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Abstract:       
 

In light of health scandals and intense debate in the media about the elderly, the authors 

investigates two Swedish newspaper and their depiction of elder care in Sweden. Using 

Faircloughs three-dimensional model and critical discourse analysis, it is investigated if there is a 

more prominent discourse and if so the impact of globalization on this discourse concerning 

swedish elderly care. A sample of a total of ten articles in the Swedish newspaper Aftonbladet and 

Dagens Nyheter is analyzed. The authors found that older people who are granted home help or 

place of accommodation rarely make their voices heard. Rarely were also relatives of residents 

given the opportunity to speak. The statements in the material came more often from politicians, 

representatives of National Board of Health and Welfare and representatives of the private 

healthcare companies. Reports differ to some extent in terms of presence of scientifically 

researched statements which is higher in Dagens Nyheter. Whether the picture is balanced or not 

is a matter of discussion based on the findings.  
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Inledning 

I Sverige har medellivslängden ökat snabbt de senaste decennierna vilket innebär att färre och 

färre personer i yrkesverksam ålder försörjer fler och fler personer äldre än 65. Enligt 

prognosen kommer ökningen fortsätta åtminstone fram till 2050. Dessutom kommer 

arbetskraften i sig bli äldre och äldre. Även om prognosen är osäker gör den frågor om 

gruppen äldre och deras förutsättningar relevanta (SOU: 2000:7). Startskottet för en mer 

modern svensk äldreomsorg kom med införandet av hemtjänst på 1950-talet. Sedan dess 

ökade antalet hemtjänsttagare mycket under 60- och 70-talen, denna ökning bromsades där 

efter upp för att på senare år minska. Äldreomsorgen kan delas in i tre grupper, de som får 

hjälp i hemmet av anhöriga (anhörigvård), de som får hjälp i hemmet av icke anhörig person 

(hemtjänst) samt de som bor på särskilt boende såsom demensboende eller serviceboende. 

Den största av dessa tre delar är anhörigvård följt av hemtjänst samt den minsta delen som 

utgörs av särskilt boende. Utöver detta finns det informella insatser, dessa utförs ofta av andra 

pensionärer men utan ekonomisk ersättning (Social Rapport, 2006). ‘Äldreomsorg’ har vi av 

praktiska skäl valt att använda som ett enhetligt begrepp för både den medicinska vården och 

själva omsorgen av äldre. Äldreomsorgen har under de senaste 20 åren gått från att bedrivas i 

statlig regi till privat i allt större omfattning. 1990 var ca 1 % av vården privat gentemot 13 % 

2003. Tankarna om privatisering kom till Sverige under sent 1980-tal och fick stort 

genomslag på politiken under den ekonomiska krisen på 1990-talet (Stolt, R., & Winblad, U. 

2009). Globaliseringen har haft en signifikant påverkan på socialarbete mycket genom den 

nya managerialismens idéer om att öppna upp tidigare stängda arenor så som vård och omsorg 

och de förändringar mellan staten och individen som dessa innebar spreds fort i världen och 

ledde till en ökad privatisering inom dessa områden (Dominelli 2004). Det vanligaste sättet att 

privatisera offentlig verksamhet så som till exempel äldreomsorg är genom upphandling. Den 

offentliga verksamheten delegerar ansvaret för att driva till exempel ett äldreboende till ett 

privat företag, men bara produktionen av tjänsten delegeras, ansvaret för reglering och 

finansiering ligger kvar inom den offentliga verksamheten. (Stolt, R., & Winblad, U. 2009). 

Upphandling kan se lite olika ut, kortfattat kan man säga att när systemet infördes och ett 

antal år framåt låg fokus på pris och inte kvalitet. Det vill säga att företaget som la det lägsta 

budet vann upphandlingen. Idag är det vanligare att kommunen sätter ett fast pris och 

företagen konkurrerar om kvalitet snarare än pris. Även om det svårt att säga hur de 

förändringar som privatiseringen medför påverkar äldreomsorgen, är det många som har 

starka åsikter i frågan (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle [SNS], 2011).  



 

 

 

Media har stort inflytande för vilken plats dessa åsikter får när vi reproducerar och skapar 

sociala konstruktioner. Strömbäck (2008) hävdar bland annat att den medierade verkligheten 

kan vara mer verklig än den vanliga verkligheten eftersom det ofta är den enda tillgängliga 

verklighet som finns vad gäller institutioner, aktörer, frågor och företeelser som ligger utanför 

deras egna erfarenheter. 

Enligt socialkonstruktionistisk teori är grupper en social konstruktion som påverkar 

identitetsskapande. Man kan i någon mån säga att den sociala konstruktionen ställer upp 

regler och förutsättningar för hur en människa bör bete sig och vara (Payne, 2008).  

Vidare bidrar media till att reproducera allmänna uppfattningar, som till slut blir övertygelser, 

om alla möjliga olika folkgrupper i samhället, till exempel invandrare, handikappade, HBTQ-

personer och även äldre (Mulder, 2006). I syfte att operationalisera begrepp som ‘äldre’ och 

‘gammal’ har vi valt en definition ur Social Rapport (2006) som beskriver hur vi kopplar ihop 

att bli äldre med att sluta jobba vid ungefär 65 års ålder. Enligt denna definition finns även 

fyra livsåldrar där de två första är barn- och ungdomstiden samt den yrkesverksamma tiden i 

livet. Den tredje avser tiden efter pensionen då individen fortfarande har hög mobilitet och 

mår relativt bra. Den fjärde innebär ett större behov av hjälp och vård.   

I media förekommer bilden av äldre som sköra offer (Fealy et al. 2012) men de är naturligtvis 

ingen homogen demografisk grupp. De kan vara rika eller fattiga, ensamstående eller 

samboende, friska eller sjuka, ha olika etnisk härkomst och där emellan finns alla varianter. 

Precis som andra delar av befolkningen är gruppen äldre starkt heterogen. Därför är det 

relevant att undersöka hur media överlag beskriver äldrevården. Diskursanalys ger en metod 

att analysera vilka stereotyper bl. a. media reproducerar som i längden kan leda till ett 

strukturellt förtryck av minoritetsgrupper (Winther Jørgensen, Phillips). Studier av detta slag 

har genomförts tidigare vilket beskrivs nedan (Markström, Ljuslinder & Sjöström, 2011). 

Kort sammanfattat leder rapporteringen till obefogad oro för de som exempelvis står inför ett 

vårdval. I den här uppsatsen undersöks diskurser om äldreomsorg i svensk dagspress. Syftet är 

att undersöka om någon diskurs är mer framträdande i dessa tio tidningsartiklar om 

äldreomsorg ur svensk dagspress samt om denna diskurs i så fall på något sätt har påverkats 

av globaliseringsprocessen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tidigare forskning 

Enligt Markström et al. (2011), som undersökt äldreomsorg i svensk dagspress ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv, kan den problemorienterade rapporteringen kring äldreomsorg 

leda till obefogad oro för tillgång och kvalitet på omsorg. Denna oro är alltså kopplad till 

dagspressens rapportering. De hävdar även att rapporteringen ter sig fragmentarisk i det att 

den sällan ger någon helhetsbild av äldreomsorgen. Sällan förklaras exempelvis hur 

äldreomsorgens biståndsbedömning fungerar eller relationen mellan satsningar på 

äldreomsorg och andra offentliga kostnader. Det framställs som självklart att organisering och 

finansiering av äldreomsorg ska ske i det offentliga samt att den ska utföras av en 

professionell yrkesgrupp och inte av familjen eller privat (som anställs av vårdtagaren själv) 

hemhjälp. Det kan göra det svårt att veta vilka möjligheter det finns till omsorg och var man 

kan vända sig när behovet uppstår. De påstår också att den fragmentariska, 

problemorienterade rapporteringen kan få konsekvenser för demokratin när populistiska 

partier vill stoppa invandring med hänvisning till ‘krisen i äldreomsorgen’. De 

uppmärksammar även vad som inte beskrivs. De hittar inga exempel på vanvård utan snarare 

en självupplevd (av de äldre) brist på äldreboenden samt brist på socialt innehåll i 

äldreomsorgen. Hänvisningar till forskning är med få undantag frånvarande i rapporteringen. I 

de artiklar forskning förekommer används den oftast för att ge stöd åt problembilder som 

politiker, personal och äldre själva beskriver. En annan iakttagelse är att äldreomsorgens 

resursbrist aldrig sätts i relation till andra viktiga offentliga frågor. Grupperna anställda och 

vårdtagarna inom äldreomsorg beskrivs båda som offer för en dysfunktionell äldreomsorg. 

Denna konflikt är problematisk för den offentliga debatten om äldreomsorg. 

En annan artikel (Fealy et al. 2012) beskriver en studie där diskurser om äldre i sig i 

dagstidningar analyserats. Fynden visar att äldre positioneras som en tydlig demografisk 

grupp sedda som ‘grannies and granddads’ och ‘little old ladys’. Fem identitetstyper kunde 

urskiljas; ‘victims’, ‘frail, infirm and vulnerable’, ‘radicalized citizens’, ‘deserving old’ och 

‘undeserving old’. Diskurserna bidrog till dessa fem kollektivt skapade identiteter av 

andrafiering som därmed placerade äldre människor utanför samhället. Påståendet att äldre 

kan vara friska, självförsörjande och självständiga var i stort sett frånvarande i de insamlade 

artiklarna. De dominerande sociala konstruktionerna om ålder och åldersidentitet får 

konsekvenser för äldre människors beteende och det bemötande de får av resten av samhället.  

Gunnarson (2009) har beforskat hur äldre själva upplever sin situation genom att intervjua 16 

personer i åldrarna 77-92 år. Respondenterna uppgav att hälsan och att kunna leva 

självständigt var viktigt. Dessutom fanns en oro och osäkerhet inför framtiden i utsagorna. 



 

 

 

Respondenterna hade till största delen negativa förväntningar på äldreomsorg och en negativ 

uppfattning av hur äldreomsorgen fungerar. Helst ville de inte tänka i banor om att bli 

beroende av andra. De var däremot fast beslutna att leva självständigt och ville i så liten 

utsträckning som möjligt få hjälp. Självständigheten bestod i att kunna röra sig fritt utan hjälp 

av andra människor. Om de behövde hjälp ville de i första hand fråga sina egna barn, om det 

gällde städning. Mer omfattande omsorg och personlig hygien ville de dock inte att barnen 

skulle hjälpa till med. De ville inte vara en börda för någon, något som kvinnorna insisterade 

starkare på än männen som i större utsträckning än kvinnorna tog självständigheten för given 

samtidigt som de var vana att ha en fru som tog hand om hemmet. Två av respondenterna som 

hade kommunal hemtjänst uppgav att betydelsen av självständighet ändrades när ens situation 

ändrades. Att vara självständig möjliggörs av hjälpen man får 

Privatiseringens frammarsch i Sverige beskrivs av Ragnar Stolt och Ulrika Winblad (2009). 

Mellan 1998 och 2003 ökade den privat anställda arbetskraften inom äldreomsorgen med 7 % 

varje år utan att visa tydliga tecken på att stanna av. Av de anställda i storstadsregioner var 

ungefär en tredjedel anställda av privata utförare mot omkring 3 % i glesbygd. Förekomsten 

av privat äldreomsorg varierar alltså mellan glesbygd och storstadsregioner även om den 

under mätperioden ökade i glesbygd och stannade av och till och med gick tillbaka något i 

storstäderna. Hög invånartäthet och hög förekomst av politiska högersympatier kopplas 

samman med en hög förekomst av privatanställd arbetskraft. Dessutom korrelerar högutbildad 

befolkning och hög invånartäthet med en positiv inställning till privatisering. Mängden 

invånare som beviljats plats på äldreboende eller hemtjänst hade inget tydligt samband med 

förekomsten av privatisering. Det hade inte heller skattenivåer eller kostnader för 

äldreomsorg. Privatiseringen av äldreomsorgen i Sverige beskrivs som en process där 

ekonomi, ideologi och geografisk närhet spelar stor roll i ett komplext förhållande 

sinsemellan. Kommuner som har borgerligt styre privatiserar oavsett ekonomisk situation, 

samtidigt som kommuner med vänsterstyre privatiserar om ekonomin är ansträngd eller i syfte 

att följa en grannkommuns exempel av olika skäl. 

 

Metod 

För att avgränsa området valdes en morgontidning och en kvällstidning ut. Valet föll på 

Dagens Nyheter och Aftonbladet som är två av Sveriges största tidningar. För att hitta artiklar 

användes nyhetsarkivet Retriever Research/Mediearkivet som finns bland Mittuniversitetets 

databaser. Sökorden som användes var ‘äldreomsorg’ och ‘äldrevård’. Detta gav ett 

sökresultat på 191 träffar varav 131 från Dagens Nyheter, 60 från Aftonbladet. För 



 

 

 

hanterbarhetens skull uteslöts notiser, insändare, artiklar som endast hade ett lokalt 

geografiskt fokus, artiklar som inte direkt handlade om Sverige, artiklar där äldreomsorg 

endast omnämns i ett större resonemang. Resultatet blev ett urval på 35 artiklar ur Dagens 

Nyheter, respektive 19 ur Aftonbladet. Ur dessa 54 gjordes sedan ett representativt urval på 

10 artiklar; 6 stycken ur Dagens Nyheter, 4 ur Aftonbladet. Hela datainsamlingen utfördes 

med en medvetenhet om den grad av godtycklighet som präglade processen. Enligt Winter 

Jørgensen & Phillips(2000) görs dataurvalet mot bakgrund av problemformuleringen, den 

tidigare kunskap man har om vilket material som är relevant för den sociala domän man riktat 

in sig på.    

Vid inhämtandet av data för avsnittet om forskning har databaserna Proquest och Primo 

använts. Följande avgränsningar gjordes vid alla sökningar i dessa databaser; alla artiklar 

skulle vara peer-reviewed, de skulle finnas antingen i pappersform på Mittuniversitetets 

bibliotek eller i fulltext-format att hämta från internet samt vara skrivna på antingen svenska 

eller engelska eftersom det är de språk författarna behärskar. Följande sökord har använts: 

svenska, äldre, äldrevård, äldreomsorg, palliativ, bemötande, åldersdiskriminering, dagspress. 

Engelska sökord: elderlycare, critical discourse, analysis, media, newspaper, privatization, 

age, ageing, elder, elderly care, ageism, managerialism, new managerialism.  

 

Diskursanalytisk ansats 

Begreppet diskurs används flitigt i många sammanhang idag vilket har medfört att betydelsen 

av begreppet blivit lite oklar. Det finns många olika sätt att definiera begreppet. Därför 

kommer Winter Jørgensen och Phillips (1999)definition vara den som används i denna artikel; 

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

menar de att språket är indelat i mönster och vi använder det olika beroende på vad vi pratar 

om. Det vill säga att olika vokabulär används beroende på vilken diskurs man deltar i så som 

“vårddiskursen” eller “hemlöshetsdiskursen”. Diskursanalys är just analysen av dessa 

mönster. Vidare kan en diskurs vara av en viss diskurstyp; ett avgränsat antal diskurser som 

praktiseras inom samma sociala domän. 

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund som i sin tur kommer från 

socialpsykologin och beskriver hur vi i interaktionen med andra skapar vår verklighet. 

Individer använder språket för att skapa en bild av sin verklighet och när fler individer 

accepterar denna bild blir den gemensam. Då kan den påverka inte bara dessa individer utan 

även andra som kanske inte själva accepterat den. Våra sociala konstruktioner skapar alltså 

inte bara vår verklighet utan bidrar även till att skapa andras. Andra individers sociala 



 

 

 

godkännande och acceptans blir därför också viktiga för skapandet av den egna identiteten. 

Språket är en viktig del av den sociala interaktionen som bygger den sociala konstruktionen 

och det blir därigenom också viktigt för hur vi använder språket. Ibland används språket för 

att utöva makt över andra, dock inte alltid medvetet. Men i vissa fall blir det tydligare såsom i 

det professionella samtalet mellan klient och socialarbetare. Som till exempel i relationen 

mellan en äldre person i behov av hemhjälp och biståndshandläggaren som fattar beslutet. 

Biståndshandläggaren använder då i viss mån språket för att utöva makt över vårdtagaren 

(Payne 2008).  

Även institutioner kan ses som sociala konstruktioner, Foucault menar att de skapas i diskurs 

mellan individer och grupper som har med institutionernas art och syfte att göra. Det 

diskursanalytiska fältet är stort men kan enligt Winther Jørgensen & Phillips(2000) delas in i 

tre områden; kritisk diskursanalys, diskurspsykologi och diskursteori. Dessa tre har mycket 

gemensamt. De bygger på socialkonstruktionism samt strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi som säger att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Språket ses inte 

bara som informationsbärare utan som något som konstituerar världen men också sociala 

identiteter och sociala relationer. Detta innebär att när diskursen förändras, förändras också 

det sociala. De tre områdena skiljer sig på följande sätt. Inom diskursteorin ligger diskursiv 

kamp i fokus, det är kampen om hegemoni, en bestämd synpunkts herravälde och sökandet 

efter den “sanna” kunskapen. Diskurserna skapas av den sociala världen och den sociala 

världen skapas av diskurser. Det råder alltså ett reciprokt förhållande mellan dessa. 

Diskurspsykologin är mer individuellt inriktad och fokuserar mer på hur diskurser påverkar 

den personliga identiteten. Den kritiska diskursanalysen lägger sitt fokus på ett makroplan och 

inriktar sig på hur diskurser påverkar grupper och maktrelationer i samhället.  

Huvudsyftet med att genomföra den här typen av kritisk analys är att visa på förbindelsen 

mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och 

strukturer. Diskurser bidrar till reproduktionen av ojämlika förhållanden i samhället (Winter, 

Jørgensen 2000). 

 

I uppsatsen används Faircloughs tredimensionella modell, vilken är lämplig för analys av 

diskurs som social praktik eftersom den är framtagen med empirisk forskning i åtanke. 

Modellen utgörs av tre dimensioner. Dessa är text, diskursiv praktik samt social praktik. Den 

första innebär en analys av texten i sig, ur ett lingvistiskt perspektiv. Man fokuserar alltså på 

vokabulär, grammatik och satser.  



 

 

 

I den här delen undersöks exempelvis transivitet som avser förekomsten eller avsaknaden av 

ett objekt i en sats. När man analyserar textens transivitet undersöks alltså huruvida händelser 

förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. I satsen ‘Jag sprutar vatten.’ är det tydligt 

att det är jag som sprutar vatten till skillnad från satsen ‘Det sprutas vatten.’ där man inte kan 

veta vem eller vad som sprutar vatten. Det kan ha betydelse för hur ett skeende skildras, vilka 

som deltar aktivt eller passivt i händelsen som en mening beskriver (Winter Jörgensen, 

Phillips, 1999). I den här uppsatsen används begreppet som ett analytiskt verktyg i syfte att ge 

ett perspektiv på om personer framställs som aktiva eller passiva i sin situation samt hur 

företeelser framställs; om saker sker på grund av en viss persons handlingar eller om det 

händer ‘av sig själv’. 

Modalitet avser talarens omdöme av ett skeende. Graden av talarens instämmande i det som 

satsen säger kallas affinitet. I meningen ‘Du är trött.’ ser man ett exempel på modalitet som 

innebär att satsen inte ger utrymme för osäkerhet huruvida du är trött eller inte. I 

formuleringen ‘Du är förmodligen trött.’ är inte talaren helt och hållet säker på om du är trött 

eller inte. Det finns alltså olika sätt på vilka talaren förbinds med sitt påstående. Subjektiv 

modalitet innebär att det är talarens egen affinitet för ett påstående som uttrycks. Om 

modaliteten är objektiv som i ‘Det är uttröttande.’ är det inte säkert vems perspektiv som ges 

uttryck. Det kan vara talarens eget perspektiv som framställs som allmänrådande, eller att 

talaren förmedlar någon annans syn på saken. Ett annat sätt att uttrycka modalitet är så kallade 

hedges där satsen innehåller ord som ‘lite’ eller ‘liksom’, det vill säga ord som uttrycker litet 

instämmande i påståendet (Fairclough, 1992). Begreppet modalitet används i den här 

uppsatsen för att undersöka till vilken grad påståenden framställs som absoluta sanningar.

  

 

Den andra dimensionen riktar in sig på diskursiv praktik. Med det menas hur redan 

existerande diskurser reproduceras samt författarens bruk av dessa för att skapa sin text.  Här 

räknas även in hur läsaren konsumerar och tolkar texten. Läsarens tidigare uppfattning om ett 

ämne har alltså betydelse för hur läsaren tolkar texten (ibid). Diskurser uppstår i sociala 

sammanhang och i mediesammanhang innebär det att diskurs är institutionellt baserat; en 

systematiskt organiserad samling påståenden som uttrycker institutionens (tv-kanalen, 

tidningen etc.) mening och värdering. Beroende på vilket ämne det gäller har 

nyhetsorganisationen möjlighet att välja hur de ska skildra en företeelse. Detta perspektiv gör 

det möjligt att studera vad som influerar innehållet i nyheterna men även formen, 

organisationen, presentationen och konsumtionen av text.  Det här innebär också att en 



 

 

 

beskrivning av en företeelse kan se olika ut beroende på vilken nyhetsorganisation som 

framställer den.  

Mottagaren kan inneha olika positioner i förhållande till intentionen som ligger bakom 

exempelvis en nyhetsartikel i en tidning. En nyhetsredaktion som säljer en tidning vill gärna 

göra det för högsta möjliga profit vilket gör nyheterna till en produkt som i viss mån måste 

vara tilltalande eller på annat sätt kräva uppmärksamhet från sina tilltänkta konsumenter, 

läsarna, vilka har olika intressen och smak. Detta leder till en effekt som kallas audience 

fragmentation som innebär att publiken får många valmöjligheter vilket i sin tur leder till att 

varje nyhetsorganisation får färre konsumenter. Ett annat sätt för tidningarna att tjäna pengar 

än på sina kunder är att sälja annonsplatser till företag. Intresset av att sälja nyheter i egenskap 

av en produkt kombinerat med audience fragmentation kan leda till att tidningarna blir mer 

och mer inriktade på lättsam, underhållande journalistik på bekostnad av dyrare, mer 

tidskrävande, undersökande, rapporterande journalistik. Audience fragmentation innebär 

också att den potentiella läsekretsen delas in i mer eller mindre attraktiva segment som kan 

definieras utifrån ålder, kön, etnicitet och framförallt klass vilket blir ett sätt att mäta 

köpkraften i varje segment. 

På ett annat sätt kan läsaren vara produkten. Den kommersiella logiken har två sidor; 

tidningarna attraherar en publik som för företagen blir en produkt. Tidningsmediet blir en 

kanal genom vilken företaget kan nå ut till sina kunder. Alla produkter säljer inte till alla 

segment vilket gör att i tidningar som rika människor köper gör man reklam för dyrare 

produkter och vice versa i tidningar som köps av människor som saknar samma köpkraft. 

Segmenten blir för tidningarna därför olika mycket värda på så vis att det lönar sig att 

publicera tidningar som riktar sig till segmenten med störst köpkraft. Därför finns det t.ex. i 

Storbritannien fler tidningar som riktar sig till de rika segmenten än de fattigare. 

Ett centralt begrepp för denna del av Faircloughs tredimensionella modell är intertextualitet. I 

sin bok citerar Fairclough (1992) Foucault: 'there can be no statement that in one way or 

another does not reactualize others' vilket beskriver hur ett yttrande konstitueras av ett eller 

flera tidigare yttranden. Intertextualitet innebär att alla yttranden är delar i en kedja av 

yttranden där varje yttrande uppstått ur andra. De konstitueras av och består i varierande grad 

av 'own-ness' och 'otherness' samt delar av andra yttranden. De visar till viss del medvetenhet 

och på samma gång en viss avskildhet. Detta gör att produktiviteten som ligger bakom en text 

alltid till viss del är socialt begränsad. Begränsningen har inte bara med intertextualitet att 

göra. Teorier om maktrelationer kombineras med intertextualitet för att se möjligheter och 

begränsningar som intertextualiteten sätter upp samt gör det möjligt att se intertextuella 



 

 

 

processer som hegemonisk kamp, inte bara inom diskurs utan även ett större hegemoniskt 

perspektiv. Förenklat kan det sägas att texter och muntliga utsagor formas av vad som skrivits 

och sagts förut. Ett sätt att beskriva ett visst fenomen ger vår syn på företeelse näring varvid 

exempelvis en professions status eller en minoritetsgrupps diskriminering upprätthålls 

(Fairclough, 1992).  

 

Den tredje dimensionen avser den sociala praktiken. I denna dimension kopplas de båda 

tidigare dimensionerna till det sociala. För att skapa en sådan länk kartlägger man relationerna 

mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen som den ingår i. Man fortsätter sedan 

med att försöka kartlägga även de delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och 

strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. Då detta inte kan göras med hjälp 

av Faircloughs modell behövs andra teoretiska perspektiv än det rent diskursteoretiska. Därför 

används exempelvis sociologisk teori för att studera den sociala kontext som exempelvis en 

tidningsartikel är en del av. (Winter, Jørgensen & Phillips, 1999). I den här artikeln undersöks 

denna dimension med hjälp av Lena Dominellis teoribildning. Tidningar strävar på dessa sätt 

efter att skapa ett förhållande mellan sig och sina läsare, där läsarna ska känna igen sig själva, 

sina behov och värderingar i det som tidningen ger ut. Detta visar på förbindelsen mellan 

tidningen och den sociala praktiken. 

Social praktik omgärdar och formar journalisternas jobb, detta innebär att en forskare som vill 

göra en diskursanalys av till exempel en tidningsartikel inte bara kan titta på texten utan måste 

även se och ta hänsyn till förhållandena mellan tidningen och de sociala förhållandena som 

finns utanför. Man kan säga att det råder ett dialektiskt förhållande mellan journalistiken och 

samhället där de båda påverkar varandra. Social praktik täcker de strukturer, institutioner och 

värderingar som även om de ligger utanför nyhetsrummen ändå påverkar och formar 

journalistiken. Så när vi genomför en analys på detta plan måste vi ta hänsyn till i vilket läge 

de gällande produktionsförhållandena finns. Här kommer till exempel de ekonomiska 

aspekterna in. 

Den socialpraktiska analysen är därför intresserad av att ta reda på vilken roll diskurs har i att 

producera, reproducera eller stå emot sociala ojämlikheter. Det vill säga att se vilken roll 

tidningen har när det gäller att stå emot eller förstärka maktförhållanden i samhället. 

Journalister besitter diskursiv makt genom att producera och reproducera sociala verkligheter 

och antingen vidmakthålla eller förändra sociala trosuppfattningar. Denna diskursiva makt 

förändrar inte världen kontrollöst då samhället inte bara förändras som svar på varje 

journalists rapportering. Det finns ett motstånd på individuellt, politiskt och strukturellt plan 



 

 

 

när ett samhälle ställs inför social förändring. Detta är också en process som ofta tar lång tid 

(Richardson 2007). 

 

Dominelli om globalisering och nymanagerialism 

Dominelli beskriver globaliseringen som organisationen av sociala förhållanden på ett sätt 

som hjälper de kapitalistiska produktionskrafterna att få tillgång till stängda arenor där privat 

drift tidigare setts som olämplig. Globaliseringen involverar den globala spridningen av de 

kapitalistiska sociala relationerna och integreringen av dessa i alla delar av våra liv, det 

sociala, politiska, kulturella, ekonomiska och privata. Detta innebär förändringar som den 

mellan staten och individen som öppnar för offentliga tjänster på den privata marknaden. 

Globaliseringen har skapats som en förändrande kraft, av kapitalistiska entreprenörer som 

slagit sig ihop med de styrande för att hitta nya arenor att profitera på. De har liten eller ingen 

känsla för vilken betydelse detta har för människorna vars liv de påverkar och ingen arena 

verkar ses som moraliskt oförsvarbar att profitera på. 

Globaliseringen har haft en signifikant påverkan på socialt arbete mycket genom den nya 

managerialismen och privatiseringen. Den nya managerialismen bygger på dessa ovanstående 

globalistiska idéer och nyliberala idéer om lägre skatter och mindre statlig inblandning. Ett 

steg i den nya managerialismens agenda är Politisk decentralisering, med målet att flytta 

beslutsfattandet till lokal nivå för att minska statens inblandning och underlätta för de privata 

företagen. Men genom att kontraktera ut statliga tjänster ökar i stället den statliga 

inblandningen både i den kommunala verksamheten men också i människors vardagliga liv. 

Även om detta kan tyckas gå emot de ny managerialistiska idéerna men genom detta har 

staten avsagt sig ansvaret för att utföra dessa tjänster samt all direkt inblandning i hur de som 

övertagit ansvaret driver verksamheten och tillåter därigenom de privata företagen att 

organisera sina affärer på det sätt som passar dem bäst. Den enda regleringsprocess som finns 

förlitar sig på kontraktet, för att kontrollera vilka tjänster som utförs och vilken kvalitet dessa 

bör ha. Vilket gör det svårt att i slutänden kunna garantera kvaliteten. Dominelli menar att 

detta demonstrerar att de som designat systemet har förlorat den tidigare synen på att 

förtroende bygger på ett förhållande som länkar ihop målet med medlen. Man kan säga att en 

byråkratisering av “förtroende” har skett vilket leder till att ingen kan ställas till svars när 

något går snett, istället bollas ansvaret fram och tillbaka mellan de olika delarna av systemet 

utan att slutligen landa någonstans. Denna process leder till ökad cynism och att folket tappar 

förtroendet för systemet som inte kan hålla vad det lovar. Ökad pessimism leder till en ökad 

oro för en otrygg framtid. Denna otrygghet leder i sin tur till att människor i ökad utsträckning 



 

 

 

söker sig till förtryckande grupper vars ideologier är grundade i någon form av “ism”, 

exempelvis rasism eller fascism.  

Den fria marknadens ideologi där medborgarna bär ansvaret för att själva tillgodose sitt 

välfärdsbehov har ersatt det gamla systemet där solidariteten och de gemensamma resurserna 

bidrog till välfärden. I och med denna övergång har det skapats en klyfta mellan vården som 

bekostas av allmänheten och den privatägda. Denna klyfta måste medborgarna själva planera 

för att täcka.  

Staten har blivit köpare som beställer tjänster från en rad olika (leverantörer)(håll), oberoende, 

frivilliga, non-profit organisationer samt kommersiella. Fördelar och nackdelar med 

globaliseringen debatteras häftigt men man kan tydligt se att det finns vinnare och förlorare. 

De rikare länderna i väst med stora multinationella företag i spetsen är de som verkligen har 

vunnit medan de fattigare länderna och de fattiga inom rikare länder är förlorare. Ansvaret för 

att ta hand om de problem som skapas i och med alla dessa förändringar läggs på 

socialarbetarna (Dominelli, 2004, 2010).  

Resultat 

Text  

Vårdval problematiseras i Dagens Nyheter (2011-09-27). Artikeln är skriven av forskare som 

kommit fram till att många äldre saknar förmågan att själva välja utförare. I sina yttranden 

hänvisar de genomgående till sin forskning vilket innebär subjektiv modalitet. Resonemangen 

har ofta en låg affinitet som i exempelvis ‘Dessa äldre skulle sannolikt behöva hjälp med valet 

av utförare, även om en del skulle kunna tala om vilka egenskaper de tycker är viktiga hos en 

vårdgivare.’ där ‘sannolikt’ och ‘skulle’ gör att formuleringen får ett osäkert omdöme. När de 

i slutet skriver ‘Men vi är kritiska till den övertro som verkar finnas från politiskt håll att ökad 

valfrihet automatiskt skulle höja kvaliteten.’ är det med högre affinitet och objektiv modalitet 

i orden ‘vi är kritiska’. Så även om deras utsagor har stöd av forskning formulerar de sig med 

denna låga affinitet. 

Bilden av privatiseringen skiljer sig en aning beroende på vilken av tidningarna man läser. I 

Aftonbladet problematiseras inte privatiseringen på något djupare sätt om man jämför 

artiklarna utifrån intertextualitet. Artiklarna handlar om enskilda vårdbolag som till exempel 

Carema Care eller om andra bolag som ägs av riskkapitalbolag. Bilden av dessa är tydligt 

negativ så som i artikeln Folkets krav: Stoppa dem(2011-11-15) eller Dog av svält hos 

Carema (2011-12-01). I den första artikeln åsyftas ”Folkets” svenska folket vilket man kan 

tolka som alla. Det är en stark syftning med hög affinitet, ”Stoppa dem” där ‘dem’ syftar på 

riskkapitalister och ‘stoppa’ är en stark uppmaning med hög affinitet. Artikeln bygger på en 



 

 

 

läsarundersökning där Aftonbladet ställde frågan ”Ska företag med säte utanför EU få äga och 

driva vårdbolag i Sverige?” Av 42,850 personer som röstat, röstade 92,9% nej, 5,2 % ja och 

1,9 % vet ej. Tidningen ställer därför frågan till svenska politiker och redogör för vad 

representanten för respektive parti har svarat och menar att politikernas åsikter skiljer sig 

mycket från folkets då alla partiers representanter utom vänsterpartiets svarar ja på frågan.  I 

slutet nämns också det åtgärdsprogram som regeringen tagit fram som ska hjälpa till att 

komma tillrätta med att dessa stora vårdbolag inte betalar skatt i Sverige. Tidningen antyder 

också att männen som styr dessa företag tjänar mycket pengar genom att visa en porträttbild 

och i nedre delen av fotot visa en siffra på vad bolagscheferna för tre av de stora vårdbolagen 

har för inkomst eller vilken omsättning deras företag har.  

Bara en av artiklarna har sitt fokus på upphandling men det omnämns i några. Det är Dagens 

Nyheters artikel “Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen” (2011-11-21) där 

är det Anders Wijkman, särskild utredare och Åsa Edman, huvudsekreterare, företrädare för 

Upphandlingsutredningen får presentera delar ur det delbekännande de lämnat in till 

regeringen. De menar att många av de skandaler inom äldreomsorg som media rapporterat om 

kan härledas till upphandlingsförfarandet och kommunernas problem med att ställa om från 

producenter till köpare. I rapporten lämnas ett antal förslag på hur man ska kunna komma till 

rätta med problemen. När man ser till modaliteten i denna artikel är den generellt hög. Detta 

skulle kunna visa på att skribenterna litar till den forskning som ligger till grund för den. Ett 

exempel på detta finns i meningen ”Vikten av att följa upp upphandlade kontrakt är 

uppenbar” där “vikten” och ”uppenbar” är ord med hög affinitet. 

Tidningarna skiljer sig lite i sin rapportering om privatiseringen, då Aftonbladets 

formuleringar har högre affinitet vad gäller händelsen. Ett exempel på detta är den tidigare 

nämnda artikeln Dog av svält hos Carema (Aftonbladet, 2011-12-01). I denna artikel syftar 

“hos Carema” på att händelsen det vill säga att Anneli, 90, dog direkt på “hos Carema” vilket 

pekar på Carema som ansvariga för händelsen. Sannolikt tolkas detta som ett fall av vanvård 

även om artikeln inte ger något svar på vad som ledde till att hon inte fick i sig mat. En 

representant för Carema ger företagets perspektiv på saken i slutet av artikeln. Hon säger “Vi 

ska tåla att granskas och arbetar löpande med att ta tag i alla frågor som dyker upp. Men 

faktum är att det finns de som inte vill äta.” “Men faktum är att det finns de som inte vill äta”. 

Denna formulering säger med hög affinitet att de finns äldre som inte vill äta, men 

anledningen till varför de ‘inte vill äta’ framgår inte. Genom denna formulering görs “de som 

inte vill äta” det vill säga den äldre själv till ansvarig för händelsen. Satsen stärks med ordet 

“faktum” som har hög affinitet och syftar till att detta är något som inte går att ändra på och 



 

 

 

därför en mer eller mindre absolut sanning. På detta sätt förskjuts ansvaret för händelsen från 

Carema till Anneli själv. 

Aftonbladets artiklar präglas generellt av transivitet där någon aktör hamnat i problem eller 

anklagas för att ha gjort något fel. Exempelvis i “Nekas hemtjänst - då får Lena offra allt” 

(Aftonbladet, 2011-11-14). Lenas far Kalle blir inte beviljad hemtjänst vilket tvingar Lena att 

ställa upp som anhörigvårdare. Här utelämnas den instans, kommunens biståndshandläggning, 

som givit Kalle avslag på ansökan om hemtjänst och ges därför en passiv roll. Artikeln 

fokuserar på att beskriva problemet i ett enskilt fall men orsaken till problemet diskuteras inte. 

Även i formuleringen “Pengarna till den offentliga vården minskar kraftigt” utelämnas den 

ansvarige vilket får en samhällsekonomisk brist att framstå som något som inte går att 

påverka.  

Få av de utvalda artiklarna har en mer lösningsinriktad prägel på problemen inom 

äldreomsorgen men det finns ett fåtal. I den ena, ur Dagens Nyheter, får Carl Gyllfors, vd 

Carema Care, yttra sig om hur Carema vill medverka till att förbättra kvaliteten inom 

äldreomsorgen (Dagens Nyheter, 2011-11-16). I den andra (Dagens Nyheter, 2011-12-16) 

beskrivs hur två ministrar valt att lägga ett miljardbelopp på äldreomsorgen som utifrån vissa 

villkor ska betalas ut till både kommuner och landsting. Att dessa två lösningsinriktade 

artiklar bägge publicerats av Dagens Nyheter kan ses som ett exempel på så kallad audience 

fragmentation.   

I materialet finns ytterligare en artikel som riktar in sig på kvalitet i äldreomsorgen. Den heter 

Äldre vårdas med olika kvalitet (2011-05-09) och beskriver DN:s jämförelse av en mängd 

information från Socialstyrelsen. Med hänvisning till denna information dras slutsatser 

gällande personalkontinuitet, tillgång till läkare, de äldres möjlighet till påverkan gällande 

medicinering och samband mellan kommunstorlek och kvalitet. En utredare från 

Socialstyrelsen gör uttalandet “Det kommer förstås alltid finnas skillnader - men de är väldigt 

stora inom just äldreomsorgen.”. Formuleringen innebär flera saker; för det första att 

skillnaderna är stora. Och för det andra att skillnaderna ses som något som inte går att jämna 

ut eftersom affiniteten i ‘Det kommer förstås alltid finnas orsaker’ är hög. Dessa skillnader 

kan man se som en av de följder Dominelli beskriver att globaliseringen medför. Den här 

artikeln är den enda i vårt material där en person som bor på ett äldreboende själv kommer till 

tals.  

Överlag verkar tidningarna skilja sig åt vad det gäller innehållet som den tilltänkta publiken 

antas vilja läsa.  

 



 

 

 

Diskursiv praktik 

I ett intertextuellt perspektiv anknyter större delen av våra artiklar till privatisering. Således 

kan man urskilja en diskurstyp som härrör till privatisering. Denna diskurstyp kan delas in i 

följande diskurser, vårdval, upphandling, vanvård, kvalitet och riskkapitalbolag.  

 

Social praktik 

I ett flertal av våra artiklar beskriver utsagorna effekter av det Dominelli kallar den fria 

marknadens ideologi. Upphandling, kvalitet, valfrihet och vinster i äldreomsorgen är föremål 

för debatt. De sociala förhållanden som globaliseringen medför för äldreomsorgen kan ses 

hela vägen från de styrande politikerna, till den privata marknaden, de äldre vårdtagarna 

själva och vad detta innebär för äldrevården.  

Det material vi undersökt uppvisar många olika idéer och förslag till vad som kan förbättra 

äldreomsorgen. Denna debatt visar i sig en bild av ett system där problemen är många men 

ingen är huvudansvarig. Materialet beskriver i enlighet med Dominelli hur upphandlingen av 

tjänsterna leder till problem.  

Att garantera kvaliteten i äldreomsorgen är enligt Dominelli en svårighet som en av våra 

artiklar mycket riktigt tar upp. Hon hävdar att det bland annat har med en brist av reglering att 

göra; kontraktet mellan köpare och utförare är den huvudsakliga regleringsprocessen. 

Förutom kontraktet har man få löften att hålla vad det gäller exempelvis kvalitet. 

Riskkapitalbolagen beskrivs som vinnarna i Folkets krav: Stoppa dem(2011-11-15). 

Dominelli beskriver att de stora företagen är vinnarna i detta system där de fattiga och äldre 

ofta är förlorarna. Detta går igen i tre av våra artiklar där sambandet vårdskandaler, 

äldreomsorg och riskkapitalbolag görs gällande.  I artikeln “Dålig upphandling leder till 

skandaler i äldreomsorgen” kan man se att just denna problematik, som Dominelli beskriver 

uppstår vid offentlig upphandling där staten lämnar över ansvaret för verksamheten och 

kontraktet är det enda garanten för kvaliteten. Vidare kan man se att den enda lösningen på 

problemet ses en ökad “kontroll” på de privata bolagen. Detta beskrivs i “Dålig upphandling 

leder till skandaler i äldreomsorgen”, “Carema vill stå för något nytt i svensk äldreomsorg”, 

“Folkets krav: Stoppa dem” och “Äldrevård en kassako för riskkapitalbolagen” ingen av dessa 

artiklar ser något alternativ till privatiseringen eller om det är den i sig som är problemet. 

 

 



 

 

 

Diskussion 

Privatiseringen framstår som en dominerande diskurstyp. Globaliseringsprocesser har på flera 

plan påverkat diskursen om privatisering   

Privatiseringen har en framträdande roll där alla artiklar utom en på något sätt går att härleda 

till den diskursen. De andra diskurserna förekommer var för sig men oftast som en del av 

privatiseringen. Den bild som framkommer av privatisering genom de andra diskurserna är att 

globaliseringen har satt en tydlig prägel på svensk äldreomsorg. Men tidningarna verkar vilja 

skilja diskurserna åt, man vill ha privatisering och ser det som något positivt som bör 

särskiljas från riskkapitalbolagen som man är överens om är något dåligt som måste 

kontrolleras. Detta sätt att särskilja kan vara ett sätt för tidningarna att inte visa upp en för 

negativ bild av privatiseringen. Genom att göra detta bidrar de således till att reproducera 

åsikten att privatisering är något positivt. Vi uppfattar kvalitet och upphandling som de två 

efterföljande diskurserna. Vi tycker oss ana att kvalitet inom vården inte var speciellt omtalat 

innan privatiseringen men det har blivit nästan oundvikligt på senare år. Debatten om kvalitet 

är som bland annat (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle [SNS], 2011) beskriver det 

komplicerad då begreppet har så olika betydelse för olika människor.  

Även om många olika personer ges möjlighet att uttrycka sin åsikt om äldreomsorg är det, då 

äldre själva i så liten omfattning får möjlighet att uttrycka sin åsikt, svårt att se tidningarnas 

bild av äldreomsorgen som nyanserad. I vårt material är bilden av äldre inte lika tydlig som 

Fealy (2012) beskriver men genom att till exempel inte låta de äldre själva föra sin talan ger 

tidningarna ändå intrycket att även om de äldres situation är viktig så ställs de och deras 

åsikter i många fall utanför. Genom en vidare syn på begreppet intertextualitet kan vi se att de 

som inte ges möjlighet att uttala sig genom texten, det vill säga de äldre, på detta sätt förringas 

och i viss mån görs mindre betydande. Vad begreppet intertextualitet visar i detta 

sammanhang är att detta är något återkommande vilket kan bidra till att skapa en bild av 

äldres åsikter som oviktiga och obetydliga hos läsaren. Sett ur ett samhälleligt perspektiv 

skulle detta kunna leda till att de äldres åsikter inte är något som man behöver ta hänsyn till i 

den allmänna debatten eller vid beslut som rör äldrevård. De äldre får helt enkelt finna sig i att 

de beslut som andra fattar över deras huvuden är det bästa för dem.  För att dra tillförlitliga 

slutsatser vad det gäller intertextualitet är dock antalet artiklar för litet.  

Uppfattningen vi fått av vårt material stämmer i viss mån överrens med det Markström et al. 

(2011)  skriver om den fragmentariska bilden av äldreomsorg. Vi hittar fler vetenskaplig 



 

 

 

perspektiv än vad Markström beskriver speciellt med hänsyn till att vi har ett urval på endast 

tio artiklar. Däremot har vi färre artiklar som beskriver äldres perspektiv vilket sannolikt varit 

annorlunda om vi haft ett större urval. Vårt resultat kan sägas stämma överens med det 

författarna skriver om den oro för tillgång och kvalitet på omsorg som kopplas till 

dagspressens rapportering om äldreomsorg eftersom äldres perspektiv i huvudsak ges i 

samband med problem i äldreomsorg. Trots att äldreomsorg i privat regi har så liten 

omfattning (Stolt, Winblad 2009) jämfört med den offentliga tar den stor plats i dagspressen. 

Den iakttagelsen kan vi göra eftersom större delen av vårt material härrör till privatisering. 

Att denna diskurs fick så mycket plats i dessa två tidningar var något vi funderade över men 

vi kom fram till att det sannolikt beror på att debatten var intensiv kring just ett specifikt 

boende som var ägt av Carema Care. Denna vanvårdsincident fick stor uppmärksamhet i 

tidningarna under den senare delen av det år vi valt att undersöka. Även om detta handlade 

om vanvård och inte privatisering direkt så ledde troligen denna händelse till en intensifierad 

debatt kring privatisering. De uttalanden vi sett är överens om att äldrevården som den ser ut 

idag behöver förbättras. Det är när man pratar om hur den bör förändras som åsikterna går 

isär. Nästan alla utom representanterna för vårdbolagen förstås, är överens om att någon form 

av regelförändring eller annan typ av förändring bör göras för att se till att riskkapitalbolagen 

betalar skatt i Sverige istället för så kallade ‘skatteparadis’.  

Äldrevården/omsorgen bedrivs med sekretess vilket gör att det sällan finns anledning att 

rapportera enskilda fall där vården varit bra och tillfredsställande. När situationen är den 

omvända och anställda eller anhöriga anmäler vanvård är anledningen desto större att höja 

rösten och kalla till offentlig debatt. Det kan göra att rapporteringen blir snedvriden i 

jämförelse med vad som faktiskt händer inom hemtjänst och på vårdboenden. Samtidigt finns 

inget starkt stöd i forskningen för att privatisering nödvändigtvis leder till sämre 

äldrevård/omsorg (SNS, 2011). En begränsning i den här undersökningen är urvalet som 

består av tio artiklar. Det gör sannolikt att variationen blir lidande men samtidigt har det varit 

nödvändigt att ha en avgränsning i förhållande till ramen för vad man hinner med under 

produktionen av en kandidatuppsats. Att privatisering och vårdskandaler förekommer relativt 

utsträckning kan bero på att vi i vår avgränsning valt en period på ett år under vilket en stor 

skandal inträffade. Detta kan påverka resultatet av undersökningen.  

Det finns svårigheter med att göra en textanalys då ingen av författarna har en lingvistisk 

bakgrund och inte har någon tidigare erfarenhet av att analysera text. Dock säger Fairclough 

själv att detta inte måste vara ett hinder för att genomföra en diskursanalys enligt hans modell. 

Då modellen är så tvärvetenskaplig kan man heller inte ställa kravet att den eller de som 



 

 

 

genomför analysen ska vara till exempel psykologer, sociologer eller lingvistiker. Vi vill med 

detta belysa att vi är medvetna om att den textuella delen av analysen därför kan ha brister. 

Reflektioner 

Den opartiska rollen som forskare kan ibland vara svår att hålla då dessa frågor rör upp många 

tankar om vad som är rätt och fel. Tankar som, är det rätt att tjäna pengar på att sälja vård till 

de som måste ha den? Varför får nästan aldrig de äldre själva möjlighet att yttra sig om den 

vård de faktiskt köper? I andra fall där kunden köper en tjänst av ett företag är det ju oftast 

kunden själv som uttalar sig om kvaliteten på varan eller tjänsten som har köpts. Visst kan det 

bero på att många som är i behov av äldrevård inte kan föra sin egen talan men båda 

författarna har jobbat med äldrevård och vet att det finns de som har möjligheten och vill 

prata om sin och andras situation bara att de inte ges den möjligheten. Man dras lätt med i de 

artiklar Aftonbladet skriver och har lätt att uppröras av riskkapitalisternas höga vinster inom 

äldreomsorg men det är lätt att glömma de bakomliggande politiska besluten som öppnat 

marknaden och möjliggjort riskkapitalbolagens stora vinster. Detta är något som blir tydligt 

då vi läst om Dominellis syn på globalisering, nymanagerialism och kopplingen mellan dessa 

och privatiseringen. Det man måste komma ihåg är ju att det faktiskt är vi genom våra 

politiker som accepterar situationen och att det är politikerna som sätter upp ramarna för hur 

vården ska bedrivas. Vi slås också av vilken viktig roll forskningen spelar här, om politikerna 

ska ha någon grund för att fatta bra beslut behövs forskning på området.   

Vad är ett naturligt dödsförlopp och vad är undernäring förorsakad av bristande vård/omsorg? 

Den här typen av rapportering skapar på grund av sin skeva förloppsbild sannolikt en oro 

inför att få ett hjälpbehov. 

Ledarskribentens uttalande om barns jämtemot äldres ställning väcker lätt känslor och lätt att 

sympatisera med. Då vi jämför detta uttalande med det som forskarna gör om äldrevårdens 

paradox ser vi att affiniteten i båda fallen är hög. I båda fallen är talarna säkra på sin sak men 

forskarnas uttalande bygger på forskning och ledarskribentens endast på dennes uppfattning. 

Även om det hon säger i viss mån stämmer får det mindre betydelse då det inte finns någon 

forskning som stöd. Samtidigt är det svårt att inte hålla med i hennes uttalande om sensorer i 

blöjorna och känna att deras röst betyder så lite att man faktiskt kan införa ett sådant 

arbetssätt. Man kan känna och tycka mycket men när man har stöd av forskning får åsikterna 

större kraft och möjligheten att påverka blir större genom fortsatt forskning kan vi öka 

medvetenheten om äldres situation och därigenom bidra till en förbättring av deras situation.  
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