I denna uppsats betraktar jag pensionärsorganisationen och dess 

medlemstidskrift som en av flera expertsystem som pensionärsorganisationens medlemmar (men 

också andra som tar del av denna tidskrift) har en möjlighet att hämta ”virke” från i 

uppbyggnaden av identiteten som äldre och pensionär samt som medlem i 

pensionärsorganisationen.  

      Ett centralt begrepp som kan relateras till både diskursbegreppet och resonemang om det 

nuvarande samhällets expertsystem är governmentality som med utgångspunkt i Foucualt och Rose 

(1990; 1995) ses som en övergripande diskurs i det senmoderna samhället. Governmentality, som 

kan översättas till styrningsmentalitet, antas i denna uppsats grunda sig på diskurser i och med att 

det språkliga mönstret antas sätta gränser för vårt sätt att tänka och handla. Olsson (1999) utgår 

från Foucaults teori om det moderna samhället och menar att nutidsmänniskan lever i ett 

normaliserande och disciplinerande samhälle som är genomsyrat av styrningsmentalitet. Han hävdar att 

denna styrningsmentalitet går hand i hand med det senmoderna samhällets utveckling. Ett 

perspektiv som utgår från att samhället är genomsyrat av styrningsmentalitet medför ett 

poststrukturellt sätt att se på världen (Erlandsson, 2014).  

      Begreppet governmentality är sammansatt av två delar, nämligen ”govern” (styra, regera) och 

”mentality” (inställning, läggning, fantasi). Utifrån en sammanslagning av dessa två delord och 

deras betydelser kan governmentality förstås som att det betecknar en maktutövning som bygger 

på, eller samverkar med, en inställning till det som skall styras. Begreppet kan således sägas bygga 

på en styrning genom att ett specifikt fenomen föregås av en inställning till fenomenet (Lövgren, 

2002). Det handlar om en makt som utövas på individer genom rådande diskursiva 

framställningar kring olika fenomen. Poängen är att denna makt inte utövas av några specifika 

subjekt; det handlar snarare om en makt som ”flyttar in i oss”, genom att olika sanningar 

produceras utifrån olika kunskap och vetanden inom ramen för ett tidsmässigt och socialt 

sammanhang (Rose, 1990).  Det hela innebär att individer införlivar en styrning i sitt sätt att tänka 

och handla där människor självmant lär sig att disciplinera sig själva och andra utifrån existerande 

kunskap på ett visst område där samhället inte normalt ingriper med lagar och regler. Exempelvis 

lär vi oss att träna och/eller att äta nyttigt i ljuset av att det finns en kunskap som anger vad vi 

bör göra för vår hälsa och för att må bra. Man kan säga att styrning i det moderna samhället 

snarare handlar om att leda, guida och att forma än att kontrollera och dominera andras och 

egnas handlingar. I enlighet med resonemang hos Rose (1999) handlar detta om en slags frihet 

under en viss makt och ett visst ansvar. 

      Det hela kan relateras till diskursbegreppet då styrningsstrategierna i denna uppsats antas 

grunda sig på diskurser i och med att det språkliga mönstret antas sätta gränser för vårt sätt att 
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tänka och handla. Då styrningsmentaliteten anses vara vår tids övergripande diskurs, innebär 

detta att alla de fenomen som är typiska för denna era, formas i enlighet med detta sätt att se på 

världen (Rose, 1995).  Eftersom vi som individer och medlemmar av ett samhälle har en önskan 

om att passa in i det som är ”normalt” eller önskvärt utgår jag i denna uppsats från att individen 

som medlem i en pensionärsorganisation lär sig att ta ansvar för sitt åldrande utifrån de 

institutionella kunskaper som finns tillgängliga inom ramen för dess verksamheter; i detta fall 

genom organisationernas medlemstidskrifter. Kopplat till resonemang om 

pensionärsorganisationen som ett expertsystem är ett antagande och en hypotes i denna uppsats 

att individen gör detta mot bakgrund av att organisationen betraktas som ett av flera 

expertsystem som får betydelse för den äldre i dag. För att teoretiskt rama in vad som händer när 

människor tar till sig av material som kan tänkas ha en styrande funktion behöver 

styrningsmentalitet-perspektivet kompletteras med resonemang om människors mottagande och 

tolkning av medierat material i det moderna samhället. 

 

Mottagande och tolkning av medierat material i det moderna 

samhället 

Inom medieforskningen har man lyft fram att medierna spelar en betydande roll i våra liv. 

Thompson (2001) konstaterar att människan utnyttjar, både medvetet och omedvetet, en mängd 

olika symboliska resurser i konstruerandet av sitt jag. Thompson (a.a.) menar dock att ett 

överflöd av medierat symboliskt material inte kan assimileras på ett effektivt och 

sammanhängande sätt i det moderna samhället. Den moderna samhällsutvecklingen har nämligen 

lett till en komplicerad omstrukturering av människors erfarenhetssfär. Thompson (a.a.) talar om 

dessa nya erfarenheter i termer av ”medierade erfarenheter” vilket betecknar de slags erfarenheter 

som vi i ökad utsträckning skaffar oss via exempelvis massmedia och kommunikationsmedier. 

Likt Giddens (1999) menar Thompson (2001) att individerna handskas med detta överflöd 

genom att utveckla och bli beroende av olika typer av expertsystem.  
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Metod och genomförande 

I det följande avsnittet är avsikten att visa läsaren hur jag har gått tillväga och därmed redogöra 

för de val som har genomsyrat studien. Avsikten i det kommande avsnittet är också att försöka 

visa på metodens förtjänster och brister – vilket är viktigt i forskning som bygger på tolkning 

(Kvale, 2014; Bergström & Boréus, 2005). Inledningsvis redogör avsnittet för de 

vetenskapsteoretiska tankegångar som ligger till grund för hur jag ser på den kunskap som skapas 

i uppsatsen och som utgår från socialkonstruktionismen.  

Metodologiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionistiska antaganden 

Denna uppsats bygger på socialkonstruktionistiska antaganden vilket också kan sägas ligga till 

grund för teorier om diskurser - och därmed också min analys. Den centrala tanken inom 

socialkonstruktionismen är att verkligen är socialt konstruerad (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Winther Jørgensen och Phillips (a.a.) menar att socialkonstruktionismen bygger på fyra 

antaganden. Det första grundläggande antagandet har att göra med dess kritiska inställning till 

självklar kunskap; kunskapen om vår omvärld kan inte betraktas som omedelbar objektiv utan 

verkligheten antas bli tillgänglig för oss enbart genom våra kategorier. Det är först genom språket 

som någon verklighet överhuvudtaget kan uppenbara sig (Bergström & Boreús, 2005). Språket 

ses i detta perspektiv som något som används av människor för att konstruera olika versioner av 

den sociala värld de är inbäddade i (Berger, och Luckmann, 1966). Ett andra grundläggande 

antagande som socialkonstruktionismen bygger på är att människors kunskap och världsbilder 

inte på förhand är givna utan kulturellt och historiskt betingade (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Det sätt på vilket vi exempelvis tror att man kan och bör leva som äldre och som 

pensionär i dag kan mot bakgrund av detta betraktas som långt ifrån allmängiltigt och tidslöst. Ett 

tredje grundläggande antagande som socialkonstruktionismen utgår från är att vårt sätt att uppfatta 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer där kunskap frambringas i människors sociala 

interaktion. Sanningar byggs med andra ord upp i och genom människors sociala interaktioner 

där det även pågår kamper och förhandlingar om vad som är sant respektive falskt. Det fjärde och 

sista antagandet berör sambandet mellan kunskap och social handling. Utifrån en bestämd 

världsbild blir vissa former av handlingar rimliga medan andra blir otänkbara. Detta betyder att 
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olika världsbilder leder till olika handlingar där den sociala konstruktionen av kunskap och 

sanning får olika konkreta sociala konsekvenser. Framhållas bör dock att även om kunskap och 

identiteter ses som att de i princip kunde ha varit annorlunda och att de är föränderliga över tid, 

är de i konkreta situationer relativt låsta. Identiteter en viss individ kan anta och vilka utsagor som 

accepteras som meningsfulla görs nämligen alltid i relation till rådande diskurser kring ett visst 

fenomen (a.a.). Utgångspunkten är att det textmaterial som studerats kan ge en bild av vilka 

möjliga utsagor och positioner som mottagare av texten är hänvisade till för att delta i befintliga 

diskurser (Jørgensen & Phillips, 2000; Sahlin, 1999). 

 

Empiri 

Materialet omfattas dels av texter från pensionärsorganisationernas medlemstidskrifter, dels av en 

fokusgruppsintervju med några pensionärer. Nedan redogör jag närmare för det empiriska 

materialet. 

Tidskrifter  

Studiens empiriska material består av pensionärsorganisationerna PRO:s och SPS:s 

medlemstidskrifter. Studien omfattar 20 nr av tidskrifterna i tryckt form och som utgivits under 

det senaste året (2014/2015). Att sammanlagt studera 20 tidskrifter bedömdes vara tillräckligt 

med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 

      Den ena tidskriften som har analyserats är Veteranen som är en politiskt och religiöst obunden 

medlemstidskrift som ges ut av pensionärsorganisationen SPF.  Tidskriften utkommer med 9 

nummer per år. Den är uppdelad i ett flertal teman och några av dessa återkommer varje månad, 

medan andra byts ut eller återkommer då och då. De teman som jag har fokuserat mest på är de 

som har återkommit i flera av numren, som exempelvis ”Nu!”, ”Tema”, ”Kultur”, ”SPF Nytt”, 

”Fråga coachen”, ”Mitt liv som pensionär” och ”Tyck”.  Då det är mycket annonser och reklam i 

tidskriften har jag inkluderat även dessa.  

      Den andra tidskriften som har analyserats är PROpensionären som är en politiskt och religiöst 

obunden medlemstidskrift som ges ut av PRO.  Tidskriften utkommer med 9 nr per år varav ett 

dubbelnummer.  Tidskriften är uppdelad i ett flertal teman och några av dessa återkommer, likt 

de i Veteranen, varje månad, medan andra byts ut eller återkommer då och då. De teman som jag 

har fokuserat mest på är de som återkommit i flera av numren, som exempelvis ”Chefredaktören 

har ordet”, ”PRO:s ordförande”, ”PRO-aktuellt”, ”Noterat”, ”Resa”, ”Trädgård”, ”Hälsa”, 
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”Natur”, ”Kultur”, ”Ekonomi” och ”Fråga PRO”. Då det även i PROpensionären förekommer 

mycket annonser och reklam har jag inkluderat även dessa.   

      I uppsatsen betraktas ovanstående tidskrifter som så kallade ”brukstexter” vilket betyder att 

de har en avsikt att försöka förmedla kunskaper i syfte att påverka människors handlande 

(Hellspong, 2001). Gemensamt för en så kallad brukstext är att dess praktiska syfte är att beskriva 

verkligheten och styra vår praktik och handlade i denna verklighet. Brukstexter är texter som 

förklarar, föreläser, underhåller och berör (Hellspong och Ledin, 1997). I detta fall är tidskrifterna 

riktade till pensionärsorganisationens medlemmar men på pensionärsorganisationernas respektive 

hemsidor framkommer att tidningen kan läsas även av icke-medlemmar. Anledningen till att jag 

valde just pensionärsorganisationernas medlemstidskrifter är att jag mot bakgrund av Hellspongs 

(1997, 2001) resonemang ser dessa som en av flera centrala forum/kanaler genom vilket 

pensionärsorganisationerna kan föra en dialog med sina medlemmar. Jag ser 

pensionärsorganisationens tidskrift som en av flera centrala forum inom vilket 

pensionärsorganisation har en möjlighet att föra en dialog med sig själv som organisation vilket 

ger pensionärsorganisationen möjlighet att producera och förhandla organisationens ”självbild”. 

Man kan kanske säga att tidskriften är ett av flera forum inom vilket organisationens mening och 

identitet skapas och upprätthålls. 

 

Fokusgruppsintervju 

I syfte att komplettera diskursanalysen har jag i denna uppsats också genomfört en 

fokusgruppsintervju med några pensionärer som i dag är medlemmar i någon av 

pensionärsorganisationerna. Med hänvisning till Fairclough (2001) kan man inte enbart fokusera 

på en texts specifika egenskaper utan också på textens produktion och/eller mottagande.  

Anledningen till att jag valde att genomföra en fokusgruppsintervju är att jag genom denna metod 

kan nå flera olika perspektiv och sätt att tänka inom samma ämne. Fokusgruppsdeltagarna bestod 

av tre kvinnliga pensionärer (78, 83 och 88 år) som ställt upp i intervjun utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval; jag kom i kontakt med dessa tre kvinnor med hjälp av min egen 

bekantskapskrets. Samtliga hade sedan 10-15 år varit medlemmar i pensionärsorganisationen 

PRO eller SPF.  I uppsatsen har jag givit de tre fokusgruppsdeltagarna de fingerade namnen 

”Anna-Lisa”, ”Karin” och ”Vera”.  

      Syftet med fokusgruppsintervjun var att studera hur tidskriftsmaterialet tolkas och mottas av 

några pensionärer.  Detta inbegriper hur läsarna förstår och uppfattar innehåller samt vad de 

fastnar för, förhåller sig kritiskt mot etc. Jag valde att ha en semistrukturerad karaktär på 
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fokusgruppsintervjun där tyngdpunkten låg på enkla och öppna frågor för att i möjligaste mån 

låta fokusgruppsdeltagarna själva styra ordningsföljden i samtalet. Som mall för samtalet i 

fokusgruppsintervjun användes olika teman (se Intervjuguide). I syfte att komma så nära 

intervjupersonernas egna utsagor som möjligt spelade jag in fokusgruppsintervjun. Att spela in en 

intervju kan inbegripa både fördelar och nackdelar. Att veta att fokusgruppsintervjun spelades in 

gjorde att jag i stor utsträckning kunde koncentrera mig och fokusera på vad som sades för att 

genom detta ha möjlighet att komma med uppföljande frågor. Till de nackdelar som hör till 

inspelningen av fokusgruppsintervju är att det kan medföra nervositet och på så vis innebära en 

begränsning i fokusgruppsdeltagarnas öppenhet. Dock kunde jag snabbt in i samtalet göra 

bedömningen att själva inspelningen inte verkade påverka mina intervjupersoner.  

      Fokusgruppsdeltagarna fick inledningsvis läsa några – av mig – utvalda artiklar (ur båda 

tidskrifterna). Därefter pågick själva intervjun under cirka 60 minuter. Under intervjun befann vi 

oss i en lokal där fokusgruppsdeltagarna var bekanta med. Att fokusgruppsdeltagarna befann sig i 

en välkänd miljö var ett medvetet val från min sida då jag antog att detta skulle göra deltagarna 

mer bekväma med själva intervjusituationen.  

 

Den analytiska processen  

Analys och bearbetning av mitt datamaterial har skett i ett flertal steg som i den inledande fasen 

har gemensamma drag. Ett första steg har varit att gå igenom hela datamaterialet för att uppnå en 

helhetsuppfattning. Innehållet kategoriserades sedan utifrån denna helhetsbild. Analysarbetet 

innebar att jag omväxlande utgick från hela fall (det vill säga en intervjuperson eller en 

tidskriftsartikel) till att undersöka specifika frågor tvärs över hela materialet. En övergripande 

utgångspunkt i såväl diskursanalysen som analysen av fokusgruppsintervjun har varit att det inte 

är delarna var för sig som är det mest intressanta, utan de helheter som uppstår vid en läsning av 

flera delar (Sandberg, 2004). I syfte att ge läsaren en möjlighet att följa med i min analys och i 

mina tolkningar finns i analysavsnittet citat som understödjer mina resonemang. Dessutom görs i 

detta avsnitt kontinuerligt kopplingar till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  I en 

kvalitativ studie är resultat och analys sammanvävda eftersom man inte kan säga att det finns ett 

resultat utan den teori eller tidigare forskning som man tolkar eller belyser dem i ljuset av. I 

analysen av fokusgruppsintervjun har diskursanalysen dessutom i viss mån fått styra när det gäller 

vad jag har kommit att fokusera på när jag har analyserat materialet. 
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Diskursanalysen 

När det gäller det diskursanalytiska tillvägagångssättet har jag valt att kombinera Foucaults 

övergripande perspektiv på hur språk, kunskap och makt hänger ihop, med Faircloughs (1993; 

2003) mer lingvistiskt inriktade idéer där antagandet om hur medierat material både konstruerar 

och konstrueras är centralt. Ambitionen har varit att belysa den lingvistiska-diskursiva 

dimensionen hos ett visst fenomen genom att försöka förstå och förklara hur bilden av 

verkligheten konstrueras socialt genom att undersöka hur kunskap och mening produceras 

genom den språkliga framställningen (Sahlin, 1999).  Avsikten har varit att studera vad 

textmaterialet underförstår, möjliggör och implicerar genom sättet språket är uppbyggt på. 

Tidskrifterna är analyserade och redovisade med de verktyg som tillhör den kritiska 

diskursanalysen vilka beskrevs i metodkapitlet och även analyserade utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. 

      I det inledande skedet av analysen undersökte jag vilka återkommande begrepp och teman 

som tidskriften diskuterade och skrev om, det vill säga nyckelteman. Förekomsten av vissa ord 

behöver i sig visserligen inte säga så mycket, men i mitt fall bedömde jag att en ofta 

förekommande användning av olika begrepp och teman sammantaget kunde säga något om hur 

tidskriften ser på åldrande och pensionärers/äldres tillvaro (Bergström & Boreús, 2005: jfr 

Fairclough, 1993). Vidare analyserade jag de teman eller begrepp som ofta förekom närmare 

genom att jag undersökte de sammanhang inom vilka dessa förekom. Här inspirerades jag av det 

som Winther Jørgensen och Phillips (2000) benämner som lexikalanalys. I en sådan analys 

fokuserar man på hur texten använder sig av olika begrepp och ord och i vilka sammanhang.  

      Min analys gjordes också med inspiration av det Fairclough (1993) benämner metaforanalys, 

vilket kan säga något om tankeinnehållet i olika begrepp. Att studera metaforer innebär att se om 

texten – mer eller mindre omedvetet - gör någon jämförelse med något annat som egentligen inte 

har med sammanhanget att göra.  Ett exempel på en metafor kan enligt Bergström och Boreús 

(2005) exempelvis vara att Sveriges ekonomi är ”sjuk”. Accepterar man metaforen om Sveriges 

ekonomi som ”sjuk” – ja då förstår man också att det behövs någon typ av ”behandling” och att 

det bara är ”läkare” (exempelvis ekonomer och/eller politiker) som kan avgöra vad som är det 

bästa (a.a.). Sedan jag urskilt och klassificerat olika metaforer resonerade jag mig fram till vad 

metaforerna säger om vad texten implicerar. I detta ”resonerande” med mig själv försökte jag 

fundera på vad texten enligt ”vanlig” läsning skulle kunna betyda i relation till min tolkning av 

den utifrån en närmare analys av metaforen (a.a.).  

      Jag har slutligen även använt mig av delar av det som Fairclough (1993) benämner som 

syntaxanalys. I denna analys har jag intresserat mig för olika aspekter av meningsuppbyggnaden i 
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texten (Bergström & Boreús, 2005). Modalitet är exempelvis ett grammatiskt drag som får vissa 

konsekvenser för hur en text läses och uppfattas samt för den relation som upprättas mellan 

läsaren och texten. Fairclough (1993) skiljer mellan objektiva och subjektiva modaliteter, vilka 

beskriver hur sändaren av textmaterialet kan tänkas förhålla sig till det specifika innehåll som 

förmedlas. Det är exempelvis en viss skillnad på uttalandet ”Motion motverkar stress”, vilket är ett 

exempel på objektiva modaliteter och ”Troligen motverkar motion stress”. Det sistnämnda är ett 

exempel på subjektiva modaliteter.  

 

Fokusgruppsintervjun 

Ett första steg i analysen var att transkribera den inspelade fokusgruppsintervjun. I 

transkriberingen markerades sådant som pauser och betoningar med symboler. Detta bedömdes 

vara en tillräckligt detaljerad transkribering med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

      I min analys av fokusgruppsintervjun har jag, i likhet med analysen av tidskriftmaterialet, 

identifierat återkommande teman. Analysen har i viss mån fått ”styra” när det gäller vad jag 

kommit att fokusera på när jag analyserat denna, exempelvis i valet av vilka citat som illustrerar 

mina olika tolkningar. I syfte att nå det som kan tolkas som kulturellt delade föreställningar om 

åldrande och pensionärens/den äldres tillvaro och hur de förhåller sig till detta har jag exempelvis 

tittat närmare på hur fokusgruppsdeltagarna använder sig av pronomen som ”man”, ”ju” och 

”dom”.  Utifrån en användning av dessa ord hade jag en tanke om att dessa kan vara en del i att 

belysa de diskurser som intervjupersonerna använder sig av i tolkandet och mottagandet av 

tidskriftsmaterialet. 

 

Tillförlitlighet och trovärdiget 

I all samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning bör man under arbetets gång reflektera kring vad 

det är som gör studien tillförlitlig och trovärdig (Seale, 1999). I syfte att öka trovärdigheten har 

jag använt mig av en kombination av flera metoder; både diskursanalys och fokusgruppsintervju. 

Något jag skulle kunna ha gjort för att ytterligare öka studiens trovärdighet är att återkoppla till 

fältet, genom att exempelvis genomföra uppföljningsintervjuer, eller helt enkelt låta 

intervjupersonerna göra återkopplingar på de tolkningar och den analys som jag har gjort. Ett sätt 

som skulle kunna öka studiens trovärdighet skulle vara att låta en annan person genomföra 

samma studie för att se om de påstådda diskurserna blir synliga även där.  Något som kan tänkas 

ha ökat trovärdigheten är att jag i min analys kontinuerligt understödjer mina resonemang med 
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citat. Genom detta är min förhoppning att läsaren kan följa med i min analys och i mina 

resonemang, även om denne inte drar samma slutsatser som jag har gjort. 

      Man skulle kunna ställa frågan om vilket slags material som ”bäst representerar” 

pensionärsorganisationens bilder och beskrivningar av åldrande och pensionärens/den äldres 

tillvaro – för det är ändå detta jag velat nå i och genom en analys av tidskrifterna. Enligt 

Börjesson, (2002) är det inte en fråga om vilket material som bäst representerar verkligheten, 

eftersom denna redan är tolkad utifrån en social och kulturellt kontext; istället är det intressant att 

tala om hur ett fenomen blir till och hur det är konstruerat, samt vilka eventuella konsekvenser 

det får för människors sätt att tänka om sig själva andra samt konsekvenser för människors 

handlingsutrymme. Det är ett sådant förhållningssätt som har legat till grund för denna studie och 

därmed i min analys av det empiriska materialet. Trots att denna studie bygger på en analys av ett 

mindre antal texter samt endast en fokusgruppsintervju tror jag att denna studie kan generera 

både viktig och intressant kunskap. Föreliggande studie kan exempelvis skapa idéer som kan 

användas som utgångspunkt och utvecklas i kommande kvalitativa studier.  

      I en bredare definition handlar en användning av en viss metod om de betingelser inom vilket 

kunskap produceras. I de nedanstående följer därför en redogörelse för hur jag under studiens 

gång bland annat reflekterat kring min roll som forskare i såväl diskursanalysen som i 

fokusgruppsintervjun och analysen av dessa. Att reflektera kring forskarens roll blir särskilt viktigt 

i kvalitativ forskning då den bygger på tolkning (Kvale, 2014; Bergström och Boreus, 2005; 

Börjsson, 2002).  

Forskarens roll 

Forskarens roll i en diskursanalytisk studie är en viktig och angelägen fråga då den i mitt fall är 

både komplicerad och samtidigt det som mitt arbete till största delen faktiskt handlar om. Jag ser 

min analys som en produktiv och kreativ process där jag i rollen som forskare aktivt och ständigt 

gör något med mitt material utifrån ett historiskt, socialt och kulturellt sammanhang som är det 

som formar mitt personliga utgångsläge, fokus och intresse. Ett av de mest centrala utgångslägena 

i denna studie har varit att jag inte betraktat mina tolkningar som de enda ”sanna” eller ”rätta”. 

Jag tror att ett viktigt utgångspunkt i en diskursanalytisk studie är just detta; att man aldrig kan nå 

den ”sanna” eller ”rätta” tolkningen. Detta kan sägas ligga i diskursanalysens grunder. Jag 

betraktar istället mina tolkningar som ett av flera möjliga sätt att analysera materialet. De 

tolkningar som jag har gjort i denna uppsats kan betraktas som ”sanningseffekter” och utsagor 

som producerats som sanna eller falska inom ramen för ett visst diskursivt sammanhang 
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(Erlandsson, 2014; Winther Jorgensen och Philips, 2000).  Det kan vara relevant att i 

sammanhanget framhålla att två forskare med olika erfarenheter sannolikt kan läsa en och samma 

text på olika sätt (Esaiasson m fl, 2001).  

      När det gäller analysen av några medlemmar och läsares mottagande av textmaterialet så kan 

man komma fram till att detta bygger på tolkningar av de tolkningar som dessa gjort av den specifika 

texten.  Den analys som har gjorts av pensionärsorganisationernas tidskrifter kan med andra ord 

sägas bygga på en slags ”rekonstruktion” av individernas förförståelse och den kontext som ligger 

till grund för just deras tolkningar av textmaterialet. Jag betraktar därmed min analys av 

pensionärernas mottagande av tidskriftmaterialet som en slags vetenskaplig konstruktion. Denna 

vetenskapliga konstruktion är inte på så vis godtycklig (Bjurström, 2000). Även om det är möjligt 

att tänka sig flera sätt att tolka materialet kan det ändå tänkas finnas vissa begränsningar som gör 

vissa tolkningar mer sannolika och rimliga än andra. Man kan dessutom sannolikt förmoda att alla 

tolkningar inte är lika sannolika, givet ett visst historiskt, socialt och kulturellt sammanhang.   

Man skulle exempelvis kunna hävda att olika tolkningar blir mer eller mindre sannolika inom 

olika inomvetenskapliga sammanhang vilket innebär att tolkningar som görs med utgångpunkt i 

ett sociologiskt perspektiv kanske inte är lika rimliga från ett psykologiskt eller etnologiskt 

perspektiv och tvärtom. 

      När det gäller de begränsningar som gör vissa tolkningar mer sannolika och rimliga än andra 

vill jag lyfta fram att man i en tolkning av ett visst material aldrig kan komma ifrån vissa (ibland 

stereotypa) föreställningar. Faktum är att det är just detta som ger tolkningarna dess mening. Den 

intressanta frågan här blir hur de ”diskursanalytiska glasögonen” egentligen fungerar mot 

bakgrund av en vetenskap om detta. Ett möjligt svar på en sådan fråga är att det i ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt blir viktigt att man försöker bli medveten om detta och 

dessutom använda sig av denna medvetenhet som ett verktyg – det är just schablonbilderna och 

de stereotypa föreställningarna som man vill nå. Det är också dessa som det är möjligt att forska 

kring och på i en diskursanalys. Kanske kan man säga att de diskursanalytiska glasögonen ger 

forskaren en möjlighet att arbeta ”tillsammans” med det empiriska materialet. Jag tror dock att 

det är av vikt att i detta sammanhang framhålla att det finns normer och implicita antaganden 

som är så starkt internaliserade i vårt sätt att tänka som människa i ett samhälle och i en viss 

historiskt kontext som gör att det är nästintill omöjligt att nå och synliggöra vissa föreställningar 

och perspektiv.  

      När det gäller fokusgruppsintervjun vill jag även där lyfta fram några reflektioner kring min 

roll som forskare. Något jag brottades med såväl innan, under och efter den genomförda 

fokusgruppsintervjun var att det under intervjun fanns en medvetenhet från intervjupersonernas 
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sida att de skulle samtala kring tidskriftmaterialet. Då fokusgruppsintervjun inleddes med att 

fokusgruppsdeltagarna läste ur några utvalda tidskrifter kunde en risk finnas att de mer 

koncentrerat och engagerat skulle läsa i tidskrifterna än vad de normalt sett skulle ha gjort. Detta 

kan tänkas ha påverkat innehållet i det som de lyfte fram under intervjun. Intervjuernas innehåll 

måste dessutom förstås utifrån fokusgruppsdeltagarnas uppfattning om intervjuns syfte. Att jag 

berättade att mitt intresse var intervjupersonernas tolkningar och förhållningssätt till tidskrifterna 

och hur de beskriver åldrande och äldre kan tänkas ha styrt fokusgruppsdeltagarna i vad de 

anmärkte på och lyfte fram under intervjun. Att jag berättade att jag studerade just på 

sociologiska institutionen kan tänkas ha styrt fokusgruppsdeltagarnas tankar utifrån deras 

uppfattning om vad ett sociologiskt perspektiv kan innebära. Detta var något som jag givetvis 

försökte ha i bakhuvudet när jag genomförde analysen av fokusgruppsintervjumaterialet men 

även under fokusgruppsintervjuns gång.  

Etiska aspekter/överväganden 

 
Jag har gjort bedömningen att studien har genomförts på ett forskningsetiskt försvarbart sätt. 

Frågor och ställningstaganden kring etik har löpt parallellt med studien och i det diskursanalytiska 

sammanhanget vill jag, i likhet med Jönson(2001) lyfta fram och betona att jag inte haft för avsikt 

att ifrågasätta tidskrifternas enskilda artiklar eller enskilda författare. Min avsikt har snarare varit 

att försöka synliggöra hur användandet av ett visst perspektiv alltid sker på bekostnad av andra; 

genom att – mer eller mindre omedvetet - lyfta fram ett perspektiv på åldrande och 

pensionärens/den äldres tillvaro kommer ett annat i skymundan, vilket får konsekvenser för 

läsningen av textmaterialet.    

      De forskningsetiska principer som har genomsyrat de val och ställningstaganden som gjordes 

i fokusgruppsintervjun och analysen av fokusgruppsintervjun har gjorts mot bakgrund av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2006).  Fokusgruppsintervjun genomfördes 

under informerat och frivilligt samtycke. Deltagarna informerades om studiens syfte och att de 

själva hade rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet har i denna studie 

efterföljts genom att samtliga namn och personbeskrivningar som kan innebära att enskilda 

personer blir identifierade har tagits bort i det skriftliga materialet. I detta har jag istället använt 

mig av fingerade namn. Intervjupersonerna informerades även om att uppgifter om dem endast 

skulle användas för denna studies syfte. Därmed har jag även följt nyttjandekravet (a.a.). 
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Resultat och analys  

Det följande avsnittet består av resultat och analys från de två delar som denna uppsats bygger 

på, nämligen diskursanalysen och analysen av fokusgruppsintervjun.  Avsnittet kommer att varva 

resultat och analys av diskurserna med hur diskurserna mottas. Det hela inleds med en analys 

kring de sätt på vilket pensionärsorganisationerna upprättar en dialog och en relation med sina 

läsare. Detta tolkar jag som en del i det som ligger till grund för sådant som bidrar till att man 

som mottagare av textmaterialet tar till sig det som står för att också agera i enlighet med det. 

Pensionärorganisationens dialog och relation med 

sina läsare  

En användning av tilltalet ”du” och ”ni” är ett exempel på ett sätt genom vilket tidskrifterna 

”fångar” sina läsare vilket kan ses som en del i det som etablerar en personlig relation mellan 

sändaren (tidskriften) och mottagaren (läsaren). Ett annat exempel är tidskrifternas användande 

av ord som ”vår”, ”vi”, ”oss”. Samma funktion har tidskrifternas användande av uttryck som 

”PRO:are” (exempelvis i PROpensionären, nr 2, 2015:3) och SPF:are (exempelvis i Veteranan, nr 

7, 2014:8) Användandet av sådana uttryck är ett av flera sätt genom vilket en slags 

”normalisering” av uttalanden sker vilket skulle kunna tolkas som att: om man som läsare inte 

håller med om det som står, ja då kan man heller inte tillhöra gruppen som i texten ringas in av 

ordet ”vi”, ”oss” och ”vår” vilket gör att man inte längre är bland de (enligt tidskrifterna) 

”representativa”. I kombination med tidskrifternas sätt att positionera sig som ”expert” (vilket jag 

på olika sätt kommer att illustrera i det föreliggande avsnittet) blir detta ett effektivt sätt att få 

läsaren att känna tillhörighet till tidskriften och också pensionärsorganisationen. Utöver att få 

läsaren att känna tillhörighet blir det ovanstående också en av flera orsaker som bidrar till att man 

som mottagare av texten tar till sig det som står för att också agera i enlighet med det. Genom att 

en relation skapas mellan tidskrift och läsare skapar tidskriften ett utrymme för en känsla av att 

”vi-förstår-dig-och-vill-hjälpa-dig-och-vet-vad-du-behöver-i-din-tillvaro-som-pensionär/äldre”. 

Mot bakgrund av Feltenius (2006) som lyfter fram pensionärsorganisationen som en ”röst” för 

äldre människor och deras värderingar och intressen i samhället skulle man kunna betrakta det 

ovanstående som ett av tidskriftens sätt att hos medlemmar (men också hos andra) skapa 

”mandat” att fungera som en sådan ”röst”. Tidskriften kan i ett perspektiv som betraktar den 
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som en ”brukstext” (Hellspong, 2001) ses som ett av flera medium inom vilket denna ”röst” 

skapas, förhandlas och blir synlig. 

Åldrandet som projekt  

En central diskurs som genomsyrar tidskrifternas språkliga och innehållsmässiga framställning är 

åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro som ett projekt. Ett sådant synsätt framträder 

bland annat genom att framställa pensioneringen som ett steg in i en ny och annorlunda fas i livet 

som, tvärtemot vad som förmedlas verkar vara en vanlig och ”allmän” uppfattning, faktiskt kan 

vara något kul och öppna upp för möjligheter. 

 

Åldrande som ett nytt, annorlunda och kul projekt 

Något som blir tydligt på flera sätt i tidskrifterna är att något förändras och att något händer med 

individen och individens tillvaro i och med pensioneringen. Att pensioneringen innebär ett steg in 

i en ny och annorlunda fas i livet är något som kan skönjas som ett genomgående tema i både 

PROpensionären och Veteranen. En användning av begrepp som seniorlivet (Veteranan, nr 7, 

2015:61), pensionärslivet (Veteranen, nr 4, 2015:42) och/eller livet som pensionär (PROpensionären, nr 

3, 2015:28) är ett exempel som kan tyda på en sådan uppfattning. Att det i PROpensionären finns 

ett återkommande avsnitt benämnt Mitt liv som pensionär (exempelvis PROpensionären nr 2, 

2015;76) tyder på att det finns en uppfattning om att det sker en förändring som kräver särskild 

uppmärksamhet i ett särskilt avsnitt. Att tillvaron i och med pensioneringen innebär något nytt 

och annorlunda kan också ses exempel på i ett reportage i PROpensionären där man får läsa om 

den nyblivna pensionären Margareta som säger att hon: 

 

[…]..nu är nyfiken på den här sidan av livet (PROpensionären nr 8, 2015:11).   

 

Ordet nyfiken säger oss att det inte är helt självklart vad den nya tillvaron består i – användandet 

av detta ord uttrycker att det är något helt nytt och tidigare outforskat som börjar. Uttrycket den 

här sidan av livet är ytterligare något som kan tyda på detta.  I uttalandet den här sidan av livet kan det 

sägas finnas en underliggande uppfattning om att livet består av olika sidor och att man i och 

med pensioneringen övergår från en sida till en helt annan som innebär andra förutsättningar. 

      I Veteranen (nr 2 2015) uttalar sig en pensionär om hur hen upplevt pensioneringen och 

menar att: 
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Jag har förstått nu att det här är en process man måste arbeta sig igenom (Veteranen nr 2, 
sid 38).  
 

Att det är en process som man måste arbeta sig igenom tyder på att det hela innebär en omställning 

som på något sätt måste hanteras.  I samma reportage som det nyss nämnda uttalar sig en 

terapeut kring pensioneringen och använder sig av uttrycken landa, sitta still i båten, flykt, resa och 

hjärntvätta sig tillbaka för att beskriva hur man kan hantera det hela. Dessa begrepp kan i 

Faircloughs (1992) termer betecknas som metaforer, vilket kan säga något om den innebörd och 

betydelse som fenomenet pensionering och tillvaron som följer i detta fall ges. 

”Ta det lugnt först och se var du landar […] Kan du sitta still i båten och bara känna 
efter vad som händer, så är det mycket bättre än att göra något snabbt, det blir oftast 
bara flykt. […]Man måste påbörja en inre resa. Det är aldrig för sent för det i livet.  Vi 
har byggt upp en struktur som är begränsande, där vi sitter etiketter på oss själva. Men 
var och en måste ta reda på vem han eller hon verkligen är för att sedan kunna se igenom 
vilka etiketter man satt på sig själv eller låtit andra sätta på sig, Det tar tid att hjärntvätta 
sig tillbaka, men det går”.(Veteranen, nr 2, 2014:39).  

 

Den sammantagna tolkningen jag gör av det ovanstående citatet är att pensioneringen ger 

upphov till en utmanande period.  Att resa kan med hänvisning till Fairclough (1992) 

metaforbegrepp sägas vara inknuten i en föreställningsvärld där det handlar om att utforska och 

upptäcka något vilket är ytterligare ett uttryck för att tiden som följer efter pensioneringen är en 

ny och utmanande fas i livet. I citatet lyfter man fram att det aldrig är för sent för en sådan inre 

resa vilket för läsaren förmedlar att alla kan göra denna resa – bara vi strävar efter att ”ta reda på” 

vilka vi egentligen är.  Ett intressant ordval i citatet ovan är att vi måste försöka se igenom vilka 

etiketter vi själva eller andra satt på oss och att vi måste hjärntvätta oss tillbaka. Dessa två uttryck 

tolkar jag som att det bygger på ett grundläggande antagande om att det i människan finns en inre 

essens som kan ”hittas” bara man letar och anstränger sig tillräckligt. Det citatet ovan också kan 

tolkas ge uttryck för är att man tidigare i livet inte har haft samma möjlighet att vara sig själv så 

som man ”egentligen” är. Tidigare har man själv eller andra oundvikligen satt etiketter på vem man 

är – som man inte alltid reagerat och reflekterat över då man blivit hjärntvättad.  Att man ska 

försöka landa och sitta stilla i båten är ytterligare två metaforiska uttryck som tyder på att det nya är 

smått kaotiskt till sin karaktär. Att i samma veva beskriva det hela i termer av flykt uttrycker att 

den tid som följer i och med pensioneringen är en tid som vissa automatiskt och naturligt kan 

tänkas vilja fly bort från, det vill säga att det är något problematiskt och således inte helt 

lätthanterligt. I tidskriftens framställning av pensioneringen som en omställning och en utmaning 

som måste hanteras bland annat genom att göra en inre resa och där man måste hjärntvätta sig tillbaka 

skapar sammantaget en bild av åldrandet och tillvaron som ett projekt.  

      Parallellt med den förmedlade bilden av pensioneringen som en omställning och en utmaning 

att hantera förmedlas i tidskrifterna att åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro, tvärtemot 
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vad som brukar vara en vanlig uppfattning, faktiskt kan vara något kul och möjliggörande. Att 

pensioneringen kan vara början på något kul och möjliggörande kan tolkas som en slags motbild 

som skapas med utgångpunkt i en uppfattning av att den allmänna bilden är att det är eländigt att 

bli gammal och att åldrandet innebär en ökad risk för passivitet och en gradvis minskning av 

möjligheter i livet. Här ser vi en tydlig koppling till det som Thelin (2009) benämner som 

”eländesperspektivet” där den äldre ses som deprimerad, passiv, svag, ensam, resurssvag etc. De 

följande två citaten kan ses som exempel på där åldrandet förmedlas vara något bra och kul som 

en motbild:  

 
”Att få se sin mormor stolla sig på scen måste ge signaler om att det inte är så farligt att 
bli gammal” (Veteranen, nr 4, 2015: 32-34).  
 
”Att vara med i Red hat society handlar också om att bejaka sin ålder. För det behöver 
inte alls vara tråkigt att bli gammal. Tvärtom” (Veteranen, nr 8, 2014: 35).  

 

Möjligheternas projekt 

På samma gång uttrycks alltså att pensioneringen kan öppna upp för möjligheter. Det finns i 

tidskrifterna ett flertal exempel på detta. Ett exempel är uttrycket att tiden i och med 

pensioneringen är nyvunnen (PROpensionären nr 2: 2015:76). Att något är vunnet tolkas som ett 

uttryck för att något hänt (pensioneringen) som öppnar upp för en möjlighet att ägna sig åt 

sådant man tidigare inte kunnat – i detta sammanhang relaterat till tidsmässiga skäl. 

      Andra exempel som ger uttryck för åldrandet som möjligheternas projekt är de vanligt 

förekommande orden fylla och förgylla. Att ofta använda dessa uttryck kan tyda på en 

underliggande uppfattning om att fasen som börjar i och med pensioneringen till grunden är tom, 

menings- och innehållslös. Orden kan tänkas förmedla att man genom att aktivt fylla och förgylla 

den till grunden tomma, menings- och innehållslösa tiden kan skapa något menings- och 

innehållsrikt som genom detta kan innebära möjligheter. I tidskrifterna får man exempelvis läsa 

om pensionärer som fyllt och/eller förgyllt sin tillvaro med allt ifrån hund (Veteranen, nr 4, 2015: 

43) till resor (PROpensionären, nr 5/6 2015: 97) och studier (PROpensionären, nr 10 2014). Det 

förmedlas återigen att pensionärens/den äldres tillvaro är ett projekt som är en utmaning som 

består i att fylla och förgylla tillvaron med sådant som man tidigare inte haft möjlighet till. 

Pensionären förväntas i och med pensioneringen att hitta en annan slags tillvaro och en annan 

slags vardag än den man haft tidigare i livet.  

      Tidskrifternas användande av ord som förverkliga är ytterligare ett exempel som kan tolkas 

som ett uttryck för att tiden som följer i och med pensioneringen öppnar upp för möjligheter 

som dessutom kan vara av självförverkligande karaktär. I Veteranen (nr 7, 2014:61) finns 
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exempelvis en recension av boken Äntligen pensionär som beskrivs som en inspirationsbok som 

innehåller 99 upplevelser att förverkliga för dig som slutat jobba (Veteranen, nr 7, 2014: 61). Även om 

recensionen verkar ha skrivits med ”glimten i ögat” ger ordet förverkliga uttryck för att 

pensioneringen kan öppna upp för sådant som du alltid har velat göra men som du tidigare inte 

har haft möjlighet till. I samma nummer förekommer dessutom flera exempel på reklam-

annonser som lyfter fram den äldres tillvaro på ett optimistiskt sätt i relation till resor och nöjen, 

exempelvis: Låt drömmen bli verklighet! (Veteranen nr 7, 2014: 13), Välkommen ombord att äta gott och 

dansa till skön musik. Umgås med trevliga medresenärer under temat Livets guldkant. (PROpensionären nr 

10, 2014:63) eller Nu är det din tur till en oförglömlig resa i Turkiet! (PROpensionären, nr 10, 2014: 77) 

      Det ovanstående kan relateras till Jönson (2001) som lyfter fram att möjligheterna att göra 

ålderdomen till livets höjdpunkt har varit något som har uppmärksammats och diskuterats inom 

såväl socialgerontologin, rådgivningslitteratur som i massmedier. Jönson (a.a.) menar att detta är 

något som också har uppmärksammats hos pensionärsorganisationerna. Tidskrifternas sätt att 

genom det ovanstående framhålla äldres möjligheter och äldres tillvaro på ett optimistiskt sätt kan 

tolkas som något som görs som en motbild till det så kallade ”eländesperspektivet” där den äldre 

ses som skröplig, deprimerad, sjuk, beroende etc. (Thelin, 2009). Tidskrifternas framställning av 

åldrandet och tillvaron som möjligheternas projekt med en självförverkligande dimension kan 

också relateras till Lundström och Svedberg (1998) som framhåller att frivilligorganisationer (här 

pensionärsorganisationen), utöver att ses som en arena för främjandet av värden och intressen, 

också kan ses som en arena för individers självförverkligande. I tidskrifterna kan vi alltså se 

uttryck för detta exempelvis genom att man talar i termer av att fylla, förgylla och förverkliga 

saker och ting i sin tillvaro som pensionär/äldre. Projektet består i att sträva efter att få till ett 

åldrande och en tillvaro som inte är tom, menings- och innehållslös och som inte innebär en 

förändring mot passivitet och elände.  Genom att tidskrifterna erbjuder information om att 

medlemskapet i pensionärsorganisationen ger tillgång till konsumtion, nöjen, resor och 

fritidsaktiviteter konstruerar tidskriften sig själv i samma veva som ett verktyg i pensionärens/den 

äldres projekt. I ljuset av Jönson (2001) kan vi komma fram till att detta också är exempel på sätt 

genom vilket tidskriften och pensionärsorganisationen strävar efter att uppvärdera äldres image 

och status samt åldrandet som något meningsfullt och utvecklande. 

      Att åldrandet och tillvaron måste ”göras” till något meningsfullt och att tidskrifterna kan 

erbjuda verktyg i pensionärens/den äldre projekt blir också tydligt i fokusgruppsintervjun där en 

av intervjupersonerna – i anslutning till ett helt annat samtalsämne – plötsligt tar upp en av 

tidskrifterna och frågar de andra om de känner till personen på omslaget. Personen på omslaget 
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till den tidskrift som ”Karin” i detta fall visar upp är qigongmästaren Carlos Luna (Veteranen, nr 

7, 2014). Som en replik på detta säger en av de andra intervjudeltagarna att:  

 

Vera: ”Det där kanske man ska pröva…[paus]…tidningen erbjuder egentligen ganska 
många möjligheter. Men det är klart….det är ju så att man själv måste försöka se vad som 
verkligen är…som verkligen är något för en själv”.  

 
I anslutning till det ovanstående säger ”Anna-Lisa” att: 

 
Anna-Lisa: ”Man får väl lov att rätta sig efter hur man känner för det är ju så olika för 
alla, det är ju inte alla som orkar tänka på att man nu ska fylla ut all tid med något 
meningsfullt och sådant man alltid velat göra, man måste få lägga sig och sova middag 
ibland bara. Jag tycker inte att det är ett problem att man kanske inte kan göra allt som 
man tycker att man alltid velat göra. Men möjligheterna finns ju, det syns ju verkligen i 
den här” (tidningen).  

 

I fokusgruppsdeltagarnas samtal ser vi att de uttrycker sig i termer av att tidskriften erbjuder 

möjligheter. I Anna-Lisas uttalande kan man urskilja en uppfattning om att det i projektet finns en 

självförverkligande dimension – även om Anna-Lisa påpekar att det inte är alla som orkar tänka 

på det eller att det är ett problem att man inte kan göra allt som man tycker att man alltid velat 

göra. Genom detta lyfter Anna-Lisa också fram att det finns ett slags krav på att vara en ”bra” 

äldre och att det handlar om ett individuellt ansvar. Utöver att diskursen om åldrandet som 

projekt blir synligt framträder också en annan diskurs, nämligen diskursen om åldrandet som ett 

ansvar. Dessa två diskurser kan sägas gå hand i hand i det material som analyserats. 

      I fokusgruppsintervjun förekom uttryck som kan bekräfta att det i tidskrifterna förmedlas en 

bild av åldrandet och tillvaron som ett projekt som man har ett ansvar att försöka göra något bra 

av. I fokusgruppsintervjun framkom nämligen under flera tillfällen uttrycket att man måste göra det 

bästa av det som man uppfattade som ett av tidningens huvudsakliga budskap:  

 

Anna-Lisa: ”Det är bara gnäll från folks sida. Jag har en kusins fru, hon är helt hopplös 
att gnälla alltså. Man måste ju försöka. Och det är väl det som det också handlar om här, 
att man måste göra det bästa av det. Det är ju det livet handlar om, särskilt nu…att man 
själv jobbar på det. Att försöka inse det, att försöka få till det ändå…att bygga upp något. 
Det är väl det man försöker få fram här….och det är väl ett sätt att tänka kanske”.  
 
Karin: ”…det är en själv som kan avgöra hur möjligheterna ser ut…hur de kan se ut, 
man måste försöka att inte gräma sig….och gnälla”. 
 
Vera: ”Men alltså jag tycker att det är överallt i samhället….att det är något fult att bli 
gammal, att åldras. Men det är ju inget man undgår, livet är ju inte evigt. Det där är något 
som ligger hos en själv tror jag, att vara nöjd…man kan inte gå och gräma sig hela tiden, 
man måste försöka bygga. Jag läste exempelvis om någon i tidningen här som var någon 
gympa-instruktör, nu är jag inte sån själv men det är ju väldigt kul att se hur folk kan blir 
engagerade i nåt. Hur man kan bygga upp något så här”. 
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I det ovanstående kan vi lägga märke till hur fokusgruppsdeltagarna kopplar tidskrifterna och 

dess artiklar till att det handlar om att bygga upp, få till och göra det bästa av tillvaron. Detta kan 

sammantaget tyda på att fokusgruppsdeltagarna vid en läsning av materialet tagit till sig det i 

termer av att det finns en uppenbar risk att åldrandet i grunden görs med utgångspunkt i att det 

är något eländigt att bli gammal. Fokusgruppsdeltagarna verkar utgå från detta i deras uppfattning 

om att det som börjar vid pensioneringen är något man själv måste forma och genomföra om det 

överhuvudtaget ska bli till något bra av det. Detta bekräftar min analys av att tidskriftmaterialet 

ger en bild av åldrandet som ett projekt som i och med detta kan sägas få en individuell prägel. 

Jag tolkar fokusgruppsdeltagarnas sätt att beskriva åldrandet och sin tillvaro som ett uttryck för 

att de till viss del är styrda av de normer som tidskriften producerar kring åldrandet och den tid 

som följer av pensioneringen; det goda åldrandet och den goda tillvaron bygger på självdisciplin 

och en särskild inställning som innebär en medvetenhet om att det bara är man själv som kan 

påverka huruvida det kan bli till något bra och möjliggörande.  

 

Hälsa och vitalitet som grund för det goda åldrandet  

Något centralt i att påverka åldrandets projekt i riktningen mot något positivt och möjliggörande 

förmedlas vara att individen tar ansvar för sin hälsa och vitalitet. Det goda åldrandet innebär att i 

grunden sträva efter att bibehålla en god hälsa. Råd och anvisningar för hur man som åldrande 

individ ska bibehålla sin hälsa och en känsla av välbefinnande är ett genomgående tema i båda 

tidskrifterna. Att ta del av olika hälsofrämjande faktorer lyfts i tidskrifterna fram som positivt ur 

ett individuellt perspektiv då den enskilda äldre antas få bättre förutsättningar till välbefinnande 

och livskvalitet Att pensionärorganisationerna genom tidskrifterna uppmärksammar hur man 

som pensionär/äldre kan bibehålla sin hälsa, vitalitet och välbefinnande kan i ljuset av såväl 

Socialdepartementet (2014:2) som Jegermalm och Sundström (2014) ses som ett tecken på att 

pensionärsorganisationerna genom tidskrifterna har tagit sig an rollen att försöka bidra till äldres 

hälsa och livskvalitet. Genom att tidskrifterna ger kunskap och råd kring förebyggande och 

hälsofrämjande förhållningssätt blir tidskrifterna ett verktyg att använda sig av i individens projekt 

att göra det bästa av sitt åldrande och sin tillvaro. I flera sammanhang lyfter man dessutom fram 

engagemanget och medlemskapet i pensionärsorganisationen i termer om att det handlar om 

något som kan göra att individen mår bättre: 

 

 
Mycket talar alltså för att det kan vara en god ide att engagera sig i gemenskapen i en 
PRO-förening där man bor, om man vill må bra (PROpensionären, nr 10, 2014:9) 
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Att det är viktigt att satsa på sin hälsa och sitt välmående framkommer exempelvis i 

tidskriftsmaterialet genom de olika resor som anordnas av pensionärsorganisationerna. Inte sällan 

har dessa medlemsresor hälsorelaterade teman: 

 

”Stora hälsoresan till Mallorca. Ta hand om dig och njut mer av seniorlivet”. (Veteranen, 
nr 7, 2015). 
 
”Följ med Veteranen på en rolig, hälsosam och oförglömlig resa…..[…] föryngrande 
qigong/taiji-klasser”. (Veteranen nr 7, 2014:59).  

 

Genom att åka till Mallorca förmedlar Veteranen att man kan njuta mer av seniorlivet. Att 

medlemsresorna ofta har hälsorelaterade teman kommer också Jönson (2001) fram till. Detta kan 

relateras till hans resonemang om att pensionärsorganisationen givit en hälsopolitisk inramning 

till fritidsverksamheter som exempelvis utflykter, resor och sammankomster. Genom att 

pensionärsorganisationen knyter ihop olika fritidsaktiviteter och resor med friskvård blir detta ett 

sätt för pensionärorganisationen att positionera sig som en organisation som gör både 

pensionärerna och samhället en tjänst (a.a.). Detta kan samtidigt också ses som ett sätt för 

organisationerna att genom tidskriften bidra till att motverka föreställningar om ålderdomen som 

en meningslös och passiv tid (a.a.) I det andra citatet ovan kan vi utöver detta lägga märke till att 

intressant ordval, nämligen föryngrande. Detta uttryck förmedlar till läsaren att det i 

pensionärens/äldres strävan efter att bibehålla sin hälsa och vitalitet ingår en strävan efter att inte 

åldras. Ett annat exempel på ett liknande uttryck (där man dock inte förknippar det hela med hälsa 

och välbefinnande) förekommer i en artikel om att ha hund i Veteranen nr 7 (2015:44), nämligen 

Asko håller mig ung. Att använda dessa typer av uttryck uttrycker att åldrandet är något som måste 

motarbetas på något sätt.  

      Det finns i tidskrifterna en rad artiklar som uttalat handlar om hälsa och välmående, 

exempelvis artikeln Det är aldrig försent att sluta röka (PROpensionären, nr 5/6 2015: 46) och Var 

snäll mot dig! Lär dig att må bättre (Veteranen, nr 2, 2015: 24). I båda dessa artikel-rubriker finns 

intressanta uttryck som kan säga något om den innebörd och betydelse som fenomenet hälsa och 

välmående i detta fall ges.  Uttrycket lär dig är ett exempel på ett uttryck som då och då 

förekommer i tidskriftmaterialet (och också i den ovanstående artikel-rubriken i Veteranen, nr 2, 

2015: 24). Genom detta uttryck får tidskriften det att framstå som om välmående/välbefinnande 

är något som går att lära och träna sig till. 

      Även fokusgruppsdeltagarna uppfattade att tidskrifterna gav ut budskap kring hur man som 

åldrande individ ska bibehålla hälsa, vitalitet och välmående.  Att hålla i gång och att äta nyttigt 

uppfattades i fokusgruppsintervjun vara centrala budskap i tidskrifterna: 
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Vera: ”Ja men just det här med att man ska röra på sig, som den där gymnastikgruppen, 
artikeln om dom som gjorde det. Det brukar ju finnas överallt häri…och det förstår man 
ju, det verkar ju vara viktigt för att må bra, att man håller igång alltså. Och det försöker 
man ju”. 
 
Anna-Lisa: ”Ja och sen finns det ju också många recept, nyttiga… om det inte är allt för 
invecklat, när man är ensam och så. Sånt är det ju mycket om i tidningen. Så det är klart, 
det gäller ju att äta nyttigt också, det och att hålla igång då”. 
 
Karin: ”Ja men det här med att äta rätt […] Det är ju så viktigt, frukt och grönt ska man 
äta mycket av. […] Det är ju mycket om sånt nu överallt. Också häri finns ju mycket 
sånt, sånt som man väl försöker ta till sig… hur man egentligen kan göra för sin...ja men 
för sig själv, i sin tillvaro, vad det är man egentligen behöver. Och det är väl det som det 
lite granna handlar också om häri. Det finns ju egentligen massor av tips att ta till sig, 
man måste jobba lite på det, att få till det bra, och komma fram till vad man behöver för 
sig”. 

 

Uttalanden som att det verkar ju vara viktigt att hålla igång (Vera) och att man försöker ta till sig vad 

man kan göra för sig och i sin tillvaro (Karin) tolkar jag som ett uttryck för åldrandet och 

tillvaron som ett projekt som man själv måste genomföra; tidskriften uppfattas erbjuda olika tips 

och råd som man kan ta till sig och som kan använda sig av för att påverka sitt åldrande och sin 

tillvaro positivt. Karins uttalande om att man måste jobba på det, att få till det bra och komma fram till 

vad man behöver för sig är ett exempel som uttrycker att projektet åldrande handlar om att lära känna 

och göra en bedömning av sina behov i riktningen mot det goda åldrandet.  

 

Åldrande som ansvar 

Att individen förmedlas ha ett visst ansvar för sitt åldrande och sin tillvaro som pensionär/äldre 

är något som tidigare till viss del kommit fram i denna analys. Detta är ett genomgående tema i 

tidskrifternas språkliga och innehållsmässiga framställning. Genom att i nedanstående citat 

förmedla att man kan stärka det positiva och rusta sig mot det negativa introducerar tidskriften ett 

moraliskt ansvar att ta tag i åldrandets och tillvarons projekt: 

 

”Du kan påverka ditt välmående. Lär dig att vara snäll mot dig själv och stärka de 
positiva delarna av livet så står du bättre rustad att hantera det negativa. […]Det har visat 
sig att den som har en övervägande optimistisk syn på livet inte bara är gladare och klarar 
sig bättre från depressioner, utan också tillfrisknar från fysiska åkommor snabbare än 
andra” (Nr 2, Veteranen, 2015: 24) 

 

Att man genom en optimistisk syn på livet kan klara sig från depressioner och tillfriskna från fysiska 

åkommor snabbare än andra, uttrycker en förväntan om att individen vill ta ett aktivt ansvar för 

att skapa en så god tillvaro som möjligt; ingen vill väl ha depression och fysiska åkommor. 
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Uttryck som du kan, lär dig uttrycker att individen inte är någon “slav under något system” utan en 

fri individ som själv kan välja. Åldrandet görs i det hela till ett individuellt projekt där det handlar 

om att – i egen regi och under eget ansvar- påverka en i riktningen mot det positiva.  

      Ett effektivt sätt genom vilket tidskrifterna får individen att känna ansvar över sitt åldrande är 

genom att tidskrifterna intar en position som expert. Citatet ovan kan också illustrera detta då 

tidskriften i detta citat använder sig av vad Fairclough (1992) benämner som ”objektiva 

modaliteter”. Detta är också ett vanligt sätt att uttrycka sig i tidskriftmaterialet som helhet. I 

tidskrifterna uttrycker man sig exempelvis sällan i termer av troligen är det så att, man kan tolka det 

som att etc. I det ovanstående citatet kan vi lägga märke till att man formulerar sig på ett sätt som 

gör att det förmedlas en bild av att man faktiskt kan stärka det positiva respektive rusta sig mot 

det negativa. Sättet uttalandet görs på får läsaren att, utan närmare eftertanke, ”köpa” det som 

står. En användning av sådana objektiva modaliteter kan sägas både spegla och främja tidningens 

auktoritet, vilket stärker tidskriftens status som ”expert” som kan upplysa läsaren på olika sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  Man kan säga att det genom detta skapas en slags 

maktrelation mellan tidskrift och läsare där tidskriften intar rollen som ”upplysare” och där 

läsaren intar rollen som ”oupplyst”. Detta bidrar till att läsaren mer eller mindre blir tvungen att 

tänka om åldrande/sin tillvaro inom vissa begränsade ramar. I enlighet med Rose (1995) 

resonemang kan detta ses som en av flera strategier som används för styrning av den läsande 

individen. Man kan mot bakgrund av Rose (1999) säga att det handlar om en slags frihet under 

makt och ansvar. Särskilda föreställningar och idéer om åldrande och pensionärens/äldres tillvaro 

framställs på ett självklart sätt och som sätter gränser för vårt sätt att tänka. Man kan säga att 

läsaren styrs till att, utifrån ett visst sätt att tänka om saker och ting, styra sig själv (a.a.). En 

övergripande och tänkbar föreställning om åldrande och tillvaron som pensionär/äldre som 

läsaren utgår från i styrningen av sig själv, är tanken om åldrandet och pensionärens/äldres 

tillvaro som ett projekt som byggs upp utifrån den individuella medvetenheten om ansvaret för 

sin tillvaro och sitt åldrande. I detta ansvar ingår en vilja att göra det bästa av sitt åldrande och sin 

tillvaro genom att reflektera kring sin inställning.  

      I det goda åldrandet och i den goda tillvaron blir man medveten genom att granska sig själv 

och sina tankar och känslor för att försöka byta ut de som kan tänkas få negativa konsekvenser 

för sin tillvaro mot tankar och känslor som antas få positiva konsekvenser. Nedanstående citat 

från tidskriften Veteranen exemplifierar detta: 

 

”Man måste bli medveten. Man måste jobba med sig själv hela tiden och tänka på livet 
som en helhet med många lika delar……(..) man når bara en inre stabilitet genom att lära 
känna sig själv på djupet, och vara ärlig mot sig själv” (Veteranen nr 2, 2015:24).  
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I tidskrifterna finns också uttryck för att det goda åldrandet och den goda tillvaron förutsätter att 

individen ”vågar” och att ”tar mod” till sig. I en bokrecension av boken En liten bok om att våga 

uppmanas läsaren exempelvis att:  

 

”…… göra som humlan  ta sats och våga tro på vår egen förmåga och lyfta oss över det 
som vi tror begränsar oss”…. ”våga se din frihet: Att ta mod till sig är att våga välja” 
(Veteranen, nr 7 sid. 61). 

 

Huruvida projektet åldrande är möjliggörande och huruvida projektet lyckas eller inte förmedlas 

bero på den individuella förmågan att våga och tro på oss sig själv trots individens begränsningar. 

I två andra artiklar lyfts det individuella ansvaret fram på ett liknande sätt:  

 

”Ta initiativ själv, sitt inte och vänta på att andra ska göra det”. (Veteranen nr 8 2014 sid. 
22) 
 
”Livet blir vad man gör det till, det är Gunilla ett levande bevis för”. (Veteranen, nr 9, 
2014: 36).  

 

Dessa uttalanden kan också tyda på att tidskriften förmedlar tiden som följer i och med 

pensioneringen som en ”utmätt” tid; livet är inte evigt vilket gör att man som åldrande individ 

måste ta till vara den tid man har. Utgångspunkten i denna förmedlade bild av tiden som följer 

efter pensioneringen är att åldrandet innebär en ökad risk för ohälsa och passivitet. Det hela blir 

ett effektivt sätt för tidskriften att motivera läsaren att ”ta tag i” projektet det goda åldrandet och 

den goda tillvaron. Nedanstående citat är ett exempel på där läsaren påminns att tiden är utmätt 

och att man därför måste ta ansvar för sitt projekt: 

 

”Varje dag säger Margareta och jag till varandra att vi ska vara tacksamma. Man har ju 
inte någon framtid att tala om så det gäller att vara rädd om det man har, säger Olle och 
ser ömt på sin hustru. Möt paret Almqvist som tar vara på livet, minut för minut”.  
(Veteranen nr 8, 2014: 38;40).  
 
”Njut av livet! Ingen har något löfte om morgondagen, därför lev i dag” (Veteranen, nr 8, 
2014: 66).   
 
”Tiden som pensionär handlar om att ta vara på livet”. (PROpensionären, nr 3, 2015: 4).  
 
”Du har all rätt att värna om din dyrbara tid och använda den för människor du har 
utbyte av”. (Veteranen, nr 8, 2014:64)  

 

Ett av de i min mening mest effektiva sätt på vilka man får individen att känna ansvar för sitt 

åldrande och sin tillvaro är att man får det hela att framstå som en förmåga som finns i grund och 

botten hos alla. Att det aldrig är för sent är ett vanligt uttryck som kan visa på detta och uttrycket 
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förekommer i båda tidskrifterna (exempelvis i Veteranen, nr 2, 2015:39 och i PROpensionären, 

nr 1, 2015:72).  Exempelvis: 

 

”Det är aldrig för sent att lära sig. Faktum är att äldre har vissa fördelar, visar 
forskningen”. (PROpensionären, nr 1, 2015: 72).   

 

Genom detta uttryck får tidskriften det hela att framstå som om alla kan uppnå en gott åldrande 

och en god tillvaro med en känsla av välbefinnande. Det är troligt att detta framkallar en känsla 

av motivation hos den läsande individen. Det är alltså inte meningslöst att försöka även om man 

åldras. Det gäller bara att följa de råd och anvisningar som ges för att ta till sig vad man som 

enskild individ behöver för att må bra vilket i artikeln ovan handlar om lärande. Ovanstående 

citat är ett exempel där man hänvisar till experter, vilket ytterligare stärker tidskriftens status som 

”expert” som ska hjälpa och upplysa läsaren om det som man som äldre/pensionär behöver i sitt 

projekt. I resonemanget ovan ser vi hur man stödjer sitt resonemang på forskningen som har en 

hög status som kunskapsförmedlare i vårt samhälle. Att inte lita på uttalanden som vilar på olika 

typer av experter kan möjligen betraktas som oansvarsfullt. Detta skulle ju innebära att man ”går 

emot sanningen”.  

       Att pensionärsorganisationen genom tidskrifterna skaffar sig ”mandat” att upplysa 

pensionären/den äldre om projektet åldrande blir ett effektivt sätt genom vilket tidskriften får 

läsaren att känna ansvar för sitt åldrande och sin tillvaro. Ett exempel varigenom detta görs (och 

som nämndes inledningsvis i denna analys) är tidskriftens upprättande av en personlig relation 

gentemot läsaren. Ett annat exempel varigenom detta sker är de sätt på vilket tidskrifterna 

positionerar sig som en expert som kan upplysa den ”oupplyste” läsaren om vad man kan behöva 

för att få till åldrandets projekt i riktning mot något positivt och möjliggörande. I 

fokusgruppsintervjun förekom hos deltagarna beskrivningar om hur de uppfattade tidskrifterna 

och vilken relation de ansåg att de har till dem.  Uttalandena nedan tolkar jag som ett uttryck för 

att tidskrifterna faktiskt har ett visst mandat att vara ett verktyg i pensionärernas/de äldres 

projekt mot det goda åldrandet och den goda tillvaron: 

 

Anna-Lisa: ”Man vill ju läsa den från pärm till pärm, det är ju bara så, det är ungefär 
som en dagstigning, den läser jag så. Rakt av. Det gäller ju att hänga med….” 
 
Karin: ”Mm ja man måste det…det är så här, det som inte berör en själv kanske man får 
förståelse för…och man får ju olika tips som man ju ofta följer. Det som det skrivs om 
här i den hära blir en påminnelse om sånt där, sånt som kommer sen som äldre och hur 
man kan hantera det. Så det gäller verkligen att hänga med ja”. 
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I den ena fallet betraktar Anna-Lisa tidskriften som en dagstidning genom vilket hon kan hålla sig 

uppdaterad. Tidskriften förvandlas här till ett slags verktyg i hennes tillvaro. I Karins fall 

använder hon tidskriften för att blir förberedd på förändringar som åldrandet kan innebära. Även 

i Karins fall betraktas tidskriften som ett verktyg.  Tidskriften blir i fokusgruppsdetagarnas 

perspektiv ett verktyg som de kan använda sig av deras sätt att genomföra projektet åldrande.  

      Sammantaget kan man i och med en analys av tidskriftsmaterialet och fokusgruppsintervjun 

se en tydlig koppling till det governmentalityperspektiv (Rose, 1995) som ligger i förgrunden för 

studiens analys. Å ena sidan framställs den välmående åldrande individen som fri i och med de 

olika möjligheter som presenteras för denne genom olika råd och anvisningar. Å andra sidan 

förutsätts en människa som tar ansvar för sin hälsa i enlighet med det som anses vara ”rätt”.  

Tidskriftens olika tekniker och metoder får till konsekvens en styrning av individens sätt att tänka 

men även individens sätt att betrakta sig själv.  Utifrån den läsande individens medvetenhet om 

att man för att få en så god tillvaro som möjligt ständigt bör leta efter och använda sig av de 

verktyg som anses bygga den goda tillvaron (vilket man endast själv kan göra och ha kontroll 

över) innebär ett misslyckande att individen har sig själv att skylla. Detta innebär att om man 

misslyckas med sitt välmående kan man se sig själv som orsaken till detta då man uppenbarligen 

inte ”tagit till sig” de ”rätta” sätten och/eller ansträngt sig och jobbat tillräckligt hårt för ett gott 

åldrande. Det goda åldrandet och den goda tillvaron förvandlas genom detta till den enskildes 

angelägenhet och skyldighet.  

Diskussion  

”Det är väl ett sätt att tänka kanske” var ett uttalande som en av intervjupersonerna gjorde under 

fokusgruppsintervjun. Detta uttalande tycker jag sammanfattar den analys som jag har gjort i 

denna uppsats på ett bra sätt då det kan sägas belysa två viktiga aspekter. Dels säger uttrycket 

något om det ansvar som läggs på pensionären/den äldre i och genom tidskrifternas språkliga 

och innehållsmässiga framställning; den välmående individen tänker ständigt på att göra det bästa 

av sitt åldrande och sin tillvaro och bygger aktivt – genom olika tankemässiga verktyg och 

hälsofrämjande faktorer– upp sitt åldrande och sin tillvaro. Dels säger uttalandet också något om 

hur läsaren utifrån tidskrifternas tekniker och strategier, mer eller mindre är tvungen att tänka om 

åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro inom vissa begränsade ramar. I enlighet med Rose 

(1995) handlar det om olika strategier och tekniker som nyttjas för styrning av den läsande 
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individen. Poängen är att dessa grundar sig på särskilda föreställningar och idéer om åldrande och 

pensionärens/den äldres tillvaro vilket gör att de framställs som självklart och sätter gränser för 

vårt sätt att tänka. Det är också detta som i förlängningen kan tänkas leda till att det också sätter 

gränser för hur människor erfar och upplever sitt åldrande och sin tillvaro. Läsaren styrs till att, 

utifrån ett visst sätt att tänka om åldrandet och sin tillvaro, styra sig själv (Rose, 1995).  

      I den föreliggande uppsatsen har jag kommit fram till att läsaren styr sig själv utifrån en 

huvudsaklig diskurs, nämligen åldrandets individualiseringsdiskurs. Denna diskurs innebär att läsaren 

styr sig själv utifrån en övergripande föreställning om åldrandet och pensionärens/äldres tillvaro 

som ett projekt som byggs upp utifrån den individuella medvetenheten om sitt eget ansvar för sin 

tillvaro och sitt åldrande. I såväl den språkliga som innehållsmässiga framställningen förmedlar 

tidskrifterna att läsaren har makt över sin tillvaro och känsla av välbefinnande. Genom den 

språkliga och innehållsmässiga framställningen kan man konstatera att tidskrifterna dock spelar på 

läsarens känsla av ansvar, skyldighet och plikt i detta. Tidskrifterna använder sig av retoriska 

framställningar som förutsätter att den ”goda” läsaren/den ”goda” medlemmen av 

pensionärsorganisationen vill vara delaktig i att aktivt ta ansvar mot ett så gott åldrande och en så 

god tillvaro som möjligt. Det goda åldrandet och den goda tillvaron lyfts fram i relation till 

individens förmåga att – i egen regi och under eget ansvar - ”utrusta” sig mot åldrandets negativa 

aspekter genom att ta till sig olika tankemässiga verktyg och att beakta olika hälsofrämjande 

faktorer. I tidskrifterna lyfts detta fram som positivt ur ett individuellt perspektiv då den enskilda 

äldre antas få bättre förutsättningar till livskvalitet. Diskursen om åldrandet och tillvaron som ett 

individualiseringsprojekt kan sägas reproducera subjekt försedda och utrustade med en förmåga 

att disciplinera sig själva till ett så gott åldrande och en så god tillvaro som möjligt. Här kan man 

se en tydlig koppling till Thelin (2009) och Tornstam (2005) som menar att det finns en risk att 

normativa föreställningar kring åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro innebär att 

åldrandet blir till en individuell angelägenhet och skyldighet. Dessa resonemang förekommer 

också hos Jegermalm och Sundström (2014). Tar individen inte ansvar för projektet åldrande 

genom att exempelvis ta hänsyn till hälsofrämjande faktorer på det rätta sättet finns det risk att 

det hos individen skapas skuld-relaterade känslor. Ett intressant förhållande ligger i att 

tidskrifterna, via ett antal tidigare nämnda tekniker och metoder, positionerar sig som ett verktyg 

som kan förbättra och utveckla individens förmåga att ta ansvar för projektet åldrande. I 

kombination med tidskrifternas budskap om att ett medlemskap i pensionärsorganisationen kan 

göra att pensionären/den äldre mår bättre kan man säga att uppsatsens resultat tyder på att 

tidskrifterna till viss del axlar rollen att styra läsaren mot en inställning och en livsstil som 

förbättrar individens förmåga att sträva mot det goda åldrandet och den goda tillvaron.  
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      Vad kan då uttryckssättet om åldrande och tillvaron som ett ”individualiseringsprojekt” 

tänkas betyda i ett samhälle med en åldrande befolkning? Vad betyder det att 

pensionärorganisationer (via sina medlemstidskrifter) producerar subjekt utrustade med en 

förmåga att disciplinera sig själva mot det goda åldrandet och den goda tillvaron? Som en grund i 

ett möjligt svar på dessa frågeställningar vill jag till att börja med knyta an till tidigare förda 

resonemang om pensionärsorganisationen som ett ”expertsystem” (Giddens, 1999, Thompson, 

2001) samt till resonemang om pensionärsorganisationen som deltagare i offentliga samtal 

(Nilsson, 2008). Dessa resonemang anser jag utgör tankemässiga verktyg när det gäller att förstå 

hur pensionärsorganisationens förmedlade beskrivningar av åldrandet och pensionärernas/den 

äldre tillvaro kan tänkas nå ut och få betydelse, inte bara för organisationens medlemmar, utan 

också för personer som står utanför dess verksamhet.  Pensionärorganisationen som en 

deltagande aktör på samhälleliga offentliga arenor i form av ett deltagande i media, debatter och 

andra typer av samtal (a.a.) kring äldre och åldrande är ett exempel på sådant som gör 

pensionärsorganisationens bilder av åldrande och äldre tillgängligt för en större skara människor 

än enbart dess medlemmar. Pensionärsorganisationen blir, i och med sitt arbete för äldre och 

deras strävan och vilja att också förmedla ut vad de arbetar för, till en naturligt närvarande aktör i 

samhälleliga offentliga sammanhang och således en naturlig närvaranda aktör i människors liv. 

Pensionärsorganisationen är exempelvis närvarande i många av de medierade budskap som rör 

äldres tillvaro och som når människor dagligen via exempelvis dagstidningar, tv och internet. 

Genom att pensionärsorganisationen har som huvudsaklig uppgift att i offentliga sammanhang 

och samtal förhålla sig till samhälleliga bilder kring äldre och att utifrån dessa formulera olika 

problem- och offerbeskrivningar etableras också oundvikligen, i de olika sammanhang de är 

närvarande, föreställningar om vad åldrandet och pensionärers/äldres tillvaro är, kan och bör 

vara (Jönson, 2001).  

        Såväl Öberg (2013) som Jönsson och Jönson (2013) menar att vi lever i ett samhälle där 

åldrandet står under ständig omförhandling. Av denna anledning kan det tänkas att människor i 

allt högre utsträckning blir beroende av olika typer av ”expertsystem” som i något avseende 

förmedlar föreställningar om vad som är rimligt och normalt vid olika åldrar.             

Pensionärsorganisationens förmedlade beskrivningar av åldrandet och äldre kan betraktas som 

”diskursiva resurser” som individer använder sig av för att botanisera bland olika alternativ och 

konstruera sig själva som äldre och pensionär i ett åldrande samhälle (Öberg, 2013; Jönson & 

Jönson, 2014). Det är mot bakgrund av att människan inte kan assimilera det dagliga överflödet 

av symboliskt och medierat material som människor blivit beroende av olika expertsystem 

(Thompson, 2001), exempelvis pensionärsorganisationen via deras medlemstidskrifter. Utifrån 
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Nilssons (2008) resonemang om att människors förståelse av samhället och sig själva i allt större 

utsträckning kommit att utgå från olika medierade representationer och att en stor del av det 

sociala och politiska livet har kommit att ingå i ett nära samspel med medierade budskap kan man 

konstatera att människor översköljs med ”virke” från dessa håll att bygga sina identiteter på. För 

den åldrande individen kan detta tänkas innebära att de aktörer som på något sätt berör äldre och 

dennes tillvaro representerar expertsystem som den moderna människan oundvikligen (och mer 

eller mindre omedvetet) använder sig av för att ”botanisera” i alla de budskap som når denne i sin 

omgivning.  

      Att skriva in åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro i en individualiseringsdiskurs kan å 

ena sidan tänkas få en fördelaktig funktion för pensionärsorganisationen men kan å andra sidan 

få en exkluderande funktion. Den fördelaktiga funktionen kan tänkas bestå i att 

pensionärsorganisationen, genom att lyfta fram den äldres individuella frihet och möjlighet att 

forma sin tillvaro på nya sätt, motverkar ålderdomen som en innehållslös och passiv tid präglad 

av sjukdom och svaghet.  Istället bidrar det till att pensionären/den äldre likställs med yngre men 

med mer tid att disponera över.  Detta öppnar också upp för pensionärorganisationen att 

understryka värdet av ett medlemskap i pensionärorganisationen; genom ett medlemskap i 

pensionärsorganisationen ges möjligheten att må bättre. Till den exkluderande funktionen hör att 

pensionärsorganisationens, genom sin betoning på åldrandet och tillvaron som ett projekt byggt 

på ansvar exkluderar vissa äldre. När normen om det ”goda” åldrandet och den ”goda tillvaron” 

– där man särskilt framhåller ålderdomen som en tid att ta till sig hälsofrämjande faktorer, 

engagemang och aktivitet - blir allmän kan detta leda till att omgivningen (mer eller mindre 

omedvetet) ser ner på och till och med till viss del sanktionerar dem som av olika anledningar står 

utanför sådant (a.a.). Om det lyfts fram som betydelsefullt att den äldre hela tiden bör sträva efter 

att motarbeta åldrandets negativa aspekter genom att hitta tankemässiga verktyg, konsumera 

hälsofrämjande faktorer, ”hålla igång” och vara fortsatt delaktig i samhället (exempelvis genom 

ett medlemskap i pensionärsorganisationen) förmedlas det implicit att individer som är mindre 

aktiva, och som inte konsumerar olika hälsofrämjande faktorer eller är engagerad i någon social 

gemenskap eller organisation ”inte tar sitt ansvar på det rätta sättet”. Ju mer det lyfts fram att 

åldrandet och tillvaron är ett ”individualiseringsprojekt”, ju större klyfta riskerar att skapas mellan 

de ”lyckade” pensionärerna/äldre och de ”misslyckade” pensionärerna/äldre. 

      Här finns det en tydlig koppling till Tornstam (2005) och Thelin (2009) som menar att det 

finns en risk att de friska och lyckade åldrarna kommer att beundras samtidigt som samhället och 

individens omgivning ser ner på de som inte har tagit det ”enskilda ansvaret” genom att sträva 

målmedvetet för att få till ett så gott åldrande och en så bra tillvaro som möjligt. Föreliggande 
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studie bekräftar Jönssons (2001) resonemang om att pensionärsorganisationen skapar en 

”handlingsbetonad identitet” där både organisationens medlemmar och de enskilda äldre ges ett 

uppdrag att på olika sätt öka sin hälsa och sitt välbefinnande.   Pensionärsorganisationernas 

beskrivningar av åldrandet och pensionärens/den äldres tillvaro riskerar att befästa föreställningar 

om de sjuka och beroende äldre som en samhällelig börda och en nationalekonomisk belastning i 

ett åldrande samhälle. Detta kan relateras till Jönson (a.a.) som menar att 

pensionärsorganisationen i sin strävan att företräda och uppvärdera äldres status också till en viss 

del deltagit i att både motverka och bidra till ensidiga bilder av äldre (Jönson, 2001; 2006; 2009). 

Uppsatsens resultat väcker frågan: kommer den ökade betoningen på det individuella ansvaret att 

leda till att den fysisk och/eller psykiskt nedgångna och beroende äldre allt mer anses ”få skylla 

sig själv”? Frågan är om detta också kommer att påverka samhällets känsla av ansvar för att stödja 

de fysiskt och/eller psykiskt nedgångna och beroende äldre. 

      Det förefaller sannolikt att organisationer som bildas, formas och verkar i ett samhälle 

genomsyrat av styrningsmentalitet också formas i enlighet med detta sätt att se på världen. Detta 

leder sannolikt till nya utmaningar för både organisationer och samhälle. En utmaning består i att 

vända sig till och tilltala de äldre som faktiskt är i behov av det som organisationen allt mer utger 

sig för att kunna erbjuda. Uppsatsens resultat tyder på att det finns en risk att 

pensionärsorganisationerna, genom sina sätt att producera och förmedla bilder av åldrande och 

tillvaron som pensionär/äldre, enbart riktar sig till de redan friska, aktiva och resursstarka. 

Tidskrifternas individbetonade framställning riskerar att bli ett bidrag till de resursstarka, friska 

och oberoende äldre. Dessutom riskerar detta att utesluta andra berättelser om åldrandet och 

pensionärens/äldres tillvaro. Om åldrandet och tillvaron blir till en individuell angelägenhet och 

ansvar finns det en risk att andra konkurrerande diskurser om exempelvis ensamhet och isolering 

kommer i skymundan vilket skulle kunna leda till att samhället inte tar dessa på lika stort allvar.    
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Intervjuguide 

 
 
Berätta om er egen pensionering. Hur kändes den? Hur ser ni på den nu? 
 
 
Hur beskriver man pensioneringen i tidskrifterna? 
 
 
Hur uppfattade ni innehållet i tidskrifterna? 

 Generellt? 

 (Specifikt, det vill säga de olika avsnitten i tidskriften). 
 
 
Vad fastande ni speciellt för vid läsningen av tidningen? 

 Generellt? 

 (Specifikt) 
 
 
Uppkom några speciella tankar och funderingar vid läsningen? 
 
 
 
Förehåller ni er kritiskt mot något? (Något de höll med om respektive ej höll med om?) 
 
 
 
Hur uppnås ett gott åldrande och en god tillvaro enligt tidskrifterna? Hur relaterar ni 
tidskriftens sätt att beskriva detta på och era egna erfarenheter av att åldras och vara 
pensionär?  

 


