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Abstract 

Authors: Ulrika Karlsson & Lise-Lotte Vaxell 

Title: Swedish elderly care- Under the microscope. [translated title]     

Supervisor: Anders Lundberg   

 
The purpose of this study is to investigate how the Swedish news media, newspapers in 

particular, use the information they receive about elderly care in Sweden and how they choose 

to portray this to the general public. To be able to do this we have analyzed a total of 40 

articles from both the daily and evening papers in Sweden. We used Håkan Jönson’s (2008) 

analytical framework in order to be able to find various interesting categories to code. These 

are as follows: definitions; causes; deficiencies and consequences; proposed actions; victims 

and perpetrators; experts and finally, different patterns. The principal theory used was social 

constructivism but we also applied Herbert Blumer’s ideology of social problems as a 

collective behavior and Nils Christie’s ideal victim theory. The concept of claims making was 

also utilized. The study is based on two main questions: How do Swedish newspapers 

examine elderly care in Sweden and how is elderly care portrayed in Swedish daily- and 

evening papers? The result of this study is that the press blurs the real course of events. The 

reader can never know with absolute certainty what level of truth-content the article holds. 

When we compiled the results of our document analysis and coding categories, it became 

progressively clearer that the media’s picture of elderly care is vague and many times the 

readers are left with many questions unanswered. This means that the newspaper articles 

could have a wide variety of interpretations.   

  

Key words: care scandal, mistreatment, elderly, home care, anomalies    
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1 Inledning 

Problemformulering 

Vi hör och läser ständigt i massmedier om återkommande missförhållanden inom 

äldreomsorgen, där människor har blivit illa behandlade och där vårdpersonal ofta framställs 

som förövare och de äldre som offer. Hur brister och missförhållanden inom äldreomsorgen 

framställs i olika mediasammanhang kan uppfattas på åtskilliga sätt, beroende på hur media 

väljer att vinkla en händelse. När missförhållanden har inträffat inom äldreomsorgen kan det 

väcka många känslor hos människor som på ett eller annat sätt berör dem, beroende på hur 

media väljer att framställa äldreomsorgen för offentligheten. I ett sådant skeende startas en 

process hos mottagaren av informationen, där han eller hon kan identifiera sig med det 

fenomen som media återger i TV, radio och press sammanhang. Detta påverkar sedan 

mottagaren på olika sätt, vilket kan leda till att den återberättade händelsen kan upplevas som 

ett socialt problem. Vad som är eller vad som blir ett socialt problem är inte alltid självklart, 

utan detta behöver utforskas närmare.  

 

Media bevakar ideligen anmälningar som rapporteras till ansvariga myndigheter och detta har 

kommit att bli ett slags ”kvalitetsmått” på hur en verksamhet och även hela äldreomsorgen 

fungerar eller hur den inte fungerar. Det finns gott om forskning som problematiserar och 

granskar medias framställningar av problem inom äldreomsorgen. När en person eller 

verksamhet anmäler missförhållanden inom äldreomsorgen, framställer media många gånger 

den som har uppmärksammat och anmält missförhållanden som en folkhjälte (Jönson 2008). 

Enligt Markström (2009) framställs den äldre i mediasammanhang, på ett sådant sätt där den 

äldre framstår som sjuk och inkompetent, vilket gör att läsaren får en medkänsla för den äldre. 

Medias problembeskrivningar av äldreomsorgen är konstruerad utifrån sociala sammanhang. 

Vi som läser tolkar i vår tur medias konstruktioner av en händelse. Textens innehåll kommer 

därmed att uppfattas på olika vis.  

 

Det som vi finner intressant är att utifrån olika kategorier, studera tidningsartiklar och deras 

innebörd. Studiens fokus utgår från olika teman som kan urskiljas i de valda tidningsartiklarna 

och dessa är: definitioner, orsaker, brister och konsekvenser, föreslagna åtgärder, vem 

framställs som offer respektive förövare, vem framställs som expert och slutligen eventuella 

mönster i samtliga artiklar. Genom att göra på detta sätt, hoppas vi kunna få en uppfattning 
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om hur massmedia granskar svensk äldreomsorg och hur de sedan väljer att konstruera sina 

artiklar. 

 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur svensk dags- och kvällspress går tillväga med 

den informationen de får om äldreomsorgen i Sverige. Detta för att sedan studera hur de väljer 

att framställa sina texter i tidningsartiklar.  

 

Frågeställningar 

 Hur granskar svensk dags- och kvällspress äldreomsorgen? 

 Hur framställs äldreomsorgen i svensk dags- och kvällspress? 

 

2 Metod  

Kvalitativ metod 

För att få en förståelse och på ett djupare sätt kunna undersöka vårt val av fenomen, har vi 

använt oss av kvalitativ metod. Aspers (2007) förklarar vad kvalitativa metoder innefattar och 

hur forskningen beskriver den inhämtade empirin, genom att framhålla vikten av förståelsen 

och de olika antaganden om ett fenomen som finns. Han menar också att mycket av det vi 

upplever handlar om att kunna förhålla sig till det studerade fenomenet på ett subjektivt sätt. 

Då syftar vi framförallt på hur författarna till våra artiklar tänker och vad de har för känslor 

om det de skriver om. Hur vi gör vårt ställningstagande till uppkomna fenomen, bygger till 

stor del på hur vi uppfattar en social kontext och hur vi sedan konstruerar ett socialt problem, 

så även media och dess författare. Vi ansåg att en kvalitativ studie av vårt 

undersökningsområde lämpade sig bäst, för att kunna utföra det som vi ville få fram med vår 

studie. 

 

Dokumentanalys 

Vår ambition var att få fram hur media framställer äldreomsorgen i Sverige och hur den har 

konstruerats som ett socialt problem. Aspers (2007) skriver om hur man med hjälp av att koda 
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texter kan få fram nya tankebanor och som sedan möjliggör en analys av texternas innehåll.  

Han menar att när en text delas in i mindre stycken, kan man koppla dessa till olika valda 

begrepp eller kategorier och genom detta sätt kunna upptäcka eventuella mönster i artiklarna. 

Detta gör i sin tur att det formas andra teoretiska delar i texten och följden blir att under 

kodningens process bildas nya riktningar och nya funderingar uppstår (ibid.). 

 

Enligt May (2001) kan ett dokuments styrkor framhävas på ett bra sätt eftersom ett dokument 

förblir oförändligt, om vi ser det utifrån ett tidsperspektiv. Med andra ord, det som redan har 

dokumenterats påverkas inte av att samhället förändras och utvecklas. May (2001) nämner 

också att det finns olika sätt att förhålla sig till dokumentens innehåll. Framförallt fokuserar 

han på två olika tillvägagångssätt, där det ena sättet är att se dokumenten som en spegling av 

verkligheten. Här menar författaren att olika forskare utelämnar viss fakta i sina tolkningar av 

dokumenten. Detta i sin tur innebär att det som dokumentens innehåll framhäver, är den 

sanning som blir verkligheten. Ett annat sätt att förhålla sig till dokumentens innehåll är att se 

dokumenten som ett slags svar på vad anledningen till dokumentationen var från början. I det 

sistnämnda förhållningssättet handlar det mycket om att göra öppna tolkningar av något 

fenomen och som i sin tur leder till olika tänkbara konstruktioner av en händelse (ibid.). I vår 

dokumentanalys utgick vi från det sistnämnda sättet att studera dokument, i vårt fall var 

dokumenten tidningsartiklar från svensk dags- och kvällspress. 

 

 

Urval 

För att arbetet inte skulle bli allt för stort och för att kunna behålla den röda tråden i texten, 

gjordes avgränsningar. Vi valde att rikta in oss på att söka upp tidningsartiklar i dagstidningen 

Dagens Nyheter (DN) samt kvällstidningen Kvällsposten (KvP), med hjälp av olika sökord. 

Efter detta gjorde vi en dokumentanalys, där vi använde oss av olika problemkomponenter 

som vi funnit intressanta att studera. Vi hade till en början även hjälp av Håkan Jönsons 

analysschema (Jönson 2008). 

Att vi inte valde att göra en kvantitativ studie, kan förklaras med att vi exempelvis inte var 

intresserade av att mäta antalet artiklar som vi fått fram, utan i stället har vår fokus varit på 

innehållet i artiklarna. Likaså när det gäller hur många eller hur ofta olika ord uppkommer i 

artiklarna var orrelevant för oss i vår studie. Kurslitteratur och tidigare forskning om 
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fenomenet finns löpande med i vårt arbete, likaså annan intressant litteratur som vi fann 

relevant för vår uppgift. 

Vi började med att titta lite närmre på bakgrunden till själva definitionen av begreppet 

vårdskandal, men även begreppet vanvård. Hur medias roll och makt ser ut finns även det 

med i bakgrundsavsnittet. Detta för att slutligen kunna presentera vår empiri om hur 

äldreomsorgen framställdes i tidningsartiklar som vi funnit relevanta för vår uppgift.  

I vårt sökande efter tidigare forskning, utgick vi från söktjänsten SwePub och ELIN i jakten 

på befintliga studier och avhandlingar som berörde vårt val av undersökningsområde. När vi 

sedan sökte efter relevanta tidningsartiklar använde vi oss av databasen ”presstext” som vi 

fann via sökmotorn ELIN. Till en början valde vi att utgå från en tidsperiod mellan år 2000 

till år 2010. Detta visade sig bli alltför omfattande urval, då vår studie inte har den sortens 

omfång. I stället fick vi begränsa oss inom en tidsperiod från år 2005 till och med år 2010. 

Sökorden vi har använt oss av är vårdskandal, vanvård, äldre, hemtjänst, missförhållanden. 

Vi fick 79 träffar på sökordet vårdskandal och på ordet vanvård fick vi 51 träffar. Vi valde att 

skriva ut sammanlagt 80 artiklar, hämtade från dags respektive kvällstidningarna Dagens 

Nyheter samt Kvällsposten. Antalet artiklar vi slutligen använde oss utav i analysavsnittet 

blev sammantaget 34 stycken, varav 4 stycken artiklar användes mer än en gång i texten, fast i 

olika sammanhang. Utöver dessa hade vi artiklar som avvek från vårt val av 

undersökningsområde och ytterligare artiklar som inte berörde vår valda tidsperiod.  

 

Styrkor och svagheter 

Vi valde att göra en dokumentanalys av tidningsartiklar eftersom det fanns mycket material 

att tillgå. Genom denna undersökning fick vi en möjlighet att studera fenomenet utifrån olika 

perspektiv. En annan fördel med att vi har valt att använda oss av tidningsartiklar är att dessa 

når ut till en bred publik, vilket åstadkom intressanta resonemang och gav oss nya 

infallsvinklar på materialet. Genom att göra en dokumentanalys finns det även svagheter, så 

som exempelvis när oklarheter uppstår. Med detta menar vi att man inte har någon möjlighet 

att ställa följdfrågor som i en vanlig intervju. En svårighet till är att man kan bli lite styrd i hur 

författaren väljer att lägga fram fenomenet. Vi tänker då på att artikelförfattaren sätter sin 

egen prägel och använder sina egna ord utifrån hans eller hennes kunskap. Vi vill här också 

påpeka att vår avsikt i arbetet inte var att gå in på könsrollerna utifrån ett genusperspektiv, det 

vill säga att göra skillnad på kvinna och man.  
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Tillförlitlighet  

Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur dags- och kvällspress framställer 

äldreomsorgen och hur vi i samhället påverkas av detta, använde vi oss av mellan sextio och 

hundra artiklar från Dagens Nyheter respektive Kvällsposten. Vår förhoppning var att detta 

skulle göra så att vi fick ett brett urval av material att jobba med, då vi kände att 

tillförlitligheten i innehållet var tillräcklig för denna typ av uppsats. Förutom detta har vi 

använt oss av tidigare forskning som vi vävt in i texten. Därmed är inte sagt att vi förlitar oss 

fullständigt på vad dags- och kvällspressen skriver, eftersom en artikelförfattare även sätter 

sin prägel på texten.  

 

Förförståelse 

Med erfarenhet inom omsorgsarbetet, kommer också en mängd kunskap om just möten med 

olika människor som är i behov av vård. För att få en djupare och bredare kunskap om 

äldreomsorg valde vi att ta del av befintlig litteratur om ämnet, detta med fokus på mediers 

framställning. Vi vill här lyfta fram att äldreomsorgen och dess personal även kan ses omvänt. 

Då menar vi att det inte alltid är en självklarhet att personalen är den som är förövaren och 

vårdtagaren ett offer som massmedia ofta vill måla upp en bild av, utan att det lika gärna kan 

vara ombytta roller.  

 

Vår förhoppning med arbetet är att vi på ett så objektivt sätt som möjligt, har förhållit oss till 

det studerade fenomenet. Att inte lägga våra egna värderingar och åsikter i arbetet är också av 

stor vikt, utan att vi har resonerat kring den framkomna empirin i vår slutdiskussion. 

 

Etiska överväganden 

Tidningsartiklarna som vi använde oss utav finns redan publicerade i medier, vilket innebär 

att de redan är offentliga för allmänheten. Det betyder i sin tur att alla kan ta del av materialet 

och att de etiska övervägandena inte blev lika svåra, i förhållande till om vi hade haft ett eget 

intervjumaterial eller observationer. I vår studie har vi dock valt att så lite som möjligt lägga 

våra egna värderingar om fenomenet, men ändå kunna föra ett resonemang i ämnet. Vi är 

givetvis medvetna om att detta kan vara knepigt i och med att vi båda, som författare till 

uppsatsen, har erfarenhet inom arbete i social omsorg (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 1990). 
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Arbetsfördelning 

Vi letade tillsammans upp relevanta tidningsartiklar och litteratur som berörde vårt val av 

undersökningsområde. Några av böckerna läste vi båda två, medan vissa delades upp 

sinsemellan. Därefter tog vi del av varandras information om böckerna, så att båda var 

införstådda med innehållet i boken. Artikelsökningen gjorde vi tillsammans för att sedan läsa 

samtliga artiklar var för sig. Efter detta gick vi gemensamt igenom alla artiklar grundligt, för 

att hitta olika kodningskategorier som vi funnit intressanta. Till vår hjälp använde vi oss av ett 

kodningsschema som är hämtat från Håkan Jönsons bok Sociala problem som perspektiv 

(2010). Detta gjorde vi för att kunna komma i gång med arbetet på ett bra sätt och reda ut vad 

det var vi ville undersöka. 

 

För att vi på ett mer överskådligt sätt kunna ta del av vårt inhämtade material, använde vi oss 

av olika färgpennor under kodningens process. Vi började med att ”bryta sönder” våra 

tidningsartiklar stycke för stycke, för att senare kunna urskilja de olika kategorierna som vi 

hade valt att söka efter. Därefter tilldelade vi dessa mindre textdelar med olika namn, vilket vi 

hoppas ska kunna leda till en ny insikt och förståelse av textens studerade sammanhang. Med 

andra ord, att kodningen av artiklarna skapar en ny helhet (Aspers 2007). Därefter skrev vi 

tillsammans resterande av arbetet. 

Som utgångspunkt för vår analys valde vi att använda oss av följande kodningskategorier:  

 

      Definitioner 

 Orsaker  

 Brister och konsekvenser av medias framställning 

 Föreslagna åtgärder i artikeln  

 Vem är offret och vem är förövaren i artikeln?  

 Vem är experten i artiklarna? 

 Finns det mönster i artiklarna?  
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3 Bakgrund 

 
Missförhållanden inom äldreomsorgen 

Vad är en vårdskandal?  

Enligt  Nationalencyklopedin definieras begreppet skandal som allmän (moralisk) upprörande 

faktum eller händelse (http://www.ne.se). När det uppstår en vårdskandal bör det finnas någon 

som är ansvarig för händelsen och som inte har gjort något för att försöka förhindra det som 

inträffat. Jönson (2006) skriver om hur massmedierna framställer ett visst fenomen och menar 

att de gör detta på ett sätt som om att det alltid finns någon som går över gränsen, när det 

gäller vad som är acceptabelt eller ej. Media framställer fenomenet och gör detta på ett sätt 

som kan skada andra, för att själva kunna nå ett bättre resultat. 

 

I boken Vårdskandaler i perspektiv hänvisar författaren Håkan Jönsson till Thompson (1997) 

och dennes definition av en skandal, vilket innebär att ”... en skandal är när man gör en 

gärning som inte är rätt och när själva skandalen kan ge ett dåligt rykte för den som pekas 

ut...” (Jönson 2006:14). När en vårdskandal uppstått i Sverige, brukar det ofta handla om en 

händelse som rör äldreomsorgen och i de flesta fall är det något som inte står rätt till i 

verksamheten. När massmedia sedan skriver om detta, uppkommer ett allmänt missnöje bland 

folket ute i samhället. Äldreomsorgen är en känslig fråga generellt, eftersom det berör många 

människor, både i anhörigrollen men även i det egna åldrandet (ibid.).  

  

Vanvård 

Jönsson (2006) definierar begreppet vanvård som ”... misskötsel eller bristande omsorg...” 

(2006:17). Med detta menas att den som ska ge vård inte gör sina åtagande på ett rätt sätt. 

Inom vården i Sverige har personalen en förpliktelse att anmäla alla missförhållanden som 

sker av funktionshindrade, barn och äldre människor. Den lagen kallas Lex Sarah och har 

uppkommit genom att en undersköterska uppmärksammade ett missförhållande vid ett 

äldreboende. Vanvård är ett ord som massmedia gärna använder i sina rubriker, eftersom det 

har en dålig klang och drar till sig uppmärksamhet (Jönson 2006). 

 

http://www.ne.se/
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Vad säger lagen?  

Lex Sarah 

Utifrån socialtjänstlagen kap.14 § 2 kan vi utläsa vad det är som gäller när upptäckten av olika 

missförhållanden görs inom en verksamhet. 

2 § /Upphör att gälla U:2011-07-01/  

Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder 

skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som 

uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild 

skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall 

nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som 

handlägger ärenden enligt denna lag. 

 

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan 

skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål 

avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Lag (2005:126). 

 

2 § /Träder i kraft I:2011-07-01/  

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska 

medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag 

(2010:429). 

 

 

Medias roll och makt  

Framställningsprocessen 

När allmänheten tar del av en nyhet som har publicerats i en dags- eller kvällstidning, bygger 

detta på en förmedlingsprocess som har sin utgångspunkt i en uppstående händelse eller ett 

fenomen, skriver Hadenius och Weibull (2005) i sin bok Massmedier - En bok om press, 

radio & TV. Med detta menar författarna att det är redan när ”nyheten” inträffar som det 

startas en process, med andra ord från händelse till skrivandet av exempelvis en artikel. Detta 

för att sedan publiceras i en tidning och att läsarna i sin tur får ta del av nyheten (ibid.). 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.HTM#K14P2S1
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I forskning som har gjorts, angående framställningen av en nyhet, kan detta ses utifrån två 

grundläggande perspektiv. Det ena synsättet handlar om varför skribenten av en artikel, väljer 

att ta upp den berörda nyheten och hur artikeln slutligen hänger samman med det som 

verkligen har inträffat. Det andra sättet är att se själva konstruktionen av en nyhet. Här syftar 

författarna på vad det är som gör att vissa tidningar uppfattar något som en nyhet, medan 

andra inte gör det. De båda perspektiven överlappar varandra, men kan ändå urskiljas var för 

sig menar Hadenius och Weibull (2005). 

 

Gatekeeper 

Den amerikanske psykologen Kurt Lewin (1947) myntade begreppet gatekeeper som översatt 

till svenska betyder grindvakt. Enligt Nationalencyklopedin definieras detta så här ”... ett 

begrepp inom medie- och kommunikationsforskning som betecknar de mekanismer som styr 

urvalet av nyheter i massmedier och andra informationskanaler...” (http://www.ne.se). För att 

förtydliga vad detta innebär så handlar det om att journalister och dess redaktioner gör ett val 

angående vad som ska släppas igenom och bli till en nyhet. När något fenomen uppstått så 

måste det, för att komma ut i media, passera redaktionen samt dess journalist och det är dessa 

som man benämner för gatekeepers, grindvakter (Hadenius & Weibull 2005).  

 

Nyhetsvärdet och vem bestämmer det?  

Vilka nyheter är det då som passerar gatekeepern och blir till en nyhet och vem bestämmer 

det? Här är det upp till redaktionen att bedöma om fenomenet har ett nyhetsvärde. Enligt 

Hadenius och Weibull (2005) är det genom att analysera vilka händelser som media väljer att 

redogöra för i sina publikationer. Författarna nämner den amerikanske journalisten Walter 

Lippmann (1974) som beskrev värdet av en nyhet på detta sätt ”... det väsentligaste var att 

journalisten trodde att det fanns respons hos allmänheten för nyheten ...” (Hadenius & 

Weibull 2005:344). Lippmann (1974) menade att det finns två krav på en nyhet. Det ena 

kravet är att nyheten ska beröra och väcka känslor hos läsaren eller mottagaren. Här syftar han 

på att det är viktigt att journalisten ska ha ett eget tankesätt om hur läsaren kommer att 

uppfatta den skrivna texten. Det andra kravet är att läsaren ska kunna identifiera sig med 

texten och då menar Lippmann att ett fenomen som uppkommer i en annan del av världen än 

den vi lever i, berör oss inte lika mycket som om det skulle uppkomma här i Sverige (ibid.).  

http://www.ne.se/
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Sammanfattning av medias roll och makt 

För att fånga allmänhetens intresse, i exempelvis en dags- eller kvällstidning, finns det olika 

sätt att gå tillväga. Detta kan göras genom att förstora upp ett visst fenomen. Media kan på ett 

konkret sätt vinkla och ge det berörda fenomenet en slags sinnebild. En tidning och dess 

skribent kan exempelvis framställa en hel grupp som offer eller förövare, vilket gör att den 

berörda gruppen får en förstärkt roll i medierna. En sådan framställning kan leda till att det 

gynnar någons intressen, men även att det blir någon som inte gynnas av publiciteten 

(www.medieradet.se 2010).  

 

4 Tidigare forskning  

Elinor Brunnberg 

Forskaren Elinor Brunnberg har en bakgrund som socionom, men hon har även under många 

år arbetat med undersökande journalistik. I en av hennes studier Media och socialt arbete. En 

explorativ studie av media rapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige 

och England (2001) gör hon en jämförelse av medias rapportering som en påverkansfaktor 

inom socialtjänsten i Sverige och England. Hon menar att medias framställning av ett 

fenomen, har en viktig roll när en skandal uppstår i verksamheter som är offentliga för 

allmänheten, som exempelvis i tidningsartiklar. Detta med anledning av att media bland annat 

når ut till folket mycket snabbt, men de kan även ge en viss vinkel av ett fenomen. Hon 

förklarar att den nya vinklingen av en händelse skulle kunna leda till att en verksamhet 

utvecklar nya arbetsmetoder och rutiner som fungerar bättre än innan. Det kan även påverka 

så att den berörda verksamheten får mer möjligheter och resurser att jobba med.  

 

Brunnbergs (2001) studie belyser även hur socialarbetarna själva anser att media påverkar 

deras arbete, men även deras professionella status. Hon skriver att en skandal som media 

väljer att publicera, ofta kan leda till ett svårt läge för de yrkesverksamma inom den berörda 

verksamheten. Detta gör i sin tur att attityder och förhållningssätt förändras både inom men 

även utanför verksamheten. När en skandal inom en professionell verksamhet inträffar finns 

det ofta olika intressegrupper som gärna tar till media som ett verktyg för att lyfta fram ett 

fenomen, eftersom att media på ett snabbt och effektivt sätt når ut till folket i samhället (ibid.). 

 

http://www.medieradet.se/
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Författarinnan för även ett intressant resonemang i sin slutdiskussion om betydelsen av en 

nyhet, eventuella mönster och i fall man kan koppla samman nyheten med andra samtidiga 

nyheter inom det berörda fenomenets område. Hon menar att detta kan vara avgörande om 

fenomenet uppmärksammas och på ett effektivt sätt får en genomslagskraft i media eller inte 

(Brunnberg 2001). 

 

  

Carina Markström 

Carina Markström har i sin avhandling Vad fattas äldreomsorgen? Problembeskrivningar av 

äldreomsorg i det offentliga samtalet (2009) studerat problembilden av den svenska 

äldreomsorgen. I sin studie har hon bland annat utifrån svensk dagspress, undersökt 

framställningen av olika problembeskrivningar inom äldreomsorgen. Precis som Brunnberg 

(2001) nämner i sin avhandling så är tidningsartiklar offentliga och lätta att tillgå. Detta 

konstaterar även Markström (2009) i sin studie genom att poängtera att det är många som kan 

ta del av tidningsartiklar och detta i sin tur utgör, det hon kallar ”det offentliga samtalet”. För 

att förtydliga vad detta innebär, så handlar det om hur massmedier framställer ett problem och 

vad problemet är. Hon skriver även om tänkbara möjligheter för allmänheten att få ett 

helhetsintryck av hur det ser ut inom den svenska äldreomsorgen. Med detta menar hon att 

samhället får sätta sin tillit till andras kunskaper och offentliga resonemang, för att bättre 

kunna vägledas inom äldreomsorgens problemområden (ibid.). 

 

Vidare tar (Markström 2009) upp att det kan finnas en fördel för media när problematiska 

frågor återges genom människors personliga erfarenheter och kunskaper. Det som hon menar 

här är att om en artikel exempelvis handlar om en äldre person med ett stort och omfattande 

omsorgsbehov, kan artikelförfattaren dra nytta av att använda olika stereotyper. När man gör 

det så uppmärksammar läsarna lättare vad som är problemet och följden kan då bli att läsaren 

sympatiserar med de äldre. Dessa tillskrivs då en ”offerroll” där de framställs som omogna 

och okapabla varelser, men på samma gång får de uppmärksamhet i sin offerroll vilket i sin 

tur gynnar tidningens intressen. Hon tar även upp relationen mellan aktörerna och 

problembeskrivningarna, vilka exempelvis kan handla om vem det är som har möjligheten att 

lyfta fram problemen och hur aktörerna konstrueras i förhållande till det berörda problemet. 

Här syftar hon på att det kan handla om vem som är den ansvariga eller den utsatta i 

problembilden (ibid.).  
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Håkan Jönson 

Håkan Jönson (2006) har i sin bok Vårdskandaler i perspektiv studerat vårdskandaler inom 

äldreomsorgen. Han menar att vi blir påverkade när en skandal inträffar oavsett om man har 

någon egen kunskap eller inte kring äldreomsorgen. Det man däremot vet är att 

socialstyrelsens statistik säger att häften av alla människor över 85 år som avlider, gör detta 

på ett särskilt boende. Människor blir påverkade av medias framställning, eftersom man själv 

eventuellt kommer att gå samma väg förr eller senare. En del av oss har någon anhörig som 

bor på ett särskilt boende och får då genom detta en erfarenhet av ett sådant sätt att bo. Men 

det finns även många människor som inte får denna erfarenhet förrän man själv hamnar där 

och detta under en förhållandevis kort period, eftersom det oftast sker vid livets slut. Detta gör 

i sin tur att det hela leder till ett allmänt intresse. Mestadels fungerar det bra i äldrevården 

generellt, men det finns brister i vården som uppmärksammas ständigt. Det vi inte får glömma 

är, att idag bor många äldre hemma mycket längre, vilket gör att de äldre som flyttar in på 

särskilda boenden många gånger är i ett sämre tillstånd. Detta i sin tur formar dagens 

äldrevård (ibid.). 

I sin studie har Jönson (2006) bland annat undersökt vad massmedia använder sig av för ord 

när de ska skriva om ”allvarliga missförhållanden”. De ord som enligt honom framkommer 

mest är orden vanvård och övergrepp. Tidningarna väljer att använda ord som är mer 

kraftfulla i sin betydelse, än vad själva fenomenet i reportaget egentligen handlar om. Jönson 

(2006) tror att detta kan bero på att allmänheten inte uppfattar det som att äldrevården 

försvarar sig och agerar emot mediers framställningar av den (ibid.). 

När en händelse mot en äldre uppstår, som exempelvis vid stöld eller våldsbrott, behöver det 

inte ha vållats av personal. Detta skulle lika gärna kunna vara en anhörig eller en annan äldre 

som bor på boendet.  En företrädare för tillsynsmyndigheten som Jönson (2006) intervjuat, 

säger att personalen väljer vilka missförhållanden som de ska anmäla, eftersom en del 

anmälningar kommer tillbaks till dem själva igen. Det kan handla om allt från de äldres 

tandhygien till att försöka undvika fallskador genom att inte hjälpa en äldre upp från en stol, 

eftersom denne då kan gå och ramla. Detta är i all välmening mot den äldre, men brister det 

inte i ett sådant exempel i den sociala omvårdnaden? Anmäler personalen en liknade händelse 

till Lex Sarah, går den ofta tillbaks till personalen själva och det blir dem som får åtgärda 

detta utan allvarlig påföljd. Denna typ av anmälningar förekommer dock väldigt lite inom 

vården (ibid.). 
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 Enligt Jönson (2006) saknas någon som kan se till de äldres intressen, vilket egentligen bara 

den äldre själv kan göra. I olika debatter får vi höra av både vårdpersonal, politiker och olika 

specialister inom detta område vad de tycker, men väldigt sällan hör vi de äldre tala (ibid.). 

 

Magnus Nilsson 

Nilsson (2008) har i sin avhandling Våra äldre. Om konstruktioner av äldre i offentligheten 

undersökt framställningen av äldre människor i massmedier. Detta har han gjort genom att 

studera både dagspress, TV, vecko- och månadsmagasin. Hans undersökning gick bland annat 

ut på att studera just ordet äldre i massmedia. Här kunde han då se att det var svårt att följa 

äldre i massmedier, eftersom ordet äldre är svårdefinierat. Med detta syftar Nilsson (2008) på 

att det är komplicerat att veta var man sätter gränsen för åldern på en äldre. I vissa fall kunde 

begreppet äldre tolkas som att åldern för äldre var ca 65 år. Han kom även fram till att det inte 

fanns många artiklar om äldre, vilket är lite underligt eftersom vi har en stor befolkning som 

faktiskt är och blir äldre. Han nämner även att äldre människor konstrueras på ett speciellt 

sätt, vilket innebär att det som tas upp i artiklar inte alltid stämmer överrens med den tidigare 

forskning som gjorts av äldre människors bild i massmedia. Detta gör i sin tur att det kan leda 

till brister vid senare forskning angående äldre i massmedia, eftersom bilden ständigt 

förändras. Det viktiga i forskningen blir då att göra både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar (ibid.). 

 

I sin studie diskuterar författaren även ett fall angående en äldre kvinna som dog på grund av 

att hon flyttades från ett boende till ett annat. Det som är intressant i detta är att artikeln skrivs 

på ett sådant sätt så att den skulle kunna handla om många olika saker. Andra ord som Nilsson 

(2008) studerade i artikeln var: gammal, sjuk och dement. Dessa ord kan tolkas på olika sätt 

och då menar han att bara för att man är gammal, behöver man inte alltid vara sjuk, så som det 

framställs i vissa mediasammanhang. I den studerade medieartikeln finns även olika 

faktarutor som handlar om demenssjukdomar och andra åsikter, som inriktar sig på om det är 

bra eller dåligt med att flytta dementa personer. Det som också framkommer tydligt i Nilssons 

studie är, att det inte är den äldre själv som för sin egen talan, utan att det oftast handlar om 

någon annan som gör det åt den äldre (ibid.). 
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Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Samtliga fyra forskare behandlar medias roll och dess makt på ett eller annat sätt. Det som 

lyser igenom, som ett återkommande mönster i deras forskning är, hur ett fenomen framställs 

i media. Deras undersökningar visar bland annat på hur allmänheten bildar konstruktioner av 

äldre personer och vilken betydelse samt eventuella mönster en nyhet har i massmedia. Vem 

det är som har möjligheten att föra fram ett problem och vem som är den ansvariga eller den 

utsatta i problemet diskuteras också. Media väljer sina ord i skrivna artiklar angående 

äldreomsorgen med dess innebörd på ett medvetet sätt, för att få allmänheten att reagera 

eftersom ämnet är känsligt och berör många. Att inte alla missförhållanden anmäls kan 

diskuteras, eftersom personalen inte alltid tycker likadant som anhöriga gör och vice versa. 

Personalen är oftast de som tillbringar mestadels av tiden med den äldre på ett boende och får 

därmed ett annat perspektiv än vad en anhörig får som kanske bara hälsar på sporadiskt.  

I kommande kapitelavsnitt går vi närmare in på hur den redan befintliga forskningen inom 

medias framställning av äldreomsorgen, kan kopplas till olika teoretiska tankegångar. 

 

 

 

5 Teoretiska utgångspunkter  

 

Socialkonstruktivism  

Vår teoretiska utgångspunkt för arbetet är socialkonstruktivism, därför att vi anser denna teori 

har relevans för den undersökning som vi valde att göra. Socialkonstruktivismen lägger sin 

tonvikt på att inte ta något som vi ser för givet. Det handlar i stället mer om att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de fenomen som man har valt att undersöka (Wenneberg 2010). Det 

innebär i sin tur att det valda fenomenet kan ha ett flertal grundläggande orsaker bakom sig. 

Ett socialkonstruktivistiskt synsätt innebär även att människor ska ha ett mer öppet 

förhållningssätt och vara uppmärksam i sociala handlingar, eftersom en situation eller en  

handling lika gärna skulle kunna vara på ett omvänt sätt. Socialkonstruktivismen betonar 

också att det vi ser inte alltid behöver vara den objektiva verkligheten, utan att det är genom 

sociala processer som verkligheten blir konstruerad. Dessa sociala processer kan exempelvis 

ske genom vår socialisationsprocess, kulturella handlingar och även med hjälp av dagens 

teknologi. Förutom detta kan vi även konstruera sociala processer genom vårt språk (ibid.).  
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För att betrakta den existerande verkligheten behövs ständigt ”nya glasögon” som ser 

verkligheten från olika vinklar, eftersom vår verklighet ständigt förändras och därmed skapar 

nya konstruktioner. Vi hanterar händelser på olika sätt, beroende på hur våra livsmönster ser 

ut och detta gör vi genom sociala processer, vilket bland annat innebär att vi redan har 

kunskap om det vi ser. Finns inte kunskapen, ser vi inte heller det berörda objektet. Vi kan få 

ännu mer insikt om ett visst fenomen, men då måste vi först börja med att tyda det vi redan 

har och vet. Det innebär också att vår kunskap som vi bär med oss, inte alltid är den samma 

som för någon annan människa. Varje människa har sitt eget livsmönster och en egen 

förståelse kring det som händer runt omkring oss (ibid.). 

 

När massmedier och dess journalister framställer ett fenomen, som exempelvis vårdskandaler, 

kan vissa skillnader synas i deras formuleringar. Med detta menar vi att beroende på vilken 

kunskap och tidigare erfarenhet med just äldre människor en journalist har, så formas också 

texten av det. Hur vi förhåller oss till ett fenomen, påverkar även i vilken grad vår vilja att 

veta mer om något.  

 

Stevens (1998) menar att det finns en föreställning om äldre människor som något negativt. 

Att människor i samhället ser de äldre som utlämnade, inte aktiva och mindre tänkande 

varelser som inte kan ta in någon ny kunskap. De uppfattas som vilsna och med dåligt minne 

(ibid.). 

 

Sociala processer 

Den amerikanske sociologen Herbert Blumer (1971) tar i sin artikel Social problems as 

collective behavior, upp fem olika steg i processen om hur ett socialt problem identifieras och 

för att senare konstrueras som ett socialt problem. Dessa steg är med vår egen översättning: 

1. Uppkomsten av ett problem 

2. Legitimering av problemet 

3. Anskaffning av åtgärder med hänsyn till problemet 

4. Bildandet av en officiell handlingsplan 

5. Den officiella handlingsplanen omvandlas till ett genomförande i verkligheten 
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Blumer (1971) menar att ett socialt problem skapas genom sociala processer ute i samhället.  

Medias beskrivning av ett fenomen kan leda till hur allmänheten tolkar och själva konstruerar 

en bild av vad som framställs som en vårdskandal. Det är med andra ord genom sociala 

processer som själva definitionen vårdskandal uppstår. 

 

 

Anspråksformering 

Anspråksformering, även kallad claims-making på engelska, är ett begrepp inom 

socialkonstruktivismen som innebär att sociala problem konstrueras genom olika 

definitionsprocesser (Ejrnæs & Kristiansen 2002). Det är genom dessa definitionsprocesser 

som olika grupper eller individer i samhället lyfter fram en händelse som skadlig eller 

tvivelaktig. Dessa anspråksformerare vill med andra ord framhäva ett fenomens existens. 

Genom att detta görs, får ett problemområde en slags stämpel eller etikett som just ett 

problem, där en händelse blir till en social konstruktion. Det innebär att fokus inte ligger på 

själva problemets egenskaper i fråga, utan fokuseringen blir då istället på problemets eller en 

inträffad händelses omgivning med de människor som är inblandade i den berörda situationen 

(ibid.). 

Hur sociala problem uppfattas av människor, har en stor betydelse för hur problemområdet 

sen utformas. Det är med hjälp av våra subjektiva och personliga tolkningar av något 

fenomen, som sedan spelar en central och avgörande roll för vad som blir till ett socialt 

problem (Ejrnæs & Kristiansen 2002).  

 

Innebörden av anspråksformering anser vi passar väl in på, hur exempelvis en tidningsartikel 

och dess skribent, har förmågan att kunna påverka hur allmänheten ska uppfatta vad som är 

ett socialt problem.  

 

Förövare kontra offer 

Som vi tidigare nämnde i inledningen läser vi ständigt i massmedier om återkommande 

vårdskandaler, där människor har blivit illa behandlade och där vårdpersonal ofta framställs 

som förövare och vårdtagaren som offer. Vem är det då som framställs som förövare 

respektive ett offer i en inträffad händelse? 
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Enligt Nils Christie (2001) finns det minst fem olika beskrivningar på hur ett idealiskt offer 

skapas i sociala sammanhang och dessa återges nedan: 

 

 Offret är svagt, sjukt, gammalt eller mycket ungt  

 Offret utför en betydelsefull handling som exempelvis kan vara att vårda en 

människa 

 Offret befinner sig på en plats som den inte kan beskyllas för att vara på 

 Förövaren är ond och stor 

 Förövaren har ingen personlig relation till offret och är okänd för denna (Christie 

2001:48) 

 

Christie (2001) tar upp att ett idealiskt offer skapar även den idealiska förövaren. Här menar 

han att det berörda offret och förövaren är beroende av varandra. Finns ingen förövare så 

finns det heller inget offer. När en brottslig gärning har begåtts, är det i vissa delar av en 

social process som det kan vara avgörande om ett brott kommer att betraktas som just ett brott 

och därmed få en status som det. Med andra ord att brottet blir bekräftat av andra och att det 

är någon som i sammanhanget blir brottslingen (ibid.). 

 

Ett exempel som Christie (2001) nämner handlar om en äldre kvinna som har halkat på en 

ishal gata och till följd av detta fick en bruten höftled. I detta exempel menar författaren att 

denna händelse leder ofta till medkänsla för damen, men det skapar inga rubriker i tidningar. 

Hade kvinnans fall istället orsakats på grund av en väskryckare, skulle denna händelse leda till 

rubriker i tidningar och få en erkännsam bild av ett offer och en gärningsman (ibid.). 

 

Vi vill med begreppen offer och förövare undersöka i vilken utsträckning som dessa två roller 

går att urskilja i tidningsartiklar, som syftar till vårdpersonalens respektive vårdtagarens roller 

inom äldreomsorgen. 
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6 Analys och resultat  
 

Definitioner 

Vi har upptäckt att ofta tar artikelförfattarna för givet att läsarna vet och har kunskap om vad 

missförhållanden inom äldreomsorgen står för. I vår kodning av artiklarna fann vi att 

definitioner av olika begrepp många gånger är otydliga och att gränsen för vad som framställs 

i artiklarna och vad som inte gör det. Vi får emellanåt intrycket av att vissa begrepp hänger 

lite i luften och varierar i sitt innehåll. Med detta menar vi att många gånger uppfattar vi 

framställningen av fenomenet klart och tydligt, men ibland får vi bilden av att 

artikelförfattarna vill att fenomenet ska framstå som en öppen definition, som i sin tur ska 

skapa en debatt. 

 

Enligt Jönson (2006) är en vårdskandal ”... en skandal som handlar om vård ...” (2006:15). I 

Sverige förekommer detta fenomen mestadels inom äldreomsorgen och detsamma gäller även 

begreppet vanvård. Vi har noterat att det sistnämnda ordet vanvård, oftare förekommer i 

texternas innehåll. I de flesta fall har författaren fångat läsarens intresse med en 

uppseendeväckande rubrik, innehållande ordet vårdskandal, för att senare i texten aldrig 

återkomma. Detta tolkar vi som att det redan från början handlar om att fånga läsarens 

intresse för vidare läsning. När ordet vård och skandal binds ihop, får vi intrycket av att detta 

utvecklas till ett mer kraftfullt uttryck, vilket i sin tur leder till att intresset många gånger ökar 

för den berörda artikeln. Exempel på detta är kommande artikel som endast i sin rubrik 

använder definitionen vårdskandal, för att sedan aldrig nämnas igen: 

 

Anhöriga försöker greppa vårdskandal. Efter det att grova kränkningar uppdagats på ett 

äldreboende i Kumla har många anhöriga reagerat starkt, och fler anställda kan dras 

in i skandalen [...] (Dagens Nyheter 2010-10-27) 

 

I kommande citat får vi uppfattningen av att författaren kringgår just själva definitionen av 

vårdskandal. Här förklaras definitionen på ett annat sätt och genom andra ord. Exempelvis vill 

denne först tydliggöra vad äldreomsorg är och vad den inte är, för att på detta sätt komma 

fram till att i många fall av händelser, så som i sociala processer, handlar det om ålderdom 

och dennes process (Blumer 1971). Generellt i texterna utgår författarna från att läsaren redan 
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i förhand, vet vad de olika definitionerna är, medan ett fåtal gör tappra försök för att mer 

utförligt beskriva dessa så som nedanstående citat visar:  

Äldreomsorgen organiseras utifrån fördomar eller felaktiga föreställningar om vad 

åldrande och ålderdom är. Nästan all äldreomsorg är idag uppbyggd som en 

kollektiv lösning med standardiserat utbud [...] En lagstadgad nationell värdegrund 

som ger en tydlig definition av vad äldreomsorg är. Värdegrunden handlar om ett 

värdigt liv som innebär integritet, möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande, 

individanpassning, delaktighet i beslut och insatser, insatser av god kvalitet samt 

meningsfullhet. Genom denna definition blir äldreomsorgens uppgift med att 

”organisera vardagen” för den som behöver hjälp med detta, och inte huvudsakligen 

”vård av sjukdom”, det vill säga ålderdom. (Dagens Nyheter 2008-05-30) 

Citatet ovan talar även om hur ett fenomen påverkar vår uppfattning genom att människor 

sammankopplar händelser i olika sammanhang. Detta gör i sin tur att handlingen formas och 

därmed utvecklas till en helhetsbild av fenomenet. Innehållet kan skrivas med mer eller 

mindre starka ord som antingen fångar läsarens intresse eller ej. Hur man uppfattar texten kan 

även beror på hur texten är strukturerad och uppbyggd. Detta gör vi både medvetet och 

omedvetet, bland annat med hjälp av vår egen kunskap (Wennerberg 2010). 

 

 

Ett annat exempel på hur författare väljer att redogöra en definition är att öppet föra en 

diskussion om olika begrepps innebörd. I citatet nedan tar författaren upp att vi möjligen 

behöver omdefiniera och fundera över vissa begrepp som många gånger förekommer i media. 

I detta fall handlar det om det breda begreppet äldreomsorg. Vi får intrycket av att här 

behöver man börja från grunden med att reda ut begreppet äldreomsorg, för att sedan komma 

fram till hur en vårdskandal tagit form. 

Blumer (1971) menar att det är i den kollektiva och allmänna definitionsprocessen som det 

skapas ett socialt problem och att det är själva processen som avgör definitionen av något. Här 

följer två citat som visar detta: 

 

”Kusliga missförhållanden inom svensk äldreomsorg ”[...] Äldre i Sverige behandlas 

som kroppar utan integritet, utan själsliv och utan intressen. […] Äldreomsorgen är i 

långa stycken organiserad utifrån fördomar eller i mina ögon felaktiga 

föreställningar om vad åldrande och ålderdom är. […] I grunden handlar det om att 

omdefiniera vad som är äldreomsorg (Dagens Nyheter 2008- 05-30)   
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Röntgenplåtarna visade att den gamla hade frakturer på båda benen. Hon skickades 

till sjukhuset i Ystad där hon avled några timmar senare.  

- Tyvärr kan sådana saker inträffa, både inom äldreomsorgen och på våra 

sjukhus. Jag har fått information om det tragiska fallet och kan i alla fall 

konstatera att det inte ligger någon upprörande vanvård bakom [...] 

- Det behövs inte mycket när man är gammal och skör. (Kvällsposten 2005-12-

15) 

I ovanstående citat har artikelförfattaren lagt fokus på läsarnas förmåga att bedöma om vad 

som är rätt eller fel. Att göra anspråk på en händelse kan med andra ord framhäva ett 

fenomens existens enligt Starrin och Swärd (2002). 

Vi talar ofta om det som berör oss utifrån ett rationellt tänkande och handlande, där 

mottagaren söker och vill hitta känsliga ämnen. Det finns då en risk att själva fokuseringen på 

vad som är rätt eller fel försvinner (Wenneberg 2010). 

 

Kerstin blev lungsjuk - dog utan undersökning. ”De har lämnat henne i sticket “ 

men vårdhemmet ser inga fel [...] Kerstin dog ensam – och troligen i onödan. 

Detta efter år av vanvård.  

- Man ska väl inte behöva dö av en vanlig lunginflammation. (Kvällsposten 2007-

06-06) 

 

När vi läser om Kerstin i citatet ovan, framställs ordet vanvård på ett kraftfullt sätt. 

Artikelförfattaren lyfter fram en händelse som enligt denne förmodligen hade kunnat 

undvikas. Som läsare ställer vi oss frågan om dödsorsaken verkligen var lunginflammation 

eller var det vanvård från personalens sida? Detta tar även Jönson (2006) upp, angående hur 

vårdpersonal som inte fullföljer sina arbetsuppgifter, medverkar till att vi kan börja prata om 

vanvård.  

 

Här nedan följer ett annat citat som handlar om begreppet vanvård, fast här får dess innebörd 

en annan betydelse i sin framställning: 

 

”Felmedicinering lika illa som annan vanvård” [...]  

– Att bli läkemedelsvanvårdad är lika allvarligt som annan vanvård.  

(Dagens Nyheter 2008-10-25) 
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Utifrån medias framställning av ett fenomen, skulle man förmodligen lika gärna kunna ta 

vilken skandal som helst. I slutändan så handlar det om att fånga läsarens uppmärksamhet och 

då är ordet skandal mycket tacksamt att använda. Blumer (1971) menade att vi uppfattar 

medias framställningar av ett visst fenomen, genom att själva måla upp en bild av vad som är 

förklaringen till något. Vi gör det ständigt genom livets sociala processer och som i sin tur 

skapar definitionen av något. Här blir återigen begreppet anspråksformering aktuellt, då ett 

problemområde som rubriceras som just ett problem, inte fokuserar på själva problemets 

egenskaper i sig, utan det som framhävs är en inträffad händelses omgivning och de 

människor som är inblandade i den berörda situationen. Ibland kan vi uppfatta att vissa 

artikelförfattare vill skapa en diskussion och framkalla detta genom att vara otydliga i sitt 

skrivande.  

 

Orsaker  

När en händelse inom äldreomsorgen har inträffat finns det oftast bakomliggande orsaker till 

hur och varför den berörda händelsen uppstått. Det är och kommer alltid finnas olika åsikter 

om varför en viss uppseendeväckande händelse har inträffat. I följande citat framställer 

författaren att det åtminstone kan urskiljas två orsaker till varför något blivit som det har. En 

av orsakerna som författaren skriver om är hur problemsituationer inom äldreomsorgen 

uppstår. Här menar denne att en orsak till en uppkommen situation skulle kunna bero på de 

tillfälliga anställningsformerna inom äldreomsorgen och som ofta innefattar en dålig lön. Den 

andra orsaken beskrivs på ett sätt som att fenomenet börjar redan i ett första möte med den 

äldre. Här syftar artikelns författare till att det kan vara svårt för den äldre om det ständigt är 

ny personal. I nedanstående citat framställs dessa svårigheter och hur det i sin tur kan påverka 

vårdpersonalen:  

[...] En tredjedel av alla undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom 

äldreomsorgen har tillfälliga anställningar. De är visstidsanställda som rings in 

med kort varsel och får lön per arbetad timme. Hur ska det bli bra kontakt i det 

mänskliga mötet när de äldre dagligen möter nya människor? En så ryckig 

situation är oacceptabel både för de äldre och de anställda! (Dagens Nyheter 2009-

01-29)  

I citatet ovan påpekade författaren de negativa orsakerna av att det ständigt kommer in ny 

personal. Enligt Christie (2001) kan en av dessa orsaker vara att visstidsanställda inte har 
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någon relation till den äldre. Till skillnad mot det kommande citat där en annan författare 

skriver om två nyanställda som uppmärksammar de missförhållandena som finns i 

verksamheten. Denna författare visar detta i sin framställning, genom att först ta upp vad som 

har hänt, för att sedan lyfta fram den nyanställda personalen som här framställs som något 

positivt i förhållande till orsaken i den berörda händelsen: 

Anställda omplaceras efter vanvård av äldre. Personalen misskötte de äldres 

hygien. De gamla var sängliggande stora delar av dagen och vissa var dåligt 

klädda. Först när två nyanställda slog larm om missförhållandena på äldreboendet i 

Halmstad reagerade kommunen. (Dagens Nyheter 2008-11-20) 

Enligt Jönson (2008) kan en person som anmäler och uppmärksammar missförhållanden inom 

äldreomsorgen, framställas i media som en folkhjälte. 

 

Artikeln nedan tar upp att äldre människor inte vågar klaga på en eventuell problematisk 

situation som de befinner sig i. Denna artikel framställs på ett sådant sätt som att många äldre 

människor som är beroende av andra, inte vill vara till besvär och följden blir att deras 

eventuella problem kvarstår. Artikelförfattaren skriver att personalen inte gör sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att det är då som brister uppstår.  

Jönson (2006) skriver att det är viktigt att det finns någon som bryr sig om de äldre och kan se 

till deras intressen, vilket vi saknar i följande artikel. Det som är intressant i framställningen 

av artikeln nedan är, varför den äldre inte vågar klaga och varför personalen inte anmäler 

bristerna: 

 

Många äldre vågar inte klaga. Det är locket på när det gäller brister i 

äldreomsorgen. Många äldre vågar inte klaga och personalen undviker ofta att lex 

Sarah anmäla missförhållanden. (Dagens Nyheter 2007-10-10) 

 

I nästkommande citat finns mycket starka ord och som framställs på ett sådant sätt som berör 

läsaren och väcker känslor. Läsaren lämnas lite i sticket med funderingar som exempelvis 

skulle kunna vara att är det på detta sätt som våra äldre blir bemötta? 

Nya kränkningar av de gamla. 

 ”Gapa för i helvete.”  

  ”Jävla äckel”. 
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Så skrek en ur personalen på ett äldreboende i Sandviken till en drygt 80-årig kvinna 

som inte tyckte om maten, vägrade äta och satte haklappen för ansiktet. 

(Kvällsposten 2008-01-24) 

 

 

Enligt Wenneberg (2010) betonar socialkonstruktivismen att det vi ser inte behöver vara den 

objektiva verkligheten, utan att det är genom sociala processer som verkligheten blir 

konstruerad. På det sätt som artikelförfattaren har beskrivit den inträffade händelsen kan den 

uppfattas på ett subjektivt sätt. 

 

 

 

Brister och konsekvenser av medias framställning 

När upptäckten av brister i en verksamhet görs kan konsekvenserna bli av allvarlig art. 

Författarna framställer artiklarna nedan på ett sätt, där följderna av brister bland annat har lett 

till avstängning från arbetsplatsen. När artikelförfattarna framställer texten på detta sätt, 

fångar det läsarnas uppmärksamhet i och med att de använder sig av starka ord, så som 

missförhållande och avstängning generellt är.  I det första citatet skriver författaren om en 

dålig arbetskultur, vilket i sin tur kan väcka läsarens funderingar på hur en inträffad händelse 

uppkommit. I det andra citatet skriver författaren inte alls om vad som har hänt, utan 

konstaterar endast att en allvarlig händelse inträffat och att verksamheten har valt att stänga av 

personal.  

Hela personalen på en avdelning inom ett äldreboende i Halmstad ska omplaceras, 

sedan kommunen upptäckt brister i behandlingen av de äldre. Bland annat fick de 

gamla ligga till sängs nästan hela dygnet [...]  

– Vissa situationer var av engångskaraktär. Men det stora problemet har sitt 

ursprung i en dålig kultur på arbetsplatsen (Kvällsposten 2008-11-19) 

 

. – Anmälan talar om allvarliga missförhållanden på det här boendet och det är de 

allvarligaste skälen att stänga av någon. Om det som sägs stämmer är det tveklöst 

mycket allvarligt och jag är chockad av omfattningen, förklarar Jan Bremberg 

(Kvällsposten 2005-09-27). 
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Ovanstående två citat återger hur avstängningar och omplaceringar av personal görs och detta 

på grund av missförhållanden och allvarliga brister i verksamheten. Framställningen av 

citaten vinklas på ett negativt sätt som får stora konsekvenser för alla inblandade i de berörda 

händelserna. Brunnberg (2001) beskriver att de yrkesverksamma inom vården kan bli lidandes 

när en händelse inträffat på arbetsplatsen. Här handlar det om personalens förhållningssätt och 

inställning till det inträffade. Många som arbetar inom omsorgen och socialt arbete generellt, 

upplever att media ger en negativ bild av dem och deras handlingar. De anställda anser även 

att tystnadsplikten med dess sekretess ställer till det för dem, genom att de inte kan framträda i 

massmedier och bemöta den kritik de får. Här blir maktlösheten i en svårhanterlig situation 

påtaglig och där olika missförstånd ständigt uppstår. Enskilda händelser blir uppförstorade 

och ger en felaktig bild av verkligheten enligt Swärd och Starrin (2006). 

Återigen nämns bristerna, men alltför sällan talas det om vad bristerna egentligen står för. Här 

menar vi att bristerna aldrig blir tydligt förklarade för den som läser artikeln.  

 

 Hemtjänsten i Vallentuna får kritik [...] 

– Kunskapen om mannens behov och situation har inte använts på ett systematiskt 

sätt för att säkerställa att den enskildes behov av omsorg och säkerhet tillgodosetts, 

säger Britt Utstrand vid länsstyrelsen socialavdelning. (Dagens nyheter 2009-03-27) 

 

Som citatet ovan visar, framkommer det att kunskapen om den berörda mannen var bristfällig 

och där konsekvensen av detta ledde till att mannen avled. Författaren framställer artikeln på 

ett sätt där läsaren kan få ett intryck av att hemtjänsten inte gör sitt jobb och där 

rapporteringen har brustit någonstans på vägen. Det som vi finner intressant här är att 

författaren inte nämner hemtjänstens egna åsikter om händelsen. Med detta syftar vi till att 

artikelförfattaren har gjort ett försök att noggrant och detaljerat försöka beskriva händelsen på 

ett så objektivt sätt som möjligt, men vi får ändå en uppfattning om att författaren har uteslutit 

något. Detta skulle exempelvis kunna vara just hemtjänstens egna åsikter om det inträffade. 

Här ser vi att citatet på ett detaljerat sätt beskriver bristerna men samtidigt konstrueras 

innehållet med en viss vinkling i det berörda fenomenet. Den styrning eller vinkling som 

författaren ger, formas på ett subjektivt sätt av hur författaren själv tänker kring händelsen, 

men även hur denne tror att allmänheten kommer att tolka den skrivna texten. 

Artikelförfattaren väljer vad som ska bli en nyhet tillsammans med sin redaktion och dessa 

benämns då som gatekeepers enligt Hadenius och Weibull (2005). 
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Precis som Markström (2009) påpekar i sin studie, angående allmänhetens kännedom om 

missförhållanden inom äldreomsorgen så får vi här förlita oss på andras kunskaper inom 

området, så även författarens. När vi förlitar oss på detta, konstrueras sedan en egen bild av 

äldreomsorgens problemområden. 

 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar garanteras inte i dag den 

service, vård och omsorg som lagstiftningen ska ge dem. Alltför ofta framkommer, 

inte minst genom medierna, att det finns stora brister inom socialtjänsten. [...] Med 

nuvarande tillsynstakt kommer det att ta över tjugo år innan samtliga särskilda 

boende för personer med funktionshinder varit föremål för verksamhetstillsyn någon 

gång. Regeringens slutsats är att dagens problem leder till ineffektivitet, 

resursslöseri och risk för otydlighet. Bristerna är allvarliga för medborgarnas vardag 

och förtroendet för tillsynen. Detta är inte acceptabelt. (Dagens Nyheter 2009-02-02) 

Agneta Eskilsson reagerade på skandalboendet Bäckagård redan 2001. 

 – När jag påpekade missförhållanden i vården av mamma hotade de mig med 

besöksförbud. (Kvällsposten 2008-11-29) 

 

Gamla mest positiva till äldreomsorgen. [...] Det är lätt att tragiska händelser syns 

stort i media jag blir förtvivlad varje gång, säger äldreministern Maria Larsson.  

(Dagens Nyheter 2008-12-03) 

 

I citaten ovan konstateras att när media skriver om en händelse, och då framförallt en tragisk 

sådan, leder det till att det inträffade lätt kan förstoras upp och framstå som överdriven. Men 

det skulle lika gärna kunna leda till utvecklandet av bättre arbetsmetoder, ökade resurser och 

nya rutiner som verkligen fungerar på ett bättre sätt än tidigare. Dessa relativt positiva 

utvecklingar av något, framhävs inte på samma sätt som de negativa vinklingarna eller är det 

bara vi som vill se det negativa i artikeln när man läser om äldre? 

 

Kommande citat syftar tillbaka på hur en kvinnlig vikarie som arbetade på ett äldreboende 

verkligen sa ifrån. Hennes mod att göra detta ledde så småningom till att något faktiskt 

gjordes, lagen Lex Sarah blev till: 

Vem vågar säga ifrån? ”Mod smittar, lika mycket som rädsla” [...] En 23-årig 

undersköterska berättade frankt om hur det gamla vanvårdades, att de inte fick 

duscha på två veckor, att de hade sår som sköttes så dåligt att de fick kallbrand. 

(Dagens Nyheter 2005-05-22) 
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Föreslagna åtgärder  

I de flesta av artiklarna finns förslagna åtgärder, men dessa åtgärder skapas för att något 

faktiskt har inträffat. Dessa åtgärder kan se olika ut och detta kan bero på vad författaren 

väljer att lägga fokus på. I kommande citat har författaren valt att detaljerat beskriva 

händelsen som berör en äldre kvinna och hennes son. De åtgärder som tillämpats i detta fall, 

har författaren valt att framställa som problematiska, genom att sonen är den individ som har 

drabbats hårdast i situationen. Problemet blir då att situationens framställning görs på ett sätt 

som att det är personalen på äldreboendet som framstår som skyldiga till ett brott och att det 

är sonen som blivit ett hjälplöst offer. Citatet ser ut som följer: 

I 40 år, sedan Stigs pappa och Elisabets make gick bort, har Stig skött om henne. 

Han tillbringade hela dagarna hos henne, trots att mamman inte kunde kommunicera 

med honom. – Jag tror ändå det betydde mycket att jag var hos henne. Hon kände 

det. Men det innebar också problem. Stig betraktades som en besvärlig anhörig på 

hemmet och han fick personalen emot sig när han krävde bättre vård av sin mamma. 

Konflikterna var många och Stig blev utkörd men han gav sig inte. Till slut anlitade 

kommunen ett vaktbolag. En uniformerad vakt placerades utanför mammans dörr. 

Samtidigt fick Stig speciella tider, två timmar om dagen, när han fick besöka 

mamman. (Kvällsposten 2007-03-13) 

Om vi vänder på framställningen av händelsen skulle det lika gärna kunna uppfattas på ett 

annorlunda sätt, exempelvis att det är personalen som upplevs som offer i situationen. I och 

med detta ändras bilden och sonen blir plötsligt ett hot mot verksamheten. I detta fall kan 

läsaren få uppfattningen att lösningen i situationen är att kommunen väljer att anställa ett 

vaktbolag.  

Hadenius och Weibull (2005) skriver om framställningsprocessen av en tidningsartikel och 

menar att det är när allmänheten får kännedom om en uppstående händelse som det startas en 

process. 

 

  

Framställningen av nedanstående citat är en jämförelse mellan djur och demenssjuka personer 

och vad de har för lagstadgade rättigheter. Detta kan uppfattas oerhört negativt för läsaren, 

eftersom författarens framställning blir mycket påtaglig och konkret. Behöver framställning 
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bli så grov som denna för att lyfta fram de åtgärder som behöver göras inom 

demenssjukvården i dag eller handlar det om författarens egna subjektiva inställning?  

 – Enligt djurskyddsförordningen ställs krav på att kor och grisar ska få vistas ute. 

Kossor har bättre rättigheter än demenssjuka i dag, och detta är ovärdigt, säger 

Chatrine Pålsson. Hon föreslår mer utbildning och stöd till de anhöriga och rätt till 

tjänstledighet för vård av anhörig. Dessutom behöver fler demensboende byggas 

anser hon. ( Dagens Nyheter 2005-05-04) 

 

  

Artikelförfattaren framställer nästkommande citat på ett sådant sätt, som att här har det 

vidtagits åtgärder som är rimliga för det berörda ärendet. Det som vi finner intressant i citatet 

är, att länsstyrelsen ska granska ärendet men det framgår inte när detta skulle ske. Det man 

som läsare undrar då är i fall en undersköterska, som påstås ha gjort på detta sätt, kan få vara 

kvar i verksamheten under länsstyrelsens granskning, eller är det okunskap och tomma ord 

som sägs för att få in något i artikeln som berör eventuella åtgärder? 
 

Äldreboende anmäls för kränkning. En undersköterska i Tomelilla har anmälts för 

att ha skändat och kränkt en av vårdtagarna. [...] Det har nu skett och det blir 

länsstyrelsen som ska granska ärendet, där ord står mot ord. (Kvällsposten 2006-04-

18) 

 

Åtgärden som vidtas i nedanstående artikel är baserad på att paret väljer att göra en anmälan. 

Tanken med anmälan är att den ska vara vägledande för att liknande händelser inte ska 

upprepas. Artikelförfattaren framställer artikeln på ett sådant sätt, där budskapet kommer fram 

och att det måste bli en förändring så att liknade händelser inte upprepas.  

Kvinna låg död hemma i tio dagar. [...] Det anmälande paret hoppas att anmärkning 

ska leda till att omvårdnaden och tryggheten för äldre blir bättre genom förbättrade 

rutiner. (Kvällsposten 2009-08-01) 

Det sistnämnda i ovanstående citat kopplar vi till Blumers (1971) beskrivning om sociala 

processer och vad som vanligtvis sker när en problematisk händelse uppkommit och för att 

senare blivit accepterat av allmänheten som ett socialt problem. Med andra ord bildas en 

officiell handlingsplan och anskaffning av åtgärder vidtas. Detta för att slutligen omvandla 

dessa föreslagna åtgärder till ett genomförande i verkligheten.  
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I nedanstående citat framställer artikelförfattaren sin text på ett positivt sätt, där man gärna 

informerar allmänheten om att en ny åtgärd ska upprättas. Här kan det dock bli problem 

eftersom innehållet i citatet inte säger allt och risken blir då att författaren lämnar läsaren med 

stora frågetecken. Artikelförfattaren har uteslutit viss fakta för denne saknar kunskap om det 

kommande tillägget i lagen. 

Regeringen vill skärpa lex Sarah. [...] Det nya regelverket ska enligt planerna träda i 

kraft den 1 januari 2011. (Dagens Nyheter 2009-06-27) 

 

Vem är offret och vem är förövaren i artikeln?  

Med begreppen offer och förövare som utgångspunkt, ville vi undersöka i vilken utsträckning 

och med vilken innebörd som dessa två roller går att urskilja i våra tidningsartiklar. Rollerna 

som vi studerat syftar till vårdpersonalens respektive vårdtagarens roll inom äldreomsorgen. 

Vi har även kunnat se hur en bild av en hel grupp kan framställas i de båda rollerna, då främst 

en hel verksamhet men även anhöriga till de äldre. Hur ett socialt problem konstrueras i sitt 

sammanhang är intressant, när man tittar på hur relationerna ser ut mellan de berörda 

aktörerna. Christie (2001) uttrycker sig på följande sätt: ” Med idealiskt offer syftar jag i 

stället på en person eller kategori av individer som – när de drabbas av brott – lättast får 

fullständig och legitim status som offer” (Christie 2001:47). Han lyfter även fram att ett offer 

och en förövare är beroende av varandra, finns ingen förövare så finns det heller inget offer 

(ibid.). 

 

 

I det första nedanstående citatet uppfattar vi som läsare med en gång vem som kan tillskrivas 

rollen som förövare och rollen som är offer. Här förstår man att media målat upp en bild av 

dessa två relativt tydliga roller, där budskapet blir att den anställda inom hemtjänsten är boven 

och offret är den stackars 81-åriga kvinnan, som dessutom drabbats av benbrott. Genom 

denna framställning går genast sympatierna till den gamla kvinnan och samtidigt byggs 

hemtjänsten som verksamhet, med deras anställda, upp som bovar där en av följderna skulle 

kunna bli att man inte kan lita på någon, eller som i detta fall hemtjänsten. Detta kan tolkas 

som att det är både den enskilda vårdgivaren, men även hela hemtjänsten som blir förövarna i 

sin framställning.  
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Det andra citatet handlar egentligen inte om vårdpersonalen som förövare, utan efter vidare 

läsning av artikeln framkommer det att händelsen är utförd av en rånarliga som utger sig för 

att arbeta inom sjukvården. Vårt första intryck av de båda citaten ger oss en bild av att det har 

inträffat något hemskt, men i det andra citatet blir det egentligen frågan om ett rent stöldbrott. 

Läsarens fokus här, blir inte på brottet i sig, utan att offret för händelserna har blivit utnyttjat 

på grund av sin roll som en äldre person. Detta blir problematiskt i sin situation, då det kan 

leda till att vi får en bild av en hel verksamhet som förövare och där rånarligan använt sig av 

verksamhetens yrkesroller som en täckmantel.  

Det som blir intressant i artiklarna är att de skrivs på ett sådant sätt, så att de skulle kunna 

handla om många olika saker.  

 

En anställd inom hemtjänsten misstänks ha stulit smyckeskrin från en äldre 

kvinna.[...] Den bestulna är en 81-årig kvinna som fått hemtjänst efter ett benbrott. 

(Kvällsposten 2010-10-28) 

 

”Sjuksköterskan” tog Elsas smycken. Elsa Johansson, 94, blev ett av rånarligans 

många offer. (Kvällsposten 2008-03-23) 

 

Brunnberg (2001) skriver om betydelsen av en nyhet, där tänkbara mönster kan urskiljas. Hon 

för ett intressant resonemang kring, i fall en nyhet kan kopplas ihop med andra nyheter som 

berör samma område och inom samma tidsperiod. Det hon vill säga är att vad som 

uppmärksammas i media kan vara avgörande om en annan nyhet får genomslagskraft.  

Artikelförfattaren till det kommande citatet har uppmärksammat just detta med samtidiga 

nyheter genom sin formulering ”... det beror lite på vad som är på tapeten ...” (Dagens Nyheter 

2008-12-12). Här för denne ett resonemang om just samtida nyheter som utgår från ett 

gemensamt tema. Om det exempelvis har debatterats mycket i TV och tidningar just kring 

äldre människor som avlider hemma i sin ensamhet, får en liknande nyhet ännu mer effekt, 

eftersom vi fortfarande har nyheten färskt i minnet. Men det kan även bli så att själva 

nyhetsvärdet försvinner och läsarna blir mer och mer avtrubbade då vi ständigt matas in med 

liknande nyheter. Vi ser inte längre vad som är det riktiga värdet i nyheten (Hadenius & 

Weibull 2005).  
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I medierna rapporterar man om det med ojämna mellanrum, det beror lite på vad 

som är på tapeten. Det händer rätt ofta skulle jag säga, att äldre människor ligger och 

dör helt ensamma, kanske inte just sex veckor, men någon vecka kanske, kanske 

några dagar. Är sex veckor mycket värre än en vecka? Lyckost, bara död i fyra 

dagar! (Dagens Nyheter 2008-12-12) 

 

I de två sista meningarna i ovanstående citat, avslutar artikelförfattaren med ett tankeväckande 

påstående, som kan ge upphov till att läsaren får ytterligare funderingar, vilket fångar helheten 

med artikeln på ett bra och uttrycksfullt sätt. 

 

Vården kollapsar utan anhöriga. Drygt 15 000 personer i Stockholms län är 

anhörigvårdare. De flesta är äldre och oftast kvinnor. [...] Ewa Samuelsson har egen 

erfarenhet. Hon vårdade sin man Alf, som drabbades av Parkinsons sjukdom och 

avled för drygt två år sedan. 

 – Man vill i det längsta klara sig själv, säger Ewa Samuelsson. Jag gjorde det inte. 

(Dagens Nyheter 2009-06-05) 

 

I ovanstående citat får vi läsa om en anhörig som framställs som ett offer i sin anhörigroll. 

Genom författarens inledning får vi intrycket av att just ordet kollapsar blir ett starkt ord som 

i sin tur berör och skulle kunna väcka en slags panikreaktion hos läsaren. Här menar vi att när 

sådana uttryck används i en text, fångar det läsarnas uppmärksamhet relativt snabbt. Om det 

inte finns några anhöriga med i familjebilden kanske den berörda läsaren får uppfattningen av 

att hela vårdsystemet påverkar i vilken utsträckning man får hjälp, så som exempelvis att är 

man inte inne i vårdsystemet, så får man ingen hjälp! 

Vi läser ofta om att vårdpersonalen utpekas som den skyldige i en händelse, men i 

nedanstående citat finns en tydlig koppling till att arbetsgivaren inom verksamheten är den 

som framställs som boven. Här menar ombudsmannen Tom Jansson att sällan tas den 

anställdas arbetssituation upp i förhållande till sin arbetsgivare. Detta är problematiskt i sin 

situation då vi kan referera till syndabockstänkandet, där utpekandet av en syndabock ofta 

görs. När en händelse inträffat får man ofta intrycket av att det alltid ska finnas någon att 

skylla det inträffade på, vilket inte alltid behövs. Många gånger läggs fokus just på detta med 

att hitta en förövare och ett offer, istället för att se realiteten i en händelse. 
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Tom Jansson, ombudsman på Kommunalarbetareförbundet i Stockholms län, anser 

att arbetsgivarna slarvar med sina utredningar.  

– Ofta slutar det med att en anställd blir syndabock. Individen känner sig utpekad 

och kränkt. (Dagens Nyheter 206-01-15) 

 

Vem är experten i artiklarna? 

När vi tittar på vem som anses vara experten i artiklarna, är det ofta personer med högre 

befattningar och som framställs som kunniga inom det berörda området. Artikelförfattarna 

väljer många gånger vilka personer, organisationer eller myndigheter som ska vara experter i 

en text. Detta för att artikeln ska få en bättre trovärdighet och gärna med en inriktning som 

passar ämnet. Artikelförfattarna gör en konstruktion för att på detta sätt för att locka till sig 

läsare och även för att få ett intressantare innehåll (Ekecrantz & Olsson 1994). 

I citatet nedan framställer artikelförfattaren texten på ett trovärdigt sätt, genom att använda sig 

av en expert i artikeln som är väl insatt i det berörda problemet. Det som däremot kan bli 

problematiskt i textens framställning är att det blir en viss inriktning på något i textens 

innehåll som både författaren till artikeln och experten väljer att lägga fokus på och detta 

påverkar textens utformning. I följande citat kan läsaren få uppfattningen av att författaren är 

relativt enkelspårig och att en viss trångsynhet lyser igenom i texten, eftersom artikeln bara tar 

fram en expert. 

 

Svårt att klara upp åldringsbrott. [...] 

– Stölder i livets slutskede har vi inte haft fler än fem under det senaste året. Men jag 

begriper inte hur man kan göra något sådant, det är en enorm svår kränkning för ett 

par futtiga tusenlappar, eller till och med hundralappar, säger Lars-Owe Burlin, chef 

för åldringsbrottsgruppen i Söderort. (Dagens Nyheter 2010-05-27)  

 

Den kommande artikeln är en debatt mellan sex olika forskare som resonerar i ett ämne de är 

väl insatta i. De har sina egna erfarenheter och kunskaper med sig från arbetet inom området 

när ett ämne tas upp och redan här börjar vinklingen av artikeln. En av experterna arbetar som 

läkare, en annan är docent i geriatrisk farmakologi och någon har arbetat som generaldirektör 
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på Socialstyrelsen. I artikeln diskuterar de läkemedelbehandlingens biverkningar för de äldre. 

De riktar uppmärksamheten på att biverkningarna, som blir till följden av diverse läkemedel, 

kan jämföras med vanvård. Här kan begreppet vanvård upplevas som ett mycket starkt ord 

och att även detta skulle kunna leda till en slags panikreaktion hos läsaren. Det som vi finner 

intressant med artikeln, är att de som har skrivit texten är experterna själva. Dessa experter är 

mycket väl medvetna om vad de ska trycka på och lyfta fram i texten, för att läsaren ska bli 

intresserad. I artikeln nämner de både orsaker till problemet och vad som behövs för att 

återgärda detta. De har också valt att inte ta med någon utomstående, som exempelvis 

vårdpersonal eller de äldre själva, utan här kan författarna själva diskutera det som de själva 

vill rikta uppmärksamheten på.  

”Biverkningarna från läkemedel rena vanvården av våra äldre” [...] Dagens 

läkemedelsbehandling är rena vanvården av våra äldre. Orsaken till detta är att 

landet saknar en övergripande plan och styrning av äldrevården. Det skriver sex 

forskare och läkare som avlär specialister på läkemedelsbehandling hos äldre, 

geriatrik, allmänmedicin och klinisk farmakologi. (Dagens Nyheter 2005-11-26) 

 

Artikelförfattaren till nedanstående citat har valt en expert som denne vet är kunnig i frågan 

om just Lex Sarah- anmälningar, eftersom länsstyrelsen är den instans som dessa anmälningar 

förs kommer till. Det som är intressant med denna artikel är att läsaren inte får reda på varför 

det är oklart om Lex Sarah har gett någon effekt. Problemet med framställningen blir att 

läsaren inte vet något mer om detta än innan artikeln kom till känna. 

Oklart om lex Sarah fått effekt. Åtta år har gått sedan lex Sarah infördes för att fånga 

upp missförhållanden i äldrevården.[...] Den politiska nämnd som ansvarar för 

äldreomsorgen har det yttersta ansvaret för att informationen om lagen fungerar och 

att anmälningarna hanteras på ett riktigt sätt, konstaterar Mohammad Dadgaranfar, 

socialkonsulent på länsstyrelsen i Stockholm. (Dagens Nyheter 2005-08-09) 

 

Jönson (2006) tar i sin bok Vårdskandaler i perspektiv upp att personal som anmäler en 

händelse, ofta får den tillbaka. Med detta menar han att det många gånger blir personalen 

själva som får i uppgift att åtgärda problemet och detta utan en allvarlig påföljd.  

I kommande citat väljer artikelförfattaren att skriva om en äldre kvinna som har en bestämd 

åsikt om vad hon vill äta eller ej. Svårigheten som läsaren får med artikeln kan bli denna 
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otydlighet om vem det är som bestämmer i denna fråga, är det personalen som avgör detta 

eller får kvinnan bestämma själv? I detta fall har artikelförfattaren valt att endast lyssna till en 

expert, vilken då är en ordförande för socialnämnden, som är av den åsikten att personalen 

inte har gjort något fel i detta fall. Problemet blir för läsaren att man inte vet vad som är rätt 

eller fel i just den situationen. Detta leder i sin tur till att artikeln blir otydlig och svaret på 

frågan kvarstår. 

Personalen skyller på Birgit, 88. ”Inga allvarliga missförhållanden” menar Östra 

Göinge kommun. [...] I vårdplanen för Birgit Fredriksson, 88 står att överbliven mat 

ska slängas. Ändå lät hemtjänsten matkartonger samlas på hög i kyl och frys. - Det 

var hennes egen vilja, är förklaringen. […] 

 – Det finns brister men inga allvarliga missförhållanden. Därför gör vi ingen lex 

Sarah- anmälan, säger Annika Odelstav, s, socialnämndens ordförande. 

(Kvällsposten 2007-02-01) 

 

Något som återkommer i artiklarna är jämföranden mellan den privata och den kommunala 

sektorn inom äldreomsorgen. I kommande citat ställer författaren dessa sektorer mot varandra. 

Vi får intrycket av att denna författare vinklar artikeln på ett sådant sätt där dennes egna 

ställningstaganden lyser igenom. I Sverige kan våra äldre enligt lag, som är i behov av 

omsorgshjälp välja mellan kommunal och privat äldreomsorg. Massmedia följer gärna 

utvecklingen av framförallt den privata sektorn. Det som är intressant i nedanstående citat är 

att författaren här har valt en expert inom området som bara fokuserar på ekonomin. 

 

Bolag i skatteparadis driver äldreboende. ”Kalla fakta”: Här hamnar svenskarnas 

skattemedel. [...] Innebär det att de skattemedel kommunerna ger till bolagen hamnar 

i skatteparadis? Tomas Algotsson, chef för skatteverkets rättsavdelning, säger i 

programmet: 

 - De problem som vi stött på när de här transaktionerna görs helt utan affärsmässig 

grund utan bara av de skattemässiga skälen. Men skatteverket konstaterar att man 

inte kan komma åt bolagen med dagens lagstiftning.  

– Vi skulle gärna se att man på något sätt ändrar lagstiftningen, säger Tomas 

Algotsson. (Kvällsposten 2008-04-27) 
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Artikelförfattaren väljer att använda sig av en expert med en likasinnad åsikt som sig själv, 

enligt vår tolkning. Det som framhävs i kommande citat är att i detta fall blir en hel grupp av 

vårdpersonal förövare och citatet framhäver att personalen har gjort allvarliga fel. Problemet 

med framställningen av artikeln är att läsaren inte får veta vad som har hänt och detta varken 

av artikelförfattaren själv eller av experten i artikeln.  

Åldringar vanvårdades. Nio anställda fick omedelbart lämna vårdhemmet. [...] 

 – Jag stängde personer med omedelbar verkan. [...] Enligt ordföranden Jan 

Bremberg är det ingen tvekan om att Christel Jönsson gjorde rätt. (Kvällsposten 

2005-09-27) 

 

Finns det mönster i tidningsartiklarna?  

Vi tycker oss kunna urskilja ett mönster i vissa av artiklarnas framställning inför en 

kommande valperiod. Det som blir intressant är att partierna väljer att erbjuda olika åtgärder 

och därmed ser resursfördelningarna lite annorlunda ut inför en kommande valperiod. 

Problemet med artiklars framställning av en text är att partierna inte alltid kan stå för sina 

löften och detta är något som artikelförfattaren inte lägger fokus på. Här nedan kommer två 

olika citat kring detta tema: 

Hon har svårt att förstå statsminister Göran Perssons förslag att anställa 

långtidsarbetslösa till att utföra vissa sysslor. Hela personalen skulle må bättre av att 

ibland få ge gamla något litet extra, som att stryka eller byta gardiner. (Dagens 

nyheter 2005-08-09).  

Sverige ska bli världens bästa land att åldras i, säger statsminister Göran Persson. 

Riksdagen beslöt nyligen om en plan för detta och cirka tio miljarder satsas på tio år. 

[...] Samtliga äldre löften har uppfyllts hävdar socialdemokraterna i rapporten ”Vi 

håller vad vi lovar”. Men löftet ”nolltolerans mot missförhållanden” nämns inte. 

(Dagens Nyheter 2006-08-18)  

 

Massmedier har möjligheten att lyfta fram ett aktuellt ämne och därmed kunna påverka 

allmänheten inför en valperiod. Det handlar minst lika mycket om hur olika myndigheter och 

politiker påverkas av medias framställning av ett problemområde (Swärd & Starrin 2006).  
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När massmedia skriver om olika händelser som är uppseendeväckande, behöver det inte vara 

på det sättet som de starka orden säger i artiklarna. Detta är ett mönster som vi har kunnat se i 

vissa tidsperioder som exempelvis inför valtider (Jönson 2006). 

 

Det vi även kan se är att det finnas en viss skillnad i deras sociala sammanhang beroende på 

vilken kunskap en journalist har, man kan exempelvis titta på vad han eller hon har för 

tidigare erfarenheter med äldre människor (Wenneberg 2001).  

 

Det finns en del artikelförfattare som framställer artiklar på ett sätt där vi kan se att de vill nå 

ut till en viss kategori av människor, det vill säga göra anspråk på något fenomen som 

uppkommit (Starrin & Swärd 2002). I kommande citat väljer författaren att göra det på ett 

ironiskt sätt genom att välja ut personer som syns mycket i massmedia, radio och tv. De 

personerna författaren väljer är personer som uppfattas ha relativt bestämda åsikter. Det som 

vi finner intressant här är hur författaren framställer och jämför dessa kända profiler i ett så 

hett ämne som vår äldreomsorg mestadels är. Det ska även påpekas att denna artikelförfattare 

har tidigare skrivit mycket om äldre människor och deras situation. Men här kan problemet 

med artikeln bli att författaren bara kan göra gissningar angående hur de berörda inom 

området hamnar inom äldrevården. Vi ser ett mönster i att det finns en viss skillnad i olika 

artikelförfattares texter, beroende på vilken kunskap de har sedan tidigare (Wenneberg 2001).  

Vänta bara .... Vänta bara till Jan Guillou, Marit Paulsen, Leif GW, Anna Wahlgren, 

Percy Nilsson och de andra på allvar ockuperar hemtjänst och äldreboenden och tar 

upp kampen mot landets ålderfascister. 

Då må makthavarna bäva och darra: 

Politiker på alla nivåer som monterat ned de gamlas trygghet och service. Ansvariga 

på myndigheter, sjukhus, vårdinrättningar och andra institutioner där allt äldre, 

svagare och tystare bara setts som problem, behandlats som unken luft, hamnat sist i 

kön och helst borde dö, rent praktiskt, statistiskt och resursmässigt sett. Kvällsposten 

(2007-12-06) 

 

Vi har även kunnat urskilja ett mönster i de artiklar som handlar om privat äldreomsorg. 

Många av våra artiklar fokuserar på den privata äldreomsorgen, där det privata framställs som 

något negativt. Ett exempel på en sådan framställning är citatet nedan:  
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Privat äldrevård synas i sömmarna. [...] 

 – Vi granskas kontinuerligt av medierna. Det som hände i Uppsala hamnade i en 

kvällstidning och det är där som Ewa Samuelsson har läst om händelsen. [...] 

 – Vi vet att så fort det handlar om privata aktörer som ”missköter” sig, slås det upp 

stort i medier. Därför vill jag från början skapa ett bra samarbetsklimat genom att vi 

träffas så här med en gång. (Dagens Nyheter 2006-10-21) 

 

Här följer ett annat citat där vi kan urskilja ett mönster i hur författaren vill visa att det många 

gånger måste hända något allvarligt först, innan någon åtgärd genomförs. Problemet med 

åtgärder är att det oftast inte går så fort att verkställa dem så som författaren lägger fram det. 

 

Åldring dödsstörtade från äldreboende. [...] Händelsen polisanmäldes och 

äldreboendet har gjort en anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre enligt 

socialtjänstlagen. Äldreomsorgsnämnden i Södertälje medger också att den bristande 

tillsynen hotat ”den enskildes liv, hälsa och säkerhet”. Nu riktar länsstyrelsen 

allvarlig kritik mot äldreomsorgsnämnden och begär att nämnden bekräftar att den 

tidigare åtgärdsplanen, om att de gamla inte ska lämnas ensamma, fortfarande gäller. 

(Dagens Nyheter 2006-03-06) 

  

Brunnberg (2001) tar upp det som vi tidigare har berättat om angående meningen med en 

nyhet och där tänkbara mönster kan urskiljas. Ett mönster som vi också har sett i vårt material 

är att en nyhet kopplas ihop med andra samtidiga nyheter som tar upp samma 

undersökningsområde och där tidsperioden faller under samma ram.  

 

Det kan även vara ett mönster i vad det är vi vill se i en text, med koppling till vad som är på 

tapeten! Vi befinner oss ständigt i olika faser här i livet och kan det vara så att det som är 

viktigt för mig som läsare just nu, inte är lika viktigt för en annan läsare som befinner sig i en 

helt annan fas i livet. Vi sållar bort ord som vi helt enkelt inte vill eller ska beröra oss, 

beroende på var vi befinner oss just i läsandets ögonblick! 
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Sammanfattande analys 

Kodningskategorierna tydliggör hur media konstruerar en bild av något och detta uppfattar vi 

sedan på olika sätt. Dels beroende på egna erfarenheter och kunskaper inom det fenomen som 

framställs, men även genom budskap som media sänder ut. Hur vi som läsare förhåller oss till 

både medias rapportering, men även vad vi bär med oss kunskaps- och erfarenhetsmässigt blir 

en del i vår helhetsbild av något.  

I vår undersökning fann vi att författarna använde definitionen vårdskandal i sin rubrik eller i 

inledningen av en artikel. Därefter visar det sig att definitionen inte återkommer mer, utan gör 

en slags omvandling och omdefiniering till definitionen vanvård. Varför har denna förändring 

av definition skett? Är ordet vårdskandal alltför starkt eller är man i behov av att ändra 

definitionen på grund av att vi nu har blivit blinda för själva ordet vårdskandal?  

Det vi även fann intressant var att när artikelförfattarna framställer orsaker till varför 

vårdskandaler uppstått inom äldreomsorgen, gör de det på ett sådant sätt, där vi kan tolka det 

som att det finns ett flertal bakomliggande orsaker till de berörda händelserna. Några av de 

orsaker som vi kunde urskilja i artiklarna var, att tillfällig personal inte alltid gör sina 

arbetsuppgifter på ett fungerande sätt och att detta skulle vara till följd av en dålig lön. En 

annan orsak var att de äldre inte vågar klaga när de inte får den hjälp de behöver och att de 

inte heller vill vara till besvär för någon. Framställningen av brister och dess konsekvenser av 

något förekom ofta i tidningsartiklarna. Det som framkom var bland annat att personal inom 

socialt arbete upplever sin tystnadsplikt som svårhanterligt. Detta med tanke på att de finner 

det svårt att inte kunna tala om olika händelser med massmedia och därmed ge sin version av 

en inträffad händelse. Detta skulle då kunna leda till att den andra parten, i situationen, får en 

fördel. Författarna skriver sina artiklar med hjälp av den information som de har fått, men 

även på ett sätt som genomsyras av dennes egna intressen. När återgärder sker eller ska 

införas, vill de flesta i samhället att det ska bli till det bättre. Men samtidigt är vi alla olika och 

något som blir bra för den ena parten, blir inte alltid bra för den andra. Därför är det av stor 

betydelse hur artikelförfattarna väljer att framställa en händelse. Många gånger när författaren 

skriver om åtgärder inom vårt undersökningsområde, handlar det om att åtgärder vidtagits så 

som exempelvis att anmäla den berörda händelsen enligt Lex Sarah. Men allt för ofta framgår 

det inte om åtgärden fått effekt. Vi läser emellanåt om att vårdpersonalen utpekas som den 

skyldige i en händelse, men ofta finns en tydlig koppling till arbetsgivaren inom 

verksamheten och många gånger framställs denne som boven. Det som sällan tas upp är den 

anställdas arbetssituation i förhållande till sin arbetsgivare. Detta är problematiskt i sin 
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situation då vi kan referera till syndabockstänkandet, där utpekandet av en syndabock ofta 

görs. När en händelse inträffat får man ofta intrycket av att det ska finnas någon att skylla det 

inträffade på, vilket inte alltid behövs. Många gånger läggs fokus just på detta med att hitta en 

förövare och ett offer, istället för att se realiteten i en händelse. Det vi också upptäckte är att 

artikelförfattarna använder sig av experter i sina texter, för att på så sätt få ett mer trovärdigt 

innehåll.  Det som blir tydligt i artiklarna är att det finns åsikter från en eller flera experter, 

vilka ofta har en framstående befattning med en omfattande kunskap inom problemområdet. 

De flesta av artiklarna innehöll många gånger endast en eller högst två experter och detta 

skulle kunna leda till att en viss inriktning formas, baserad på vad författaren själv är 

intresserad av. En av artiklarna innehöll ett flertal expertutlåtande, men vid fortsatt läsning 

framkom det att artikeln i sig, är författad av experterna själva. Intrycket en läsare då kan få 

genom en sådan artikel kan kännas rörig och till slut vet man inte vem som säger det ena och 

vem som säger det andra. Vi har även kunnat se olika mönster i artiklarna, särskilt när vi 

börjar  närma oss valtider. Det vi kunde tyda i texterna är författarnas egna intressen som 

emellanåt styr och avgör vilka partier som ska vara med i artiklarna. Det som också utmärkte 

sig är att författarna använder sig av ett mönster när de vill nå ut till en viss sorts grupp eller 

publik. Alla läser och uppfattar artiklar på olika sätt och när vi gör detta konstrueras även 

olika mönster när vi ska tyda det vi läser. När en författare vill nå ut med sitt budskap beror 

detta också på hur denne väljer att framställa artikeln, vilket ofta grundar sig på vilka 

kunskaper en författare har med sig inom det berörda området. 

 

 

7 Avslutande diskussion  

I vår uppsats har vi granskat hur svensk dags- och kvällspress väljer att framställa 

äldreomsorgen i Sverige. Vi som författare till denna uppsats uppfattar att medias roll bland 

annat är att granska olika fenomen och ge en så korrekt information som möjligt. Det vi fann 

intressant var att läsaren konstruerar en egen bild av artikelförfattarens redan gjorda 

konstruktion av äldreomsorgen. Det här blir då en slags ”andra konstruktion”, där människor i 

samhället bygger upp en egen bild av det berörda fenomenet utifrån vad som presenterats i en 

tidningsartikel. Hur vi möter en tidningsartikel som handlar om äldreomsorgen och vilken 

föreställning vi har om äldreomsorgen, har många gånger formats utifrån medias 

framställningsprocess. När missförhållanden har inträffat målar pressen upp stora rubriker och 
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vi tar in det som skrivs, men vi sorterar även bort viss information. Vi ser de ord som vi vill 

se, beroende på vad som är relevant för oss i läsandets stund.  

Vi upptäckte även i vår studie att artikelförfattarna många gånger väljer att utesluta vissa 

fakta, för att sedan ta upp det som de själva fann intressant eller ville lyfta fram. Media 

vinklar sina artiklar efter egna erfarenheter och kunskaper. Begrepp som ofta återkom i de 

artiklar som vi granskade är vårdskandal, vanvård och missförhållanden. Läsaren får ofta 

dessa begrepp som rubrik, men vid fortsatt läsning återkommer inte dessa begrepp mer utan 

artikelförfattaren väljer att omdefiniera de omnämnda begreppen. När ordet vård binds 

samman med ordet skandal, leder detta till att en tidningsartikel får mer genomslagskraft ute i 

samhället. 

I vår dokumentanalys upptäckte vi att medias granskning och deras tillvägagångssätt 

angående äldreomsorgen framställs på ett oklart och tvetydigt sätt. Detta gör att 

tidningsartiklarna kan tolkas på många olika vis, beroende på artiklarnas innehåll och hur 

läsaren väljer att ta in det som skrivs. Därför är det viktigt att läsaren kan se bortanför orden 

för att förstå deras innebörd! 
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