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Abstract 
 

The aim of this study is to analyze how old people in need of care are 

described in two Swedish newspapers, and also analyze how the elderly care 

can be influenced by these descriptions. 

The material consisted of 213 articles from the two newspapers. 

Document analysis has been used as a method to analyze the articles, and the 

study has used discourse and ageism as theories. 

 

In the articles who describe old people in need of care four themes have been 

found.  These themes show different images of the old people in need of care, 

but all the images are based on the discourse of the miserable old age or the 

discourse of the dignified old age. The discourse of the miserable old age is 

the dominant discourse, and this discourse gives negative images of the old 

people in need of care. While the discourse of the dignified old age gives 

more positive images of the old people in need of care, but these images are 

not as prominent in the newspapers. The analysis has also shown that the 

images of old people in need of care may affect elderly care when the images 

become part of the work. 
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1. Problemformulering 

Orvar Löfgren frågar sig i boken I livsloppet – tio röster om åldrande (2002:48) om livet tar 

slut eller börjar vid sextiofem. Hans svar blir att det beror på vem man frågar då budskapen i 

dagens samhälle är minst sagt motsägelsefulla. Vilka bilder av äldre är det då som förmedlas i 

samhället och genom de svenska medierna? Frågor som behandlar hur det är att åldras och hur 

vården och omsorgen för de äldre ser ut i Sverige idag diskuteras både i den socialpolitiska 

debatten, i vetenskapliga diskussioner, bland professionella i vård- och omsorgsyrken och i 

människors vardagliga samtal (Markström, 2009:1) och även i medierna. 

 

Att åldras är en process som är biologisk hos alla människor. Men vår förståelse av ålder och 

åldrande är en social och kulturell konstruktion (Ronström, 1999:3). Attityder till åldrande 

och till äldre kan befästas genom media som radio, TV och press, men media har också en 

central position när det gäller att motverka attityder till åldrande och till äldre (Andersson, 

2008:87). Medierna spelar en viktig roll för allmänhetens uppfattning om samhället och om 

grupper av människor. Det är genom medierna som människor informerar sig och tar del av 

det offentliga samtalet. Genom sitt sätt att presentera skeenden tenderar medierna att 

reproducera rådande föreställningar (Markström, 2009:2, 20). 

 

Hur individer använder sig av föreställningar om åldrar och om ålderskategorier kan vi se 

många exempel på i den vardagliga interaktionen och i det offentliga samtalet.  Det finns 

föreställningar i samhället att avgränsade ålderskategorier skiljer sig från varandra, som 

ungdomar, medelålders och äldre. En handling kan bedömas olika beroende på den 

observerade personens uppskattade ålder. Sådana kategoriseringar påverkar dem som utsätts 

för dem och det påverkar våra möten med äldre. Vi kommer då att bedöma deras handlingar 

utifrån de föreställningar vi har om den ålderskategorin. Om de lever upp till våra 

föreställningar kommer vi kanske inte ens att notera det eftersom vi förväntade oss dessa 

handlingar. Eftersom våra föreställningar om olika ålderkategorier, som kategorin äldre, har 

en central roll för vårt bemötande av andra människor är de också viktiga att uppmärksamma 

inom den sociala omsorgen (Krekula, 2010:58f.). Eftersom medierna reproducerar rådande 

föreställningar i samhället och dessa föreställningar används i den vardagliga interaktionen 

och påverkar vårt bemötande av andra människor så finns det ett intresse i att studera hur 

dessa föreställningar framträder i medierna och vad de ger upphov till för bilder av äldre. 
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Samhällets förhållningssätt och val av bemötande påverkar självklart det personliga mötet 

mellan människor, särskilt om man behöver stöd och hjälp från detta samhälle, t.ex. sociala 

omsorgsorganisationer (Nyqvist Cech, 2010:91). 

 

Föreställningar om ålder har en central roll för omsorgens utformning och för fördelningen av 

välfärdsresurser, då det har hävdats från vissa håll att utformningen av omsorgen inte baseras 

på de äldres faktiska behov och önskemål. I stället är omsorgens utformning ett resultat av de 

socialpolitiska aktörernas tolkningar av äldres villkor (Krekula, 2010:56). Dessa tolkningar 

påverkas av de bilder och föreställningar av äldre som förmedlas i samhället. I 

äldreomsorgens relationer är föreställningar om ålder närvarande, utan att det reflekteras över 

det. Dessa föreställningar används både mellan personal och äldre och inom 

personalgrupperna och det får konsekvenser för omsorgsmöten och rutiner (Krekula, 

2010:56). Clary Krekula (2010:65) framhäver att eftersom samhälleliga föreställningar 

inverkar på äldreomsorgens interaktion och rutiner bör det granskas vilka föreställningar om 

grupper och kategorier som tagits som utgångspunkt för verksamhetens organisering. 

 

När man kategoriserar människor i framställning av bilder skapas förenklade bilder av 

grupperna, och enskilda individer lever sällan upp – eller ner – till samtliga uppfattningar om 

gruppen. Det är aldrig möjligt att formulera ”korrekta” bilder. Genom media förmedlas 

stereotypa bilder av äldre. Stereotyper om äldre bygger på medvetna och omedvetna intryck 

från det omgivande samhället, som till stora delar bestäms av samhällets struktur, 

maktförhållanden och familjeförhållanden. Samhället innehåller både positiva och negativa 

stereotyper, och dessa ger upphov till bilder av äldre. Media har en central position för att 

motverka negativa stereotyper genom att istället framhålla de positiva (Andersson, 2008:44ff., 

87). 

 

Äldre sägs vara den mest heterogena åldersgruppen eftersom skillnader mellan människor 

ökar under livets gång, på grund av faktorer som hälsa, ekonomi, utbildning och 

familjeförhållanden. Men i de bilder av äldre som förmedlas i samhället, genom t.ex. media, 

skapas en föreställning av äldre som en homogen grupp. Homogena ålderskategorier skapas 

och upprätthålls genom föreställningar om att avgränsade grupper har gemensamma intressen, 

behov och karakteristika. En sådan kategorisering tonar ned den mångfald som finns i 

gruppen. Genom att framställa äldre som en homogen grupp tar man inte hänsyn till faktorer 
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som genus, klass och etnicitet (Krekula, 2010:10, 56f.). Det gör att många av de bilder som 

framställs av äldre, genom t.ex. media, ger en förenklad bild av de äldre (Ronström, 1999:13). 

Frågan blir då vilka bilder det är som lyfts fram i samhället och får en plats i media? 

 

Att det finns en aktiv diskussion om bilder och beskrivningar som förekommer i bland annat 

medierna är en nödvändig del av det demokratiska samtalet (Senior 2005, 2003:41). I 

Äldrepolitik för framtiden (Senior 2005, 2003:6) lyfts det fram att det är viktigt att granska 

och förändra negativa attityder till åldrande och till äldre människor. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur äldre människor med omsorgsbehov framställs i media, i 

form av en lokal och en rikstäckande dagstidning, samt hur detta kan inverka på omsorgen av 

de äldre. 

  

1.2 Frågeställningar 

 Vilka bilder och diskurser av äldre människor med omsorgsbehov går att utläsa i 

dagstidningarna? 

 Vad kan dessa bilder och diskurser få för betydelse för omsorgen av de äldre? 

 

 

2. Tidigare forskning 

 Jag har valt att i den tidigare forskningen redogöra för fem olika studier. Dessa har valts då 

fyra av dem belyser äldre människor och hur de framställs i skrivna texter av olika slag, bland 

annat dagstidningar, och den femte belyser hur föreställningar om äldre kan inverka på 

omsorgen av de äldre. 

 

2.1 ”Vad fattas äldreomsorgen?” 

Carina Markström (2009) har i sin avhandling Vad fattas äldreomsorgen? 

Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet studerat hur äldreomsorgen 

som problem framställs i det offentliga samtalet. Detta görs i två delstudier. 

 

I den första delstudien, som bygger på material från en utredning från Socialstyrelsen, 

analyserade Markström hur problembeskrivningar av omsorg i texterna relaterade till frågor 
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om kvalitet, kunskap och makt. Fyra typer av problembeskrivningar gick att urskilja i 

materialet. Problembeskrivningar som fokuserar på personalens bristande kompetens, 

problembeskrivningar om personalens bristande lämplighet, problembeskrivningar om 

brukarnas bristande inflytande, samt problembeskrivningar om verksamheternas bristande 

resurser. Det visade sig i studien att aktörerna har olika möjligheter att föra fram sina 

problembeskrivningar. Socialstyrelsen som är huvudaktör har mycket makt, medan 

remissinstanserna inte har samma möjlighet att få sina synpunkter värderade lika högt 

(Markström, 2009:41ff.). 

 

I den andra delstudien, som bygger på artiklar från dagstidningar, kunde Markström dels 

urskilja problembeskrivningar med de äldre i fokus och dels problembeskrivningar med 

personalen i fokus. De problembeskrivningar som hade de äldre i fokus inbegrep individuella 

levnadsöden, äldre som grupp, samt framtidens äldre och äldreomsorg. Medan 

problembeskrivningarna med personalen i fokus inbegrep personalens arbetsvillkor och 

välmående, samt personalens roll i omsorgen. Utifrån tidningsartiklarna var det svårt att få en 

helhetsbild av äldreomsorgen och dess problem, vilket berodde på att det var en stor bredd på 

innehållsliga teman men också för att det var ovanligt med artiklar som tog ett helhetsgrepp 

(Markström, 2009:44f.). 

 

De två arenorna lyfte till stor del fram samma problemområden. Men en viktig skillnad 

mellan de två arenorna var sättet att tala om problemen, och vilka diskursiva resurser som 

användes för att föra fram problembeskrivningarna. En erfarenhetsbaserad diskurs 

dominerade i mediematerialet. Men en erfarenhetsbaserad diskurs är ingen stark resurs i 

sådant material som Socialstyrelsens rapport utgör. Istället så var det vetenskapliga diskurser 

som i hög grad användes i Socialstyrelsens rapport, men då mer sällan i mediematerialet. Den 

medicinska diskursen användes inte i så stor grad, men fanns närvarande i Socialstyrelsens 

rapport (Markström, 2009:47, 49). Markström konstaterar att hur man talar om 

äldreomsorgens problem påverkas av arenornas villkor och hon menar då att en fråga väcks 

om det finns omöjliga kombinationer av aktörer, arenor och problembeskrivningar som därför 

förblir tysta (Markström, 2009:50). 

 

Trots den mångfald av problembeskrivningar som lyfts fram på de två arenorna framstår 

äldreomsorgen som en konsensusfråga, då det framstår som möjligt att en god äldreomsorg 

skulle kunna förverkligas utan några egentliga intressekonflikter. Att äldreomsorgen framstår 
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som en konsensusfråga är enligt Markström ett problem då det offentliga samtalet både ska ge 

medborgarna en möjlighet att informera sig och vara en arena där skilda uppfattningar kan 

föras fram och brytas mot varandra, och inte bara belysa sådant alla kan vara överens om 

(Markström, 2009:50, 51f.). 

 

2.2 ”Det moderna åldrandet” 

Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995 är en 

doktorsavhandling av Håkan Jönson (2001) som belyser hur åldrandet och de äldre beskrivits 

av de två pensionärsorganisationerna PRO och SPF under perioden 1941-1995. Detta görs 

genom en studie av pensionärsorganisationernas tidningar, PRO-Pensionären och 

Veteranposten. 

 

I studien har Jönson identifierat två problemorienterade diskurser som varit närvarande i 

pensionärsorganisationernas framställning av äldrebilderna. Dessa benämner Jönson risk-

resursdiskursen och offer-motståndsdiskursen. I risk-resursdiskursen har de äldres livsstil och 

levnadsvillkor knutits samman med ”åldrandets möjligheter och risker”. 

Pensionärsorganisationer har framställt de äldre som en resurs i samhället, genom att de är 

oberoende och bidrar till samhällsnyttan. Samtidigt har de äldre framställts genom 

pensionärsorganisationerna som en riskgrupp i samhället som kan hota samhällsekonomin. 

Hur äldre människor framstår, värderas och behandlas och hur de egentligen borde framstå, 

värderas och behandlas har varit utgångspunkten i offer-motståndsdiskursen. 

Pensionärsorganisationerna har i tidningarna lyft fram en bild av de äldre som offer, där 

diskriminering och orättvisor varit framträdande. Bilden som offer har varit eftertraktansvärd 

då det innebär att de äldre betraktas som oskyldiga och har rätt att erhålla kompensation. 

Samtidigt har pensionärsorganisationerna framhävt motstånd mot diskriminering och 

orättvisor, då en offerposition innebär egenskaper av inkompetens och oförmåga. Dessa 

motsägelsefulla bilder som framställts av pensionärsorganisationerna kan ses i relation till 

pensionärsorganisationerna som sociala rörelser (Jönson, 2001:314f., 323). Genom att lyfta 

fram problem har pensionärsorganisationerna kunnat mobilisera medlemmar, skapat 

sammanhållning bland de äldre samt att organisationernas legitimitet som företrädare för de 

äldre då har förstärkts (Jönson, 2001:316, 320, 323). 

 

Även en frihetsdiskurs har presenterats av pensionärstidningarna där ålderdomens 

möjligheter, det lyckliga pensionärslivet och de egna verksamheternas värde lyfts fram. Men 
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ofta har denna frihetsdiskurs blivit en del av diskurserna risk-resurs och offer-motstånd 

(Jönson, 2001:315). 

 

Slutsatsen i studien är att beskrivningar av äldre som inte relaterar till kriser och orättvisor 

resulterar i att pensionärsorganisationernas legitimitet som företrädare för äldre människor i 

längden ifrågasätts (Jönson 2001:19). 

 

2.3 ”Idealt problem med förhinder” 

I studien Idealt problem med förhinder – En studie av massmediernas rapportering om brott 

mot äldre belyser Håkan Jönson (2002) hur den massmediala rapporteringen av brott mot 

äldre framställs. Som utgångspunkt använder han Nils Christies begrepp om det ideala offret, 

där intresset för vissa brott och brottsoffer bör förstås med utgångspunkt i samhällsmoralen. 

Studien bygger på ett flertal material, där huvudmaterialet utgörs av nyhetsartiklar från 

dagstidningar och artiklar från pensionärsorganisationernas tidningar (Jönson 2002:5, 23f.). 

 

I analysen har Jönson identifierat fyra teman som enskilt och tillsammans skapar en 

moraliserande beskrivning av problemet brott mot äldre. I de fyra teman uttrycks vanliga 

stereotypa föreställningar om att äldre människor är svaga, ensamma, sårbara, fattiga och 

lättlurade, men också värdiga och hederliga (Jönson 2002:66f.). Det första temat bygger på 

kontrasteringen mellan offer och förövare, där mediernas rapportering utgår från starka 

förövare mot svaga offer och även beräknande förövare mot godtrogna offer. Brotten beskrivs 

som riktade mot äldre eller mot egenskaper som är typiska för äldre. Offret drabbas trots 

och/eller på grund av sina egenskaper (Jönson 2002:67f.). Det andra temat är distanseringen 

till förövaren. I artiklar rapporteras åldringsbrottslingar med distans, då det upprätthåller 

tydligheten mellan ond förövare och gott offer. Åldringsbrott är en brottslighet som inte kan 

kopplas till ”vanlig brottslighet”, då dessa handlingar är så moraliskt förkastliga (Jönson 

2002:71ff.). Det tredje temat är offrets legitimitet och värdighet. Artiklarna pekar på att de 

äldre är passiva offer och att de inte har någon skuld i att brottet begåtts. Värdet av det stulna 

kommenteras ofta, som minnen av det förflutna, som värdesaker som skulle gå i arv eller att 

det var pensionen som stals. Det stulna är mer än materiella ting för de äldre (Jönson, 

2002:75ff.). Det fjärde temat är prioriteringen av brotten. Dels framkommer det i artiklarna att 

polisen uttrycker sin avsky och sätter in alla resurser för att få fast förövarna, dels 

framkommer det i artiklarna att kritik har riktats både mot statsmakterna, samhället och mot 

media för att de visar ointresse för brott mot äldre (Jönson, 2002:81). 
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I studien visar Jönson att medier skapar en sammanblandad bild av ”brott mot äldre”, vilket 

gör det möjligt att inkludera många olika brott i ”brott mot äldre”. Äldre framstår som en 

utsatt och drabbad grupp. Statliga rapporter, forskning inom kriminologin och 

omsorgsforskning visar att risken för äldre att utsättas för brott är betydligt mindre än för 

andra grupper. Ändå är det de äldre som är räddast för att utsättas, och därför är rädslan för att 

utsättas för brott ett större problem än själva brottsrisken (Jönson, 2002:97, 131). 

 

2.4 ”Våra äldre” 

Magnus Nilsson (2008) belyser i sin doktorsavhandling Våra äldre – Om konstruktioner av 

äldre i offentligheten hur äldre som kategori konstrueras i offentliga samtal. Genom att 

analysera material från dagstidningar, Sveriges Pensionärers Intresseparti samt den offentliga 

utredningen SENIOR 2005 undersöker han hur den språkliga och sociala kategorin äldre 

konstrueras (Nilsson, 2008:9). 

 

I mediematerialet utläser Nilsson en diskurs som han kallar för den hegemoniska diskursen, 

och det är den dominerande diskursen som äldre som kategori konstrueras utifrån. I den 

hegemoniska diskursen kopplas äldre samman med sjukdom, inkompetens och förfall. Den 

hegemoniska diskursen får sin betydelse genom att ställa äldre mot icke-äldre. I 

dagstidningarna finns även alternativa och oppositionella artikulationer, men dessa har den 

hegemoniska diskursen som utgångspunkt. Om artikulationerna är oppositionella är de direkt 

beroende av den hegemoniska diskursen, och de alternativa artikulationerna kan läsas i 

relation till den rådande hegemonin. Men det är inte frågan om något motsatsförhållande, utan 

den hegemoniska diskursen är den som dominerar och i stor utsträckning definierar kontexten 

(Nilsson, 2008:116f.). 

 

I materialet från Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) framställs en meriterings- och 

medborgarskapsdiskurs som en variant på ett oppositionellt perspektiv i förhållande till den 

hegemoniska diskursen. Det är inte en diskurs om ålder som den hegemoniska diskursen, utan 

istället en diskurs om ett samhällskontrakt där man genom att betala skatt gör sig förtjänt av 

välfärd som pensionär. Äldre beskrivs som kompetenta och kunniga samhälleliga resurser, i 

motsats till den hegemoniska diskursens sjukdom och förfall. Idén om åldrande och förfall 

måste ändå inkluderas för att kunna legitimera vård och omsorg, men SPI betonar då äldres 

rätt till vård och andra insatser och inte äldres behov av insatser (Nilsson, 2008:162). 
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Den offentliga utredningen SENIOR 2005 förhåller sig till äldre som kategori utifrån två olika 

diskursiva logiker som Nilsson benämner äldre som icke-kategori och äldre som 

planeringsterm. Äldre som icke-kategori tar avstånd från ”äldre” som en identitetskategori för 

att i stället betona äldres likheter med icke-äldre. Det är åldersnormerna och inte de åldrande 

kropparna som är problemet. Den diskursiva logiken äldre som planeringsterm uppkommer då 

det finns ett politiskt behov att definiera kategorier, men det betonas att äldre inte är en 

homogen grupp och att ”äldre” kan definieras på olika sätt beroende på politikområde. Äldre 

som planeringsterm är starkt relaterad till den hegemoniska diskursen, eftersom det politiska 

behovet av att kategorisera äldre uppstår på grund av sjukdom och förfall som leder till vård 

och omsorg. De två diskursiva logikerna harmoniserar inte med varandra, utan de ingår 

istället i en kamp med varandra. Den ena logikens legitimitet undergrävs av den andres 

närvaro (Nilsson, 2008:172, 204ff.). 

 

Den hegemoniska diskursen finns närvarande i studiens alla tre material. Denna diskurs 

definierar i stor utsträckning de yttranden som görs i offentligheten, men den är inte för den 

skull allenarådande utan den ingår i en kamp med flera diskurser om att ge kategorin ”äldre” 

betydelse (Nilsson, 2008:213, 228). 

 

2.5 ”Ålderskodningar – särskiljande praktiker” 

I Ålderskodning – särskiljande praktiker skriver Clary Krekula (2010) om att föreställningar 

om ålder har en central roll för omsorgens utformning och för hur välfärdsresurser fördelas. 

Hon lyfter upp att föreställningar om ålder är närvarande i äldreomsorgens relationer både 

mellan personal och äldre och inom personalgrupperna, och det får konsekvenser för 

omsorgsmöten och rutiner. Även individers tillgång till välfärdsinsatser påverkas av snäva 

kategoriseringar av äldre (Krekula, 2010:56). Krekula (2010:56) menar att föreställningar om 

ålder kan användas för att skapa, upprätthålla och utmana åldersbaserade relationer generellt 

och för att belysa det använder hon sig av begreppet ålderskodning. 

 

Men hon börjar med att diskutera kategoriseringsbegreppet. Äldre framställs ofta som en 

homogen kategori. När föreställningar om äldre som en homogen kategori används för att 

organisera den sociala omsorgen innebär det att erfarenheter från avgränsade grupper äldre 

lyfts fram medan andras villkor tonas ned, vilket gör att en del gynnas av omsorgens 

utformning medan andra istället missgynnas. Skillnader som är baserade på klass, genus och 
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etnicitet blir osynliga när äldre framställs som en homogen kategori. De som inte kan leva upp 

till de föreställningar som finns i den homogena kategorin missgynnas då. I socialtjänstlagens 

portalparagraf (SFS 2001:453, 1 §) betonas det att individer ska få stöd genom en bedömning 

som baseras på ”enskildas och gruppers egna resurser”. Trots det utformas stödet utifrån 

föreställningar om kategorin äldre. Konsekvensen som blir när äldreomsorgen organiseras 

utifrån normativa föreställningar om äldre blir att dessa snäva antaganden byggs in i 

omsorgens regler, processer och rutiner. Studier har visat att kategoriseringar påverkar 

fördelningen av resurser, genom att de tillskrivningar som görs till kategorin äldre av till 

exempel politiska beslutsfattare och socialtjänstemän får konsekvenser för hur 

välfärdsresurser fördelas (Krekula, 2010:57f.). 

  

Individer använder sig av föreställningar om ålder och om ålderskategorier i interaktionen 

med andra människor. Föreställningar om ålder påverkar bemötande och möten inom den 

formella omsorgen. Krekula använder begreppet ålderskodning för dessa förgivettaganden om 

ålderns innebörder. Hon menar att ålderskodningar är handlingar där ålder och åldersbaserade 

kategorier ges givna innebörder och där olikheter och skillnader mellan olika åldrar framhålls, 

samtidigt som likheter inom avgränsade åldersgrupper betonas. Hon diskuterar 

ålderskodningar i relationer mellan personalgrupper och äldre samt inom personalgrupper 

(Krekula, 2010:58). 

  

Ålderskodningar kan få olika konsekvenser beroende på de uttryck de tar. Individer kan 

använda det för att vidga handlingsutrymmet och för att få olika slag av resurser, medan det i 

andra fall kan bidra till att begränsa deras möjligheter. I interaktioner där föreställningar om 

ålder används för att få tillgång till fördelar av något slag kan de förstås som 

interaktionsresurser, som strategier. Både enskilda personer och grupper samt organisationer 

kan använda sig av ålderskodningar för att stärka sina positioner. Exempel på detta kan vara 

att använda sig av uttrycket ”med ålderns rätt” för att på så sätt få fördelar eller att försöka få 

allmänhetens sympatier för att då erhålla fördelar. De drar därmed nytta av de föreställningar 

som finns om äldre. Ålderskodningar kan även utgöra resurser när de används som 

identitetsstrategier i identitetsförhandlingar. I omsorgspraktiker möts olika individer och 

dessa har olika roller, som hemtjänstpersonal och brukare eller yrkesroller på olika nivåer. I 

denna interaktion har parterna olika uppgifter och olika villkor, makt och rättigheter. Och i 

dessa möten ”gör de identiteter” som ålder, kön och profession, vilket är ett sätt för individer 

att förmedla hur de vill bli sedda, och då även vilket bemötande och vilka rättigheter de 
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förväntar sig utifrån detta. När ålderskodningar används i identitetsförhandlingar tillskriver 

individer varandra en viss åldersidentitet. Normerna för just den ålderskategorin ligger då till 

grund för det agerande som förväntas av den andra i interaktionen, och bemötande och andra 

resurser tilldelas också utifrån kategoriseringen. Genom identitetsstrategier kan en individ 

växla mellan att beskriva sig som gammal, och då motivera varför han/hon avstår från 

somliga handlingar, respektive hävda att man inte känner sig som gammal, och då inte 

förknippas med föreställningar om äldre. Genom att anspela på sin egen eller den andres ålder 

i interaktionen är då ett sätt att förhandla om till exempel status, bemötande, 

handlingsutrymme och/eller resurser av materiella slag. För att förstå vad som sker i olika 

möten och för att kunna påverka förhållandet mellan aktörerna och kvaliteten på interaktionen 

är detta en viktig utgångspunkt. Inte minst i omsorgsmöten är detta av stor betydelse 

(Krekula, 2010:59ff.). 

  

Interaktionen kan också begränsas av ålderskodningar, vilket kan ske när de tar sig uttryck i 

åldersnormer. Kodningarna är då förknippade med känslor som utanförskap och skam. Ett 

exempel på en sådan åldersnorm menar Krekula är att olika klädstilar ses som mer eller 

mindre lämpliga för olika åldrar. T.ex. att äldre, framför allt kvinnor, inte ska klä sig ”för 

ungdomligt”. De som då bryter mot dessa åldersnormer kan ådra sig sanktioner som 

utanförskap och skam. Som många påpekat är undvikande av skam en faktor som i hög grad 

påverkar hur människor utformar sina handingar. Genom detta reproduceras dock 

åldersnormerna, eftersom när man handlar utifrån normerna utmanas de inte eller utsätts för 

en förhandling. Även om de innebörder som tillskrivs ålderskategorier inte är givna eller 

statiska är konsekvenserna av dem alltså påtagliga. Ett exempel som Krekula tar upp på hur 

ålderskodningar kan påverka den sociala omsorgen är det så kallade ”äldretalet”. Det är ett tal 

med likheter till hur man talar till små barn, med en speciell rytm och höga toner samt en 

kommunikation av positiv affekt. Det baserar sig på föreställningen att äldres kognitiva 

förmågor skiljer sig från andra åldersgruppers, och att de äldre inte skulle förstå dem om de 

inte använde ”äldretal”. Att vårdgivarna använder ”äldretal” behöver inte vara ett uttryck för 

att deras attityder mot de äldre är negativa, att använda ”äldretal” kan också baseras på 

omtanke och goda intentioner. När ålderskodningar blir en del av de vardagliga 

omsorgspraktikerna påverkar de alltså individers vardagserfarenheter och välbefinnande och 

det får konsekvenser för relationen mellan vårdgivaren och den äldre. De inverkar därmed på 

kvaliteten i omsorgen och på bemötandet. Att ålderskodningar är en del av den vardagliga 
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omsorgspraktiken får också konsekvenser på samhällelig nivå eftersom det bidrar till att 

upprätthålla asymmetriska åldersrelationer (Krekula, 2010:61ff.). 

  

Ålderskodningar kan också reproduceras genom att de skrivs in i styrdokument, regler, lagar 

och liknande texter. De bidrar då till att upprätthålla normativa antaganden om åldrar och om 

hierarkiska åldersrelationer. Genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) kodas att förändringar som sker hos personen efter att han/hon har fyllt 65 år ses som 

naturligt åldrande medan det för yngre ses som funktionshinder. Det finns alltså en 

föreställning om att det finns ett så kallat naturligt åldrande. Detta visar på att asymmetriska 

relationer också upprätthålls i institutionella praktiker (Krekula, 2010:63f.). 

  

Krekula menar att det resonemang hon har framfört pekar på nödvändigheten av ett 

perspektivskifte i äldreomsorgen. Om omsorgen ska ha hög kvalitet kan den inte baseras på 

föreställningar om ”vad åldrandet innebär” eller om hur äldre ”är”. Detta då sådana 

antaganden, oavsett avsikt, kan få negativa konsekvenser när de tas som utgångspunkt för 

verksamhetens organisering (Krekula, 2010:65). 

 

2.6 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Vad genomgången av den tidigare forskningen visar är att olika bilder av äldre framställs i 

samhället genom materialet som har studerats. Det är inte säkert att dessa bilder alltid 

harmoniserar med varandra, utan de kan istället vara helt motsägelsefulla. Beskrivningarna 

lyfter antingen fram en positiv bild eller en negativ bild av äldre och av åldrandet. De bilder 

som är positiva kan användas för att uppvärdera äldre och åldrande. De negativa bilderna 

innefattar inte ofta de äldre personligen, utan det är åldrandet och hur samhället handlar mot 

de äldre som i stor utsträckning utgör de negativa bilderna. Men den tidigare forskningen 

visar att de negativa bilderna inte behöver få negativa följder för de äldre. Som Jönson (2001) 

kommit fram till så kan de negativa bilderna istället leda till vinster för de äldre, som t.ex. att 

en offerposition även kan göra att de äldre har rätt att erhålla kompensation. I flera av 

studierna kan man även se att de äldre framställs som passiva aktörer i samhället, och att 

åldern gör att de måste tas om hand på olika sätt och att man då samtidigt framhåller 

samhällets ansvar. Jönson (2002) har sett att vanliga stereotypa föreställningar lyfts fram i det 

material som studerats i hans undersökning. Frågan blir då om stereotypa föreställningar även 

är närvarande i samma utsträckning i de andra studierna. Den tidigare forskningen har också 

visat att de föreställningar som finns om ålder har en central roll för omsorgens utformning 
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och för hur välfärdsresurser fördelas. De inverkar både på det personliga mötet, 

organiseringen av den vardagliga omsorgspraktiken och på institutionella praktiker. 

 

 

3. Teori 

 

3.1 Diskurs 

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av världen. 

Diskurs som teori lämpar sig för forskning av kommunikationsprocesser i olika sociala 

sammanhang, som exempel kan man vara intresserad av hur bestämda fenomen och 

världsbilder konstrueras i medierna (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:7ff.). 

 

Diskurs som teori har som utgångspunkt att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan våra sätt att tala på spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av dem. I diskurs som teori finns en idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster och våra utsagor följer dessa mönster när vi agerar inom olika 

sociala domäner (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:7). 

 

Beroende på utifrån vilken diskurs en händelse rapporteras ifrån får händelsen olika mening 

vilket då leder till olika sociala konsekvenser. Diskurser sätter snäva gränser för vad vi kan 

säga. Vi har oändligt många möjligheter att skapa utsagor, men de utsagor som framkommer 

inom en bestämd domän är ganska likadana varandra. Det finns väldigt många utsagor som 

man aldrig skulle få för sig att säga, och sådana utsagor skulle inte heller bli accepterade som 

meningsfulla på grund av diskurser (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:16, 19). 

 

Michel Foucault var grundaren av diskurs som teori. Det Foucault var intresserad av var 

reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd 

historisk epok. Han menade att diskurserna sätter gränser för vad det är som ger mening och 

sanning är något som skapas diskursivt (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:19f.). 

 

Olika diskurser i samhället existerar parallellt eller kämpar om rätten att avgöra sanningen. 

Utövandet av diskurs, som kallas diskursiv praktik, är en social praktik som formar den 

sociala världen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:19, 25). 
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Diskurs som teori lyfter språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. Synen på 

språket bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Verkligheten skapas 

genom språket. Med språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är 

speglingar av en redan existerande verklighet. Den fysiska världen finns, men den får bara 

betydelse genom diskurs (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:10, 15). 

 

Språket konstituerar den sociala världen, den konstituerar även sociala identiteter och sociala 

relationer. När det sker en förändring i diskursen så förändras även det sociala. Den sociala 

verkligheten både förändras och reproduceras på den diskursiva nivån. Det är i den konkreta 

användningen av språket, genom talhandlingar och skrifthandlingar, som diskurser skapas, 

reproduceras och förändras (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:16ff.). 

 

Jag är i min studie intresserad av att undersöka hur språkliga utsagor i dagstidningar 

framställer bilder av äldre med omsorgsbehov, och inom vilka diskurser dessa bilder verkar. 

Språket har en central roll i min studie, och enligt diskurs som teori har språket en stor 

betydelse i den sociala konstruktionen av världen. Media är på detta sätt med att konstruera 

den sociala världen. Media lyfter fram olika bilder av äldre med omsorgsbehov och diskurs 

som teori menar att beroende på utifrån vilken diskurs äldre med omsorgsbehov rapporteras så 

kommer de att få olika mening. De bilder av äldre med omsorgsbehov som kommer att ses 

som sanna skapas enligt diskurs som teori diskursivt. Utifrån vilka diskurser som har en plats 

i dagstidningarna så bestäms vilka bilder av äldre med omsorgsbehov som ska ses som sanna 

och vilka som inte gör det. Olika diskurser kan existera parallellt eller så kan de kämpa om 

rätten att avgöra vad som är sant. Om de diskurser som råder i dagstidningarna existerar 

parallellt eller om de kämpar om den sanna bilden kommer studien utvisa. 

 

3.2 Ålderism 

Ålderism är en form av diskriminering och kanske den mest accepterade formen av fördom 

som existerar i dag. Även att ålderism kan ske mot alla ålderskategorier så är det för gruppen 

äldre som problemen är störst (Andersson, 2008:5). 

 

Begreppet ålderism (ageism) började användas 1969 av den amerikanske psykiatern och 

gerontologen Robert Butler och han beskrev det då som ”fördomar mot andra åldersgrupper”. 

Senare utvecklade Butler definitionen så att fler aspekter innefattades. I den senare 
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definitionen skiljer han på fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis och vedertagna 

vanor (Andersson, 2008:7f.). 

 

Både de äldre, ålderdomen och åldrandet ingår i de fördomsfulla attityderna, och även de 

äldres egna attityder innefattas i begreppet. Diskriminerande praxis kan gälla på olika arenor, 

men framför allt är det inom arbetslivet som den diskriminerande praxisen sker. Exempel på 

vedertagna vanor kan vara att använda övre åldersgränser och att inte ta tillvara äldres 

kunskaper och erfarenheter. Vad det handlar om är att det är vanor som vidmakthåller 

negativa stereotyper. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara uttalat diskriminerande, men 

fungerar indirekt på det sättet. Genom stereotyper tillskrivs grupper eller individer vissa 

karakteristika vilket för med sig vissa åsikter och förväntningar på dessa individer och 

grupper. Dessa stereotyper har funktionen att strukturera tillvaron för individen och därför 

behövs de för att vi ska fungera som människor, vad som är väsentligt i relation till ålderism 

är hur dessa byggs upp i det specifika fallet (Andersson, 2008:8f.). Människor har både 

inneboende positiva och negativa stereotyper. Men positiva stereotyper kan inte fullt ut 

kompensera för de negativa. Bland annat beror det på att det som är positivt för en person kan 

vara negativt för en annan. När människor använder sig av stereotyper mot andra individer 

eller grupper så tillskrivs dessa individer eller grupper alla de karakteristika som innefattas i 

stereotypen, utan hänsyn till individuella förmågor. Genom fördomar och negativa stereotyper 

blir det enklare att (bort)förklara diskriminerande beteenden (Andersson, 2008:9, 46). 

 

Många definitioner av ålderism har presenterats sen Butler myntade begreppet på 60-talet. Det 

som kännetecknar definitionsförslagen är tre motsatspar vilka är för det första om ålderism 

endast ska avse äldre eller om det ska gälla samtliga åldrar, för det andra om ålderism ska 

avse en negativ företeelse eller om det ska avse både negativa och positiva företeelser, och för 

det tredje om ålderism ska avse kronologisk ålder eller uppfattad ålder. De definitioner som 

har presenterats skiljer sig också åt genom att de inkluderar antingen någon, ett par eller alla 

beståndsdelarna fördomar, stereotyper och diskriminering. Lars Anderssons (2008) förslag på 

definition lyder fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder 

och som kan leda till diskriminering. Med denna definition innefattas samtliga tre 

beståndsdelar, och den begränsas inte till någon speciell ålder (Andersson, 2008:10, 12). Det 

är också denna definition som jag ansluter mig till. 
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En del av problemet vad gäller ålderism är att negativa uttalanden och åsikter är accepterade 

på ett helt annat sätt om de är riktade mot äldre än om de vore riktade mot andra grupper 

(Andersson, 2008:5, 104f.). Exempel på ålderism kan vara att äldre är underrepresenterade i 

Sveriges riksdag, äldre är nästan osynliggjorda i media och att äldre är betraktade som väldigt 

ensamma. (Andersson, 2008:7f.). 

 

En orsak som lyfts fram till varför ålderism har uppkommit är att negativa attityder mot äldre 

har samband med att vara negativ till sitt eget åldrande och en rädsla för att åldras, och det är 

den huvudsakliga drivkraften bakom ålderismen i vårt samhälle (Andersson, 2008:62). 

 

Ålderism kan inverka på hur de äldre uppfattar sig själva och på deras självbild, genom att de 

stereotyper som finns i samhället internaliseras av de äldre. Studier har visat att negativa 

stereotyper om äldre omedvetet kan påverka de äldres hälsa. Enligt en modell som berör de 

äldres självbild så medför att börja se sig själv som gammal automatiskt att självkänslan 

minskar och i förlängningen att en negativ självbild accepteras, vilket beror på de negativa 

stereotyper av åldrandet som förmedlas i samhället. En annan modell över de äldres självbild 

menar istället att om de äldres syn på hög ålder istället bygger på mer positiva stereotyper 

kommer de inte få en negativ självkänsla. Och att definiera sig själv som gammal därför inte 

automatiskt behöver medföra en försämrad självkänsla och självbild. Stereotypa bilder av 

äldre som förmedlas i samhället påverkar inte bara människor under ålderdomen utan under 

hela livet (Andersson, 2008:50ff., 62). 

 

För min studie är det de stereotypa föreställningarna som är det mest intressanta begreppet 

inom ålderismen. Ålderismen menar att genom stereotyper tillskrivs grupper eller individer 

vissa karakteristika, och om stereotypa föreställningar används i dagstidningarna så kommer 

detta inverka på de bilder som förmedlas av de äldre med omsorgsbehov. Även det att 

ålderismen menar att stereotyper både kan vara positiva och negativa är intressant i min studie 

då positiva och negativa stereotyper kan leda till olika framställningar av de äldre med 

omsorgsbehov och det ger upphov till skilda bilder. 

 

 

4. Metod 
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I metodavsnittet redogör jag för metodologiskt perspektivval och val av metod, i form av 

kvalitativ metod, samt dokumentanalys. Jag redogör också för urval, tillvägagångssätt samt 

bearbetning av materialet. Slutligen förs ett resonemang kring validitet och reliabilitet samt 

kring forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Socialkonstruktionism som metodologiskt perspektivval 

Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för flera synsätt om kultur och samhälle 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:11) som bygger på att våra sociala handlingar inte är 

bestämda av naturen utan de är socialt konstruerade (Wenneberg, 2001:11). Att jag utgår från 

socialkonstruktionismen som metodologiskt perspektivval innebär för min studie att jag 

uppfattar tidningsartiklarna som sociala konstruktioner. 

 

Socialkonstruktionismen utgår från fyra karaktäristiska premisser. Den har en kritisk 

inställning till självklar kunskap, då den menar att den kunskap och de världsbilder vi har inte 

är spegelbilder av verkligheten, utan det är bara genom våra kategorier som verkligheten blir 

tillgänglig för oss. Den bygger på en idé om att synen på och kunskapen om världen alltid är 

kulturellt och historiskt präglade. Vi konstruerar den sociala världen genom socialt och 

diskursivt handlande, och våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de 

kan förändras över tid. Den framhåller samband mellan kunskap och sociala processer. 

Genom sociala processer skapas och upprätthålls vårt sätt att uppfatta världen, och i den 

sociala interaktionen byggs gemensamma sanningar upp och en kamp förs om vad som är sant 

och falskt. Den betonar även samband mellan kunskap och social handling, då vissa 

handlingar blir naturliga och andra otänkbara i en bestämd världsbild. Den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000:11f.). Jag kommer att utgå från dessa fyra premisser när jag 

analyserar materialet. Det kommer medföra ett förhållningssätt om att den kunskap om de 

äldre med omsorgsbehov som förmedlas genom de bilder som lyfts fram är ett resultat av den 

kontext vi lever i. Dessa bilder ska inte ses som självklara utan ska istället uppfattas som ett 

resultat av vår sociala värld. 

 

Även att all kunskap och alla sociala identiteter enligt socialkonstruktionismen alltid i princip 

är kontingenta, det vill säga att de skulle kunna vara annorlunda och kan förändras, så menar 

socialkonstruktionismen att de i konkreta situationer alltid är relativt låsta. I konkreta 

situationer ges mycket begränsade ramar för vilka utsagor som kan accepteras som 
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meningsfulla och vilka identiteter en individ kan anta (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2000:12). Det gör att de utsagor som förs fram i tidningarna endast bygger på en relativt låst 

kunskap då de specifika dagstidningarna är en sådan konkret situation. Vissa utsagor kommer 

därför aldrig att få en plats i tidningarna, och de bilder som skulle framträtt ur dessa utsagor 

kommer inte att framträda. Det som är intressant då är att undersöka vilken kunskap som 

artiklarna bygger på genom att studera vilka bilder av de äldre med omsorgsbehov som lyfts 

fram. 

 

Socialkonstruktionismen har en avslöjande och demaskerande funktion. Istället för att 

uppfatta saker som naturligt eller som sunt förnuft ska det utforskas. Socialkonstruktionismen 

kan användas till att ifrågasätta det som uppfattas som naturligt och självklart. Istället för att 

intressera sig för om kunskapen är sann eller giltig så ställer man frågan hur kunskapen 

tillkommit eller producerats. Detta gäller både sann och falsk kunskap då det sanna inte 

uppfattas som självförklarande (Wenneberg, 2001:13, 30). För min studie betyder det att jag 

har som utgångspunkt att utsagorna i artiklarna ska utforskas, och de bilder av äldre med 

omsorgsbehov som förmedlas ska inte ses som självklara. Det relevanta är inte att undersöka 

om de bilder som förmedlas i dagstidningarna är sanna utan varför just dessa bilder framställs, 

genom att undersöka i vilka diskurser som bilderna lyfts fram. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är redskap för att få en bättre förståelse av samhället. Val 

av metod ska göras utifrån den problemformulering som vi arbetar med (Holme & Solvang, 

1997:85). Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod i min studie. Inom de kvalitativa 

metoderna är det forskarens uppfattning eller tolkning av materialet som står i förgrunden, 

t.ex. tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Kvalitativa 

material kan eller bör inte omvandlas till siffror. Detta till skillnad från kvantitativa metoder 

där vi omvandlar vårt material till siffror och mängder, och utifrån det genomförs statistiska 

analyser (Holme & Solvang, 1997:76). Jag avser inte att göra mätningar i mitt material och 

omvandla detta till siffror och tabeller. Istället vill jag undersöka framställningen av äldre som 

”sociala processer”, varför en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bättre i min studie. 

 

Kvalitativ forskning kännetecknas bl.a. av ett intresse för betydelser och de sätt människor 

förstår saker på (Denscombe, 2000:243). Det är detta jag avser att undersöka i studien. 

Kvalitativa metoder kännetecknas också av att de går på djupet, man intresserar sig för 
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sammanhang och strukturer, beskrivning och förståelse. Medan kvantitativa metoder 

kännetecknas av att de går på bredden, man intresserar sig för åtskilda variabler, beskrivning 

och förklaring (Holme & Solvang, 1997:78). Jag vill i min studie söka efter en förståelse i 

materialet och därmed förstå bilden av äldre som sociala processer och hur det kan inverka på 

omsorgsarbetet istället för att försöka förklara, varför en kvalitativ metod återigen lämpar sig 

bättre i min studie. 

 

De två metoderna skiljer sig i uppläggningen av studien.  Studier med en kvalitativ metod 

präglas av flexibilitet, medan kvantitativa studier präglas av strukturering (Holme & Solvang, 

1997:80). I min studie passar ett flexibelt upplägg bättre. Vid ett flexibelt upplägg ställer man 

upp vissa riktlinjer och hållpunkter utifrån studiens frågeställningar, men man är inte bunden 

till dem. Upplägg och planering vidareutvecklas sedan under undersökningens gång (Holme 

& Solvang, 1997:88). 

 

4.3 Dokumentanalys 

Dokument som kan utgöra material i forskning kan både vara officiella dokument, journaler 

och sociala akter, personliga dokument både i skriven och i visuell form, tidningsartiklar och 

Internet (Billquist & Johnsson, 2007:5). Billquist & Johnsson (2007:8f.) menar att i forskning 

där dokument har använts som källa kan olika användningsområden och traditioner urskiljas, 

där en av dessa är hur diskurser aktiveras i texter. Det är hur diskurser aktiveras i texter som 

jag är intresserad av att undersöka. 

 

Jag har valt att använda mig av dokumentanalys som metod då det är tidningars framställning 

av äldre med omsorgsbehov som jag avser att undersöka. Andra metoder hade inte kunnat ge 

det material som jag eftersöker. Genom intervjuer eller enkäter hade jag kunnat tillfråga 

människor vilka bilder av äldre med omsorgsbehov som de får genom att läsa tidningar men 

detta hade istället gett ett material av mottagarens (tidningsläsarens) tolkning av 

framställningen av äldre med omsorgsbehov istället för själva framställningen av de äldre 

med omsorgsbehov. Observationer skulle inte kunna vara möjliga eftersom dessa inte skulle 

kunna genomföras så att jag skulle få ett sådant material som jag eftersöker för att kunna 

besvara mina frågeställningar. 

 

Det som är gemensamt för dokument som kan användas i forskningssyfte är att de inte 

specifikt har tillkommit för att användas i forskning. Detta kan innebära begränsningar och 
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vissa metodologiska överväganden bör göras. Ett av dessa överväganden berör frågan om hur 

dokument och dess data ska betraktas (Billquist & Johnsson, 2007:5). Mina dokument som 

utgörs av tidningar är som Billquist & Johnsson (2007:6) menar dokument som är en social 

konstruktion vilka har tillkommit i ett speciellt syfte eller under speciella villkor, och är då 

ingen objektiv och neutral källa. Mitt syfte med studien är att undersöka hur äldre med 

omsorgsbehov framställs i dagstidningar och hur detta kan påverka omsorgen om äldre, därför 

är det ett dokument som en social konstruktion som jag söker som material istället för en källa 

som är objektiv och neutral. 

 

Fördelarna med att använda dokument som material är att de flesta dokument är lättillgängliga 

och forskaren är inte beroende av att informanter ska avsätta tid som vid t.ex. intervjuer. 

Risken för bortfall är också mindre vid dokumentanalys än vid andra metoder, och även en 

del etiska problem kan undvikas. Forskaren är inte heller beroende av hur informanterna beter 

sig vid insamlandet av materialet. I studier där intervjuer eller enkäter utgör metoden kan 

informanter ge de svar de tror är politiskt korrekta istället för ”äkta” svar. Dokument ger då 

säkrare uppgifter (Billquist & Johnsson, 2007:13). 

 

4.3.1 Källkritik 

Dokument får inte betraktas som oproblematiska och därför bör man som forskare vara 

källkritisk vid användning av dokument som material i en studie. Billquist och Johnsson 

(2007:6f.) redogör för John Scotts fyra kriterier för att värdera dokument och dess data. 

 

Det första kriteriet, tillförlitlighet, handlar om ifall dokumentet är ett originaldokument eller 

inte och om författaren är den han utger sig för (Billquist & Johnsson, 2007:6). I min studie 

hämtas materialet från den utgivna pappersformen av de båda tidningarna. Det gör att jag med 

säkerhet kan veta att det är ett originaldokument och att det är respektive tidning som har 

utgivit den. 

 

Det andra kriteriet, trovärdighet, handlar om ifall dokumentet är fritt från fel samt i vilket 

sammanhang dokumentet producerades (Billquist & Johnsson, 2007:6). De artiklar jag 

använder mig av som material är även de artiklar som andra människor har kunnat ta del av 

och läsa i tidningarna. Det är dessa artiklar som förmedlar bilder av äldre med omsorgsbehov 

till läsarna. Frågan om trovärdighet i materialet är därför inte relevant i min studie då 

”faktafel” inte inverkar på hur bilden av äldre med omsorgsbehov framställs. 
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Det tredje kriteriet, representativitet, behandlar dels om dokumentet är typiskt för sitt slag och 

dels om allt material är tillgängligt (Billquist & Johnsson, 2007:6f.). Att artiklarna är typiska 

för sitt slag står klart då alla de artiklar som använts i materialet är typiska tidningsartiklar. De 

båda tidningarna är tillgängliga för alla från den dag de utkommer, och kan senare läsas på 

exempelvis vissa bibliotek som har ett tidningsarkiv. Många artiklar kan även läsas på 

respektive tidnings hemsida efter det att tidningen utkommit. 

 

Det fjärde kriteriet, mening, handlar både om ifall dokumentet är begripligt och att en 

förståelse behövs för det sammanhang där dokumentet tillkom (Billquist & Johnsson, 

2007:7). Detta kriterium uppfyller jag genom att i forskningsprocessen få en förståelse för 

media och dagstidningar. 

 

4.4 Tillvägagångssätt och urval 

Jag har valt att hämta mitt material från två svenska dagstidningar. När jag i början av studien 

började fundera på vilka tidningars artiklar som skulle utgöra material för forskningen 

funderade jag kring flertalet tidningar. Valet föll på Östgöta Correspondenten samt 

Aftonbladet. Valet gjordes då Östgöta Correspondenten är den största morgontidningen i mitt 

närområde och Aftonbladet är en av Sveriges största kvällstidningar. Detta gör att dessa 

tidningar läses av många människor varje dag. Mitt val att ha med en lokal morgontidning och 

en rikstäckande kvällstidning i materialet gjordes då dessa tidningars olika karaktär kan berika 

studien. Östgöta Correspondenten har en upplaga som utkommer sex gånger/vecka, i 

materialet har tidningarna A-delen och B-delen ingått vilka utkommer alla sex dagarna. 

Aftonbladet utkommer veckans alla dagar och materialet är hämtat från huvudtidningen, inga 

bilagor har alltså använts i materialet. 

 

Jag har valt att studera en period av tre månader. Artiklarna är publicerade från 2010-11-15 – 

2011-02-15. Denna period valdes då jag ville ha ett material som representerar nutiden. 

Mängden på materialet som forskaren måste samla in vid dokumentanalys beror dels på 

problemställningen, och dels på hur lång tid som finns till förfogande för att samla in och 

analysera materialet. Oavsett hur vi väljer att samla in materialet så måste vi välja material så 

att det inte blir en skevhet i materialet (Patel & Davidson, 2003:65). Jag har valt att ha med 

alla artiklar som publicerades under den undersökta perioden som belyser äldre med 

omsorgsbehov. 
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Jag har gått igenom båda tidningarna i den form som de utkommer för att finna artiklar som 

uppfyller mitt syfte. Östgöta Correspondenten lästes i pappersform som utkommit till 

prenumerant, medan Aftonbladet lästes på mikrofilm genom Universitetsbiblioteket i 

Linköping. På mikrofilm finns tidningarna upplagda i den form som de utges i papperskopian. 

Detta var ett tidskrävande arbete, men valet att läsa de båda tidningarna i den form som de 

utkommer grundar sig i att jag ville ta del av materialet i dess ursprungliga form och eftersom 

det är på det sätt som många läsare tar del av tidningen. Senare gjorde jag även sökning i 

Mediearkivet på båda tidningarna för att försäkra mig om att jag inte hade missat någon 

artikel i min genomläsning av tidningarna. Sökorden som användes var äldreomsorg*, 

äldreboende*, vårdboende*, demens*, hemtjänst*, färdtjänst*, särskilt boende*, 

trygghetsboende*, ålderdomshem*, biståndsbedöm*, biståndshand*, handlägg*, omsorg*, 

äldre*, åldring*, gamla*, dement*, ålderdom*, anhörig*, rollator*, rullator*, socialtjänst*. 

Mediearkivet har en trunkeringsfunktion. Alla sökord användes på båda tidningarna. 

 

Genomläsningen av de två tidningarna gav ett material bestående av 213 artiklar. 157 artiklar 

från Östgöta Correspondenten och 56 artiklar från Aftonbladet. Dessa artiklar består av 

nyhetsartiklar, debattartiklar, ledare, ledarkommentarer, insändare samt krönikor. 

 

4.5 Bearbetning av material 

Holme & Solvang (1997:141) skiljer mellan två olika former av textanalys, helhetsanalys och 

delanalys. Helhetsanalysen kan delas in i tre faser. I den första fasen ska ett val av teman och 

problemområden göras. Det kan vara ett mer eller mindre systematiskt och styrt urval. Vid 

genomläsning av materialet brukar man upptäcka vissa teman som antingen förekommer ofta 

eller som man anser är intressanta. I den andra fasen ska man formulera frågeställningar 

utifrån de teman och problemområden man kom fram till i första fasen. Sedan i den tredje 

fasen gör man en systematisk analys av materialet utifrån de frågor man har ställt upp. I 

delanalysen ska analystexten delas upp i olika utsagor som sedan kategoriseras och ställs upp 

i tabellform. Ord och påstående grupperas i kategorier, detta för att ringa in viktiga sidor av 

materialet och kvantifieras därefter. Men de sammanhang som orden och påståendena finns i 

är viktiga för att kunna dra några slutsatser, och därför behöver delanalysen kompletteras av 

en helhetsanalys (Holme & Solvang 1997:141ff.). Jag har valt att bearbeta mitt material 

utifrån en helhetsanalys, då jag inte är intresserad av specifika påståenden i texterna eller att 
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kvantifiera materialet utan jag vill ha en helhetsbild för att undersöka vilka bilder av äldre 

med omsorgsbehov som förmedlas i artiklarna. 

 

Efter att ha läst artiklarna ett par gånger framträdde ett antal teman för mig, vilka var fyra till 

antalet och dessa berörde äldre som offer, äldre som problem, äldres rättigheter och äldre som 

underlägsna andra grupper. Dessa teman valdes ut då de var ofta förekommande i artiklarna 

och de bilder av äldre med omsorgsbehov som framställdes innefattades i dessa teman. När 

temana var bestämda formulerade jag ett antal frågeställningar: Vad är karakteristiskt för 

temat? Hur framställs de äldre med omsorgsbehov utifrån temat? Vilken bild av de äldre med 

omsorgsbehov ger temat? Vilka diskurser framkommer i temana? Vad kan detta tema ha för 

inverkan på omsorgen om äldre? Artiklarna sorterades sedan utifrån vilket eller vilka teman 

de berörde. Vissa artiklar berörde flera teman. Och en framställning över varje tema gjordes 

vilket resulterade i det resultat och analys som forskningsrapporten ger. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning är inte lika lätt att bedöma som vid kvantitativ 

forskning. Det beror dels på att det är nästintill omöjligt att kopiera den social inramning som 

den specifika studien har och dels på att forskaren har en stor roll i insamlingen och analysen 

av data i kvalitativa studier. Men ändå bör man i kvalitativ forskning diskutera validitet och 

reliabilitet (Denscombe 2009, s. 379). 

 

Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren kan visa att studiens data är exakta och 

träffsäkra. I kvalitativa studier finns det inte något absolut sätt att bevisa det. Men det finns 

sätt som kan visa att data med rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra. De innebär inte 

någon garanti, men det kan ge en försäkran om att de kvalitativa data som ingår i studien har 

producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis. Triangulering är ett sätt för 

forskaren att stärka validiteten, genom att kontrasterande datakällor används för att öka 

tilliten. Ett annat sätt att stärka validiteten i kvalitativ forskning är respondentvalidering. 

Forskaren återvänder då till studiens informanter för att kontrollera sina data och fynd och 

träffsäkerheten ökar därmed. Det sista sättet som forskaren kan använda för att stärka 

validiteten är genom grundade data. Eftersom fynden i kvalitativa studier grundar sig i 

fältarbete och empiriska data och texterna utsätts för en detaljerad granskning ger det en solid 

grund för slutsatserna som baseras på dessa data och det bidrar till forskningens trovärdighet 

(Denscombe 2009, s. 380). Jag har inte använt kontrasterande datakällor i min studie vilket 
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gör att triangulering inte kan användas för att stärka validiteten i studien. Jag kan även inte 

använda mig av respondentvalidering eftersom människor inte har utgjort källa för materialet. 

Men mina resultat och analys bygger på empiriska data och en detaljerad granskning har 

gjorts av de texter som utgör materialet, och därför menar jag att det stärker validiteten i 

studien. 

 

Vid kvalitativ forskning får forskaren ”jag” större betydelse än vid kvantitativ forskning, och 

det gör att frågan om reliabilitet förvandlas från ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma 

resultat om det används av olika forskare (allt annat lika)?”, till ”Om någon annan utför 

forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma 

slutsatser?”. Det finns inget sätt att ta reda på denna fråga i någon absolut bemärkelse, men 

genom att i studien ge en tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande så att det 

är möjligt att granska forskningsprocessen så kan slutsatser dras huruvida en annan forskare 

skulle ha kommit fram till jämförbara fynd (Denscombe 2009, s. 381). För att stärka 

reliabiliteten i min studie har jag i rapporten redogjort för de val och beslut som legat till 

grund för forskningen vad gäller hela processen vilket gör att slutsatser bör kunna dras i 

vilken utsträckning en annan forskare skulle ha kommit fram till liknande slutsatser. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning ställer upp fyra krav på forskning. Dessa benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de som deltar i forskningen ska få information om forskningens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att informanterna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie ska ges konfidentialitet vid etiskt 

känsliga ämnen. Det ska inte i rapporten gå att utläsa vilka informanterna har varit. 

Nyttjandekravet innebär att det material som har samlats in för forskningen endast får 

användas för forskningsändamålet. 

 

Då min studie bygger på dokument som material blir förhållandet till de etiska principerna lite 

annorlunda än då fysiska personer är källan till materialet. Vid dokumentanalys som metod 

finns inga möjligheter att informera om forskningens syfte och få samtycke av de som berörs 

av materialet. De dokument jag har använt som mitt material är offentliga handlingar eftersom 
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det består av dagstidningar vilka är tillgängliga för alla människor därför går inte heller att 

överföra konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i min forskning. 

 

 

5. Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen kommer jag först att redogöra för de teman som har varit 

framträdande i artiklarna om de äldre med omsorgsbehov, samt vad dessa teman ger upphov 

till för bilder av de äldre. Sedan kommer en analys av i vilka diskurser som dessa teman och 

bilder uppträder. Jag kommer även i denna resultat- och analysdel att föra en diskussion kring 

vad detta kan få för inverkan på omsorgen av de äldre. 

 

5.1 Teman 

I tidningarnas framställning av äldre med omsorgsbehov har jag kunnat utläsa vissa teman. 

Dessa teman lyfter på olika sätt fram äldre med omsorgsbehov. Med teman menar jag 

kategorier av uttalanden som bidrar till att framställa vissa bilder av de äldre med 

omsorgsbehov. Temana har kunnat utläsas både genom hur äldre med omsorgsbehov direkt 

framställs i artiklarna och indirekt där det inte står klart och tydligt i texten men 

sammanhanget i texten framhäver ett tema. 

 

5.1.1 Temat om äldre som offer 

I de artiklar som behandlar temat om äldre som offer beskrivs hur äldre med omsorgsbehov 

har det mot hur de skulle kunna ha det. Detta görs utifrån två aspekter. Dels beskrivs hur 

dåligt de äldre med omsorgsbehov har det idag i jämförelse med hur de skulle kunna ha det 

om t.ex. samhället såg annorlunda ut. Och dels beskrivs hur dåligt de äldre skulle få det om 

samhället ändrades, genom att t.ex. vissa politiska förslag beslutas att gå igenom, i jämförelse 

med hur situationen för de äldre med omsorgsbehov är idag. Detta kan låta som 

motsägelsefulla framställningar av de äldre med omsorgsbehov men så är inte fallet. I 

aspekten att de äldre med omsorgsbehov skulle kunna få det sämre mot vad de har det idag 

om samhället förändras så menar man inte att de äldre har det bra idag utan att de kan få det 

sämre än vad de redan har. 

 

Varför jag väljer att benämna detta tema för ”temat om äldre som offer” grundar sig i att i 

artiklarna som berör temat så framställs de äldre med omsorgsbehov som att samhället 
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bestämmer hur de ska och kan leva, de äldre har därmed ingen möjlighet att själva påverka sin 

livssituation, därför betraktas de som offer för beslut som tas åt dem eller beslut som de inte 

kan göra något åt men som påverkar dem i stor utsträckning. Det är just i relation till 

samhället som de äldre med omsorgsbehov framställs som offer i detta fall. 

 

Egenskaper lyfts fram som skildrar hur äldre med omsorgsbehov mår och lever idag, och hur 

de skulle kunna må och leva om förändringar skedde, både positiva och negativa förändringar. 

 

Ett exempel på detta tema är diskussionen om aktivitet och social samvaro som förs i 

artiklarna. Flera artiklar under den studerade perioden har berört detta ämne. I nyhetsartikeln 

”Fler föreningar kan få pengar för aktiva äldre” (Östgöta Correspondenten, 15 nov s. B8) 

skriver man att ”frågan om aktiviteter och ett socialt sammanhang för äldre som bor kvar 

hemma, har blivit allt viktigare. –Den som upplever tillvaron som meningsfull klarar sig 

längre, säger Jaan Noor, utvecklingssamordnare på socialförvaltningen i Motala. Att äldre 

personer undviker ensamhet och isolering blir då en viktig folkhälsofråga, en fråga som gör 

att de håller sig friska. –Det handlar om ett av de mest centrala värdena för ett bra liv, att höra 

hemma i ett sammanhang med andra, säger Jaan Noor. I en ålder när man får allt färre 

relationer blir detta särskilt betydelsefullt”. Det lyfts här fram att aktivitet och social samvaro 

är två faktorer som är väldigt viktiga i de äldres liv, då det gör att de mår bra och håller sig 

friska. Det uttrycks också att det är ett av de mest centrala värdena för ett bra liv, vilket också 

visar på vikten av faktorerna. Men samtidigt kommer rapporter i flera andra artiklar om att 

aktiviteterna och möjligheten till social samvaro kommer att minskas eller tas bort på flera 

platser, samt att aktiviteter och möjlighet till social samvaro för äldre med omsorgsbehov på 

andra platser är bristfällig eller obefintlig. En enkätundersökning som Statistiska centralbyrån 

har sammanställt kan man läsa om i nyhetsartikeln ”Nio av tio boende är nöjda med hjälpen” 

(Östgöta Correspondenten, 18 nov s. B6) och ledarkommentaren till nyhetsartikeln (”I goda 

vänners lag”, Östgöta Correspondenten, 18 nov s. B6). I dessa artiklar går att läsa att en av de 

faktorer som de äldre är minst nöjda med är den sociala samvaron och aktiviteterna, även då 

alltfler har blivit nöjda med den sociala samvaron och aktiviteterna i jämförelse mot vad de 

var i en liknande undersökning som gjordes 2008. I nyhetsartikeln ”Färre aktiviteter för äldre 

2011” (Östgöta Correspondenten, 30 nov s. B8) går det att läsa att i Vadstena kommun tar de 

statliga pengarna till en aktivitetshandledare slut vid årsskiftet. Aktivitetshandledaren har 

infört aktiviteter som gymnastik och ett aktivitetsbibliotek. Tanken var att ordinarie personal 

sedan skulle hålla i aktiviteterna, men så har det bara delvis blivit. Alla aktiviteter för de äldre 
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kommer därför inte att finnas kvar. Aktivitetshandledaren kommenterar detta med 

”personalen hinner inte. Jag är upprörd för de gamlas skull, det är så lite pengar som behövs”. 

Den gemensamma orsaken till detta som anförs i artiklarna är politiska beslut eller 

personalbrist inom omsorgen. Äldre med omsorgsbehov blir då offer för att samhället är 

utformat som det är när de inte har tillgång till en av de faktorer som gör att de mår bra och 

håller sig friska. Diskussionen om aktiviteter och social samvaro för äldre och vikten av det, 

samt avsaknaden och vad det innebär, gör att de äldre indirekt framställs som ensamma och 

isolerade och att de behöver dessa aktiviteter och mötesplatser för social samvaro för att få 

ingå i en gemenskap. 

 

Ett annat exempel på hur äldre med omsorgsbehov framställs som offer i artiklarna är hur 

omsorgen av de äldre framställs. I artiklarna får man en beskrivning av de äldre med 

omsorgsbehov som helt utlämnade till omsorgspersonalen, men denna omsorg är inte alltid 

tillfredsställande. I nyhetsartikeln ”Wasagården får kritik efter anonym anmälan” (Östgöta 

Correspondenten, 20 nov s. B11) lyfter man fram att ”det är oacceptabelt att pensionärer på 

Wasagården lämnas utan tillsyn och utan möjlighet att tillkalla personal. Verksamheten har 

heller inga rutiner för att kontrollera om bemanningen överensstämmer med pensionärernas 

omsorgsbehov. /../ Personal på plats hade då under en längre tid bevittnat bristerna i 

bemanningen nattetid. De oroade sig också över hur en eventuell nedskärning från fyra 

tjänster till tre kan komma att påverka såväl vårdkvalitet som personalens hälsa. /../ De 

uppgav också att de nattetid tvingas lämna en avdelning som har 16 dementa pensionärer, 

utan bemanning upp till två timmar. Detta för att kunna lägga, men också lugna oroliga 

pensionärer på Hagagården. Personalen måste då förlita sig till att de rörelselarm som finns 

installerade indikerar om någon stiger upp”. I en fortsättning på granskningen av denna nyhet 

skriver man i nyhetsartikeln ”Kritik påverkar inte nedskärningsförslag” (Östgöta 

Correspondenten, 23 nov s. B9) att ”Ann-Sofie Andersson, ordförande för sektionen i 

Vadstena, kan inte se hur verksamheten på Wasagården ska kunna fungera tillfredsställande 

om en tjänst tas bort”. I krönikan ”En riktigt otäck thriller har blivit en splatterfilm” 

(Aftonbladet, 19 nov s. 26) skriver krönikören om hur hon upplevde arbetet på ett 

demensboende och om den svenska åldringsvården. ”Därför blir jag rasande och kan inte 

hålla käften när jag läser om socialstyrelsens i dagarna oanmälda inspektion på 94 

demensboenden runt om i landet. En inspektion som visade att 56 av de 94 boendena låste in 

sina patienter nattetid. Alltså låste dörren, gick därifrån och förlitade sig på att larm skulle 

täcka upp för mänsklig närvaro. Vi pratar om en liten armbandsburen larmklocka som de 
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dementa förväntas trycka på om de vill något, eller ett dörrlarm som registrerar om patienten 

går ut ur rummet. /../ En larmklocka hör heller inte ångestridna röster. En larmklocka kan inte 

trösta.” Hon avslutar med att skriva ”det har alltså inte hänt ett skit med svensk åldringsvård 

sedan jag sade upp mig för 10 år sedan. Eller jo, den har blivit sämre. Hur nu detta kunde 

ske.” Insändaren ”Gränsen är nådd för länge sedan” (Östgöta Correspondenten, 29 nov s. 

B12) är skriven av en dotter vars mamma bor på ett äldreboende och i denna insändare 

berättar hon om vad hon har sett när hon har besökt sin mamma. ”De gamla har banat vägen 

för där vi är idag. Ni politiker bryr er inte om hur de gamla har det på sina äldreboenden och 

ni bryr er inte om hur personalen sliter och är underbemannad. /../ Hon (mamman) larmade 

för cirka 30 minuter sedan. Hon ligger i avföring som bara rinner ur henne. Hon är kränkt och 

förtvivlad att hon inte får hjälp. Personalen de två som finns på avdelningen är ju de andra 

behjälpliga med matningen.” Orsaken till denna behandling av de äldre med omsorgsbehov 

som artiklarna lyft fram påstås bero på personalbrist. Det framhålls att personalen gör vad de 

kan, men på grund av för lite personal hinner de inte med. ”Kvinnorna som jobbar där sliter 

arslet av sig, det här är inte klokt. /../ Situationen är ohållbar för boende och personal” är en 

kommentar i nyhetsartikeln ”Hårda ord i fullmäktige när Bergdala fick nej” (Östgöta 

Correspondenten, 14 dec s. B12). Personalbrist beror i sin tur i stor grad på ekonomin. Det är 

ekonomin som är orsaken till att de äldres situation är som den är. I ledaren ”På väg mot 

Nuders köttberg” (Aftonbladet, 19 nov ledarsidan) skriver man att ”äldreminister Maria 

Larsson är givetvis upprörd, trots att hon sitter i den regering som prioriterar skattesänkningar 

framför mer personal i äldreomsorgen”. 

Även att flertalet artiklar handlar om specifika hemtjänstgrupper eller specifika särskilda 

boenden så kan man få föreställningen att detta är något som gäller all omsorg av äldre 

överallt då det rapporteras om liknande situationer från flera håll, det är inte bara enstaka fall. 

Det gör att de äldres situation generellt uppfattas på detta sätt och att det inte handlar om 

enstaka företeelser. Artiklarna ger en beskrivning av att de äldre har det sämre än vad de 

borde ha. En kommentar i nyhetsartikeln ”Obeveklig allians när budgeten togs” (Östgöta 

Correspondenten, 30 nov s. B10) lyder ”det är allvarligt” vilket då syftar på den situation som 

råder i kommunernas äldreomsorg. Artiklarna lyfter fram att det är allvarliga 

missförhållanden inom omsorgen av de äldre, och att detta går ut över deras trygghet och 

välmående. Det är inte bara i detta exempel på temat som ekonomin styr omsorgen av de 

äldre, utan så är det i de flesta beslut som rör de äldres tillgång till omsorg. Det som är 

oroväckande i detta fall är att genom artiklarna kan man utläsa att ekonomin ofta går före 
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omsorgen av de äldre, som äldreminister Maria Larssons uttalande visar på (Aftonbladet, 19 

nov ledarsidan). 

 

Det som jag tycker är anmärkningsvärt med detta tema är att de äldre med omsorgsbehov 

tillskrivs en rad egenskaper, samt att de tillskrivs en specifik livssituation som gäller för alla. 

Livssituationen och dessa egenskaper är rakt igenom negativa, och det som jag menar är 

anmärkningsvärt är att de flesta äldre med omsorgsbehov antagligen inte skulle känna igen sig 

ens i hälften av dessa egenskaper eller i den beskrivning av livssituationen som framställs 

men ändå betonas det tydligt i artiklarna att detta gäller för alla äldre med omsorgsbehov. I 

artiklarna formas även ett påstående att livskvaliteten skulle öka hos de äldre med 

omsorgsbehov om positiva förändringar skedde, vilket samtidigt säger att livskvaliteten hos 

äldre med omsorgsbehov idag är dålig eller i alla fall inte tillfredsställande. 

 

Detta tema ger upphov till två bilder av äldre med omsorgsbehov. Det ger en bild av äldre 

med omsorgsbehov som en homogen grupp där alla har samma egenskaper och samma 

livssituation. Det ger även en bild av att äldre med omsorgsbehov har låg livskvalitet och att 

åldrandet enbart innebär negativa aspekter. 

 

5.1.2 Temat om äldre som problem 

Temat om äldre som problem utgår från två olika diskussioner som förs i artiklarna. Dels 

äldre som problem för ekonomin, dels att äldre med omsorgsbehov utgör ett problem för sina 

anhöriga. Det som skiljer dessa åt är att äldre som problem för ekonomin är ett problem för 

hela samhället. Medan äldre som problem för anhöriga är ett problem som bara rör den 

närmaste familjen. Att äldre som problem för ekonomin är ett problem för samhället bygger 

till stor del på politik. Det är politiken som får det största problemet. Men det görs inte bara 

till ett problem för politiken, utan även ett problem för varje enskild person som dels ingår i 

samhället och då får del av problemet och dels då alla människor senare i livet ska in i 

ålderdomen. 

 

Vad som skiljer äldre som problem för ekonomin i jämförelse med temat om äldre som offer, 

där äldre blir offer p.g.a. att pengarna inte finns, så lyfts äldre här fram som ett problem då 

omsorgen kostar för mycket pengar och pengarna inte räcker. Ofta diskuteras äldre som 

problem för ekonomin i relation till fyrtiotalisterna, till den äldreboom som kommer att 

drabba Sverige då fyrtiotalisterna kommer att bli i behov av omsorg. Flera artiklar tar upp 
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detta problem och diskuterar bland annat vad det kommer att innebära för samhällsekonomin 

samt vad det kommer att innebära för varje enskild person när samhället behöver ta hand om 

så många äldre när de blir beroende av omsorg. I ledaren ”Välfärdens domedag är inte nära” 

(Aftonbladet, 14 feb ledarsidan) skriver man att en domedagsprofetia ”är att vår svenska 

välfärdsmodell inte kan överleva i framtiden. Då blir det färre som jobbar samtidigt som det 

blir fler äldre som behöver vård och omsorg”. Även att denna artikel menar att det inte 

kommer bli något problem i framtiden när fler behöver omsorgsinsatser visar det på att en 

sådan föreställning finns i samhället. I ledaren ”Framtidens äldreomsorg en utmaning” 

(Östgöta Correspondenten, 14 feb s. A2) går att läsa att ”det blir annorlunda när 40-talisterna 

blir gamla. De kommer inte att nöja sig med likformig hemtjänst och institutionsomsorg, där 

man inte får bestämma när man ska gå och lägga sig eller vad man ska äta”. Men även de 

äldre som idag är beroende av omsorg betonas som problem för ekonomin, där man visar på 

kostnader för vård och omsorg om äldre och vilka ekonomiska beslut som måste till för att 

uppfylla behovet av omsorg hos äldre. I nyhetsartikeln ”Omsorgsnämnden går 6 milj back” 

(Östgöta Correspondenten, 2 dec s. B11) tar upp att ”omsorgs- och socialnämndens 

budgetprognos efter oktober månad visar ett underskott på 16 miljoner kronor. Förvaltningen 

jobbar med att ta fram ett besparingsförslag. Det är en ökad efterfrågan på omsorgs- och 

socialnämndens tjänster som står bakom det stora underskottet. Antalet arbetstimmar inom 

äldreomsorgen samt inom stöd och service för personer med funktionsnedsättningar har ökat 

oerhört mycket”. I detta exempel på temat pekas inte enskilda personer ut som problem för 

ekonomin, utan det är de äldre som grupp som när de blir beroende av omsorg blir ett 

problem. 

 

Äldre som problem för anhöriga bygger på att anhöriga får ta ett stort ansvar för sina äldre 

med omsorgsbehov. Det är både fysiskt och psykiskt arbetsamt för de anhöriga. Detta beror 

enligt artiklarna bl.a. på att det är för lite personal inom omsorgen för äldre. I debattartikeln 

”Ja, visst kan kvinnor jobba mer Reinfeldt” (Aftonbladet, 30 dec debattsidan) går att läsa att 

”många kvinnor axlar, utöver sitt ansvar för barn och hem, också ett stort ansvar för omsorg 

om sina föräldrar, men också ofta för sin makes. Under senare år har flera forskare 

uppmärksammat att anhörigas omsorgsinsatser för äldre har ökat i takt med att den offentliga 

äldreomsorgen når allt färre av de äldre, och att det är främst kvinnor som har fått ta detta 

ansvar”. I ledaren ”Välfärdens domedag är inte nära” (Aftonbladet, 14 feb ledarsidan) skriver 

man ”modernisera välfärden så att den passar dagens arbetsliv, med /../ en äldreomsorg som 

inte förutsätter att (kvinnliga) anhöriga ska gå ned i arbetstid för att ta hand om sina eller sin 
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partners föräldrar”. Ett par artiklar berättar om ett anhörigcenter som finns i en kommun och 

som riktar sig till människor som vårdar nära anhöriga. Nyhetsartikeln ”Upphandling oroar 

äldre” (Östgöta Correspondenten, 23 nov s. B2) skriver att ”många äldre har de senaste åren 

upplevt att de fått ett andningshåll på Anhörigcenter. Här har de kunnat träffa andra i samma 

situation och också få en stunds avlastning”. Det visar, menar jag, på den tunga börda som 

anhöriga har när de vårdar sina äldre samt på det problem som de äldre är för sina anhöriga. 

Krönikan ”Undersökningar och verklighet” (Östgöta Correspondenten, 19 nov s. B2) belyser 

också detta anhörigcenter och i en kommentar från en anhörig framkommer ”det är inte 

personalen som går ut med de gamla i grönskan. Det är de anhöriga som tar ut de gamla i 

trädgården”. Vilket jag menar demonstrerar det ansvar som anhöriga har för sina äldre. Om de 

anhöriga inte tar ut sina äldre så kommer de inte ut. Även de anhörigas situation och det 

problem som de äldre med omsorgsbehov medför för sina anhöriga belyses i läsardebatten 

”Vårdar min fru gratis – och betalar extrahjälpen” (Aftonbladet, 19 jan s. 29) där det går att 

läsa om en man som vårdar sin strokedrabbade fru i hemmet. Han skriver ”anhörigvårdarbetet 

har konsekvenser som kan vara mycket svåra och tunga för mig, inte minst att se hennes 

förtvivlan över situationen med gråtattacker. /../ På ett år är jag uppbunden dygnet runt 261 

dagar, 37 veckor, när avlastningstiden frånräknats. Under avlastningsdagarna är jag också 

fullt sysselsatt med att klara ut många ärenden och handlingar, inte minst fysisk träning för att 

orka. Jag har gått ner från 72 till 57 kg, är stressad med hög puls och mitt hem liknar en 

sjukavdelning. /../ Jag har lovat att älska min hustru i nöd och lust. Lust har vi haft, nu är det 

nöd”. 

 

Det är inte många artiklar som diskuterar lösningar på problemen utan de lyfter bara upp de 

äldre med omsorgsbehov som ett problem. Ett par artiklar gör dock antydningar till sådana 

lösningar, utan att det för den skull är det som artikeln fokuserar på. En artikel som diskuterar 

en lösning är nyhetsartikeln ”(S)kuggbudget med satsningar på jobb” (Östgöta 

Correspondenten, 27 nov s. B3) där man menar att genom att inrätta mentorskap i vården och 

omsorgen kommer den framtida generationsväxlingen att ske smidigare och kompetensen kan 

överflyttas från äldre till yngre. Vilket som jag förstår det genom artikeln är nödvändigt för att 

klara framtidens tryck på omsorgen av de äldre. En annan lösning tas upp i ledaren 

”Välfärdens domedag är inte nära” (Aftonbladet, 14 feb ledarsidan) där det går att läsa att 

”Mats Odell, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen, drar följande slutsats: ’Vi ska ha 

ett garanterat basutbud kompletterat av plustjänster’”. Där menar han att i framtiden för att 

klara kraven på omsorgen av de äldre ska man få köpa de extra tjänster man är i behov av. 
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I detta tema framhävs en bild av de äldre med omsorgsbehov som att de är en belastning, både 

för samhället och för anhöriga, istället för en resurs. 

 

5.1.3 Temat om äldres rättigheter 

I flertalet artiklar lyfts äldres rättigheter fram. Med detta menar jag att äldre tillskrivs 

rättigheter som är kopplat till åldern. Detta görs på två sätt, antingen har äldre rättigheter på 

grund av att de är gamla eller så har de rättigheter trots att de är gamla. 

 

Att äldre har rättigheter trots att de är gamla uppmärksammas i nyhetsartikeln ”Boxholms 

hemtjänst är bäst” (Östgöta Correspondenten, 27 nov s. B10). Där lyfts det fram hur viktigt 

det är att hemtjänsten är till för brukarna och artikeln skriver ”det finns mer av kundfokus och 

individuella bedömning”, vilket syftar till hemtjänsten idag mot vad den var förr. Artikeln 

visar därmed att de äldre har fått samma rätt som andra människor i samhället att deras behov 

ska styra, en rättighet som ges trots deras ålder. Denna rättighet visas även i nyhetsartikeln 

”Socialstyrelsen sätter betyg: Godkänt” (Östgöta Correspondenten, 10 dec s. B12) när de 

skriver att ”Socialstyrelsen poängterar apropå bemanningen, att brukarnas individuella behov 

ska styra personalbehovet och därmed bemanningen. Det styrker oss i uppfattningen att det 

behövs ökad bemanning på Bergdala nattetid”. En annan rättighet som de äldre har trots sin 

ålder lyfts fram i ledarkommentaren ”I goda vänners lag” (Östgöta Correspondenten, 18 nov 

s. B6) där essensen i artikeln sammanfattas med ”mat och dryck i goda vänners lag är viktigt i 

livet och inget man ska behöva avstå ifrån när man blir gammal – snarare tvärtom”. Även 

ledaren ”Måltid i Linköping mer än bara mat” (Östgöta Correspondenten, 15 dec s. A2) 

behandlar äldres rättigheter i relation till mat. Den handlar om en ny kost- och måltidspolicy 

som klubbats igenom i Linköpings kommunfullmäktige som innebär att måltiden handlar om 

mer än maten på tallriken och vad som kan betraktas som en god måltid. Det uttrycks i 

artikeln att ”en prydligt upplagd lunch på rent porslin är inte att betrakta som lyx utan som en 

rättighet”. 

 

De äldres rättigheter på grund av att de är gamla visas bl.a. i nyhetsartikeln ”Svenskarna tror 

på välfärdsstaten” (Östgöta Correspondenten, 6 dec s. A8) där det skrivs att svenskarna kan 

tänka sig att betala mer i skatt om det går till äldreomsorg, samt till sjukvård och skola. De 

svenskar som instämmer i detta har även ökat de senaste åren. Artikeln visar därmed att på 

grund av att de är gamla ska de ha rätt till bra skattefinansierad omsorg. En annan rättighet 
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som de äldre har på grund av att de är gamla är rätten till hjälpmedel. Det behandlas i ledaren 

”Frida, 92: Ge oss en spark!” (Aftonbladet, 6 dec ledarsidan) där det går att läsa om Frida som 

tillsammans med sin svärson kräver ”att alla gamla som behöver ska kunna få en spark av det 

offentliga, precis som de kan få en rullator”. Om detta skriver ledarskribenten ”jag tycker det 

är helt genialt. Om äldre i glesbygden behöver sparkar under vinterhalvåret – när rullatorerna 

bara fastnar i snön – ska de naturligtvis få det”. 

 

Även i nyhetsartikeln ”Gamla får bara frukt” (Östgöta Correspondenten, 24 nov s. B3) lyfts 

en rättighet för de äldre fram. Den handlar om att äldrenämnden i Linköping har reagerat då 

det har framkommit att de äldre på ett äldreboende får frukt och inte en lagad efterrätt som det 

står i avtalet.”Det kan tyckas vara en skitsak. Men vi har kommit överens med utföraren 

Leanlink om en sak och då är det detta som gäller, säger Peder Elisson omsorgsdirektör.”  I 

artikeln lyfts det fram att de äldre har rätt att få den efterrätt som de kan förvänta sig. Denna 

artikel visar på att både små och stora rättigheter för de äldre med omsorgsbehov lyfts fram i 

artiklarna och ses som viktiga. 

 

Många diskussioner i artiklarna som berör äldres rättigheter har också handlat om LOV (lagen 

om valfrihetssystem) och vad den betyder för de äldre och deras rättigheter. Många av dessa 

artiklar, t.ex. debattartikeln ”Flera utförare är en förutsättning för kvaliteten” (Östgöta 

Correspondenten, 27 jan s. B16), behandlar det positiva med den valfrihet som de äldre 

därmed får och att det ger äldre möjlighet att i större utsträckning kunna styra över sina liv. 

Men i diskussionen om LOV handlar också nyhetsartikeln ”Boxholm väntar med valfriheten” 

(Östgöta Correspondenten, 1 dec s. B7) om att kommunen i nuläget inte kommer att införa 

valfrihet för de äldre med omsorgsbehov. En orsak till detta som anges är att kommunen är för 

liten och har för få brukare för att privata vårdbolag ska vara intresserade. En annan orsak 

som anges är att administrationen måste ökas och att införandet att LOV skulle slå mot 

kommunens egen personal. Detta visar, menar jag, att de äldres rättigheter inte alltid efterlevs, 

framför allt om det finns starkare faktorer som motsätter det. 

 

I detta tema framställs en bild av att de äldre med omsorgsbehov har rättigheter både trots att 

de är gamla och på grund av att de är gamla. Men det ger också en bild av att det inte är 

självklart att bara för att de äldre har en rättighet så får de del av den. 

 

5.1.4  Temat om äldre som underlägsna andra grupper 
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I temat om äldre som underlägsna andra grupper framställs de äldre med omsorgsbehov som 

att de befinner sig i ett underläge gentemot andra grupper i samhället. Att jag menar att de 

uttrycks i underläge beror på att de tydligt ställs i relation till andra grupper av människor där 

de äldre med omsorgsbehov framställs som den svagare gruppen. Dessa andra grupper som de 

äldre med omsorgsbehov framställs som underlägsna gentemot är både de medelålders, 

omsorgsgivarna och politiker. 

 

I denna framställning av äldre finns det ofta någon annan som framställs som den onda, som 

boven. Och boven är den grupp som de äldre med omsorgsbehov befinner sig i underläge 

gentemot. Inte i någon artikel har jag kunnat utläsa att det är den äldre med omsorgsbehov 

som framställs som bov. 

 

I vissa fall då detta tema används i beskrivningarna av de äldre med omsorgsbehov uttrycks 

också de äldres beroende till den grupp som de är i underläge gentemot. Detta beroende visar 

sig tydligast i framställningar av äldres underläge gentemot omsorgsgivare. Då det är 

omsorgsgivarna som sköter om de äldre med omsorgsbehov uttrycks det att de äldre är i stort 

beroende av omsorgsgivarna. Det är i stort sett omsorgsgivarna som har makten att bestämma 

över de äldres liv. Och när dessa missbrukar sin makt eller inte sköter sitt arbete slår det hårt 

mot de äldre. En artikel där de äldres underläge gentemot omsorgsgivarna tydligt uttrycks är 

debattartikeln ”Pest eller kolera – den valfriheten kan kvitta” (Aftonbladet, 3 feb baksidan). I 

den artikeln går att läsa om ett brev som några praktikanter från Ersta Sköndal högskola har 

skickat till Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm om vad de har upplevt på ett 

äldreboende. I brevet som refereras i artikeln skriver de ”gamla vågar inte ringa på hjälp 

därför att de är rädda att få skäll av personalen. Gamla som vill gå på toaletten blir uppläxade 

och ifrågasatta. /../ Personal gör narr av de gamla inför andra. /../ De äldre tvättas slarvigt. Att 

tvätta enligt reglerna ’tar för lång tid’. En av de anställda är hårdhänt och skriker högt när en 

patient ber om hjälp att gå på toaletten mitt i natten. Patienten faller. Nästa dag får 

morgonpersonalen torka bajs från väggarna. Ingen anmälan görs. Dementa rycks hårdhänt upp 

ur sina sängar. Personal äter upp patientens mat innan han/hon har ätit färdigt. /../ Äldre som 

kan vara uppe och gå, får ligga i sina sängar hela dagarna”. 

Äldre som underlägsna omsorgsgivare knyter an till temat om äldre som offer, där exempelvis 

personalbrist gör att äldre blir offer för omsorgen. Det som skiljer dessa teman åt är att i detta 

tema om äldre som underlägsna andra grupper, i detta fall i relation till omsorgsgivare, så 

klargörs i artiklarna relationen mellan omsorgsgivare och de äldre tydligare än vad det gör 
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under temat äldre som offer. Det sätt på vilket de äldre behandlas utgår heller inte från 

ekonomi, utan hur omsorgsgivarna agerar som personer utan påverkan av andra yttre faktorer. 

 

Det underläge äldre människor med omsorgsbehov har gentemot medelålders visar sig då det 

är de medelålders som är normen. Det är den medelålders normen som de äldre med 

omsorgsbehov jämförs mot och då skapas ett underläge. I detta fall är det inte de medelålders 

i sig som är boven, utan den norm som bygger på medelåldern och som de medelålders 

representerar. I nyhetsartikeln ”Nio av tio boende är nöjda med hjälpen” (Östgöta 

Correspondenten, 18 nov s. B6) uppmärksammas att de äldre med omsorgsbehov enligt en 

undersökning är nöjda med maten som de får inom omsorgen. I artikeln ifrågasätts detta då de 

äldre inte borde vara nöjda med den mat de får eftersom den är så undermålig. 

Undersökningen visar också att maten inte ligger så högt på listan över vad de äldre prioriterar 

som väldigt viktigt. Det kommenteras av utredningssekreteraren på omsorgskontoret med ”det 

är lite förvånande, maten är ju något äldrenämndens politiker tycker är viktigt för kvaliteten”. 

Artikeln utgår då från de medelålders syn på maten och reflekterar inte över att de äldre med 

omsorgsbehov kanske inte ställer samma krav på maten som de medelålders gör. 

 

Underläget som de äldre med omsorgsbehov har gentemot politiker visar sig tydligt i 

artiklarna när de talar om byråkratin i det svenska samhället, där det är politiker som fattar de 

beslut som sedan kommer att ha stor inverkan på livet för äldre med omsorgsbehov. I 

begreppet politiker menar jag både riksdagspolitiker, politiker i kommunerna och de som 

fattar beslut som grundas på politik som t.ex. biståndshandläggare. Äldre människors 

underläge gentemot politiker karaktäriseras också av en distansering mellan politiker och de 

äldre med omsorgsbehov. Där politiker fattar beslut och inför insatser utan att ha en 

förankring i besluten hos äldre med omsorgsbehov. Ett av dessa beslut som visar på de äldres 

underläge gentemot politiker tas upp i nyhetsartikeln ”Kommunrehabs träningsgrupper för 

äldre upphör” (Östgöta Correspondenten, 6 dec s. A4-A5) som behandlar att de äldre med 

omsorgsbehov som behöver träning på grund av de funktionsnedsättningar åldern fört med sig 

inte längre får rätt till det då ett politiskt beslut har gjort att denna träning tas bort. Vad 

beslutet grundar sig i anges av politikerna i artikeln genom ”det beror på flera orsaker. /../ 

Dels vill vi lyfta hem en del av vår verksamhet till Landstingets ”Rörelse och Hälsa” som nu 

kommer att expandera en del. Dels vill vi flytta över pengar till andra verksamheter. /../ Sen 

ligger det förstås en besparing i beslutet också”. I samma artikel uttalar sig en äldre man som 

är beroende av denna träning för sitt välmående och kommenterar beslutet med att ”för mig är 
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detta en katastrof. Jag kan inte förstå hur politikerna kan tillåta att träningsgrupperna 

försvinner”. De äldre med omsorgsbehov är alltså i underläge gentemot politiker då politiker 

fattar beslut som är avgörande för de äldres livssituation. I ledaren ”På god väg mot Nuders 

köttberg” (Aftonbladet, 19 nov ledarsidan) uttrycks detta som ”omsorgen bedrivs på iskall 

distans”. 

 

Detta tema ger dels en bild av äldre med omsorgsbehov som att de har en underordnad 

position i samhället. Och dels en bild av de äldre med omsorgsbehov som beroende, beroende 

av andra människor. 

 

5.2 Diskurser 

Diskurs är som Winther- Jörgensen & Phillips (2000:7) skriver ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen eller ett utsnitt av världen. I min studie av hur dagstidningar framställer 

äldre med omsorgsbehov har fyra teman varit mer framträdande i artiklarna och dessa teman 

har gett upphov till vissa bilder av de äldre med omsorgsbehov. 

 

De utsagor som framförs i artiklarna utgår från specifika diskurser och Winther-Jörgensen & 

Phillips (2000:16) menar att beroende på utifrån vilken diskurs en händelse rapporteras ifrån 

får händelsen olika mening. Vilket i min studie betyder att beroende på utifrån vilken diskurs 

som de äldre med omsorgsbehov rapporteras ifrån så ger det specifika bilder av de äldre. En 

diskurs som jag har kunnat utläsa i materialet är den som jag kallar diskursen om det eländiga 

åldrandet. I denna diskurs framställs de äldre med omsorgsbehov rakt igenom som negativt, 

vilket har sin utgångspunkt i åldrandet. Att uppnå hög ålder är i denna diskurs förknippat med 

sjukdom och förfall, att förlora förmågor, att bli beroende av andra och att bli behandlad mer 

negativt i jämförelse med andra åldersgrupper. När dagstidningar använder denna diskurs för 

att berätta om en händelse så skapar diskursen gränser för vad som kan föras fram (Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000:19) och det gör att likartade bilder inom diskursen framhålls, 

medan andra bilder inte skulle bli accepterade som meningsfulla utifrån denna diskurs 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000:19). Diskursen om det eländiga åldrandet är den diskurs 

som är mest framträdande i materialet. Den finns närvarande i alla de fyra teman som studien 

har visat på genom de bilder som förmedlas. Dessa bilder som förmedlas utifrån denna 

diskurs ger en negativ beskrivning av de äldre och av åldrandet, som t.ex. bilden av att de 

äldre har låg livskvalitet och att åldrandet enbart innebär negativa aspekter, bilden av att äldre 

med omsorgsbehov är en belastning eller bilden av att äldre har en underordnad position i 
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samhället. Dock så utgår inte temat om äldres rättigheter enbart från denna diskurs, vilket de 

andra tre temana gör. Att diskursen om det eländiga åldrandet är den dominerande diskursen i 

dagstidningarna visar också att det inte finns så mycket utrymme för mer positiva skildringar 

av de äldre med omsorgsbehov som utgår från andra diskurser. Men jag har även kunnat 

utläsa en annan diskurs som jag benämner diskursen om en värdig ålderdom. Denna diskurs 

ger en mer positiv och ljusare bild av de äldre med omsorgsbehov och av åldrandet. Den bild 

som har framträtt i artiklarna som bygger på denna diskurs är bilden att de äldre med 

omsorgsbehov har rättigheter trots att de är gamla och på grund av att de är gamla, i temat om 

äldres rättigheter. De artiklar som förmedlar en mer positiv bild av de äldre med 

omsorgsbehov försöker då uppgradera ålderdomen och de äldres status. Enligt diskurs som 

teori, som Winther-Jörgensen & Phillips (2000:19) skriver, så existerar olika diskurser i 

samhället och dessa existerar parallellt eller kämpar om rätten att avgöra sanningen. 

Diskursen om det eländiga åldrandet och diskursen om en värdig ålderdom existerar inte 

parallellt då de formar olika bilder av äldre med omsorgsbehov, den ena för fram negativa 

bilder medan den andra framhåller mer positiva skildringar. Istället kämpar de om rätten att 

avgöra sanningen, där diskursen om det eländiga åldrandet har övertaget i kampen eftersom 

det är dessa bilder som får en mer framträdande roll i dagstidningarna. 

 

Diskursen om det eländiga åldrandet går att jämföra med den hegemoniska diskursen som 

Magnus Nilsson (2008) skriver om i sin studie. Enligt honom kopplas äldre samman med 

sjukdom, inkompetens och förfall i den hegemoniska diskursen och det är den dominerande 

diskursen. Men precis som diskursen om det eländiga åldrandet så ingår den hegemoniska 

diskursen i en kamp med andra diskurser om att ge kategorin ”äldre” betydelse. 

 

Ålderismen talar om stereotyper och att dessa tillskriver grupper och individer vissa 

karakteristika vilket för med sig vissa åsikter och förväntningar på dessa individer och 

grupper (Andersson, 2008:9). I de bilder som har kunnat utläsas i materialet genom de olika 

temana och som bygger på de två diskurserna går det att se att stereotypa föreställningar är 

väldigt vanliga i dagstidningarna. Många av de bilder som studien har kunnat visa på bygger 

på stereotyper om de äldre med omsorgsbehov. Som exempel kan tas den bild av de äldre med 

omsorgsbehov som en homogen grupp där alla har samma egenskaper och samma 

livssituation som lyfts fram i temat om äldre som offer, eller den bild av de äldre med 

omsorgsbehov som beroende av andra människor som lyfts fram i temat om äldre som 

underlägsna andra grupper. Ålderism som teori menar att när stereotyper används i det här 
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fallet mot äldre med omsorgsbehov så tillskrivs gruppen alla de karakteristika som innefattas i 

stereotypen utan hänsyn till individuella förmågor (Andersson, 2008:9). Detta görs klart i 

artiklarna då det framhålls att bilderna gäller hela gruppen äldre med omsorgsbehov utan 

undantag och det ges inget utrymme för några skillnader mellan de äldre i bilderna. Min 

studie visar därmed att ålderismen är utbredd i dagstidningarna. Skillnader finns mellan 

diskurserna då diskursen om det eländiga åldrandet bygger på negativa stereotyper medan 

diskursen om en värdig ålderdom bygger på positiva stereotyper, men i båda diskurserna har 

stereotyperna en plats. 

 

Det intressanta i diskussionen om bilder och diskurser är att de bilder som förmedlas av de 

äldre med omsorgsbehov genom diskursen om det eländiga åldrandet är bilder som många 

äldre inte skulle känna igen sig i. Många äldre upplever inte att åldrandet rakt igenom är 

negativt. Men genom stereotyper tillskrivs hela gruppen äldre med omsorgsbehov de 

karakteristika som ingår i bilderna (Andersson, 2008:9). Men som diskurs som teori för fram 

så är det inom diskurserna som det framställs vad som ska uppfattas som sant (Winther-

Jörgensen & Phillips, 2000:20), och det gör att dessa bilder som härrör från framför allt 

diskursen om det eländiga åldrandet ses som sanna i samhället eftersom det är den 

dominerande diskursen. Eftersom dessa bilder ses som sanna så kan de påverka de äldres 

självbild. Ålderismen menar att stereotyper kan internaliseras av de äldre och då påverka 

deras uppfattning om sig själva (Andersson, 2008:50). Diskursen om det eländiga åldrandet 

påverkar självbilden negativt medan diskursen om en värdig ålderdom kan göra att självbilden 

inte blir så mörk hos de äldre med omsorgsbehov. 

 

5.3 Dagstidningars inverkan på omsorgen av de äldre 

Clary Krekula (2010:56) skriver att föreställningar om ålder har en central roll för omsorgens 

utformning och för hur välfärdsresurser fördelas. Genom min studie har jag kunnat se hur 

olika föreställningar, i form av bilder, av äldre och av åldrandet har framträtt i artiklarna. Det 

gör att de bilder som dagstidningarna för fram genom diskursen om det eländiga åldrandet 

och diskursen om en värdig ålderdom kan inverka på omsorgen av de äldre. 

 

Jag har kunnat se i temat om äldre som offer att de äldre med omsorgsbehov framställs som 

en homogen grupp där alla har samma egenskaper och samma livssituation. Krekula 

(2010:57) menar att när omsorgen organiseras utifrån föreställningar om att äldre är en 

homogen grupp så är det endast erfarenheter från vissa grupper äldre som tas som 
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utgångspunkt för omsorgen, vilket gör att de som inte lever upp till de föreställningar som 

finns i den homogena kategorin missgynnas. Om omsorgen av de äldre utgår från bilden i 

temat om äldre som offer som att de är en homogen grupp innebär det också att de äldre 

uppfattas som att de har samma egenskaper och samma livssituation. Det gör att det inte finns 

plats för individuella skillnader i omsorgen även att de äldre inte har samma egenskaper eller 

samma livssituation. I det personliga mötet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare kommer 

det innebära att de äldre bemöts på samma sätt oavsett hur de är som personer och omsorgen 

kommer att utföras utan att beaktande tas till hur de äldre själva vill ha det, eftersom 

föreställningen är att alla äldre är likadana. Krekula (2010:58) skriver att de tillskrivningar 

som görs till kategorin äldre av till exempel socialtjänstemän får konsekvenser för hur 

välfärdsresurser fördelas. Det skulle göra att även i bedömningen av omsorgsinsatser skulle 

det inte finnas plats för individuella skillnader om de utgår från att de äldre är en homogen 

grupp med samma egenskaper och samma livssituation. Det skulle exempelvis kunna 

innebära att de äldre som har samma funktionsnedsättning får samma omsorgsinsatser utan att 

det tas i beaktande vad den äldre själv anser att han/hon har behov av för insatser. 

 

Om bilden av äldre som beroende av andra grupper skulle tas som utgångspunkt i omsorgen 

av de äldre skulle det kunna innebära för den praktiska omsorgen att omsorgsgivarna utgår 

från att de äldre inte kan klara några sysslor utan hjälp från omsorgsgivarna. Det gör att de 

färdigheter de äldre har inte tas tillvara. Som exempel kan tas en äldre som bor på ett särskilt 

boende. Han/hon har svårt att klara vardagen med att stiga upp ur sängen, duscha på egen 

hand och måltidssituationen. Men han/hon kanske kan klara att ta på sig en tröja själv. Men 

om omsorgen av de äldre utgår från föreställningen att äldre är beroende av i detta fall 

omsorgsgivarna, som bilden i temat om äldre som underlägsna andra grupper visar, så kan det 

göra att den äldre även får hjälp att ta på sig tröjan även att han/hon skulle klara att göra det 

på egen hand. 

 

Om omsorgen av de äldre organiseras utifrån de bilder som förmedlas i dagstidningarna så 

kan konsekvensen bli som Krekula (2010:57f.) menar att dessa byggs in i omsorgens regler, 

processer och rutiner. 

 

Om de bilder som förmedlas i dagstidningarna används som utgångspunkt för omsorgens 

organisering behöver det inte bara få negativa konsekvenser, då Krekula (2010:59) menar att 

det kan få olika konsekvenser beroende på de uttryck de tar där de både kan användas för att 
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vidga handlingsutrymmet och för att få olika slag av resurser och även begränsa personernas 

möjligheter. Det är inte bara omsorgsgivarna som använder sig av föreställningar i mötet, 

även de äldre kan använda sig av de bilder som förmedlas i dagtidningarna och på så sätt få 

tillgång till vissa fördelar. Krekula (2010:60) menar att genom interaktionsresurser kan de 

äldre dra nytta av de föreställningar som finns om äldre genom att t.ex. försöka få 

allmänhetens sympatier. Genom att de äldre i omsorgsmötet exempelvis använder sig av de 

bilder som förmedlas genom diskursen om det eländiga åldrandet kan de få omsorgsgivarnas 

sympatier och därmed erhålla fördelar som hjälp av olika slag. 

 

Genom att föreställningar om äldre, som bilderna av de äldre som studien har visat på, 

används som utgångspunkt i omsorgen så utmanas de inte och det gör att det också blir svårt 

att förändra omsorgen av de äldre, både den vardagliga omsorgspraktiken och de regler och 

lagar som omsorgen av de äldre har att arbeta utifrån. Så länge som diskursen om det eländiga 

åldrandet är den dominerande i dagstidningarna kan inte dagstidningarna vara en del av att 

ändra förhållningssättet i omsorgen av de äldre. Eftersom det är som Krekula (2010:62) 

skriver att de utmanas inte eller utsätts för en förhandling. 

 

Denna diskussion har visat att de bilder som förmedlas genom dagstidningarna kan på olika 

sätt få konsekvenser för omsorgen av de äldre. Som Krekula (2010:62) skriver är de 

innebörder som tillskrivs ålderskategorier, i detta fall äldre, inte givna eller statiska men 

konsekvenserna av dem är påtagliga. Hon skriver även att individers vardagserfarenheter och 

välbefinnande kan påverkas och det får konsekvenser för relationen mellan vårdgivaren och 

den äldre, vilket i sin tur kan inverka på kvaliteten i omsorgen och på bemötandet (Krekula, 

2010:63). 

 

 

6. Avslutande diskussion 

I min studie har jag belyst hur äldre med omsorgsbehov framställs i en lokal och en 

rikstäckande dagstidning, samt hur detta kan inverka på omsorgen av de äldre. Studien har 

visat på att fyra teman har varit framträdande i materialet och dessa teman har gett upphov till 

vissa bilder av de äldre med omsorgsbehov. Jag har kunnat konstatera att dagstidningarnas 

utsagor av äldre med omsorgsbehov grundar sig i två diskurser, dels diskursen om det 

eländiga åldrandet som är den dominerande diskursen i materialet, och dels diskursen om en 
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värdig ålderdom som kämpar om rätten med diskursen om det eländiga åldrandet om att vara 

den som ger mening och sanning i samhället. Jag har även visat på att de bilder av äldre med 

omsorgsbehov som framställs i dagstidningarna genom diskurserna kan få konsekvenser för 

omsorgen av de äldre, både för det vardagliga omsorgsarbetet och för de institutionella 

praktikerna. 

 

Min studie har visat på att det är övervägande negativa bilder av de äldre med omsorgsbehov 

som förmedlas i dagstidningarna då diskursen om det eländiga åldrandet är den dominerande. 

Men diskursen om den värdiga ålderdomen, som lyfter fram mer positiva bilder av de äldre 

och av åldrandet, kämpar med diskursen om det eländiga åldrandet om rätten att avgöra 

sanningen. Efter att ha utfört den här studien är min åsikt att det är viktigt att samhället börjar 

lyfta fram de mer positiva bilderna av de äldre med omsorgsbehov. Detta då dessa bilder nu 

eller i framtiden kommer att påverka oss alla. De flesta av oss kommer senare i livet att 

tillhöra gruppen äldre och därför är framställningarna av äldre relevanta för alla människor. 

Inte minst eftersom det inverkar på den praktiska omsorgen av de äldre. Genom att mer 

positiva bilder av äldre och av åldrandet får en plats i samhället kan det uppgradera åldrandet 

och därmed öka statusen på de äldre som är beroende av omsorg. Det kan också göra att den 

praktiska omsorgen av de äldre förändras till det bättre. 

 

Clary Krekula (2010:65) menar att ett perspektivskifte är nödvändigt i äldreomsorgen, då en 

omsorg av hög kvalitet inte kan baseras på föreställningar om ”vad åldrandet innebär” eller 

om hur äldre ”är”. Detta kan få negativa konsekvenser när de tas som utgångspunkt för 

verksamhetens organisering. Och jag håller med henne, omsorgen av äldre borde istället utgå 

från personernas faktiska behov och önskemål än på föreställningar som finns i samhället om 

de äldre. 

 

Studier som min och liknande studier behövs för att lyfta fram de äldres situation i samhället. 

Genom att göra samhället uppmärksamt på specifika företeelser är det så förändring kan ske. 

Att öppna ögonen på de som arbetar med omsorg av äldre på olika sätt, som politiker, 

biståndshandläggare och omsorgspersonal, kan göra att möjligheter till en bättre omsorg för 

de äldre med omsorgsbehov utvecklas. Clary Krekula (2010:56) skriver att föreställningar om 

ålder är närvarande i äldreomsorgens relationer utan att det reflekteras över det, och det får 

konsekvenser för omsorgsmöten och rutiner. Om personal inom äldreomsorgen skulle 

reflektera över de föreställningar som omsorgsarbetet bygger på skulle det kunna påverka 
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omsorgen av de äldre positivt, och de bilder som förmedlas genom dagstidningarnas diskurser 

skulle då inte helt oreflekterat få en så stor betydelse för omsorgen av de äldre. Men att få 

igång ett reflexivt förhållningssätt är svårt. 

 

Som min studie har visat så kan de bilder som förmedlas i dagstidningarna genom de två 

diskurserna inverka på omsorgen av de äldre och få konsekvenser både i mötet mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare och för den institutionella praktiken. Jag menar att 

omsorgen av de äldre istället borde utgå från de enskilda brukarna och inte från de 

föreställningar som finns om äldre. De äldres individuella behov borde ligga till grund. 
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