


RAPPORT: 

ELDRE ARBEIDSTAKERE I MEDIA 
En innholdsanalyse av hvordan eldre arbeidstakere frems4lles i 
norske medier

Nanna A. G. Fredheim, førsteamanuensis, Kris6ania 



Mediedekningen av eldre
arbeidstakere i norske aviser
mellom 2019-2021. 

Elder arbeidstakere nevnt i poster
på sosiale medier av
interesseorganisasjoner og
medier





Metode

• Hvem: arbeidstakere over 50 år
• Hvor: norske, redaksjonelle nyhetsmedier (nasjonale, 

regionale og lokale) / sosiale medier (Twi>er og Facebook)
• Når: 2019-2021 
• Hvordan: KvalitaFv og kvanFtaFv analyse av nyhetsarFkler

Stordataanalyse av samtlige poster på Facebook og Twi>er
• Totalt 384 426 poster (LO, Akademikerne, Fagforbundet, 

Unio, YS, NHO, Virke, KS og Spekter og nyhetsmedier) 



Hovedfunn 



Eldre arbeidstakere i den offentlige sfære

• Fagforeninger, 
arbeidsgiverorganisasjoner og
nyhetsmedier skriver i svært
liten grad om eldre
arbeidstakere på sosiale medier:
• Av nesten 385 000 poster på

Facebook og Twi>er, omtalte
totalt kun 6 innlegg eldre
arbeidstakere. 



Omtale av eldre arbeidstakere har fluktuert betydelig i
norske redaksjonelle medier de siste 20 årene. 



Hovedtema i mediedekningen av eldre 
arbeidstakere 



1. Om eldre arbeidstakere 



2. Karriere og jobbmuligheter 



3. Pensjon, nedtrapping



4. Rammevilkår



5. Konflikt 



Pressevinklinger



Individorientert mediedekning 

• 21% av alle kildene i er 
enkel4ndivider

f.eks. arbeidssøkere som ikke
får jobb, enkeltpersoner med 
gradert pensjonsu>ak…



Posi%vt om eldre arbeidstakere

• 63% av nyhetsdekningen frems6ller
eldre arbeidstakere hovedsakelig
fordelak6g. Svært få arEkler er 
negaEve. 

• Leserinnlegg og kronikker som er u>alt
posiEve El eldre arbeidstakere er i all 
hovedsak skrevet av poliEkere (56%), 
spesielt FRP og Høyre



Over halvparten av
mediedekningen nevner
nega6ve omstendigheter eller
holdninger El eldre
arbeidstakere, gjerne med 
referanse El
aldersdiskriminering.

Men; bare hovedvinklingen i
1/5 av dekningen
(“aldersdiskriminering” i 5% av
Etlene)



Forbrukerorientert mediedekning 
• Konsulenter er den nest mest hyppige kildekategorien



Arbeidsgivere er stort seI fraværende 

• 1% av dekningen henvender seg 
til arbeidsgivere 

• 7 % av kildene representerer 
arbeidsgivere (etter 
enkeltindivider, konsulenter, 
eksperter, politikere,  
interessegrupper og kjendiser).



Hvem er “eldre arbeidstakere” i
norske medier? 



Overskygger alder andre faktorer? 

• Rela=vt lik representasjon mellom kjønn

• Ellers rela(v lite oppmerksomhet på 
ulikhet mellom eldre arbeidstakere i5. 
kjønn, geografi, utdanning, 
alderssegment og bransje for fx lønn, 
yrkesmuligheter, pensjonsalder, 
integrasjon, muligheter =l å kombinere 
jobb og pensjon, etc.













De “unge” gamle 
• Eldre arbeidstakere fremsElles generelt

som en gruppe med mye giv, helse, 
evne og vilje El å jobbe. 

• Bryter dermed med konvensjonelle
negaEve stereotypier

• kan styrke selvbildet El eldre
arbeidstakere - men også urealisEske
forventninger?



Oppsummert:

• Lite om eldre arbeidstakere på sosiale medier 
• Overveiende posi-v om eldre arbeidstakere i nyhetsmediene 
• Over halvparten av dekningen omtaler nega-ve omstendigheter og 

eller holdninger El eldre arbeidstakere, men de>e tones gjerne ned
• Fokus på personlige historier om enkelEndivider. 
• En Zerdedel av dekningen har forbrukerfokus
• Arbeidsgivere er lite representert
• Minoritetsgrupper er ikke/lite representert 




