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Abstract 
Authours: Frida Gustafsson & Hanna Öberg 

Title: Do you dare to get older? A study of media representations of problems in elderly care. 

[translated title] 

Supervisor: Malinda Andersson 

 

The aim of our study was to examine how Swedish newspapers depict and produce problems 

about the Swedish elderly care. The purpose was also to examine how the newspapers present 

the causes of the issues, solutions of the issues and how different agents were characterized. A 

question we found interesting to examine was the different consequences that the 

constructions of problems in the elderly care entail. The study is based on analyzing 101 

articles from three different journals, both daily- and evening newspapers published during 

the last year. We used a qualitative content analysis which we based on Håkan Jönson’s 

(2008) analysis scheme. Our study showed that there are four recurrent themes in almost all 

articles: budget, privatization, issues related to the staff and mistreatment in the elderly care. 

Budget and privatization are commonly used when describing the origin of the problem, 

which are issues related to the staff and mistreatment in elderly care. What media presents as 

problems in the elderly care can affect the public’s perception in many ways. We saw many 

examples on how media used different strategies like personification, polarization and 

simplification in order to attract the attention of the reader.  

 

Key words: Elderly care, Constructions of social problems, Mass media  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

“Anneli dog av svält på Caremas äldreboende” (Aftonbladet 111201) och “Lennart, 86 fick 

ligga med brutna leder” (Aftonbladet 111116), är båda exempel på rubriker som basunerats ut 

i svenska massmedier det senaste året och som varit en del av en livlig debatt om svensk 

äldreomsorg. 

 

Debatten kring äldreomsorgens kvalitet är inget nytt fenomen men dess karaktär har 

förändrats genom åren. Så kallade vårdskandaler och vanvård inom äldreomsorgen väckte stor 

uppmärksamhet i slutet av 90-talet i samband med att undersköterskan Sarah Wägnert 

rapporterade om missförhållanden på det äldreboende där hon arbetade. Fallet resulterade i 

lagbestämmelsen Lex Sarah som bland annat reglerar de anställdas skyldighet att rapportera 

missförhållanden och risker för missförhållanden (Socialstyrelsen 2012). Det senaste året har 

debatten ofta varit inriktad på huruvida vinster i välfärden är acceptabelt eller inte 

(Aftonbladet 111115; Göteborgs-Posten 111123; Svenska Dagbladet 111114;). Privata 

vårdföretag har vid flera tillfällen det senaste året uppmärksammats för sin bristande vård 

(Aftonbladet 111201; Svenska Dagbladet 111123; Göteborgs-Posten 120825) vilket har väckt 

frågan om privata aktörer på marknaden och vinstuttag i välfärden. Missförhållanden av äldre 

förekommer dock även inom kommunala verksamheter, där uppmärksammade Lex Sarah-

anmälningar har gjorts efter att vårdtagare utsatts för bristande vård (Göteborgs-Posten 

111124; Göteborgs-Posten 120302). 

 

I Sverige är det ungefär 250 000 personer som har insatser i form av hemtjänst eller särskilt 

boende uppger Socialstyrelsen (2012) och dessa omsorgstagare har ofta anhöriga som därför 

påverkas direkt och indirekt av äldreomsorgen. Massmedier har även beskrivit att många 

anhöriga idag får ta huvudansvaret när deras föräldrar nekas hjälp av kommunerna 

(Aftonbladet 111114) och flera av dessa anhöriga kommer dessutom troligtvis själva bli 

brukare av framtidens äldreomsorg. Vården av de äldre är således ett ämne som både berör 

och upprör på många plan. Aftonbladet har publicerat två artikelserier år 2008 och 2011 med 

temat “Vågar du bli gammal?”. Dessa har väckt stor uppmärksamhet kring Sveriges 

äldreomsorg och dess kvalitet eller brist på sådan. En undersökning om framtidens 
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pensionärer, gjord av Kairos Future, visar att många ser fram emot sin ålderdom men att de är 

oroliga för att inte bli väl omhändertagna av framtidens äldreomsorg (Äldrecentrum 2011), 

vilket skulle kunna vara en konsekvens av massmediernas rapportering. I kontrast till de 

skandaler som det rapporterats om är det intressant att Socialstyrelsens rapport (120530) visar 

att åtta av tio hemtjänstbrukare är nöjda, och inte heller visar deras rapport att det skulle vara 

någon större skillnad i kvalitet mellan privat och kommunal äldreomsorg. 

 

Bilden av äldre i massmedier tenderar att handla om felaktiga och orättvisa bilder av äldre, 

vilket även kännetecknas av att de offentliga bilderna av äldre som antingen präglas av misär 

eller solskenshistorier (Nilsson 2008). Detta menar Nilsson (2008) inte är representativt för 

hela den äldre befolkningsgruppen. Vi anser att det är viktigt att belysa och diskutera 

massmediala framställningar om äldre och äldreomsorg för att få en ökad kunskap och 

förståelse kring vilken bild medierna förmedlar till allmänheten då medierna har en så kallad 

dagordningsfunktion och därmed avgör vilka frågor som tas upp för diskussion och styr 

riktningen på debatten (Blomberg et al 2004; Swärd & Starrin 2006). Denna 

dagordningsfunktion kan medföra att massmedier är med och skapar och introducerar nya 

problem för det är inte endast de äldre och de anhöriga som påverkas av debatten utan 

personalen inom verksamheterna berörs även de. Håkan Jönson (2010) skriver i sin bok 

Sociala problem som perspektiv att efter att en stor vårdskandal uppmärksammats så 

publicerade “Falu-Kuriren” en artikel med rubriken ”Vårdpersonal mår dåligt efter senaste 

vårdskandalen”. Efter uppmärksammade vårdskandaler har det skrivits böcker i hur offentligt 

anställd vårdpersonal ska hantera massmediers rapportering (Jönson 2011) vilket visar att 

situationen är svår för samtliga aktörer när medier rapporterar om problem och 

missförhållanden, även för de som inte är direkt inblandade.  

 

Varför är det intressant att som socionomkandidat studera massmediala framställningar av ett 

fenomen eller problem? Petersson och Carlberg (1990) menar att massmedier, och då 

framförallt den del av massmedierna som behandlar nyheter, är dominerande vad gäller att 

påverka allmänhetens åsikter och förmedla kunskap om samhället. Författarna menar således 

att personer som vill förmedla någonting till allmänheten bör alliera sig med de olika mediala 

kanalerna för att sprida sin information. Massmedierna är således en viktig del i allmänhetens 

uppfattning om sociala problem. McQuail (1984) menar att medierna är ett filter snarare än 

fönster eftersom det endast ger en begränsad bild av ett fenomen vilket vi anser är ett 

intressant synsätt. Det finns dessutom relativt få studier gjorda om hur just specifikt 
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äldreomsorgen framställs i medier, varför vi finner det intressant att ta utgångspunkt i just 

detta tema. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att granska framställningar av äldreomsorg i svensk dags- och kvällspress. Vi 

avser att fokusera på de konstruktioner av problem som massmedier skapar. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka problem, orsaker, och lösningar lyfts fram i relation till äldreomsorgen och hur 

framställs dessa? 

 Vilka aktörer lyfts fram i problemkonstruktionerna och hur framställs dessa?   

 Vilka konsekvenser kan dessa framställningar av äldreomsorgen tänkas få? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Tidigare forskning 

Vi har valt att avgränsa vår tidigare forskning till äldreomsorg och äldre i media på grund av 

uppsatsens inriktning. Eftersom vårt undersökningsområde är äldreomsorg i Sverige och 

svenska massmedier har vi valt att fokusera på svensk forskning. För att finna tidigare 

forskning har vi använt oss av databasen Libris och då sökt på avhandlingar om äldreomsorg, 

äldre och media. Att läsa avhandlingar som behandlar vårt ämne har gett oss ytterligare tips 

om tidigare forskning och vi har då kunnat gå till primärkällan. Forskning som berör äldre och 

åldrande är vanligare än forskning som rör äldreomsorgen och det finns relativt få studier som 

handlar om hur äldreomsorgen framställs i massmedier. Samtliga forskare som omnämns 

nedan berör massmediers makt och roll i framställningen av äldre, åldrande och 

äldreomsorgen. För att vidga vårt perspektiv ytterligare har vi valt att även använda oss av en 

tidigare forskning som är internationell. För att finna denna typ av forskning har vi använt oss 

av databasen SocIndex där vi sökt på “Older people + Mass media”. Det var svårt att finna 

internationell forskning som studerade framställningar av äldreomsorgen i massmedia och vi 

har istället valt att använda oss av en slovensk studie om framställningar av äldre på internet 

och i medier. 

 

2.1 Äldreomsorg i massmedia 

Håkan Jönson (2011) behandlar i sin bok Vårdskandaler i perspektiv tre, från massmedia, 

kända vårdskandaler och beskriver hur media och allmänheten (i tittardebatter) lyfter fram 

flera olika faktorer som kan förklara varför vårdskandalerna eller övergreppen, har kommit 

till. Det material Jönson utgår från är massmediala texter, enskilda avsnitt ur SVTs serie 

“Uppdrag granskning”, mediekonsumenternas debatter, tingsrättsdomar samt intervjuer med 

personer som representerar myndigheter och andra organisationer. Carina Markström (2009) 

har i licentitatavhandlingen Vad fattas äldreomsorgen? Problembeskrivningar av 

äldreomsorg i det offentliga samtalet studerat problembeskrivningar av den svenska 

äldreomsorgen utifrån en kritisk diskursanalytisk ansats. Undersökningen grundar sig på två 

delstudier. I den ena studerar Markström (2009) problembeskrivningar av äldreomsorgen i en 

rapport från Socialstyrelsen gällande omvårdnadsassistenters kompetens samt remissvaren på 

denna. I den andra delstudien har Markström (2009), tillsammans med Sjöström och 

Ljuslinder studerat problembeskrivningar av äldreomsorgen i svensk dagspress. Vad gäller 

den andra delstudien, som vi finner mest relevant i förhållande till vår egen studie, har 
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författarna granskat samtliga artiklar om äldreomsorg som publicerats i tre dagstidningar 

under ett halvår. 

 

Majoriteten av de artiklar som Markström (2009) studerade handlade om problem och brister 

inom äldreomsorgen och det fanns också artiklar som menade att äldreomsorgen behövde 

förändras. Artiklarna tog upp ett flertal olika teman och vanligt förekommande teman var 

exempelvis äldreomsorgens kostnader, kvalitet, organisation och demografiska förändringar. 

Enskildas problematiska erfarenheter i mötet med äldreomsorgen behandlades ofta i artiklarna 

och den äldre gavs då en offerroll. När personal från äldreomsorgen kom till tals handlade det 

till stor del om deras arbetsvillkor. När personalens roll var i fokus däremot handlade det ofta 

om brist på kompetens hos dem som arbetar inom äldreomsorgen (ibid.). Till skillnad från 

Jönsons (2011) studie handlade ingen av artiklarna om vårdskandaler i Markströms (2009) 

studie. På grund av att artiklarna behandlade så många teman samt att få artiklar tog ett 

helhetsgrepp upplevde Markström (2009) att det var svårt att få en helhetsbild av fenomenet. 

Hon kom även fram till att det fanns en brist på fördjupande och klargörande resonemang om 

äldreomsorgen som samhällsfunktion, vilket kan leda till okunskap och orealistiska 

förväntningar på vad äldreomsorgen kan göra och bistå med. Den problemorienterade 

rapporteringen av äldreomsorgen menar hon också kan bidra till oro för tillgång och kvalitet. 

Potentiella intressekonflikter mellan olika aktörer diskuterades eller omnämndes sällan, vilket 

Markström (2009) resonerade kring var särskilt intressant utifrån medielogikens intresse för 

konflikter. 

 

Jönson (2011) visar på att det inte är helt lätt att finna endast en förklaring på orsakerna 

bakom det framställda problemet och skriver att den centrala frågan är om vanvård och 

övergrepp beror resursbrist eller omoral. Omoralen kan handla om enskilda personens 

olämplighet men kopplas också ibland till utbildning och kunskap. Jönson (2011) frågar sig 

hos vem omoralen finns och nämner politiker, vårdbiträden, privata vårdbolag och samhället i 

stort i denna diskussion. Exempel på resursbrist menar Jönson (2011) kan vara personalbrist, 

dåliga löner och brist på medicinsk kompetens. 

 

Jönson (2011) menar att vårdskandaler i slutet av 90-talet gavs stort utrymme i media, 

troligtvis till följd av Sarah Wägnerts larm om missförhållanden på ett privat boende. Idag 

talas det inte lika mycket om just vårdskandaler, vilket Markström (2009) understryker, och 

det menar Jönson (2011) kan bero på att det finns färre fall att rapportera om eller på att 
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media intresserar sig för andra saker. Jönson (2011) skriver att nyhetsrapporteringen 

exempelvis kan förstås utifrån konkurrensen om konsumenterna och att de rapporterar om och 

väljer ord som fångar målgruppens intresse. Jönsson skriver att media ofta använder sig av 

enskilda individer för att lyfta fram ett samhällsproblem och att man mer ofta beskriver 

skurkar, offer och hjältar än systemfel och resursbrister. 

 

Marina Ghersetti (2007) har i sin studie Bilden av funktionshinder - En studie av nyheter i 

Sveriges television undersökt hur de äldre framställs i nyhetsreportage. Ghersetti (2007) 

menar att alla inslag som berörde äldrevården var av problematisk karaktär, och bilden av 

äldre och dess levnadsvillkor speglades som negativa. Inslagen berörde äldre som inte kände 

sig trygga i hemmet men som av Socialtjänsten inte bedömdes vara tillräckligt sjuka för att bo 

på särskilt boende. Ghersetti (2007) menar att bilden som förmedlas av äldre som bor på 

särskilt boende är att de är väldigt sjuka, dementa, deprimerade, oförmögna att ta hand om sig 

själva och ibland även som ett arbetsmiljöproblem. 

 

Markström (2009) såg i sin första delstudie att Socialstyrelsen i sina rapporter lyfter fram 

personers bristande kompetens som ett av de stora problemområdena inom äldreomsorgen. 

Det Socialstyrelsen innefattar i begreppet “personlig kompetens” är vetenskaplig kunskap 

samt yrkesidentiteten kopplad till kvalitet. Den vetenskapliga kunskapen krävs för att arbetet 

med omsorgstagare ska bli av god kvalitet menar Socialstyrelsen (ibid). Socialstyrelsen menar 

att problemet ska avhjälpas genom att man bland annat sätter tydligare kompetenskrav, 

värdesätter yrkeserfarenhet och visar på tydligare karriärsutveckling (Markström 2009). 

Brukare och personalgrupper lyfter i sin tur fram den personliga lämpligheten som ett 

problem. Lämpligheten knyter man till empatisk förmåga och grupperna beskriver det som 

något medfött eller som något som är ett resultat av livserfarenhet (ibid.). I de 

verksamhetsremisser som artikelförfattarna tagit del av framgår det att man ser resurser som 

en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet med omvårdnadsinsatser av hög kvalitet 

(ibid.). 

 

 

2.2 Äldre och åldrande i massmedia 

Många forskare hävdar att det råder en polariserad bild av äldre i massmedia och Lars 

Tornstam (2011) som är professor i sociologi och har forskat mycket om äldre menar att 

föreställningen om äldre ofta tenderar att begränsas till eländesperspektiv eller så kallade 
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“hoppla-perspektiv”, vilket innebär att endast den positiva sidan av åldrande framhålls. 

Tornstam (2011) menar att det är vanligt att man beskyller massmedierna för denna 

polariserande bild men menar samtidigt att det inte behöver vara så utan att journalister ofta 

förmedlar och ibland förstärker redan rådande föreställningar i samhället. 

 

Magnus Nilsson (2008) har i sin avhandling Våra äldre - Om konstruktioner av äldre i det 

offentliga samtalet studerat äldre som social och språklig kategori samt hur åldrandet som 

process framställs i det offentliga samtalet genom att granska tidningsartiklar från 

dagstidningar, texter från Sveriges Pensionärers intresseparti, samt en offentlig utredning om 

den framtida svenska äldrepolitiken. Nilsson (2008) skriver att det finns studier som menar att 

framställningarna av äldre ofta är felaktiga och orättvisa då de inte överensstämmer med vad 

etablerad forskning säger om äldre och hur äldres livssituation ser ut. Det är denna diskrepans 

som gör det viktigt att studera äldre i massmedia genom att belysa de missvisande 

representationerna av äldre för att göra det möjligt att skapa mer rättvisa och positiva 

representationer menar Nilsson (2008). Studien visade bland annat att äldre är en kategori i 

samhället som man ofta talar om men inte med och till. Den äldre för oftast inte heller sin 

talan själv utan det är någon annan som gör det åt den enskilda individen eller åt äldre som 

grupp (ibid.). Nilsson (2008) menar att hur äldre konstrueras som kategori i det material som 

granskats samspelar med föreställningar om äldre och deras status i samhället. Nilsson (2008) 

har sett att äldre som kategori och åldrande som process ofta sammankopplas med negativa 

stereotyper som sjukdom, inkompetens, stagnation, förfall och beroende. Ett exempel på detta 

är när Nilsson (2008) menar att “gamla” och “dementa” tenderade att bli synonymer i en 

artikel han granskat. 

 

Lavra Kreačič (2006) har studerat hur äldre framställs på internet i jämförelse med andra 

typer av medier. Kreačič (2006) menar att massmedier förmedlar en bild av äldre som å ena 

sidan fulla av visdom men å andra sidan som sårbara. Kreačičs (2006) syfte med 

undersökningen var att ta reda på om det fanns någon skillnad på de framställningar av äldre 

som finns representerade på internet jämfört med de som finns i massmedier. Studien visade 

att de representationer som finns av äldre på internet inte bidrar med något nytt utan att de 

bekräftar de rådande föreställningarna om äldre som kloka men sköra (Kreačič 2006). 
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2.3 Massmedier och sociala problem 

Blomberg et al (2004) skriver i antologin Sociala problem och socialpolitik i massmedier att 

det finns problem med den journalistiska rapporteringen och exemplifierar sociala reportage 

där man ämnar kartlägga sociala problem och beskriva utsatta människors situation. Dessa 

beskrivningar kan tendera att bli endimensionella och schabloniserande och de kan även leda 

till att de som är drabbade konstrueras till hjälplösa offer utan resurser (ibid.). Ett annat 

problem som beskrivs är att studier och reportage kan förstärka redan existerande fördomar 

och tankegångar om de som faller utanför ramen för vad som betraktas som normalt och att de 

överdriver problemen eller endast rapporterar om de mest dramatiska händelserna (ibid.). 

Blomberg et al (2004) diskuterar frågan om hur medier rapporterar om välfärdsfrågor och 

beskriver att de senaste decenniernas rapportering har handlat mycket om kritik av hur 

välfärdsbyråkraterna stjälper snarare än hjälper de utsatta individerna. Enligt Swärd och 

Starrin (2006) står medierna på allmänhetens sida och låter de “svaga” grupperna komma till 

tals och författarna refererar även till Turid Berg som menar att det är problematiskt när 

socialarbetare kritiseras och hängs ut i medierna eftersom de har tystnadsplikt och inte kan 

uttala sig i enskilda ärenden. Socialarbetarna kan då uppleva en form av maktlöshet då de 

anser sig bli missförstådda, påhoppade och upplever att medias skildring av det enskilda 

ärendet inte stämmer överens med deras upplevelse av verkligheten (Swärd & Starrin 2006). 

 
2.4 Tidigare forskning relaterat till vår studie 

Vår studie skiljer sig mot tidigare forskning genom att vi har valt att ha en kartläggande ansats 

till vad som framställs som problem inom äldreomsorgen och inte äldre som kategori. Vi har 

inte heller gått in och letat efter ett specifikt problem till skillnad från Håkan Jönson (2011) 

som endast studerat vårdskandaler i massmedier. Vår studie har flera likheter med den studie 

som Markström (2009) har genomfört men det som skiljer vår studie åt är dels tidsperioden 

men framförallt metodvalet då hon har genomfört en diskursanalys till skillnad från oss som 

har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys. Ingen av de två studierna lägger någon vikt vid 

lösningar vilket vi har lagt en del tyngd vid, även ifall vårt primära syfte har varit att fokusera 

på problem. De studier som vi valt ut som relevant tidigare forskning i förhållande till vår 

studie kommer att kunna skapa möjligheter men även begränsningar för det resultat vi 

kommer att se. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår uppsats då vi ansåg att det är den metod som 

passade bäst i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Bryman (2011) skriver att den 

kvalitativa forskningsstrategin betonar ord samt lägger stor vikt vid tolkning och förståelse 

snarare än förklaring. Analys av dokument kan göras både kvantitativt som kvalitativt (ibid.). 

Vår ambition var att fokusera på innehållet i artiklarna och undersöka hur massmedier skildrar 

äldreomsorgen för att på så sätt skapa oss en djupare förståelse av detta. Därför passade den 

kvalitativa metoden vår uppsatsidé bättre än den kvantitativa metoden. Människors 

föreställningar om hur samhället är och borde vara skapas utifrån olika typer av texter (Boréus 

2011). Dessa texter kan påverka relationer mellan människor som i sin tur kan bidra till att 

skapa och bibehålla identiteter (ibid.). Detta menar Boréus (2011) är två av flera anledningar 

till varför det är viktigt att studera texter. Den kvalitativa metoden erhåller flertal olika 

tillvägagångssätt vid forskning och vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Kvalitativ innehållsanalys, som ibland även omnämns som text- och dokumentanalys i 

litteraturen, innebär att man strävar efter att göra en symbolisk läsning av texten och försöker 

förstå texten i dess kontext (Bergström & Boréus 2005). Kvalitativ innehållsanalys menar 

Bryman (2011) troligtvis är den vanligaste metoden vid studier av dokument och det innebär 

att man i sitt material och sina texter söker efter bakomliggande teman som sedan analyseras. 

Vid samhällsvetenskapliga innehållsanalyser är aspekten av innebörden den vanligaste 

undersökningen då man ställer sig frågan vad texten säger. Downe-Wamboldt (1992) menar 

att man i en kvalitativ innehållsanalys kan använda sig av olika abstraktionsnivåer och syftar 

då till att studerandet av en text kan göras både av det manifesta (det uttalade) och det latenta 

(det underliggande). Vi har i vår analys använt oss av båda abstraktionsnivåerna men främst 

fokuserat på det som faktiskt sägs och uttalas, alltså det manifesta. 

 

Boréus (2011) skriver att man inom samhällsvetenskapen studerar texter för att förstå ett 

fenomen i samhället som texten visar på. Hon skriver vidare att det är därför det vid 

textanalys i stor utsträckning handlar om att analysera texten i sitt sammanhang då kontexten 

är central. Texter kan således studeras som uttryck för vissa gällande föreställningar och 

relationer i ett samhälle (Boréus 2011) Vi har inspirerats av Håkan Jönsons (2010) 
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analysschema och tillvägagångssätt när vi har utformat vår metod men har anpassat den så att 

det passar vårt material. I Jönsons (2010) ursprungliga analysschema använder han sig av sju 

kategorier: karaktär, orsak, konsekvenser och omfattning, historia och utveckling, lösningar, 

aktörerna (drama och roller) och illustrationer och exempel. Vi har valt att ta bort “historia 

och utveckling” då vi ansåg att den kategorin inte var relevant för vårt syfte och att den inte 

skulle föra våra frågeställningar framåt. Vi har även slagit samman de två sista 

kodningskategorierna på grund av att vi såg att de gick in i varandra i vårt material och därför 

var svåra att se som renodlade element. Vi har därför utgått från kategorierna problem, 

orsaker, lösningar och aktörer genomgående i vårt arbete, såväl vid kodningen av vårt 

material som vid analys- och resultatbearbetningen. 

 

3.2 Material och urval 

Det svåra var inte att finna material till studien utan att lyckas göra relevanta avgränsningar 

för den. Vi valde till slut att avgränsa oss till tre tidningar: Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

samt Göteborgsposten. Anledningen till att vi valde just dessa tidningar var för att få en stor 

spridning genom att använda Sveriges största kvällstidning, en rikstäckande dagstidning samt 

en regional tidning. Dessa tre tidningar representerar dessutom tre olika politiska ideologier 

då Aftonbladet är obunden socialdemokratisk, Svenska Dagbladet är obunden moderat och 

Göteborgsposten obunden liberal. 

 

Vi började med att leta material fyra år tillbaka men insåg då att materialet skulle bli alldeles 

för stort och avgränsade oss slutligen till det senaste året. För att avgränsa oss ytterligare 

valde vi att uteslutande söka efter nyhetsartiklar och sållade därför bort debattartiklar, ledare 

samt insändare. Vi valde också bort nyhetsartiklar där äldreomsorgen inte var i fokus utan 

endast omnämndes i förbifarten samt artiklar som behandlade äldreomsorg i andra länder. 

Anledningen till att vi valde just nyhetsartiklar var för att vi ville undersöka vad de delar av 

tidningarna som inte öppet bygger på åsikter och värderingar rapporterar som problem. 

 

Vi har valt att fokusera på hur problem inom äldreomsorgen beskrivs i nyhetsartiklarna och 

bestämde oss för att söka på äldreomsorg*. Anledningen till att vi har valt att söka så brett 

som möjligt, och inte på “Problem+ Äldreomsorg“ var för att vi på så vis har kunnat nå de 

artiklar som beskriver problem inom äldreomsorgen men utan att benämna det som ett sådant. 

När vi sökte på äldreomsorg* fick vi fram 109 200 träffar vilket medförde att vi var tvungna 
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att avgränsa oss i ett tidsperspektiv. Vår sökning på äldreomsorg* i Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet och Göteborgsposten i tidsintervallet 111108–121115 genererade 514 träffar i 

Retriever Research. För att undvika godtycklighet och för att få ut de nyhetsartiklar som 

behandlade problembeskrivningar satt vi vid varsin dator och valde de nyhetsartiklar vi ansåg 

behandlade temat problem inom äldreomsorgen. Därefter jämförde vi våra resultat och valde 

ut de artiklar som vi båda var överens om behandlade problembeskrivningar av 

äldreomsorgen. Vi började med att numrera samtliga artiklar som vi valt att använda oss av 

för att skapa ordning och struktur för att lättare kunna hantera vårt material. Denna numrering 

har vi även använt oss av i vår analys för att förenkla för såväl oss som för läsaren och vi har 

tänkt att det ska skapa ett mer flyt i texten. Källhänvisning till artiklarnas nummer finns i 

referenslistan. Dessa artiklar, 101 till antalet, blev således vårt grundmaterial och bestod av tio 

artiklar från Aftonbladet, 20 artiklar från Svenska Dagbladet samt 71 artiklar från 

Göteborgsposten. 

 

3.3 Analys av materialet 

Hjerm och Lindgren (2010) skriver att en metod man kan använda sig av för att analysera 

kvalitativt material är “Qualitative Data Analysis”, skapad av Miles och Huberman. Den 

metoden beskrivs på tre nivåer; kodning, tematisering samt summering. Hjerm och Lindgren 

(2010) poängterar att det är att föredra att kalla dem nivåer snarare än steg eftersom den 

huvudsakliga poängen är att detta ska göras löpande, växelvis och parallellt. Kvalitativ analys 

beskrivs som iterativ, vilket menas att analysen kan liknas vid en spiralprocess, och innebär 

att man går igenom materialet ett flertal gånger under processen fram till det att resultatet 

känns väl underbyggt (Hjerm och Lindgren 2010). Vi inspirerades av Hjerm och Lindgren 

(2010) på det sättet att vi arbetade med vår empiri ständigt och ofta gick tillbaka till artiklarna 

för att hitta nya infallsvinklar. Vi har försökt arbeta med de olika delarna parallellt och använt 

metoden på det sättet författarna föreslår.  

 

När man gör en kvalitativ innehållsanalys föreslås det att man gör genomläsningar av 

materialet innan kodningen (Hjerm & Lindgren 2010). Vi började därför med att läsa igenom 

vårt material ett par gånger innan vi började kodningen. Detta för att bekanta oss med vårt 

material samt för att förbereda oss på vad vi skulle mötas av och på så vis få en klarare 

kodningsprocess. För att koda vår empiri har vi inspirerats av Jönsons (2010) analysschema 

vilket vi tidigare nämnt. När vi slutligen hade bestämt oss för vilka kategorier vi skulle 
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använda oss av kodade vi materialet tillsammans genom att diskutera varje artikel för sig och 

därefter färglägga meningar och stycken utifrån vårt analysschema. Genom att koda vår 

empiri såg vi mönster och gemensamma komponenter i många av artiklarna och vi kodade då 

om artiklarna som helhet utifrån teman vi funnit. Därefter valde vi ut citat som belyste och 

skildrade dessa teman väl. Vi har valt att dela upp dessa teman i problem, orsaker och 

lösningar. Det har ibland varit svårt att skilja dem åt då de är beroende av och går in i 

varandra. Dock var det någonting vi upplevde som nödvändigt för att få struktur i vår analys 

och för att underlätta för läsaren.      

 

3.4 Förtjänster och begränsningar med kvalitativ 

innehållsanalys 

En stor förtjänst med att studera texter är dess flexibilitet (May 2001). När man använder sig 

av texter som empiri finns det mycket material att tillgå och eftersom materialet är offentligt 

publicerat når det ut till många och blir således lättillgängligt. Att materialet är lättillgängligt 

såg vi som en fördel då tiden för uppsatsen var begränsad och även bra ur en etisk aspekt, 

vilket vi utvecklar under avsnittet “Etiska överväganden” (se avsnitt 3.7). Bryman (2011) 

såväl som May (2001) belyser vikten av att ta hänsyn till kontextuella faktorer när man gör 

denna typ av analys. De poängterar vikten av att ha i åtanke att dokumentet skapats i en viss 

kontext med vissa influenser och att dokument således inte är neutrala produkter. När man 

analyserar texter är det viktigt att ha i åtanke att texterna kan vara producerade i ett syfte att 

framställa upphovsmännen eller den berörda gruppen positivt och därmed inte är objektiva 

(Bryman 2011). 

 

Bryman (2011) förklarar att det kan finnas ett problem vad gäller autenciteten av 

medieprodukter, då det kan vara svårt att få information kring upphovsmännen och att det i 

sin tur kan leda till att det blir problematiskt att avgöra om upphovsmannen har nödvändig 

kunskap i ämnet. Representativitet är sällan viktigt för de som studerar tidningsartiklar 

(2011). May (2001) skriver att när man använder texter som forskningsempiri använder de på 

ett annat sätt än de var skapta för, vilket kan bli problematiskt ur en godtycklighetssynpunkt. 
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp vid kvantitativ forskning är något Bryman 

(2011) tar upp men menar att det när det kommer till kvalitativ forskning är det omdiskuterat 

huruvida det bör användas och på vad detta är tillämpbart. Hjerm och Lindgren (2010) 

ifrågasätter att dessa begrepp används i samband med kvalitativ forskning och menar att de 

inte går att använda på samma sätt som i kvantitativa forskningssammanhang. De menar att 

reliabilitetskravet inte är tillämpbart då kvalitativ forskning inte bygger på upprepade och 

säkra mätningar av specifika kategorier. Inte heller validitetskravet är användbart då syftet 

med kvalitativ forskning är att nå det kontextuella och fånga mångfalden (Hjerm & Lindgren 

2010). Om man använder sig av validitets- och reliabilitetsbegreppen utgår man från att det 

finns en enda och absolut social sanning, vilket Bryman (2011) ställer sig kritisk till. Bryman 

(2011) föreslår att man inom kvalitativ forskning istället kan utgå från kriterierna trovärdighet 

och äkthet. 

 

Vi har i vår studie haft som mål att göra ett så tydligt och noggrant kategoriseringsschema 

som möjligt så att även en person som inte varit med och utformat schemat kan uppnå samma 

kodning som vi genom att använda det. Syftet med det har varit att uppnå transparens i så stor 

utsträckning som möjligt. All kodning av vårt material har gjorts tillsammans för att minska 

risken för feltolkningar och på så vis öka trovärdigheten i vår studie. Då vår studies empiri 

utgår från redan tryckt material tänker vi att det kan öka studiens trovärdighet i den meningen 

att vi ej kan påverka och styra de berättelser som ligger till grund för vår studie. 

 

Att vi avgränsar vår sökning har givetvis bidragit till att vi går miste om en heltäckande bild 

av fenomenet, vilket vi är medvetna om, men att fånga en heltäckande bild av fenomenet är 

långt ifrån realistiskt med hänsyn till kandidatuppsatsens omfattning och det är inte heller vår 

ambition. Eftersom det är vi själva som väljer antalet artiklar och vilka artiklar som ska vara 

med i vår analys påverkar vi studiens resultat i någon mening. Det är dock svårt att komma 

runt problemet då vi inte har möjlighet att få ett slumpmässigt urval, och det är inte heller vår 

strävan eller ett mål med en kvalitativ analys. 
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3.6 Förförståelse 

Till följd av att vi började med en orientering av kunskapsläget, att båda är mediekonsumenter 

som inte undgått den massmediala debatten samt att vi båda arbetat på olika sätt inom 

äldreomsorgen har vi haft viss förförståelse redan innan arbetet satt igång. Vi är således 

medvetna om att våra tolkningar och vår förförståelse kan ha påverkat resultatet i viss mån då 

vi kan ha uppmärksammat och identifierat vissa saker vi inte annars hade märkt. Vi har 

försökt arbeta med vår förförståelse genom att ständigt ha en dialog med varandra kring 

tankar och funderingar som artiklarna väckt. 

 

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp det grundläggande individskyddskravet som i sin tur kan 

kategoriseras i fyra delar och består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då vi valt att inhämta vår empiri från 

massmedier, material som publicerats offentligt och således är tillgängliga för allmänheten 

innebär det att vi inte behöver göra några särskilda etiska övervägande.  
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4. Teoretisk ansats 

4.1 Socialkonstruktivism 

För att förstå hur sociala problem uppstår anser vi att det är viktigt att i någon mån ha kunskap 

om begreppet socialkonstruktivism. Anledningen till det är för att vi när vi har gjort vår 

analys har utgått ifrån att problem är socialt skapade på så sätt att vi har betraktat samhället 

som grundare av problemdefinitioner och medföljande lösningar. Socialkonstruktivismen 

utgår ifrån att människan ser mycket som självklarheter, inte minst lagar, regler (skrivna såväl 

som oskrivna) och förordningar (Wenneberg 2010). Dessa självklarheter är inte ett uttryck för 

något naturligt utan socialt skapade förhållningssätt som bygger på mänsklig erfarenhet 

(ibid.). Wenneberg (2010) lyfter fram teknik som ett exempel på något som är socialt 

konstruerat men menar också att sociala regler är något som vi ser som naturligt och inte 

reflekterar särskilt mycket kring. Medieprodukter är medvetet utformade och fordrar mänsklig 

aktivitet (Wenneberg 2010). Detta är en utgångspunkt vi har haft i vår studie, som genomsyrar 

såväl vår metod som hur vi ser på vårt resultat i analysen. 

 

4.2 Konstruktioner av sociala problem 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på sociala problem och därför finner vi den del av 

socialkonstruktivismen som handlar om hur sociala problem konstrueras mest relevant för vår 

studie. Det finns olika sätt att se på problem och dess existens och Sahlin (2002) menar att ett 

problem definieras som ett problem först när det uppfyller följande tre krav: det existerar, det 

är skadligt och är möjligt att åtgärda. Sahlin (2002) presenterar sociala problem utifrån två 

utgångspunkter: det objektivistiska synsättet och det konstruktivistiska synsättet vilket vi 

kommer att redogöra för nedan. 

 

Objektivister menar att ett problem finns oavsett om någon märker det, drabbas av det eller 

ens benämner det som ett problem. Konstruktivister å andra sidan menar att förutsättningen 

för att ett problem ska existera är att någon definierar fenomenet som ett problem men också 

att någon lider av det. Den subjektiva känslan är med andra ord viktigt för den 

konstruktivistiska ontologin. Objektivister menar att sociala problem är någonting som 

existerar och att dess konsekvenser för samhället och individer ska kunna fastställas på ett 

objektivt sätt. De menar också att man ska kunna säkerställa om, och i så fall på vilket sätt, 
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problemet är skadligt eller oönskat. Konstruktivister å andra sidan menar att för att ett 

problem ska klassas som ett socialt problem krävs det att problemet uppfattas som verkligt 

existerande och dessutom som något som man kan åtgärda, ofta från samhällets sida (Sahlin 

2002). 

 

Blomberg et al (2004) menar att samhällsproblem inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet betraktas och förklaras som sociala konstruktioner genom att vissa grupper har 

makt att komma till tals med sina problemdefintioner vilket således innebär att andras 

definitioner av sociala problem trängs undan. Författarna menar att en följd av detta således 

kan vara att det endast är vissa problem som uppmärksammas i den offentliga diskussionen 

och kommer då endast att förklaras och förstås inom de ramar som ges. Något som betonas 

särskilt inom socialkonstruktivismen är det föränderliga gällande konstruktion av problem 

(Sahlin 2002). Hur man betraktar och definierar ett problem är alltså inte stabilt över varken 

tid eller kultur (ibid.). Sahlin (2002) förklarar att socialkonstruktivister menar att man måste 

betrakta all kunskap som beroende av historisk och kulturell kontext samt aktörers sociala 

position och utgångspunkt och inte bara som ett resultat av makthavare och dominerande 

gruppers intressen. Darin Weinberg (2008) skriver i sin artikel om socialkonstruktivisten John 

Kitsue och dennes kollegor. Kitsue och hans kollegor hade för avsikt att försöka förstå hur 

personer argumenterar och vad dessa individer lyfter fram när de benämner något som ett 

socialt problem. Weinberg (2008) menar att människor, av flera olika anledningar, definierar 

sociala problem olika och att det någon ser som ett problem inte alls behöver definieras som 

ett problem av andra personer. Det i sin tur innebär att lösningar och åsikter kring vad 

samhället behöver lägga sina resurser på inte alltid överensstämmer mellan olika personer 

eller organisationer (ibid.). 

 

4.2.1 Kollektiva definitionsprocesser 

Begreppet ”kollektiva definitionsprocesser” myntades av sociologen Herbert Blumer (1971) 

som menar att det i samhället finns flera möjliga problem men att endast vissa definieras som 

sociala problem. Enligt Blumer (1971) ses sociala problem som ett resultat av kollektiva 

defintionsprocesser och dessa processer sker i fem stadier: 

1. Identifiering av problemet vilket leder till anspråksformering 

2. Legitimering av problemet, vilket leder till allmänhetens stöd 
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3. Åtgärdsförslag ges och olika intressegrupper gör anspråk på åtgärder. Dessa 

intressegrupper kan nå en överenskommelse om vad som bör göras. 

4. Det sociala problemet ges en officiell definition som leder till en handlingsplan. 

5. Implementering av åtgärden sker i samhället. Det är inte givet vilka åtgärder som 

kommer vidtas utan strider mellan intressegrupperna kan fortsätta. 

När medier skriver om problem inom äldreomsorgen kan detta framställas på olika vis och 

hur medierna framställer ett fenomen kan leda till att allmänheten tolkar fenomenet som ett 

problem. Olika medier och journalister har även de, liksom vi, vissa förkunskaper, 

förförståelse och i viss mån även fördomar kring ett fenomen som kan påverka hur det 

aktuella fenomenet framställs. I förhållande till vår studie kan alltså upphovsmannens 

bakgrund påverka hur journalisten formulerar sig och framställer problem inom 

äldreomsorgen. 

 

4.2.2 Anspråksformering 

Inom detta perspektiv hävdar man att sociala problem är skapade genom defintionsprocesser 

där inflytelserika grupper har utövat påtryckningar för att hävda att en situation som existerar 

är problematisk eller skadlig (Ejrnæs & Kristiansen 2002). Ett socialt problem konstrueras när 

människor definierar ett förhållande som problematiskt (ibid.). Ejrnæs & Kristiansen (2002) 

skriver om Spector och Kitsuse vilka är två konstruktivister som har skapat en fyrstegsmodell 

över hur sociala problem konstrueras som går ut på att sociala problem skapas genom en 

politisk process där vissa grupper visar missnöje över ett visst förhållande och förespråkar en 

förändring (Ejrnæs och Kristiansen 2002). Dessa grupper strävar då efter att få detta 

förhållande erkänt som ett socialt problem och möter motstånd i form av grupper som inte 

delar samma uppfattning (ibid.). Nyhetsartiklar och dess upphovsmän kan utifrån detta 

begrepp påverka allmänhetens syn på problem inom äldreomsorgen, varför vi anser att detta 

är användbart vid analyseringen av vårt material. 
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4.3 Medier och mediers makt 

4.3.1 Dagordningsfunktion 

Massmedierna har en dagordningsfunktion eller ett problemformuleringsprivilegium 

(Blomberg et al 2004; Swärd & Starrin 2006). Detta syftar då på att medierna avgör vilka 

frågor som tas upp och diskuteras och styr riktningen för diskussionen. Massmedier kan i viss 

mån även utöva påtryckningar för att få politiker och myndigheter att visa handlingsförmåga, 

vilket kan påverka allmänheten (Swärd & Starrin 2006). Massmedierna återspeglar många 

gånger kampen mellan olika aktörer som kan anses göra anspråk på olika 

problembeskrivningar och de kan även bestämma agendan för hur dessa problem diskuteras 

(ibid.). Blomberg et al (2004) beskriver hur individer och institutioner med skilda synsätt, ofta 

centrala politiska aktörer, försöker övertyga allmänheten om att deras perspektiv är det rätta. 

Detta kan därmed anses vara intressant då medierna förmedlar olika samhällsaktörers 

perspektiv. 

 

Thörn (2002) menar att media har en oklar roll när politiker kommer till tals i offentliga 

sammanhang. Dels menar Thörn (2002) att media är en arena för politisk kamp som utnyttjas 

för att presentera och synliggöra värderingar och upplevda problem. Samtidigt menar han att 

media är en egen aktör som har möjlighet att skildra politiska dagordningar och problem 

utifrån egna intressen. Thörn (2002) skriver att de nya medierna till viss del har gjort det 

lättare för marginaliserade grupper att synas i det offentliga rummet och också att få utrymme 

i de större mer utbredda medierna. Det i sin tur menar han kan öka det demokratiska 

inflytandet. Såväl Blomberg et al (2004) som Thörn (2002) menar att massmediernas agenda 

inte endast avgör vad som tas upp som problem, utan att denna agenda medför vissa 

konsekvenser som kan ses som problem i sig och att massmedier därmed aktivt bidrar till att 

skapa och introducera nya problem. 

 

Moralpanik är ett ord som ibland benämns i samband med medierapportering och det åsyftas 

då att medierna kan öka oron och känsligheten för vissa händelser och beteenden genom en 

överdriven reaktion gällande ett visst fenomen (Swärd & Starrin 2006). Även Sahlin (2002) 

menar att medias rapportering påverkar allmänheten och hon förklarar att ju mer medier och 

myndigheter rapporterar om ett fenomen desto fler kommer se sina personliga problem på det 

sättet. Detta ser vi som ett intressant resonemang som kan vara applicerbart på vår studie. 
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4.3.2 Medielogik 

Altheide och Snow (1979) menar i boken Media Logic att nyheter är produkter, skapade av en 

organisation, och att de formas utifrån organisationens intresse snarare än utifrån tanken om 

att ge allmänheten en helhetsbild av ett komplext bekymmer i samhället. Med begreppet 

medielogik menar man de speciella villkor och den dramaturgi som påverkar och styr 

journalisternas arbete och Petersson och Carlberg (1990) menar att journalistik inte endast är 

ett yrke utan även en metod. Innehållet i massmedierna bestäms utifrån vad som passar dess 

form, tid och produktionsvillkor snarare än den skildrade händelsens särskilda egenskaper 

(ibid.). 

 

Nyhetsförmedlingen kännetecknas av knapphet relaterat till tid, utrymme, personal och 

uppmärksamhet och denna knapphet kan speglas i ett visst antal berättartekniker som 

nyhetsrapporteringen använder sig av. De vanligaste berättarteknikerna är förenkling och 

vinkling samt personifiering (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011). Andra berättartekniker 

som används är tillspetsning, konkretisering, intensifiering och polarisering (Peterson & 

Carlberg 1990). Konsekvenser av dessa berättartekniker kan vara att en aktuell konflikt eller 

problem ges en ofullständig skildring och det blir då intressant att studera vad som inte sägs i 

texten snarare än vad som faktiskt tas upp (ibid.). Ytterligare konsekvenser av medielogiken 

och informaliseringen av material kan vara att det sker en hårdare gallring av materialet samt 

ökad risk för manipulation (Petersson & Carlberg 1990). 

 

Dramatisering inom massmedierna är ett påfallande drag vilket Petersson och Carlberg (1990) 

skriver om. De förklarar att många så kallade mediedramer ofta byggs upp av konflikter i tre 

akter som består av strid, konfrontation och reflektion. Denna dramaturgi skapar en viss 

dynamik i texten. Att även tidningen blir en del av dramat är inte ovanligt och Petersson och 

Carlberg (1990) exemplifierar med att tidningen gör ett avslöjande, finner en enskild drabbad 

individ vilket sedan följs med att tidningen själv agerar genom att ställa makthavarna till 

svars. En enskild händelse får statuera exempel för ett större, mer generellt problem och en 

person eller en enskild händelse konkretiserar då ett större fenomen. 

 

Skildringen av massmedier som dramatiserande, tillspetsande och fragmenterande i sig kan 

även den betraktas som tillspetsad och det råder stora variationer mellan olika massmedier, 

länder och journalister (ibid.). Medier anklagas ofta för att ge en skev bild av den sociala 
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verkligheten vilket brukar avvisas med argumentet att media endast speglar verkligheten 

(ibid.). Petersson och Carlberg (1990) menar att det argumentet inte är så enkelt som det låter 

utan att man med det argumentet undergräver massmediebildens egen skapande kraft. Den 

avspeglade verkligheten syftar till antingen en norm, ett abstrakt kriterium eller en annan 

verklighet och att då hävda att man avspeglar verkligheten är naivt menar Petersson och 

Carlberg (1990:99) eftersom massmedier ständigt gör ett aktivt urval. 

 

 



25 
 

5. Resultat och analys 

De artiklar vi har studerat visar tydligt fyra olika teman kring problem inom äldreomsorgen 

och det fanns knappt någon artikel som föll utanför dessa fyra teman. De teman vi fann var 

frågor kring “privatiseringen av välfärden”, “budgetfrågor”, “personal- och 

bemanningsfrågan” samt temat “brister i vården”. Blomberg et al (2004) menar att det endast 

är vissa grupper som har makt att definiera problem och att andras definitioner av problem 

trängs undan. En möjlig konsekvens av detta kan vara att den offentliga diskussionen således 

endast kommer att ges inom vissa ramar (ibid). Att de artiklar vi studerat lyfter fram samma 

problem kan ses som ett resultat av de rådande problemdefintionerna som har kommit upp till 

följd av massmediernas dagordningsfunktion vilket innebär medierna själva avgör vilka 

frågor och problem som det skrivs om och hur de lyfts fram för diskussion (Swärd & Starrin 

2006). Vi har i detta avsnitt valt att varva resultat och analys och delat upp i tre rubriker: 

Problem, Orsaker, och Lösningar. Under dessa rubriker kommer de fyra teman vi funnit att 

redogöras för samt analyseras. Vi har även valt att undersöka hur olika aktörer kommer till 

tals och framställs. Aktörerna kommer att finnas med löpande under resultat- och analysdelen 

och kommer därför inte ha en egen rubrik. Vår tredje frågeställning som fokuserar på 

konsekvenser av medieframställningarna är av mer hypotetisk karaktär och kommer således 

behandlas i vår slutdiskussion (se avsnitt 6.). Vi har valt att kategorisera teman “Personal- och 

bemanningsfrågan” och “Brister och missförhållanden i vården” som problem och “Budget” 

och “Privatiseringen av välfärden” som orsaker till problemen. Det är inga vattentäta skott 

mellan dessa rubriker och teman men denna uppdelning har, som vi tidigare nämnt, krävts för 

att få en struktur i vår analys. 

 

5.1 Problem 

Som vi ser det är det två stora områden inom äldreomsorgen som framställs som problem i 

massmedier. Det ena problemet som tas upp är personalfrågan, ofta relaterat till frågan om 

bemanningen inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Det andra problemet som 

tidningarna belyser benämner vi som “brister och missförhållanden i vården”. Det kan vara 

icke utförd hemtjänst, boenden som läggs ner av budgetskäl eller direkt vanvård. Här ser vi att 

aktörerna hamnar i stort fokus. Problemen som framställs tenderar att ligga på en individnivå, 



26 
 

exempelvis skildras enskilda personers livsöden, specifika särskilda boenden och namngivna 

vårdbolag. 

 

5.1.2 Personalsituation och bemanning 

De flesta av de artiklar vi har granskat berör personalfrågan på något sätt. Bristen på personal 

och personaltätheten ses i de flesta artiklar som ett centralt problem som tar sig uttryck i bland 

annat stressad personal, icke utförd vård samt som en orsak till de omskrivna vårdskandalerna 

(Ex. Artikel 5, 32, 37, 41, 43, 50, 60, 76, 89, 90, 94, 98, 101). 

 

I vår studie har vi sett att personalen inom äldreomsorgen kommer ofta till tals gällande deras 

arbetssituation och arbetsvillkor. De kan således ses som en aktör som av medierna får vara 

delaktiga i definitionsprocessen av vad som anses vara problem inom äldreomsorgen. Ejrnæs 

och Kristiansen (2002) menar att sociala problem skapas genom att vissa grupper inte är nöjda 

med en viss situation och önskar en förändring, vilket personalen tydligt uttrycker i de 

massmediala texter vi studerat och som citaten nedan visar exempel på. Personalen kan därför 

anses vara med och göra anspråk på vad som definieras som problem genom att de kommer 

till tals som aktörer med god insyn i verksamheten. Ofta är politiker den grupp som får 

komma till tals med sina anspråksformeringar men vi har sett att även personalen får komma 

till tals och därför betraktar vi även dem som en grupp som får vara med och göra anspråk på 

problemdefintionen. Dessa problemdefintioner handlar oftast om deras arbetssituation och 

beskriver ofta en stressad arbetssituation och en känsla av otillräcklighet.  

Personalen beskriver en ständigt ökande arbetsbelastning och en ohållbar arbetssituation.  

 

Förutom alla omvårdnadssysslor ska de sedan några månader även städa de boendes 

rum, förråd, allrum, samt putsa fönster. Utöver det tillkommer bland annat 

dokumentation, kontakt med anhöriga och ansvar för rehabilitering (Artikel 101) 

 

Lotta Andersson-Löfqvist älskar att jobba på S:t Jörgens, men tycker att den låga 

bemanningen skapar stress och oro bland de gamla [...]. Det är stressigt. Vi hinner 

inte med allt vi ska göra [...]. Om någon av de anställda är sjuk är det inte säkert att 

en vikarie kallas in. Istället får en person då ensam försöka hinna med omsorgen på 

avdelningens åtta dementa. (Artikel 38) 



27 
 

Det krävs inte mycket för att det ska spricka. Om någon av de gamla har bajsat på 

sig måste jag “stjäla” tid från någon annan för att hinna med en dusch. Ännu värre 

blir det om någon ramlar. Då är jag tvungen att larma och begära förstärkning. [---] 

98 gånger av 100 känner jag skuld och samvetskval (Artikel 50) 

 

Alla tre citaten sätter fingret på det flera vårdanställda säger om sin arbetssituation. Stress och 

otillräcklighet omnämns ofta och personal uppger i flera artiklar att de endast hinner göra det 

mest nödvändiga och att det saknas utrymme för “det lilla extra” som att sitta ner och bara 

prata (Ex. Artikel 50, 101). I flera av artiklarna understryker personalen att de trots sina 

arbetsvillkor egentligen gillar det jobb de har (Artikel 38, 50, 57, 90, 101), vilket framgår i det 

andra citatet ovan. Äldre framställs i flera artiklar i vårt material som offer för rådande 

strukturer (artikel 1, 5, 6, 7, 25, 32, 43, 66, 67 och 89) vilket även Markström (2009) och 

Blomberg et al (2004) har sett i sina respektive undersökningar. När det handlar om 

personalen tenderar beskrivningarna istället handla om de anställdas kamp för att ge de äldre 

en värdig vardag och de målas då snarare upp som verksamhetens hjältar. Jönson (2011) 

skriver att personifiering genom att man tilldelar olika aktörer olika roller, så som offer, bovar 

och hjältar, är vanligt i massmedier, något som vårt material bekräftar. Personalens insatser, 

trots en snäv budget, lyfts ofta fram av chefer och av äldreomsorgens brukare vilket förmedlas 

i citatet nedan: 

 

Vi har en snäv budget och kan bara vara tacksamma för personalens stora 

engagemang. Här finns mycket kunskap och erfarenhet, säger Jim Alex 

Mainorsson-Hirschi, och tycker att hemtjänstpersonalen är värd all 

uppmärksamhet. (Artikel 50) 

 

Många som har kommit hit har varit jättebra, Duktiga och trevliga! Betonar 

Per och fyller på genom att berätta om sina favoriter bland 

hemtjänstpersonalen (Artikel 47) 

 

Att personalen skulle ses som omoraliska och att det råder en allmän avsaknad av kompetens 

kopplat till vårdskandaler är alltså inget som vårt material visar på i någon större utsträckning 

till skillnad från Jönsons (2011) studie och Markströms (2009) studie. Vi tänker att det kan ha 

skett ett perspektivskifte i debatten kring vad som anses vara ett problem. Sahlin (2002) 

menar att det enligt konstruktivismens utgångspunkter krävs att ett problem uppfattas som 

existerande av allmänheten för att det ska uppnå status som socialt problem. Sett utifrån 
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Blumers teori om sociala definitionsprocesser (1971) kan det tidigare antagandet om att 

vanvård handlar om problem hos personalen ha omformulerats genom en social 

definitionsprocess och ha antagit en ny form som fokuserar på att personalen är offer för 

politik och budgetfrågor. Utifrån detta resonemang tänker vi att vad som är själva problemet i 

personalfrågan kan ha omdefinierats, såväl från mediernas sida som från politikernas, då 

sociala problem enligt konstruktivismen är föränderliga. 

 

Ett problem som återkommer avseende problem kring personal och bemanning är att 

äldreomsorgen anses vara en oattraktiv bransch som få vill utbilda sig inom och där man på 

grund av det har en stor andel outbildad personal (Artikel 7,8, 27, 52, 93). Detta beskrivs dock 

inte i samband med uppdagade vårdskandaler utan mer som ett enskilt problem. Det kan man 

bland annat se i följande citat: 

 

Förutom att sjukskrivningarna ökar är det allt svårare att hitta vikarier. Få yngre vill 

jobba med detta så som det ser ut nu.  (Artikel 101) 

 

Vad är det som har gjort äldreomsorgen till en oattraktiv bransch? Finns det ett samband 

mellan mediernas rapportering om personalens pressade situation och att få vill utbilda sig? 

Massmediernas agenda innebär inte bara vad de tar upp och definierar problem utan att denna 

agenda i sig kan skapa nya problem (Blomberg et al 2004; Thörn 2002). Att det är låg status 

att arbeta inom äldreomsorgen och att få vill utbilda sig inom det är ett problem som några 

artiklar tar upp (Artikel 8, 101) kan vara ett problem som uppkommit och definierats utifrån 

mediernas problembeskrivningar av en tuff, hård och stressig miljö för personalen. Att 

medierna skildrar arbetet inom äldreomsorgen på detta vis framkommer främst i 

beskrivningar som personalen själva gör kring deras arbetsvillkor vilket vi visade i början av 

avsnittet. 

 

5.1.3 Missförhållanden och brister i omsorgen 

Missförhållanden och brister i vården är ett relativt stort begrepp som kan innefatta många 

olika delar och ta sig uttryck på flera olika sätt. Det vi har sett i vårt material har varit allt från 

direkta missförhållanden i vården till indragna aktiviteter och minskade platser på särskilda 

boenden. Direkta missförhållanden, det som i flera artiklar benämns som vanvård, omnämns 

med relativt hög frekvens och vi har därför valt att till största del fokusera på det under denna 
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rubrik. 

 

När tidningarna rapporterar om vanvård använder de sig av dramatiska beskrivningar av 

enskilda fall där omsorgen kraftigt har brustit. Tidningarna har publicerat artiklar (Artikel 5, 

6, 16, 37, 59, 66, 89) där de ger fenomenet vanvård ett ansikte genom att lyfta fram en verklig 

person och ge denna en offerroll i förhållande till det särskilda boendet. Detta menar 

Petersson och Carlberg (1990) är vanligt att massmedier gör och skriver att det skapar en 

dynamik i texten vilket kan tänkas väcka läsarens intresse och anspela på dennes känslor. 

Jönson (2011) menar att nyhetsrapporteringen exempelvis kan förstås utifrån konkurrensen 

om konsumenterna och att de som rapporterar väljer ord som fångar målgruppens intresse. 

Anhöriga kommer ofta till tals och förstärker hjälplösheten och förtvivlan över 

missförhållanden vilket går att urskilja i citaten nedan. 

Jag vet inte hur många gånger jag hittat honom smutsig och orakad, i sin egen 

avföring och med blodiga kläder. De sista åren fick han bara komma upp varannan 

dag. En personal berättade att farfar inte fått duscha på tre veckor. Även i hans rum 

var hygienen under all kritik med lakan och sängkläder nedblodade och skitiga, 

frysen igenbommad med is och mögliga varor i kylen (Artikel 41) 

 

Sommaren 2009 upptäcktes att pappan hade frakturer på flera ställen i kroppen - 

däribland på axel och höft - efter fallolyckor som familjen inte fått besked om. Inte 

heller ska skadorna ha undersökts ordentligt (Artikel 16) 

 

Vid ett tillfälle hittade Lena sin pappa med bajs under naglarna och på händerna när 

han åt middag. För att få upp maten på gaffeln använde han händerna. Även hans 

fåtölj och dyna var nedkletad med avföring (Artikel 94) 

 

I citaten ovan finner vi ord som smutsig, nedblodade, bajs och nedkletad med avföring. Orden 

är starka och visar tydligt på en oskälig situation. Vården framställs som ovärdig och kan 

tydligt kopplas till det Carlberg och Petersson (1990) skriver om att man skildrar ett fenomen 

först när man hittar en person som kan personifiera det. Sahlin (2002) skriver att man inom 

det socialkonstruktivistiska perspektivet anser att en situation kan klassas som problematisk 

först när någon definierar den som det och att en förutsättning då är att någon lider av 

fenomenet. Citaten ovan visar tydligt på lidande och anhöriga beskriver genom massmedierna 

situationen som väldigt problematisk. 
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När man beskriver enskilda livsöden följs de dramatiska vanvårdsskildringarna ofta av 

beskrivningar av de äldre som fina människor och medierna framhåller den friska sidan vilket 

bidrar till att förstärka den avsky som vanvårdsbeskrivningarna ämnar väcka hos läsarna. De 

äldre beskrivs som goda men sårbara och beroende av samhällets hjälp och denna 

framställning av de äldre har även Kreačičs (2006) sett i sin studie om beskrivningar av äldre 

på internet. Nedan följer två citat som båda skildrar denna typ av berättarteknik och det första 

citatet har rubriken “Dog av svält hos Carema”: 

Hon tjänstgjorde vid fronten under finska vinterkriget och kom till Sverige med de 

finska barnen. [...]. Hon jobbade som skolsköterska. Bodde i hus i Karlstad. Var 

scoutledare och friluftsmänniska. Älskade att väva och sy - draperiet där borta och 

alla trasmattorna i huset har hon vävt. (Artikel 6) 

 

I följande citat, som är hämtat ur en artikel som handlar om att de äldre blir lidande när 

servicehus omvandlas till trygghetsboende, skildras en äldres förändrade situation på ett 

dramatiskt vis. Den äldre blir här ett tydligt offer för politikernas svek och politikerna får 

illustrera förövaren, vilket Hadenius et al. (2011) menar är ett vanligt retoriskt grepp för att 

fånga läsarnas intresse: 

Mamma var 94 år ung. Hon åt inga mediciner och hon sprang med sin rullator. Hon 

ville gå i affärer, hon älskade Stockholms innerstad. År 2008 bröt den borgerliga 

majoriteten i Stockholm sitt vallöfte om att bevara servicehusen och började istället 

omvandla dem till så kallade trygghetsboenden. Först ut var Väduren, där alla äldre 

tvingades flytta. Birgit Zachaus dotter minns hur hennes mamma blev deprimerad 

och slutade äta. -Hon gav upp. Det var ett slags självmord. Hon sade att hon hellre 

ville dö än att flytta. Men jag kunde inte hjälpa henne, säger Inga Zachau. [---] 

Någon dödsorsak kunde aldrig fastställas men Inga Zachau anser att det är stadens 

politiker som bär ansvaret. - Till 100 procent vet jag att de orsakade min mammas 

död. (Artikel 25) 

 

Swärd och Starrin (2006) menar att medier anses stå på de svagas sida och att de låter “de 

svaga” komma till tals. I detta fall kan de anhöriga sägas representera de drabbade och således 

de “svaga”, alltså personer utan makt i sammanhanget. Att de äldre ofta framställs som offer 

är något som såväl Markström (2009) som Blomberg et al (2004) har resonerat kring. Något 

vi ser är att även anhöriga ges en offerroll då det ofta är de som kommer till tals och beskriver 
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sina föräldrars livsöden, inte sällan dramatiska sådana. Nilsson (2008) menar att äldre är en 

grupp man pratar om men inte till eller med och att det ofta är någon annan som för den äldres 

talan. Detta är någonting som går att se i flera fall där personer blivit utsatta för vanvård 

(Artikel 16, 41, 94). I citatet ovan (Artikel 25) tar den äldres anhörige ett tydligt 

ställningstagande i frågan om vem som bär skulden för mammans död. Kvinnan ges utrymme 

att säga “till 100 % vet jag att de orsakade min mammas död” vilket vi ser som ett behov från 

den anhöriges såväl som från massmediernas sida att ställa någon till svars genom att finna en 

syndabock. Jönson (2011) beskriver detta som ett vanligt fenomen i massmediesammanhang. 

Den anhörige framställs i och med citaten som hjälplös då hon uttryckligen säger att hon inte 

kunde hjälpa sin mamma. Att den anhörige använder sig av ordet självmord syftar till något 

självvalt och att politikerna har drivit den äldre till detta, trots att det framgår i artikeln att 

dödsorsaken var oklar. Användandet av ordet självmord tyder på att politikernas svek var en 

orsakande faktor till att den äldre inte längre orkade leva. 

 

Citatet som följer nedan är även det en dramatisk skildring av bristande och ovärdig vård där 

orsaken tydligt pekas ut som privatiseringen av vården. 

Vinsten går före vården 

Äldrevården är kris. Vårdanställda protesterar själva mot den eskalerande 

vanvården. Samtidigt som riskkapitalbolagen gör mångmiljonvinster på våra gamla. 

Och det kommer bara bli värre, visar Aftonbladets granskning. [---] - Jag kan inte 

vara tyst längre. Det är förfärligt hur vi behandlar våra gamla. För tio år sedan fyllde 

hon en säck med blöjor varje natt- när hon gick i pension var den inte ens halvfull. 

När Carema tog över driften blev blöjorna en utgift som skulle sparas på. (Artikel 5) 

 

Brister i vården innebär inte endast vanvård. Flera artiklar tar upp att de anhöriga drabbas av 

besparingar som görs inom äldreomsorgens då äldre nekas den hjälp de efterfrågar trots att de 

själva anser att ett hjälpbehov finns. Därför kan även detta ses som brister inom 

äldreomsorgen. Aftonbladet har publicerat en artikel där rubriken lyder: “94-årige Kalle får 

ingen hjälp. Nekas hemtjänst - då får dottern Lena offra allt”. Ovanför artikeln står det: 

“VÅGAR DU BLI GAMMAL?” (Artikel 1). I artikeln beskrivs det hur pengarna till den 

offentliga vården kraftigt minskar samtidigt som andelen äldre aldrig har varit så hög. Man 

hänvisar till en undersökning från Kommunal som beskriver att det är de anhöriga som får ta 

smällen genom att de tvingas sluta jobba eller gå ner i arbetstid för att orka ta hand om sina 

äldre som nekas den hjälpen de önskar. 
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Farsan och Morsan har arbetat stenhårt för att det ska finnas en bra äldreomsorg. 

Det här är för jävligt, säger Lena Ezelius, 47. För att klara sig skulle Kalle behöva 

uppåt 20 timmar hjälp i veckan. Som det är nu hinner Lena Ezelius inte med annat 

än att jobba, sova och ta hand om sin gamla far. (Artikel 1) 

 

Lena och Kalle ställer upp på bild i samband med artikeln där bildtexten lyder “JOBBA, 

SOVA, PAPPA. Lena Ezelius tvingas offra all sin fritid på att ta hand om sin pappa Kalle, 94, 

eftersom han nekas hjälp av vården”. På artikeln sitter en hänvisning till en ledare med 

rubriken “Reinfeldt struntar i gamla och sjuka”. Artikelns olika delar gör denna artikel särskilt 

intressant att titta närmre på. Artikelförfattaren får det att framstå som att hög ålder är ett skäl 

för att bli beviljad äldreomsorg. Tendenser som vi sett i vårt material är att man alltid hänvisar 

till en hög ålder när någon fått avslag på en ansökan om exempelvis hemtjänst eller särskilt 

boende (Artikel 1, 67, 68). Då Socialtjänstlagen ej förklaras vidare i samband med artiklarna 

anser vi, liksom Markström (2009), att detta kan skapa en snedvriden uppfattning om vad 

äldreomsorgen kan bistå med samt vad som krävs för att få bistånd. Inte någonstans i artikeln 

går det att finna en motivering till varför Kalle inte blev beviljad bistånd och läsaren går då 

miste om att själv skapa sig en uppfattning i frågan när det inte ges en allsidig bild. Denna 

berättarteknik tänker vi kan klassas som vinkling och förenkling av frågan för att väcka 

uppmärksamhet, vilket Petersson och Carlberg (1990) menar bidrar till att en aktuell konflikt 

inte ges en helhetsbild och att mycket då lämnas osagt till läsaren. Att det sedan sitter en 

hänvisning till en ledare med rubriken “Reinfeldt struntar i gamla och sjuka” förstärker bilden 

av att de äldre, men här även de anhöriga, är lidande och hjälplösa offer för politiken. 

 

Ett annat problem som kan definieras som en brist i vården som tidningarna lyfter fram är 

personalomsättningen, främst inom hemtjänsten. Det går att läsa rubriker som “Besökt av 55 

olika på 71 dagar”, “14 dagar - 20 olika vårdare” (Artikel 47, 53). Artikel 47 beskriver hur två 

makar i Göteborg har fått sin hemtjänst utförd av 55 personer på 71 dagar och hur de därför 

själva får hjälpa till allt mer. Detta kan vid första anblick ses som ett personalproblem men i 

dessa artiklar är det brukarna av hemtjänsten som kommer till tals och ger sin definition av 

problemet och därför har vi valt att betrakta detta som en brist i omsorgen av de äldre.  

[…]den senaste tiden har paret fått ägna allt mer tid åt att instruera nykomlingar. 

Det handlar bland annat om att visa var Pers saker ligger, lära ut hur tekniska 

hjälpmedel fungerar och se till så att de använder rätt lyftteknik (Artikel 47) 
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Markström (2009) skriver att äldreomsorgens organisering var ett vanligt förekommande tema 

när hon genomförde sin studie. Citatet ovan kan tydligt kopplas till logistik och organisering 

av personalen. Äldreomsorgens områdeschef berättar i artikeln att personalomsättningen beror 

på ett inte fungerande planeringssystem och samt höga sjukskrivningstal. Det är således tre 

problem som skildras i artikeln. Det ena är att omsorgstagare inte får kontinuitet i sin 

hemtjänst, det andra är att äldreomsorgen har mycket sjukskrivningar och det tredje är att det 

rådande planeringssystemet inom hemtjänsten inte fungerar. Artikeln fokuserar dock i stort 

sett bara på det första problemet genom att återigen använda det Petersson och Carlberg 

(1990) benämner som personifiering. Artikeln bygger på en intervju som gör 

kontinuitetsproblemet mer kännbart för läsaren. Vi har tidigare skrivit att massmedier ofta står 

på allmänhetens sida och att och att man låter svaga grupper i samhället komma till tals 

(Swärd & Starrin 2006). Här vinklar man tydligt problemet till den äldres utsatthet då det är 

också makarna som får komma till tals i merparten av artikeln.    

 

5.2 Orsaker 

När problem beskrivs i nyhetsartiklar finns det oftast en orsak bakom problemet. Orsakerna 

kan vara såväl latenta som manifesta. Är problemen som beskrivs egentligen orsaker till andra 

problem är en fråga vi ställt oss under analysens gång. I vår studie har vi nämligen kunnat 

urskilja två teman som vi betraktar som orsaker till de problem som beskrivs inom 

äldreomsorgen och de är privatisering och budget. Dessa orsaker kan även betraktas som 

grundproblem, och framställs ofta som problem i artiklarna. Vi har dock valt att kategorisera 

dem som orsaker just för att vi har sett att de kopplas ihop med och beskrivs som de 

bakomliggande faktorerna till ovan nämnda problem. Dessa orsaker tänker vi befinner sig på 

en samhällsnivå och organiseringen av välfärdssamhället i stort. Vi syftar då på att man talar 

om ett systemfel vilket är svårt för den enskilda individen att påverka, vilket vi kommer 

redogöra för och visa på i avsnittet nedan. 

 

När man talar om orsaker är syndabocksletandet något vi identifierat som återkommande, 

oavsett om det handlar om privatisering och vinstintresse eller budgetfrågan. 

Syndabocksletandet innebär att man försöker lägga skulden på en enskild individ eller aktör 

när det egentligen kan vara flera som har del i den uppkomna situationen. Som vi har 
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uppmärksammat tidigare ter det sig viktigt att alltid ha någon att skylla problemet på eller 

ställa till svars men man kan då ibland missa att verkligheten är mer komplex än så. I många 

fall är det är svårt att peka ut en skyldig eller ansvarig vilket gör att massmediernas 

framställning ter sig förenklad. När man vinklar en text bidrar det till en förenklad bild av 

sammanhanget och Petersson och Carlberg (1990) menar att en konsekvens av denna 

berättarteknik och medielogik i stort är att materialet som valts ut har utsatts för hård gallring 

och att viktiga delar således kan ha sållats bort och därmed kan texten och sitt sammanhang 

ha manipulerats. 

 

5.2.1 Privatisering och vinstintresse 

Något som vi tydligt lade märke till i genomgången av artiklarna samt under kodningens gång 

var att den privata äldreomsorgen har haft en central plats på dagordningen i massmedierna 

det senaste året. Privatiseringen och det medföljande vinstintresset nämns ofta som orsaken 

bakom låg bemanning och en ovärdig vård (Artikel 2, 3, 5, 36, 38, 39, 41). Artiklarna 

beskriver hur vinster som görs inom äldreomsorgen oskattade förs utomlands, hur blöjor 

sparas in på av kostnadsskäl och hur finansminister Anders Borg slutligen lovar att se över 

problemet. Artikelförfattarna använder ofta starka ord för att beskriva problemet och de målar 

även upp dramatiska bilder av hur de privata aktörerna hemlighetsfullt agerar i det fördolda.   

Folkets krav: Stoppa dem (Artikel 2) 

 

En hemlig välgörenhetsstiftelse äger det skandalomsusade vårdföretaget Carema. 

Men männen kopplade till stiftelsen sysslar knappast med välgörenhet- de tjänar 

miljontals kronor på sina investeringar. Helt utan svensk bolagsskatt (Artikel 3) 

 

Citatet pekar ut bolagen som “bovar” vilket Jönson (2011) menar är mer vanligt att 

massmedier gör än att de lyfter problemet som ett systemfel. Tidningen publicerar namn, 

bilder och inkomstuppgifter på ägarna och detta ser vi som ett försök att återigen personifiera 

samhällsproblemet på det sätt Petersson och Carlberg (1990) beskriver. Folket i citatet ovan 

framställs som en aktör och som motståndare till riskkapitalbolagen och journalisten som 

skrivit artikeln visar på hur bolagen tar pengar från medborgarnas gemensamma kassa utan att 

ge något tillbaka i form av skatt. Allmänheten påverkas mycket av myndigheternas och 

massmediernas rapportering på så sätt att den enskilda läsaren definierar sina problem så som 

aktörerna beskriver dem (Sahlin 2002). Att folket rasar mot bolagen skulle kunna vara en 
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konsekvens av att medierna visat hur ägarna flyr iväg med skattebetalarnas pengar nästan på 

ett tjuvaktigt sätt och att definitionen av problemet gör att människor därför känner sig 

bestulna. Vad tidningen baserar att folket kräver att riskapitalisterna ska stoppas på framgår 

inte. En fråga att reflektera över är också vilka som är folket och hur stor andel som folket 

syftar till. När man beskriver riskkapitalbolagen på detta vis anspelar man mycket på känslor 

som exempelvis ilska vilket kan vara journalistens syfte och kan ses utifrån medielogikens 

tanke om dramaturgi och intresse för konflikt. Denna konflikt som skildras genom 

polarisering mellan parterna är en effektiv berättarteknik (Petersson & Carlberg 1990). Att 

medierna själva är aktörer i dessa problembeskrivningar kan ses utifrån att de gör 

“upptäckter” orättvisor och problem i samhället som de sedan rapporterar om till allmänheten 

och därefter själva ställer makthavare till svars. Även detta är ett tydligt exempel på 

dramaturgi enligt medielogiken (ibid.). Berättartekniker som vinkling och tillspetsning är 

ytterligare två metoder som används flitigt och tidningens vinkling blir då, om man använder 

sig av Sahlins (2002) resonemang om allmänhetens påverkan av medier, allmänhetens 

generella uppfattning. 

 

Swärd och Starrin (2006) skriver, som vi tidigare nämnt, att media ofta står på allmänhetens 

sida och vi anser att ord som folket gör det resonemanget tydligt. Flera artiklar som handlar 

om vinster inom äldreomsorgen tar upp den enskilda människan som ett offer för de 

vinstdrivande bolagens önskan att tjäna så mycket pengar som möjligt (Artikel 5, 6, 16, 34, 

39, 41). Artiklarna beskriver bland annat hur en döende man rullats ut i dagrummet och 

placerats framför den gemensamma tv:n för att dö på Caremas boende, hur de äldre inte får 

den vård de har rätt till på grund av för låg bemanning på de privatägda boendena. Politikern 

Anna Johansson uttrycker sig på följande vis: 

Det finns starka incitament att spara på mat, blöjor och personal för att åstadkomma 

vinst i bolagen. Något liknande har vi inte alls på våra kommunala boenden (Artikel 

39) 

 

När tidningarna rapporterar om brister på privata boenden nämner de alltid vilket bolag som 

äger och driver det särskilda boendet (Artikel 6, 32, 41), något som inte alls är lika vanligt 

förekommande när man talar om brister på kommunala boenden. Då skriver man istället ut 

boendets namn men utan att specificera att det är ett kommunalt boende (Artikel 43, 66, 94). 

Denna skillnad kan vi exempel se i citaten nedan: 
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Anneli Möller, 90, dog av svält på Carema Cares äldreboende i Brålanda (Artikel 6) 

 

En dag hittade Lena sin pappa mitt i maten med avföring på händerna. Nu kräver 

Socialstyrelsen att Kärrahus äldreboende skärper rutinerna (Artikel 94) 

 

Artiklar där de privatägda särskilda boendena pekas ut tillsammans med vårdbolag relaterar 

även ofta till debatten kring huruvida vinstuttag i välfärdssektorn är acceptabla eller inte. 

 Massmedier har en dagordningsfunktion i den bemärkelsen att de bestämmer vilka frågor 

som tas upp och diskuteras och de styr även riktningen på diskussionen (Starrin & Swärd 

2006). Tidigare har vi förklarat att det är vanligt att massmedier pekar ut “bovar” när de 

beskriver ett problem (Jönson 2011) och vår tanke är då att massmedier har en tes om att 

vinster i välfärden är någonting dåligt och att de därför driver frågan om privatisering hårt. 

Om så är fallet ligger det inte i deras intresse att bevisa motsatsen utan de styr diskussionen så 

att den styrker deras tes och intressen. Man skulle kunna tänka sig att massmedier därför 

skulle låta vissa politiker komma till tals mer än andra för att på så sätt styrka sin tes 

ytterligare men det är inte något vi har sett i vår analys av artiklarna. Både politiker från olika 

block och partier uttalar sig om privatiseringen i ungefär i samma utsträckning och det 

framgår tydligt att vinster i välfärden är en aktuell fråga oavsett partitillhörighet (Artikel 2, 

11, 17, 39, 61). 

 

Den, till synes, relativt enkelspåriga rapporteringen av privatiseringens konsekvenser har 

också skapat en motreaktion som lyfter fram problemet med det Swärd och Starrin (2006) 

benämner som mediernas dagordningsfunktion. Avsaknad av ett helhetsgrepp i massmedier är 

något även Markström (2009) sett i sin studie av problem inom äldreomsorgen. Flera privata 

aktörer uttrycker i ett flertal av våra artiklar (Artikel 34, 78, 80, 92) att de känner sig utsatta, 

orättvist behandlade och att de upplever att kommunen inte får stå till svars på samma sätt. 

Vårdföretagarnas förbundsdirektör uttrycker sig på följande vis: 

Företag ska granskas hårt. Äldreomsorgen över huvud taget ska granskas hårt, men 

det känns som om de privata företagen granskas hårdare (Artikel 34) 

 

 

 



37 
 

Denna uppfattning om orättvis granskning bekräftas även från en kommunpolitikers i följande 

citat: 

När problemen först blev kända i slutet av 90-talet drevs verksamheten av ett privat 

vårdbolag. Men det blev inte mycket bättre när kommunen tog över. 

– De privata vårdbolagen ses ofta som bovar, fast vi kan göra ett lika dåligt jobb, 

säger Piotr Kiszkiel, som tar Socialstyrelsens kritik på största allvar (Artikel 61) 

 

Detta finner vi intressant utifrån Socialstyrelsens rapport (2012) om att det egentligen inte är 

några större skillnader i kvaliteten på vård mellan privat och kommunal äldreomsorg vilket vi 

nämnde i inledningen. Detta faktum kan ses som en bekräftelse på att massmedierna vinklar 

materialet och ställer det på sin spets för att gynna sina intressen, i konkurrensen om 

massmediekonsumenternas uppmärksamhet, vilket Jönson (2011) förklarar. 

 

Vårdskandaler fick stort utrymme i massmedier slutet av 1990-talet efter att Sarah Wägner 

rapporterat om missförhållanden inom äldreomsorgen, vilket gav upphov till Lex Sarah 

(Jönson 2011). Både Jönson (2011) och Markström (2009) menar att det vid tidpunkten för 

deras studier inte talades om just vårdskandaler. Just ordet vårdskandal var ett begrepp som 

inte heller förekom särskilt ofta i vårt material, däremot har vi sett att begreppet vårdskandal i 

vårt material mer ofta benämns som Carema-skandalen (Artikel 13, 17). Detta syftar på de 

allvarliga brister på två särskilda boenden, drivna av Carema, som DN rapporterade om i 

oktober 2011. Denna skandal har därefter varit en återkommande följetong i massmediers 

rapportering kring missförhållanden inom äldreomsorgen bland svenska medier. Att medier 

har ett så kallat problemformuleringsprivilegium (Blomberg et al. 2004; Swärd & Starrin) blir 

då särskilt tydligt med tanke på att deras rapportering grundar sig i ett aktivt urval och på så 

vis styr diskussionen och debatten. 

 

”Meddelarfrihet” är ett skydd som offentligt anställd personal omfattas av och innebär att 

offentligt anställda får lämna uppgifter gällande missförhållanden till exempelvis medier utan 

att riskera konsekvenser, vilket regleras i 1 kap. 1 § 3 st. tryckfrihetsförordningen (TF). Detta 

skydd omfattar inte de som arbetar inom den privata sektorn av, vilket flera artiklar tar upp 

som en orsak till att privatanställda inte vågar anmäla den egna verksamheten på grund av 

rädsla för den egna tjänsten (Ex. Artikel 31, 35, 38, 49). 
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Hon är den enda i vårdpersonalen på S:t Jörgens som vågar stå för kritiken. Flera 

andra säger att de är livrädda och tror att de förlorar sina jobb om de talar öppet om 

missförhållandena. (Artikel 38) 

 

Att personalen beskriver att de är livrädda och därför inte vågar berätta om de brister de ser 

kan innebära att brister i vården inte uppmärksammas och därmed kan fortskrida. 

 

5.2.2 Budget och prioriteringar 

Brist på resurser och till följd av det en minskad bemanning framställs i massmedia som 

sammanhängande problem inom äldreomsorgen. Sparåtgärder lyfts fram som nödvändiga och 

tidningarna skriver ofta om nya sparkrav och underskott i budgeten. Flertalet av de problem 

som vi tidigare lyft fram beskrivs som orsakade av kommunernas budgeter och därför har vi 

valt att benämna detta som det andra stora temat vad gäller orsaker som på ett eller annat sätt 

genomsyrar majoriteten av artiklarna. Artiklar som handlar om budgeter är ofta politiskt 

inriktade, antingen i form av att politiker uttalar sig kring budget och prioriteringar i välfärden 

eller i form av att politiker blir “syndabockar” när de äldre drabbas av sparkrav orsakade av 

budgetunderskott (Artikel 1, 6, 9, 29, 76). Det är också vanligt att chefer får uttala sig kring 

budgeten och hur verksamheten ska gå ihop (Artikel 25, 44, 50, 62, 70, 72, 73, 84, 86, 98). 

Citatet nedan är en politikers svar efter att socialstyrelsen publicerat en rapport där det 

framgår att kommunen brustit på flera punkter.   

Det stämmer säkert det som står i rapporten, det kan delvis bero på att vi tappat 

resurser av budgetskäl den senaste tiden (Artikel 86) 

 

Här ser vi alltså tydligt att budgeten har varit orsaken till uppdagade missförhållanden vilket 

även en politiker bekräftar. Thörn (2002) menar att medier har en oklar roll när det handlar 

om politik i det offentliga rummet. Politikerna använder sig av massmedier för att synliggöra 

sina åsikter och definiera problem samtidigt som medier har makten att skildra och styra den 

politiska agendan utifrån egna intressen (Thörn 2002). Medierna har således möjligheten att 

använda sig av exempelvis politikers uttalanden på ett sätt som passar tidningens eget syfte. 

Om vi utgår ifrån det Weinberg (2008) skriver om sociala problems subjektivitet blir 

resonemanget särskilt intressant. Han menar att ett problem kan definieras och uppfattas på 

flera olika sätt vilket kan innebära att tidningarna inte håller med politikerna om vad som 
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orsakar problemen inom äldreomsorgen och därför då också tycker att problemen ska lösas på 

ett annorlunda sätt. Frågan är då hur massmedierna förhåller sig till de olika orsaks- och 

problemdefinitionerna och vilken bild tidningarna förmedlar till läsaren. 

 

Artikel 6 handlar om en kvinna som avlidit av undernäring på ett privat boende och anhöriga 

beskyller i artikeln boendet för kvinnans död. Citatet nedan kommer från kvinnans svärdotter 

och är skrivet strax under det att tidningen berättar att boendet är anmält till socialstyrelsen. 

Ska vi ha vård eller ska vi ha äldreförvaring? Bra äldreomsorg kostar pengar. Det 

måste politikerna fatta [...]  (Artikel 6) 

 

Vi har tidigare visat exempel på när politiker ställs ansvariga för enskilda individers död och 

här förs ungefär samma resonemang. Vår tolkning är att kvinnan ser politikerna som 

ansvariga, verklighetsfrånvända och ovetandes om vad äldreomsorgen behöver för resurser. 

Jönson (2011) skriver, som vi tidigare nämnt, att massmedier ofta kopplar vanvård och 

missförhållanden till resursbrist och/eller omoral. Omoralen menar Jönson (2011) kan ligga 

hos politiker, vårdpersonal, privata aktörer eller hos samhället i stort. Citatet ovan anser vi 

rymmer båda definitionerna av problemet. Man säger att problemet beror på resursbrist men 

antyder samtidigt att politikerna inte är medvetna om att så är fallet vilket vi anser kan ses 

som den omoral Jönson (2011) skriver om. 

 

Att äldreomsorgen är en sektor som berör och upprör är tydligt i vårt material. Det skrivs ofta 

att man måste tillföra mer pengar till äldreomsorgen men det är intressant att det inte 

någonstans ges några förslag på var man ska ta pengar från, vilket är en förutsättning när man 

talar om budget. Citaten nedan belyser frågan angående besparingar inom äldreomsorgen där 

en moderat politiker uttalar sig på följande vis: 

Jag tycker det är katastrof att besparingar inom kommunen tillåts drabba de äldre 

göteborgarna så här. Något liknande hade aldrig accepterats om det handlat om 

barn. (Artikel 85) 

 

Citatet ovan belyser prioriteringsfrågan när det gäller budget. Kvinnan jämför barn som grupp 

med äldre som grupp och det hon säger kan tänkas bygga på tanken om socialt konstruerade 

problem. Sahlin (2002) skriver att man inom den konstruktivistiska grenen ser sociala 

problem som något som går att lösa och då ofta genom samhälleliga insatser. Kvinnan menar 
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att samhället går in och tar resurser från gruppen äldre på grund av kommunens sparkrav och 

hon antyder att gruppen ses som mindre viktig genom att säga att något liknande aldrig skulle 

accepteras om det rörde barn.  Ejrnæs och Kristiansen (2002) skriver om anspråksformering 

och menar att sociala problem skapas genom att inflytelserika grupper utövar påtryckningar 

för att definiera en situation som problematisk och skadlig. Det som för oss blir intressant är 

hur prioriteringar i välfärden formas och vad som gör att ett socialt problem uppfattas som 

mer problematiskt än ett annat. Vi har tidigare nämnt att det ofta är politiker och tjänstemän 

som får uttala sig kring budgeten men vi har även sett att anhöriga får komma till tals kring 

problem som rör budgeten kopplad till äldreomsorgen (Artikel 6, 36, 39, 44, 50, 72, 74, 76, 

84, 85, 91, 95, 96, 98, 101). Tidningarna ger med andra ord dessa grupper möjlighet att lyfta 

fram sina definitioner av problemet till läsarna. Blumer (1971) skriver att steget efter 

anspråksformering är legitimering av problemet vilket innebär att problemdefinitionen får 

stöd av allmänheten. Vi betraktar då detta som att kvinnan i citatet ovan försöker legitimera 

problemen genom att höja äldreomsorgens status så att den blir likvärdig med verksamheter 

som rör barn. En socialdemokratisk politiker går ut och säger att äldreomsorgen i vissa 

stadsdelsnämnder ses som en budgetregulator (Artikel 85) vilket kan ses som att även hon 

anser att statusen på äldreomsorgen är låg och inte ett problem som anses högprioriterat. Även 

Kommunals ordförande uttalar sig kritiskt till kommunens prioriteringar i citatet nedan, vilket 

även det styrker resonemanget ovan. 

Vi ska aldrig glömma av att det tunga ansvaret trillar rakt ner i kommunpolitikernas 

knän. De vågar inte stå upp och prioritera äldreomsorgen (Artikel 15) 

 

Journalisternas arbete genomsyras av knapphet i flera aspekter vilket tar sig uttryck i 

användandet av berättartekniker (Petersson & Carlberg 1990) och även budgetfrågan skildras 

genom berättartekniker, främst genom förenklingar. Problem inom äldreomsorgen, och 

således orsakerna bakom problemen, beskrivs ofta som isolerade från andra problem, av 

samhällelig eller social karaktär, och man nämner sällan att budgeten läggs utifrån samtliga 

kommunala verksamhetsområden. Artiklarna använder sig alltså av en förenklad bild av 

verkligheten när de förmedlar problemet till läsaren. Altheide och Snow (1979) menar att 

nyheter är produkter som skapas av en organisation utifrån organisationens egna intressen 

snarare än utifrån målsättningen att ge läsaren en fördjupad förståelse av ett komplext 

problem. Vi anser att Altheide och Snows (1979) teori om medielogik i kombination med 

Petersson och Carlbergs (1990) olika berättartekniker går att tillämpa nästan överallt i vår 
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analys men kanske blir det extra tydlig här eftersom tidningarna just beskriver samhället 

utifrån olika delar snarare än som en helhet. 

 

Socialgerentologen Mats Thorslund har fått uttala sig i rollen som expert på området i ett par 

artiklar (Artikel 12, 91) och det han säger handlar om privatisering och budget. Att 

tidningarna låter en expert uttala sig ger argumentet att äldreomsorgen är underfinansierad 

mer tyngd och trovärdighet och kan därför anses påverka allmänheten i uppfattningen kring 

äldreomsorgens organisation.   

Mats Thorslund, professor i socialgerentologi menar entydigt att äldreomsorgen är 

underfinansierad: 

– Jag har inte sett en enda kommun Sverige som lägger en budget för äldrevården 

utefter de behov som finns. De brukar titta på hur mycket äldreomsorgen kostade 

förra året och hur många äldre som finns och dra ifrån eller plussa på. Men ingen 

analyseras hur det har fungerat och vilka behov som finns (Artikel 91) 

 

Experten är inte politiker men har ändå makt att uttala sig och göra anspråk på vad de anser är 

problem och oönskat läge och föreslå åtgärder. Vilka experter som kommer till tals påverkar 

vilken syn som förmedlas då urvalet gör att andra vetenskapliga synsätt undanträngs och 

därmed även viss kunskap (Lundqvist 2007). Att experten som uttalar sig i citatet ovan är den 

enda akademiska “experten” som kommer till tals i hela vårt material bidrar till att hans 

åsikter och syn på äldreomsorgen blir det enda expertis-perspektivet och så småningom den 

enda vetenskapliga sanningen, vilket Lundqvist (2007) beskriver är konsekvensen av att viss 

expertis kommer till tals. 

 

Medierna använder sig många gånger om kraftfulla rubriker för att väcka uppmärksamhet, i 

enlighet med medielogiken. Ett ord som återkom i temat budget var ordet svångrem i 

rubrikerna: ”Svångrem dras åt i västra stadsdelen (Artikel 95) och ”Svångrem i hemtjänsten” 

(Artikel 44). Just ordet svångrem fungerar i detta sammanhang som en tydlig metafor för 

ordet sparkrav. Att man valt ordet svångrem istället för sparkrav gör att läsarna får en bild av 

att läget är oerhört pressat då ordet sparkrav kan tänkas ha flera nyanser och inte behöver 

betyda att läget är så allvarligt och akut som just ordet svångrem signalerar om. 

Massmedierna vill fånga läsaren och konkurrerar ständigt med andra medier om att fånga 

allmänhetens uppmärksamhet (Jönsson 2011). Det kan därför tänkas att tidningarna använder 

kraftfulla rubriker just för att det är det första läsaren ser. Ordet sparkrav används i många 
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olika sammanhang och väcker kanske inte samma uppmärksamhet hos allmänheten. 

 

5.3 Lösningar 

 

För att problemet ska kunna klassas som ett socialt problem krävs det att problemet går att 

åtgärda, ofta från samhällets sida (Sahlin 2002). Flera av de artiklar vi har studerat anger 

någon form av lösning och främst befinner sig på en samhällsnivå vilket tyder på att 

äldreomsorgens problem kan ses som ett socialt problem. Variationen på de lösningar och 

åtgärder som föreslås har en stor vidd. Något vi har reflekterat över är huruvida en åtgärd ska 

betraktas som en lösning eller om det snarare ska ses som en konsekvens av ett problem. Två 

exempel på åtgärder som nämns i tidningsartiklarna som kan betraktas som både en 

konsekvens och en lösning är så kallade sparkrav och Lex Sarah-anmälningar. Att spara in på 

exempelvis personal och material - är det en konsekvens av en för snävt satt budget eller kan 

sparåtgärder ses som lösningen på ett problem? Likaså kan man fråga sig om en Lex Sarah-

anmälan ska ses som en lösning eller om det ska ses som en hantering av de problem som 

uppdagats och således en konsekvens av situationen? 

Det var i somras som det stod klart att vård- och äldreomsorgsekonomin var på väg 

att köra i diket. Flera åtgärder har vidtagits sedan dess - färre vikarier, inga 

utbildningar och inga inköp som inte är helt akuta. (Artikel 44)   

 

Citatet ovan är hämtat från en artikel som handlar om att hemtjänsten måste dra ner på sina 

kostnader. Tidningen använder sig av ordet åtgärd vilket antyder att det rör sig om en lösning 

på problemet. Vi ser dock neddragningar och sparkrav såväl som anmälningar enligt Lex 

Sarah som en konsekvens snarare än ett försök att lösa det, varför vi har valt att ej klassificera 

det som lösningar och därför inte heller behandla det i detta kapitel. Vi har kunnat urskilja 

såväl konkreta lösningar i form av fattade beslut som lösningar av mer abstrakt karaktär så 

som att politiker uttalar sig i frågor och då istället talar om “utredningar”, och att man ska “se 

över saken”. Denna uppdelning av olika karaktär på lösningarna ligger till grund till vår 

presentation av temat lösningar. 
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5.3.1 Konkreta lösningar 

Då vi har undersökt artiklar som är publicerade det senaste året har vi kunnat se en process 

där politikers förslag till lösningar inte endast är ord utan även handling då det fattats beslut 

om nya lagar. Exempel på lösningar i form av nya lagar är bland annat en stopplagstiftning 

som ska hindra aggressiva ränteuttag vilket citatet nedan visar på. 

Regeringen presenterade igår sitt åtgärdsprogram för att komma tillrätta med 

problemen. Från och med 1 januari 2013 ska en lag hindra företag från att skicka 

skattefinansierade vinster utomlands (Artikel 2) 

 

Detta anses vara en lösning som ska avhjälpa det som vi har benämnt som ett grundproblem, 

att företag som bedriver äldreomsorg i Sverige inte betalar skatt här, vilket har varit en 

brännpunkt i debatten kring privatiseringsfrågan. Starrin och Swärd (2006) menar att 

massmedier i viss mån kan utöva påtryckningar på politiker och få dem att visa 

handlingsförmåga. De lagar som kommit till kan ses som ett resultat av de påtryckningar som 

vi i vårt material sett att medierna utövar mot politiker. Detta kan styrka mediernas makt att 

belysa, påverka, förändra och styra riktningen för den massmediala diskussionen (Blomberg 

et al 2004; Swärd & Starrin 2002) som vi tidigare resonerat kring.  

 

Då bemanningsfrågan har haft en central plats i vårt material har även frågan varit mycket 

aktuellt i diskussioner kring hur problem ska lösas, främst på ett samhälleligt plan. I artiklarna 

har frågan dock varit föremål för politisk oenighet där olika politiker har haft olika 

problemdefinitioner och därmed olika syn på lösningen (Artikel 18, 42, 48, 54). I artiklarna 

diskuterar aktörerna om lagstiftningen om bemanningsnivåer är rätt väg att gå eller inte. Vissa 

som uttalar sig tycker att det är viktigare att prata om kvaliteten på vården som utförs medan 

andra parter anser att det är personaltätheten som är det centrala problemet. Om det finns ett 

samband mellan kvalitet och antalet anställda är även det en het potatis (Artikel 54). Denna 

splittrade syn på problemet generar då olika förslag på hur problemen inom äldreomsorgen 

ska kunna avhjälpas och här kan man igen se hur massmedier skildrar frågan utifrån en 

konflikt. Massmedier lyfter, som tidigare nämnt, ofta fram motpoler i nyhetsrapporteringen 

(Hadenius et al. 2011; Petersson & Carlberg 1990) vilket man kan se i vårt material (Artikel 

18, 42). Efter att i flera artiklar visat på hur åsikterna går isär kunde läsarna se att riksdagen 

enats kring frågan vilket citatet nedan visar.   
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På torsdagen kom samtliga partier i riksdagen överens om krav på bemanning inom 

äldreboenden. Socialstyrelsen får i uppgift att ta fram föreskrifter som utgår från 

varje individs vårdbehov. Avsikten är att öka tryggheten för de äldre och garantera 

kvalitet i äldreomsorgen. [---] Bakgrunden är skandalerna som avslöjats inom 

äldreomsorgen (Artikel 64) 

 

Denna process kan betraktas utifrån Blumers (1971) teori om kollektiva definitionsprocesser 

där grupper har gjort anspråk på att det är bemanningsnivåerna som är problemet vilket har 

fått legitim status genom allmänhetens stöd. Att det är bemanningsnivåerna som är själva 

problemet har dock inte varit självklart då andra grupper har hävdat att det är kvaliteten som 

är problemet. Detta har skapat olika åtgärdsförslag, dels en lag om bemanning men även 

förslag om kvalitetskontroller. En överenskommelse har sedan gjorts om en lag som 

kontrollerar bemanningsnivåerna (Artikel 65). Det sista och femte steget, att åtgärden 

implementeras i samhället väntas enligt massmedierna komma snart. Lösningar på 

underbemanningen hanteras även ibland på individnivå där chefer ställs till svars när personal 

öppet uttalar stress och underbemanning och i två artiklar nämns det (Artikel 25, 37, 38) att 

boendet under en viss period anställt en extraresurs. 

 

Att få vill utbilda sig till att arbeta inom äldreomsorgen framställer massmedierna som ett 

problem inom äldreomsorgen som politikerna är överens om oberoende av partitillhörighet, 

vilket vi även har skrivit i avsnittet kring problem, dock är detta ett problem med många 

dimensioner. 

Björklund är orolig för att för få vill utbilda sig inom vårdsektorn [...] 

– Vi måste vända trenden. Regeringen kommer därför dels att utreda en 

undersköterskeexamen, dels skapa en särskild inriktning mot sjuksköterska inom 

vård- och omsorgsprogrammet. (Artikel 8) 

 

Att den befintliga personalen behöver fortbildas för att på så vis öka kvaliteten inom 

äldreomsorgen är något regeringen prioriterar, vilket löses i form av budgettillskott på 

följande vis: 

Regeringen tycker att kompetensen hos cheferna inom äldreomsorgen måste bli 

bättre och satsar cirka 100 miljoner kronor på ledarskapsutbildningar (Artikel 93) 
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Det som är intressant när man talar om fortbildning av personalen är att det inte nämns i 

samband med det vi har sett att massmedierna annars benämner som problem inom 

äldreomsorgen (Artikel 27, 52, 93).  

Istället presenterar man i dessa artiklar endast lösningen och problemet får då läsas mellan 

raderna.  

 

Ett annorlunda sätt att betrakta lösningar på rådande problem beskrivs i några artiklar där man 

skildrar personalens små extra ansträngningar för att förgylla vardagen för de äldre, som är 

den grupp som beskrivs som lidande. Detta kan ses ligga på en individnivå där personalen 

använder sig av sitt handlingsutrymme för att på så vis höja kvaliteten på vården. Till skillnad 

från samhälleliga förändringar som tar tid att få igenom får brukarna av äldreomsorgen direkt 

nytta av personalens lilla extra ansträngning. 

Lena Siljander berättar om hur hon och övrig personal försöker hitta guldkanten för 

de boende genom att duka fint eller ordna en spa-dag (Artikel 98) 

 

Detta kan då betraktas som ett sätt att lösa ett problem på ett mer konkret sätt utifrån en 

enskild personals perspektiv och som förhoppningsvis ger resulterar i nöjdare vårdtagare. 

 

5.3.2 Abstrakta lösningar 

Citatet nedan är hämtat från en artikel som handlar om vad regeringen vill och planerar att 

göra för att motarbeta vanvården inom äldreomsorgen och som framstår som abstrakt. 

Regeringen ska utreda om det finns systematik i de brister som avslöjats. Tänkbara 

brister ska åtgärdas, försäkrade Maria Larsson (Artikel 18) 

 

Politiker verkar vara överens om att något måste göras på detta område men vad detta “något” 

är råder det delade meningar om mellan politikerna. Markström (2009) har i sin studie 

förvånats över att så få intressekonflikter presenterades i de artiklar de studerat, men det är 

något vi har sett mycket av i våra artiklar. Intressekonflikter, framförallt politiska sådana, är 

något vi har sett som något genomgående i vårt material som visar på olika definitioner av 

vad olika aktörer betraktar som ett problem (Artikel 2, 11, 18, 23, 28, 37, 39, 42, 54, 85). Som 
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tidigare nämnts bygger massmediernas framställningar på dramaturgi som byggs upp av 

konflikter (Petersson & Carlberg 1990) och utifrån detta kan man förstå varför motsättningar 

och argumentation mellan politiker lyfts fram och har en central roll i de artiklar vi studerat. 

Att man använder sig av uttrycken “utredning”, vilket nämns i citatet ovan samt “vi ska se 

över saken” är tämligen vanligt i vårt material (Ex. Artikel 31, 39, 47). Vi har tidigare nämnt 

att massmedier kan utöva påtryckningar för att få politiker att visa handlingsförmåga (Swärd 

& Starrin 2006). Vi tolkar svaret “vi ska se över saken” som att politikernas sätt att på något 

vis visa handlingsförmåga angående ett komplext problem som saknar en enkel lösning men 

som har väckt allmänhetens intresse och ibland även ilska. Denna typ av retorik ställer sig 

miljöpartisten Gustaf Fridolin kritisk till och uttalar sig i diskussionen huruvida det krävs en 

lag om bemanning: 

[...] det går inte att utreda fram mer personal. (Artikel 18) 

 

Något man kan se är att politiker i opposition ges utrymme i tidningar att uttala sig kritiskt 

mot den rådande äldrepolitiken och att de lyfter fram olika åtgärder (Artikel 9, 18, 29, 68, 85). 

Bland annat vill både Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägga mer pengar på 

äldreomsorgen (Artikel 9, 29) vilket antyder att de anser att regeringen inte gör tillräckligt. 

Överlag kan man se att det är just budgettillskott som presenteras som lösningen på flera olika 

problem vilket kan kopplas till att det ofta är resursbrist i form av pengar som anges som 

orsak till problem inom äldreomsorgen (Artikel 9, 29, 63, 78, 93). Blomberg et al (2004) 

menar att centrala politiska aktörer försöker övertyga allmänheten om att deras perspektiv är 

det rätta och att samhällsproblem kan ses som sociala konstruktioner just för att det är de 

starka grupperna som får komma till tals. Med det i åtanke och i förhållande till Blumers 

(1971) teori om kollektiva definitionsprocesser är det inte svårt att förstå motiven bakom 

politikernas öppna kritik mot den ”andra sidan” för att få den egna ståndpunkten att ses som 

giltig och den huvudsakliga orsaken till problemet. Blumer (1971) menar, som tidigare 

nämnts, att sociala problem är ett resultat av dessa kollektiva definitionsprocesser och att ett 

av de första stegen för att få till en förändring är att vinna allmänhetens stöd i frågan. 

 

Något annat som vi anser ligger på en abstrakt nivå är när politiker och andra beslutsfattande 

aktörer pratar om att “se över” lagar och eventuellt förändra dem men aldrig nämner hur detta 

ska göras eller vilken typ av förändring de vill ha. Det kan därför ses som en abstrakt lösning 

och som att den kollektiva definitionsprocessen som Blumer (1971) skriver om inte har 
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kommit lika långt som vid ett konkret lagförslag. Exempel på hur dessa lösningar tar sig 

uttryck i massmedier går att se i citatet nedan: 

För att undvika nya fall av vanvård vill han därför se över lagstiftningen. Bland 

annat tror socialministern att den så kallade Lex Sarah kan behöva skärpas [...] Det 

finns skäl att fundera över om det finns brister i lagstiftningen (Artikel 31) 

Det är naturligtvis jätteviktigt att personalen har klara och tydliga kanaler för hur 

man kan larma kring eventuella brister. Och att man kan göra det med ett skydd 

som gör att man inte riskerar repressalier (Artikel 31)   

                      

Båda citaten är här hämtade ur en artikel där socialminister Göran Hägglund uttalar sig kring 

hur man ska förbättra äldreomsorgen. Det andra citatet handlar om att privatanställda ej 

omfattas av det så kallade meddelarskyddet (1 kap. 1 § 3 st. TF) och att de riskerar drabbas av 

negativa konsekvenser om de larmar om missförhållanden. Här ser man tydligt att politikern 

använder sig av tidningen för att synliggöra sina åsikter och idéer vilket Thörn (2002) menar 

är vanligt. Medierna är en arena för politisk kamp och medierna används således för att 

presentera förslag och synliggöra upplevda problem, samtidigt som medierna själva faktiskt är 

en aktör som har möjlighet att skildra problem utifrån sina egna intressen (ibid.). Vilka 

politiker som får komma till tals, med andra ord vilka lösningar som ges utrymme för 

presentation, avgörs av massmedierna som på så sätt styr riktningen för diskussion på det sätt 

som Swärd och Starrin (2006) talar om.    

Det låter helt orimligt i mina öron. Så här ska det absolut inte vara, säger han och 

lovar att undersöka saken närmre (Artikel 47) 

 

Citatet ovan är hämtat från en artikel som handlar om att två makar blivit besökta av 55 

vårdare på 71 dagar. Den ansvariga chefen har sedan fått uttala sig och att han “lovar att se 

över saken närmare” blir hans sätt att bekräfta att han agerar i frågan. Swärd och Starrins 

(2006) teori om att massmedier påverkar politiker till att visa handlingsförmåga går då även 

att applicera även här. Chefen ställs till svars på samma sätt som politiker annars brukar göra 

vilket gör att han måste ta ställning på något sätt och därför kan man säga att massmedier 

påverkar samtliga parter som befinner sig i en maktposition att visa handlingsförmåga.   
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6. Slutdiskussion 

Vår studie av nyhetsartiklar, som behandlar problemframställningar inom äldreomsorgen, har 

resulterat i att vi funnit fyra teman som samtliga tidningar behandlar: budget, privatisering, 

missförhållanden i vården och personalrelaterade problem. Dessa teman har vi sett kan delas 

upp i problem, orsaker, lösningar. Vår analys visar att budget- och privatiseringsfrågan ofta 

benämns som orsaker till de två senare fenomenen vilka är de teman artikelförfattarna lyfter 

som problem. Dock fann vi det svårt att skilja de olika teman från varandra då de ibland 

framställdes som enskilda isolerade problem och ibland som sammanhängande och beroende 

av varandra. Vi har även sett att nyhetsartiklarna lämnar förslag på lösningar på hur 

problemen inom äldreomsorgen ska avhjälpas och här har vi sett att politiker ofta får komma 

till tals. Ofta presenteras dock åtgärder som är att betrakta som hantering av ett problem 

snarare än som lösningar på problem och inte sällan ges abstrakta lösningar som låter bra men 

som inte genererar någon direkt förändring. Aktörerna har, oavsett tema, en stor roll i de 

massmediala framställningarna.  

 

Något som har förvånat oss är att tidningarnas politiska ideologier inte har påverkat innehållet 

i artiklarna nämnvärt utan artiklarna berör ungefär samma ämnen. Dock kan vi se att 

tidningen Aftonbladet, som är en socialdemokratisk kvällstidning, använder ord som “folket” 

och att de nästan uteslutande publicerar artiklar där de ställer den enskilda människan som en 

motpol till makthavare och stora bolag. Vår analys visar att Aftonbladet i större utsträckning 

än Svenska Dagbladet och Göteborgsposten använder sig av sensationsjournalistik och 

dramatik i rapporteringen av problem inom äldreomsorgen. Om detta har något att göra med 

den politiska ideologin eller kravet på att sälja lösnummer låter vi vara osagt.  

Då frågan och debatten kring privat äldrevård och vinsttuttag florerade i stor utsträckning 

främst i slutet av 2011, funderade vi mycket kring orsaken till detta. Troligtvis var debatten en 

reaktion på den nyligen “upptäckta” Carema-skandalen vilket vi har sett har resulterat i en 

hetsig debatt där den privata sektorn fått bära skulden för ett fåtals särskilda boendens 

agerande. Vi kan se att det varit en något orättvis granskning av olika utförare där privata 

vårdgivare blivit mer uthängda och granskade än kommunala verksamheter. Detta finner vi 

särskilt intressant utifrån Socialstyrelsens rapport (2011) om att det inte råder några större 

skillnader mellan privat och kommunal verksamhet. Vi har dock sett att granskningen av de 

privata vårdgivarna har avtagit under året som gått - var det nyhetens behag som låg bakom 
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den massiva rapporteringen av vinster i välfärden eller kan stopplagstiftningen som vi nämnde 

i resultatkapitlet ha plåstrat om det blödande såret? 

 

Ordet vanvård var flitigt förekommande i flera av våra artiklar. Vanvård är ett starkt ord och 

med en moralisk dimension. Innan vi startade vår studie associerade vi båda ordet vanvård till 

ett medvetet handlande och försummelse och därför ser vi användandet av ordet som lite 

förvånande då vi sett att personalen inte beskrivs som “skurkar” utan snarare som “hjältar”. 

Jönson (2011) såg i sin studie att vanvården ibland skylldes på omoral hos personalen men det 

är inte något som vi har sett några tendenser till i vårt material utan tvärtom. Dock har vi sett 

att syndabocksletandet varit mycket intensivt från mediernas sida, vilket är något vi diskuterat 

på ett flertal ställen i resultatkapitlet. Syndabocksletandet anser vi kan kännas irrelevant för 

sammanhanget, då vi har kunnat se att problemen egentligen grundar sig i ett systemfel. Det 

kan då te sig orättvist att en enskild politiker hängs ut som ansvarig för en komplex situation. 

       

Moralpanik är ett ord som ibland benämns i samband med medierapportering och det åsyftas 

då att medierna kan öka oron och känsligheten för vissa händelser och beteenden genom en 

överdriven reaktion gällande ett visst fenomen (Swärd & Starrin 2006). I inledningen nämnde 

vi Socialstyrelsens rapport (2012) som visar att åtta av tio omsorgstagare är nöjda med sin 

vård men när man tar del av den massmediala rapporteringen är det lätt att tro att dagens 

äldreomsorg är undermålig med stora brister i flera avseenden. Rubriker som “Dog av svält 

hos Carema” (Artikel 6) och “Kvinna dödsförklarades – levde” (Artikel 10) tror vi kan bidra 

till en ökad oro bland äldre såväl som bland anhöriga. Vi har själva arbetat inom 

äldreomsorgen och har också haft anhöriga som har brukat den och vår uppfattning är att de 

allra flesta äldre som är i behov av hjälp från samhället har det bra och är nöjda med den hjälp 

de får. Den erfarenheten i kombination med Socialstyrelsens rapport (2012) gör att vi ser den 

massmediala rapporteringen som skapande av moralpanik i samhället och en oro som 

troligtvis i de flesta fall är obefogad. Risken med denna överdriva och obefogade oro är att 

personer som är i behov av hjälp inte söker den på grund av rädslan för att bli dåligt bemött 

och att de då istället skadar sig i hemmet, alternativt att man oreflekterat kritiserar 

äldreomsorgen på rutin istället för att se det ur ett större perspektiv. Ytterligare konsekvenser 

som mediernas framställningar av äldreomsorgen kan medföra tänker vi kan ses i frågan kring 

personal och bemanning. När personal inom äldreomsorgen uttalar sig är det ofta på ett 

uppgivet sätt och man lyfter alltid fram en stressfylld arbetssituation. Detta är med största 

sannolikhet en vanligt existerande arbetssituation på flera äldreboenden och inom hemtjänsten 
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och deras utsagor kan ses som ett rop på hjälp och en önskan om förändring. Rapporteringen 

kan dock även tänkas skapa och bibehålla bilden av äldreomsorgen som en oattraktiv bransch 

som unga inte lockas att arbeta eller utbilda sig inom. Här har massmedierna en svår roll 

eftersom de oavsett om de rapporterar om arbetssituationen eller inte skapar problem. 

Rapporterar de inte om arbetssituationen finns risken att personalen inom äldreomsorgen inte 

känner sig hörda eller uppmärksammade men om de väljer att rapportera om den finns, som vi 

nämnde ovan, risken att få unga vill utbilda sig till undersköterskor. Frågan är ett mycket 

angeläget problem eftersom andelen äldre ökar och de som är i behov av äldrevård kräver 

mer. För att avsluta denna uppsats tänkte vi återkoppla till titeln på vår uppsats ”Vågar du bli 

gammal?”. När vi gjorde vårt empiriska urval kunde vi se att mediernas rapportering om 

svensk äldreomsorg ofta var inriktad på problem och brister. Med tanke på mediernas makt 

och inflytande är det inte konstigt att bilden av den problemfyllda äldreomsorgen blir en 

allmängiltig uppfattning vilket kan skapa en oro inför åldrandet. Vi tänker att anledningen till 

att mediers rapportering överlag är probleminriktad är att skandaler fångar läsaren mer än 

vardags- och solskenshistorier. Vi tror absolut att mycket behöver göras inom äldreomsorgen 

men ser ingen anledning till att vi inte skulle våga bli gamla.   
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