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Abstract 
 

The purpose of this essay has been to examine the public`s view of the Swedish 
eldercare during 2006. This study uses discourse analysis as a research method, the 
reference material has been articles from the newspaper Dagens Nyheter. The aim 
of the research has been to find central themes, conflicts and consensus in the 
discourse of eldercare. The analysis resulted in four main subjects which were 
based on four main questions; the questions of responsibility and execution, the 
question of contents, and the question of where the eldercare should take place. The 
analysis of conflicts and relations of consensus in the discourse of eldercare resulted 
in two different main views; the traditional and a more modern. The traditional view 
of eldercare includes terms like caring, safety and dignity. The modern, on the other 
hand, uses terms like consumption, quality and freedom of choice. It was found in 
the analysis that the modern view appeared to be more prominent than the 
traditional view in the discourse.     
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Inledning 
 
Genom att granska tidningsartiklar som behandlar äldreomsorgen i Dagens Nyheter har vi 
försökt att bilda oss en uppfattning av hur den Svenska äldreomsorgen beskrevs och vad 
som diskuterades under 2006.  
 
Vårt intresse att studera den offentliga bilden av äldreomsorgen väcktes genom en 
diskussion kring ”svenskarnas syn” på äldreomsorgen i förhållande till ”japanernas syn” 
på densamma. Diskussionen kretsade framförallt kring hur det kunde komma sig att den 
japanska synen var mer positivt inställd till svensk äldreomsorg medan den svenska 
synen var mer negativ. Antagandet om att den svenska synen var mer negativ var i denna 
diskussion ett antagande som kom att ifrågasättas, det var ett antagande som blev föremål 
för denna studie.  
 
En annan fråga som lyftes under ovanstående diskussion var om det ”svenska missnöjet” 
grundades på förväntningar som var utmärkande för vår tid och vår kultur. Denna fråga 
resulterade i att vi valde ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, ett perspektiv där vårt 
sätt att förstå världen är relativt, historiskt och kulturellt betingat. Vår bild av 
verkligheten är enligt detta perspektiv en produkt som konstrueras och olika 
konstruktioner anses leda till olika handlingsalternativ (Burr, 2003). Bilderna får genom 
diskursen effekter på äldreomsorgens utformning och samhällets regelverk. Den 
offentliga bilden av äldreomsorgen är en föränderlig bild, en bild som påverkar våra 
handlingar och därför har varit och är intressant att studera.  
 
Genom en diskursteorisk analys som härstammar från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv har vi kartlagt den offentliga bilden av äldreomsorgen. Då vi inte begränsat 
studien till att undersöka någon specifik del av äldreomsorgen har vi istället avgränsat 
vårt empiriska material till att innefatta det material som vi ansåg kunde fånga den 
offentliga bilden av äldreomsorgen. 
 
En av våra fördomar inför studien som tidigare nämnts var att synen på äldreomsorgen 
skulle vara negativ. En annan förförståelse var att den offentliga bilden av äldreomsorgen 
inte var samstämmig med den mer positiva bild som genomsyrat vår utbildning. Även 
detta antagande var en av anledningarna till att vi ville undersöka området.  
 
Tillskillnad från tidigare forskning kring äldre- och äldreomsorgsbilder var vår avsikt inte 
att studera faktiska konsekvenser av den bild som skildras. Eftersom vi har analyserat den 
aktuella offentliga bilden av äldreomsorgen kan vi i dagsläget inte studera bildens 
konsekvenser på äldreomsorgen. Vi har däremot diskuterat möjliga konsekvenser av den 
bild som skildras genom en diskursteoretisk analys utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv.  
 
Vi hoppas och tror att studien kan leda till en djupare förståelse för äldreomsorgen och 
vara av intresse för alla direkt och indirekt berörda: äldreomsorgstagare, anhöriga och 
olika yrkesgrupper inom äldreomsorgen. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien har varit att fånga den offentliga bilden av äldreomsorgen, studien har 
avgränsats till att omfatta artiklar ur Dagens Nyheter under 2006. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och med hjälp av diskursteori har syftet varit att 
analysera den bild som skildras. Nedan följer de frågeställningar vi försökt besvara i vår 
studie.  
 
- Vilka centrala teman innehåller den offentliga bilden av äldreomsorgen? 
 
- Var råder konflikt och samstämmighet inom äldreomsorgsdiskursen? 
 
 

Centrala begrepp 
 
Nedan följer en presentation av de centrala begreppen i vår studie. Vi beskriver i denna 
del vilken innebörd vi tilldelar respektive begrepp och hur vi valt att använda oss av 
begreppen. 
 

Äldreomsorg 
I nationalencyklopedin (2007) beskrivs begreppet som en del av den kommunala 
socialtjänsten vilken tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer. 
Äldreomsorgen innefattar hemtjänst, dagcentraler, särskilda boendeformer (såsom 
servicelägenheter, servicehus, ålderdomshem, gruppboende eller sjukhem) och  
färdtjänst. Verksamheterna kan med bibehållet kommunalt ansvar läggas ut på 
entreprenad till enskilda personer eller företag. (Nationalencyklopedin, 2007) 
 
Vi har valt att i huvudsak använda ovanstående beskrivning av begreppet äldreomsorg då 
vi anser att nationalencyklopedins definition av äldreomsorg är en allmänt vedertagen 
definition. Vi talar dock om en formell och en informell äldreomsorg i vårt arbete då 
anhörigas insatser beskrivs som en del av den totala äldreomsorgen.    
 

Diskurs 
I Nationalencyklopedin (2007) beskrivs begreppet i filosofiska och besläktade 
sammanhang beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. En 
annan allmän betydelse av begreppet som även vi har valt att använda bygger på 
uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser, och att 
diskursen styr vår verklighetsuppfattning. (Nationalencyklopedin, 2007). Börjesson 
(2003) beskriver diskursen både som en föreställning av verkligheten och en skapare av 
världen genom olika skildringar. Även denna beskrivning bidrar med en förklaring till 
hur vi använt begreppet i vår uppsats.  
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Offentlig 
I Nationalencyklopedin (2007) beskrivs begreppet som allmän och tillgänglig för 
allmänheten. Den offentliga debatten i massmedia ges som ett exempel på hur begreppet 
kan användas i ett sammanhang då debatten avser statlig och kommunal verksamhet. Vi 
har valt att utgå från ovanstående definition av begreppet offentlig. Vi har även valt att 
använda begreppet utifrån liknande sammanhang som beskrivs i Nationalencyklopedin. 
Ovanstående exempel förklarar hur vi använt oss av begreppet. Det är 
äldreomsorgsdiskursen i massmedia vi valt att studera, diskursen kring äldreomsorgen 
som är en del av den kommunala förvaltningen. (Nationalencyklopedin, 2007)  
 

Bild 
Vi har valt att använda begreppet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Verkligheten kan enligt detta perspektiv inte betraktas som en objektiv sanning och våra 
världsbilder ses som en produkt av vårt sätt att kategorisera världen (Winther- Jörgensen 
& Phillips, 1999/2000). Utifrån detta perspektiv är äldreomsorgsdiskursen en 
konstruktion av verkligheten. Vi menar att denna konstruktion är en bild av 
äldreomsorgen, en bild som existerar i vår tid och vår kultur. 
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Tidigare forskning 
 
För att finna tidigare forskning har vi sökt i Universitetets bibliotekskatalog, vi har även 
sökt titlar och författare utifrån rekommendationer. Under vår sökning har vi använt 
följande sökord: Äldreomsorg, äldrevård, äldre och äldreboende, äldrebilder och 
äldreomsorgsbilder. 
 
Intresset för beskrivningar av äldreomsorgen har ökat de senaste årtiondena och 
samhällets attityder till ålderdomen har undersökts och debatterats i olika forum (Jönson, 
2001). Vi har valt att presentera den tidigare forskningen i tre delar vilka är: En överblick 
av äldreomsorgsforskningen, Forskning kring äldre- och äldreomsorgsbilder och 
Konsekvenser av äldre- och äldreomsorgsbilder. Vi vill med denna presentation visa på 
någon form av struktur i den tidigare forskningen med koppling till våra frågeställningar 
på området. Denna indelning av tidigare forskning har inte varit enkel då alla tre delar är 
sammanlänkade inom forskningen och därmed gärna glider över våra strukturellt skapade 
gränser. Nedan följer en kort beskrivning av vår presentation. 
 
En överblick av äldreomsorgsforskningen som vi valt att inleda med är tänkt att ge en 
samlad bild över det aktuella forskningsläget och dess olika inriktningar. Det är ett försök 
att lyfta fram olika sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg. Efter ovanstående 
kartläggning har vi fokuserat på Forskning kring äldre- och äldreomsorgsbilder eftersom 
denna är särskilt relevant då syftet med vår undersökning är att fånga den offentliga 
bilden av äldreomsorgen. Vi har i denna del försökt att beskriva hur olika forskare närmat 
sig bilder av äldre och äldreomsorg och vi har i denna genre funnit två vanligt 
förekommande forskningsteman vilka är: Bilder ur ett samhällshistoriskt perspektiv och 
Positiva och negativa bilder. Konsekvenser av äldre- och äldreomsorgsbilder är den sista 
delen i vår presentation och i denna del har vi valt belysa forskning som behandlar 
konsekvenser av äldre- och äldreomsorgsbilder. Denna inriktning har varit ett försök att 
ytterligare närma oss vår forskningsteoretiska utgångspunkt som grundas på ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett perspektiv där bilder av äldre- och äldreomsorg 
resulterar i konsekvenser. Konsekvenser kan som exempel yttra sig i form av lagstiftning, 
omorganisering eller ett förändrat synsätt. 
 
Syftet med överblicken är inte att ge någon detaljerad beskrivning av 
äldreomsorgsforskningen. Vi vill dock inte utesluta denna del helt då vi anser att en 
överblick ger någon form av samlad bild av hur äldreomsorgen beskrivs inom 
forskningen. Vi har också övervägt att belysa tidigare forskning kring äldrebilder. Med 
anledning av att de båda inriktningarna (forskning kring äldrebilder och forskning kring 
äldreomsorgsbilder) är nära sammanlänkade inom forskningen har vi medvetet valt att 
inte utesluta forskning som behandlar äldrebilder. 
 
 

En överblick av äldreomsorgsforskningen 
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Under vår granskning av tidigare äldreomsorgsforskning har vi funnit att fokus på 
resurser och utveckling varit ett sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg. Vi har nedan 
försökt att sammanfatta en del av resultaten på detta område. Forskningen beskriver här 
framförallt ökningen av antalet äldre i behov av äldreomsorg i förhållande till 
ekonomiska resurser. Gurner (2006) konstaterar att äldreomsorgen ges till allt färre och 
att kvarboendet ses som önskvärt. Brodin (2005) visar att den demografiska utvecklingen 
tillsammans med de ekonomiska kriserna bidragit till att göra de tidigare institutionella 
förhållanden instabila. Ett exempel på förändring är den minskning av andelen äldre som 
beviljats hemtjänst och särskilt boende från 1980-talet. Resultaten av Brodins lokala 
studier visar att den nationella synen på äldre som friska och oberoende varit ett motiv för 
nedskärning (Brodin, 2005). Larsson & Thorslund (2006) menar att resurserna måste öka 
för att vi ska kunna tillgodose framtidens basala behov av vård och omsorg. Minskade 
resurser och utveckling har inneburit att vi idag har ökade kunskaper och erfarenheter för 
att bedriva en mer effektiviserad äldreomsorg (Thorslund & Wånell, 2006). Trots att 
äldreomsorgen har förändrats kraftigt de senaste årtiondena har inte målen som 
formulerades i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 1982 förändrats. Detta 
kan Thorslund & Wånell se som en anpassning för att göra det möjligt att uppfylla målen 
även under begränsad ekonomi. 
 
Ett annat sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg har varit genom att granska 
ansvarsfördelningen. Forskarna diskuterar bland annat ansvarsförskjutningen genom 
ädelreformen och den nya kommunallagen som trädde ikraft 1992 (Wreder, 2005). 
Brodin (2005) visar att svensk äldreomsorg från och med 1980-talet präglats av nya idéer 
som reglerat ansvarsfördelningen mellan stat, familj och marknad. Dessa idéer har syftat 
till att omförhandla det offentliga ansvaret för äldreomsorgen som uppstod under 1950-
talet. Omsorgspolitiken har resulterat i större belastning på anhöriga vilket har drabbat 
kvinnliga anhöriga till äldre invandrare särskilt hårt, kvinnor har fått träda in som 
oavlönade anhörigvårdare (Brodin, 2005). Även Thorslund & Wånell (2006) diskuterar 
anhörigas ökade ansvar samt deras därigenom ökade behov av avlösning. 
 
Ett tredje sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg har varit genom att granska 
boendeformernas historiska utveckling. Vi har på detta område uppmärksammat att Ivar 
Lo-Johansson varit en återkommande person inom äldreomsorgsforskningen. De forskare 
som vi hänvisar till i detta kapitel nämner på ett eller annat sätt hans inverkan på 
äldreomsorgens historiska utveckling. 1952 lanserade Ivar Lo-Johansson slagorden 
”hemvård i stället för vårdhem”. Ålderdomshemmen kom därmed att granskas och 
debatten rörde framförallt missförhållanden. Kvarboendeprincipen som innefattar både 
ordinärt och särskiltboende har sedan 1950-talet varit ledstjärna för utvecklingen inom 
äldreomsorgen. Utvecklingen mellan 1950 till 1980 ledde till en utbyggnad av både 
hemhjälpen och det institutionella boendet (Wånell, 2006). Under 1970- och 1980-talen 
startades åter en kritik mot långtidsvården, framförallt från PRO och sjukvårdspersonal. 
”Eget rum på långvården” blev politiska slagord som vann gehör hos medborgarna. Mot 
den inhumana långvården ställdes visioner om småskaliga äldreboenden och 
omsorgstagare blev ”boende” istället för ”patienter”(Jönson, 2006). Utvecklingen under 
2000-talet kan ses som oroande då färre får möjlighet att flytta till särskilt boende. Det är 
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endast de äldre med omfattande behov av vård och omsorg dygnets alla timmar som 
beviljas särskilda boendeformer (Wånell, 2006). 
 
Ett fjärde sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg har varit genom att utforska äldres 
behov och önskemål. Gurner (2006) har utifrån flertalet studier visat att hemtjänsten blir 
otrygg, ovärdig och kränkande om den ges av en rad olika vårdbiträden. Weurlander & 
Österman (2006) har studerat mathållningen inom äldreomsorgen. De har konstaterat att 
de äldres matlust påverkas när valmöjligheterna begränsas. De äldre får ofta maten 
serverad i en låda medan deras önskan är att få hemlagad mat och sällskap under 
måltiden.  
 
Ett femte sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg har varit genom att lyfta fram 
omsorgsarbetet och dess bekönade profil. Gemensamt för stora delar av 
omsorgsforskningen är att den till stor del handlar om att synliggöra kvinnors 
omsorgsarbete som en viktig del i samhället (Wreder, 2005). Idéer om den goda 
omsorgen har samspelat med socialt skapade föreställningar om kvinnors och mäns 
förmågor (Brodin, 2005). Wreder (2005) finner i sin studie att äldreomsorgen framförallt 
beskrivs som arbete och en moralisk fråga. Äldreomsorg som moral beskrivs som något 
viktigt, fint och eftersträvansvärt. Den omsorg som bedrivs bör vara respekterande, 
förlåtande, tolerant och human. Dessa normativa föreställningar utgår från traditionella 
kvinnliga ideal. Äldreomsorg som arbete beskriver författaren som lönearbete, 
kroppsarbete, kvinnoarbete och ett emotionellt arbete. Enligt Wreder befinner sig 
äldreomsorgen nu i en brytpunkt mellan sunt förnuft och formell utbildning. När 
hemtjänsten infördes på 1950-talet rekryterades hemmafruar och det som krävdes var 
”vanligt husmorsvett” och en vilja att hjälpa. Enligt Jönson (2006) är äldreomsorgen en 
fråga som engagerar, en solidarisk samhällelig skyldighet att ge en värdig vård och 
behandlingen av äldre ses som ett mått på samhällets värdighet.  
 
 

Forskning kring äldre- och äldreomsorgsbilder 
 
Ett sjätte sätt att närma sig fenomenet äldreomsorg har varit genom att undersöka 
gestaltningar av äldre- och äldreomsorg. Delar av äldre- och äldreomsorgsforskningen 
kretsar liksom vår undersökning kring bilder. Forskningen vad gäller bilder av äldre- och 
äldreomsorg har fokuserat på olika teman. Vi har funnit forskning som behandlar äldre- 
och äldreomsorgsbilder ur ett samhällshistoriskt perspektiv och vi har kunnat konstatera 
att indelning av positiva och negativa äldrebilder är vanligt förekommande inom 
forskningen. 
 
Jönson (2001) visar utifrån sin forskning att beskrivningarna av äldre är mångtydiga och 
motsägelsefulla. Jönson (2006) behandlar debatter om vanvård, övergrepp och andra 
missförhållanden inom äldreomsorgen. Resultatet av hans forskning visar att bemötandet 
och omhändertagandet är gott inom äldreomsorgen, men att det finns brister. Jönson visar 
även att delar av allmänheten har negativa föreställningar om äldreboenden som baseras 
på massmediernas rapporteringar. Ett annat resultat är att privatisering har behandlats 
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som ett hot om effekter av vinstdriven vård. Massmedier och debattörer inom forskning, 
politik och organisationsliv ger bilden av äldreomsorgen som en verksamhet i utförsbacke 
och kris. Genom att studera framställningar av äldre som beroende eller friska i 
kombination med idén om hemmet som förebild för god omsorg har Brodin (2005) visat 
att politiska beskrivningar av äldre och omsorg sedan 1940-talet byggt på könade, 
klassbaserade och etniska principer. Öhlander (1996) menar att ”hemlikhet” används för 
att avbilda den tillvaro man vill ge äldre och han ifrågasätter vad idyllen av det goda livet 
kan åstadkomma. Öhlander diskuterar i vilken mån bilden av den ”hemlika” verkligheten 
styr vad betraktaren faktiskt ser. 
 

Bilder ur ett samhällshistoriskt perspektiv 
En del av den forskningen som behandlat äldre- och äldreomsorgsbilder har studerat 
bildernas förändring över tid. Vi har funnit att en historisk periodindelning är något som 
flertalet forskare använt sig av för att synliggöra den förändrade bilden av äldre- och 
äldreomsorgen. Forskningen skiljer sig vad gäller tidsperiod och inriktning, gemensamt 
är dock en indelning i tre perioder. Även Jönson (2001) finner att forskningen behandlat 
äldrebilder ur ett historiskt perspektiv, från 1700-talet. Forskningen har behandlat den 
motstridiga förändrade bilden av de äldre i och med modernisering och välfärd. 
Glorifiering av dåtiden har avfärdats som myt inom forskningen och en utbyggnad av 
äldreomsorgen har tolkats som ett svar på ökad status. 
 
Odén (1993) visar på viktiga förändringar vad gäller äldres status under tre tidsperioder, 
under 1700-talet i samband med jordbruksrevolutionen, i början på 1900-talet i samband 
med industrialismen och slutligen på 1950-talet då välfärdsstaten tog form. Enligt Odén 
har både ekonomiska och sociala faktorer medverkat till ovanstående statusförändringar. 
Odén uttrycker att samtida attitydförändringar inte skapat de historiska förändringarna 
utan att förändringarna skapat attityderna.  
 
Jönson (2001) undersöker hur äldre människor och deras situation beskrivits av 
Pensionärernas Riksorganisation och Sveriges Pensionärsförbund under perioden 1941- 
1995. För att ge äldrebilderna bakgrund och sammanhang har han fokuserat på 
tidstypiska beskrivningar av samhället och han finner i sin studie att synen på äldre 
förändras över tid. Under fattigvårdsperioden (1946-1951) var idealåldringars 
karaktäristiska värdighet och utanförskap. Värdigheten stod för tidigare insatser i 
arbetslivet medan utanförskapet handlar om fattigdom, skröplighet och elände. Under den 
välfärdsstatliga perioden (1946-1951 och 1970-1976) ligger jämlikhet och vitalitet i 
fokus. De äldre framställs som dugliga, aktiva och jämlika medborgare. Under 
omprövningsperioden (1970-1976-) ses de äldre som vitala och aktiva, bilden av 
utanförskap och olikhet präglar perioden.  
 
Brodin (2005) har identifierat olika aktörsgrupper som kämpat om tolkningsföreträdet 
inom äldreomsorgen sedan 1940-talet; pensionärsföreningarna, läkarkåren, 
socialarbetarna och sociologerna, ekonomerna samt kommunerna och landstingen. 
Resultat visar att omsorgspolitiken från 1950 till 1980 byggde på en aktivitetsram som 
definierade äldre som beroende och deras behov av offentlig omsorg som ett resultat av 
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det moderna industrisamhället. Omsorgspolitiken har sedan 1980-talet utgått från en 
attitydsram där åldrande har beskrivits som skapad av samhällets fördomar och av äldre 
själva. Den politiska synen har sedan 1980-talet varit att äldre är friska, vitala och 
oberoende. 
 

Positiva och negativa äldrebilder 
Bilden av äldre innehåller både positiva och negativa aspekter. I västvärlden dominerar 
de negativa aspekterna men positiva bilder av äldre blir allt vanligare. Den nya bilden av 
pensionären och pensionärslivet handlar om att de äldre har fått en bättre hälsa och 
ekonomi samt att gruppen även innehåller medelålders personer (Andersson, 2006).  
Tecken på ett framgångsrikt åldrande är att känna sig ung eller se ung ut, de som åldras 
både på insidan och utsidan ses som misslyckade. (Wreder, 2005) 
 
Enligt Wreder (2005) utgår forskningen ofta från ett eländesperspektiv eller ett 
resursperspektiv. Utifrån eländesperspektivet beskrivs äldre i negativa och problematiska 
termer som en rad av förluster av yrkesroll, samhällsfunktion, fysisk förmåga och hälsa. 
Resursperspektivet förändrar synen på de äldre från problem till resurs och lyfter de 
äldres livserfarenheter, kunskaper och fysiska förmågor. Svanborg (1993) behandlar 
äldres hälsa och livsstil. Enligt Svanborg har målet varit att förebygga eller senarelägga 
åldersrelaterade sjukdomar. Tornstam (1993) delar in de äldres resurser utifrån tre 
betydelser, vilka är ekonomiska resurser, kooperativa resurser och psykologiska resurser. 
I massmedia framställs äldre antingen som drabbade av något eller som kapabla att utföra 
något trots sin ålder. Denna stereotypa åldersuppfattning, även kallad ålderism kan enligt 
Jönson (2001) både gynna och missgynna de äldre under olika omständigheter. Positiv 
särbehandling grundas ofta på fördomar gentemot äldres förmågor och den utgår från 
låga förväntningar.  
 
Jönson (2001) talar om forskningen av mediala äldrebilder i form av mörka bilder och 
försök till uppvärdering. Jönson nämner det dubbla budskapet i den medicinska 
forskningen där syftet varit att visa att ålderdom inte är en sjukdom samtidigt som de 
strävat efter att klassificera åldrandets avvikelser. Detta pendlande mellan intresse och 
avståndstagande från ålderdomen som avvikande har genomsyrat stora delar av 
samhällets beskrivningar av äldre. Synen på de äldre skiftar mellan beroende/oberoende, 
tärande/närande, hedersmedborgare/andraklassens medborgare osv. Flera forskare har 
beskrivit denna dubbelhet. 
 
Enligt Anderson (2006) har bilden av äldre övergått från att vara förbrukare av offentliga 
tjänster till att vara förbrukare av varor. Även Brodins studie visar att äldre kommit att 
betraktas som konsumenter. Föreställningen leder till att äldre förväntas köpa 
hushållsrelaterade tjänster på den öppna marknaden (Brodin, 2005). Denna bild finns 
även med i bakgrunden vid dagens privatiseringar av vård och omsorg. Genom denna 
förvandling ses även de sjuka och svaga som aktiva konsumenter på en marknad som alla 
andra, vilket leder till att bilden av den beroende vårdtagaren suddas ut (Anderson, 2006).  
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Konsekvenser av äldre- och äldreomsorgsbilder 
 
En del av den forskning som behandlar bilder av äldre- och äldreomsorg behandlar även 
bildernas konsekvenser. Denna inriktning inom forskningen är liksom vår undersökning 
diskursivt inriktad. Forskningen belyser bildernas effekter på omsorgens utformning och 
samhällets regelverk. Brodin (2005) har studerat samspelet mellan centrala ideér och 
förändring som präglat äldreomsorgens utveckling mellan 1940- och 2000-talet. Brodin 
ser den lokala förändringsprocessen som skapande inom ett diskursivt fält där sociala och 
ekonomiska intressen kämpar om tolkningsföreträde. Enligt Brodin är den förändrade 
synen på äldre från beroende till friska den mest betydelsefulla faktorn för 
ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen. Hon ser denna utveckling som en kontrast mot 
den övergripande välfärdspolitiken i Sverige om jämlikhet, rättvisa och lika behandling. 
Enligt Odén (1993) har både ekonomiska och sociala faktorer föranlett historiska 
förändringar. Odén skiljer sig från Brodin i sitt sätt att se på samhälleliga förändringar. 
Odén menar att attitydförändringar inte skapat de historiska förändringarna utan att de 
historiska förändringarna skapat attityderna. 
 
Även Jönson (2006) diskuterar konsekvenser av äldre- och äldreomsorgsbilder i form av 
lagar och reformer. Ivar-Lo Johanssons kampanj ledde till 1952 års 
Åldringsvårdsutredning (SOU 1956:1) och resultatet av denna var införande och 
expansion av hemtjänst, bostadsförbättringar, geriatriska kliniker och äldreforskning. 
Jönson behandlar skandalernas medverkan till förändring och han tar som exempel upp 
skandalen på ett privat äldreboende som resulterade i 1999 års bestämmelse om 
anmälningsplikt för personal vid misstanke om missförhållanden inom äldrevården – Lex 
Sarah. 
 
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att äldre- och äldreomsorgen är ett relativt 
välforskat område. Efter granskning av äldreomsorgsforskningen ur ett helhetsperspektiv  
försökte vi närma oss forskning som berörde äldre- och äldreomsorgsbilder. Vi fann där 
att forskningen framförallt behandlade positiva och negativa äldrebilder. Forskningen 
behandlade även den samhällshistoriska utvecklingen som en viktig del i den förändrade 
synen på äldre och äldreomsorgen. För att ytterligare närma oss vår undersöknings 
diskursiva inriktning har vi granskat forskning som analyserat bildernas konsekvenser. Vi 
fann där studier kring samhällets föreställningar av äldre och dess effekter på politiskt 
fattade beslut. Forskarsamhället verkar dock oeniga vad gäller bildernas faktiska 
påverkan på verkligheten, vad kom först hönan/förändringen eller ägget/bilden? Utifrån 
vårt teoretiska perspektiv skulle bilden vara ursprunget till förändring. 
 
Vi har till skillnad från tidigare forskning haft för avsikt att studera den aktuella 
offentliga bilden av äldreomsorgen, vi har därför inte gjort någon historisk överblick. Vi 
har inte heller utgått från att studera missförhållanden inom äldreomsorgen då detta redan 
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visat sig vara ett utforskat område, vi har istället försökt vara öppna för den bild som 
framkommit ur vårt empiriska material. Vår studie har varit ett försök att fånga den 
offentliga bilden av äldreomsorgen utifrån ett helhetsperspektiv. Studien har varit ett 
försök att lyfta fram det vardagliga snarare än det exceptionella då det vardagliga kan 
antas utgöra en mer bestående bas för äldreomsorgens framtida utformning. Eftersom 
bilden utifrån vårt teoretiska perspektiv påverkar vårt handlande har det varit intressant 
att studera bilden även innan den resulterat i samhälleliga konsekvenser. Genom vår 
studie kan ett framtida handlande diskuteras och därmed eventuellt bli en del av framtida 
förändringar.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska och filosofiska utgångspunkter som vi valt att 
använda i vår studie. Inledningsvis kommer vi att ge en kort beskrivning av 
socialkonstruktionismen som varit och är en grundsten i vårt sätt att förstå den offentliga 
bilden av äldreomsorgen. Därefter följer en sammanfattning av diskursanalysen, en 
analysmetod som vi och många socialkonstruktionister använder sig av. Efter denna 
övergripande bild av diskursanalysen följer en mer utförlig beskrivning av diskursteorin. 
Diskursteorin är den diskursanalytiska inriktning vi valt att använda i vår analys. 
Avslutningsvis följer en kort redogörelse av de diskursteoretiska begrepp som vi valt att 
använda i vår analys av den offentliga bilden av äldreomsorgen. Dessa begrepp har varit 
våra analysverktyg och de har hjälpt oss att förstå hur bilden av äldreomsorgen skapas 
och hur den förändras genom diskursen. Begreppsförklaringen är tänkt att ge en blick 
över hur begreppen är sammanlänkade, hur de förhåller sig till varandra och vilken 
betydelse de har i vår analys. 
 
 

Socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionism1 är en filosofisk utgångspunkt som genererat en rad nyare teorier 
om kultur och samhälle (Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000). 
Socialkonstruktionismen förnekar att vår kunskap är en direkt beskrivning av 
verkligheten, utgångspunkten är att det inte existerar någon objektiv sanning. Enligt 
denna filosofiska utgångspunkt formas vår kunskap av det perspektiv vi använder i vår 
observation av världen, perspektivet tjänar vissa intressen och utesluter därmed andra 
(Burr, 2003). Vivien Burr presenterar generella filosofiska antaganden som de flesta 
diskursanalytiska metoder grundas på. Enligt Burr är det svårt att ge en bild som 
innefattar alla socialkonstruktionistiska infallsvinklar men hon menar att fyra premisser 
sammanlänkar fältet (Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000). Nedan följer en kort 
beskrivning av de fyra premisserna.  
 
En kritisk inställning till självklar kunskap 
Kritisk inställning till självklar kunskap innebär att vi är kritiska till det som vi i vardagen 
tar för givet, både i vårt sätt att förstå världen och oss själva. Denna premiss leder oss till 
att försöka observera världen med nya kritiska ögon (Burr, 2003). Vår kunskap om 
verkligheten kan inte betraktas som en objektiv sanning och våra världsbilder är en 
produkt av vårt sätt att kategorisera världen (Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000).  
 
Historisk och kulturell specificitet 

                                                 
1 Winther-Jörgensen & Phillips använder sig av begreppet socialkonstruktionism som i andra sammanhang 
även benämns socialkonstruktivism, detta för att inte sammankopplas med Piagets konstruktivistiska teori. 
Även vi har valt att använda denna benämning. 
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Historisk och kulturell specificitet innebär att vår förståelse av världen är relativ, de 
kategorier och koncept vi använder oss av är historiskt och kulturellt specifika. De beror 
på när och var i världen vi befinner oss. Den kunskap som existerar inom en viss kultur 
behöver inte vara mer sann eller bättre än någon annan. Detta medför att vår syn kunde ha 
varit annorlunda och att den förändras med tiden (Burr, 2003). 
 
Samband mellan kunskap och sociala processer  
Samband mellan kunskap och sociala processer syftar till vårt sätt att förstå världen, vår 
förståelse skapas enligt denna premiss dagligen genom interaktion människor emellan 
och där samstämmighet saknas uppstår kamp (Burr, 2003).  
 
Samband mellan kunskap och social handling 
Samband mellan kunskap och social handling syftar till att olika konstruktioner av 
verkligheten för med sig olika handlingsalternativ (Burr, 2003). Inom en bestämd 
världsbild kan konsekvensen bli att vissa handlingar framstår som naturliga medan andra 
förkastas (Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000).  
 
 

Diskursanalys 
 
Diskursanalysen kopplas ofta till omfattande forskningsfrågor, vilket förutsätter mycket 
tid. Bergström & Boréus (2005) menar dock att det går att avgränsa analysen i både tid 
och rum. Det råder ingen större enighet om vad diskurser är eller hur man analyserar 
dem, olika aktörer ger varierande definitioner av begreppen ”diskurs” och 
”diskursanalys”. Gemensamt är dock att alla utgår från att vårt sätt att tala inte neutralt 
avspeglar vår omvärld utan spelar en aktiv roll i skapandet av den. De flesta 
diskursanalytiska infallsvinklar delar vissa centrala föreställningar, de har en gemensam 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt. De diskursanalytiska infallsvinklarna har olika 
fokus i den konkreta analysen, några analyserar människors diskurser i vardagens sociala 
interaktion medan andra fokuserar på en abstrakt kartläggning av samhälleliga diskurser. 
I diskursanalysen är teori och metod sammanvävda, vilket innebär att vi måste anta de 
grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalysen som metod 
i empiriska undersökningar. Diskursteorin som vi har valt att utgå ifrån har en abstrakt 
inriktning i sin analys, vilket framgår under den del där vi mer ingående beskriver 
diskursteorin (Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000). 
  
Om vi är intresserade av hur bestämda fenomen och världsbilder konstrueras i massmedia 
kan vi undersöka skapandet av en viss uppfattning genom diskursanalys (Winther-
Jörgensen & Phillips, 1999/2000). Enligt detta perspektiv är inte den vetenskapliga texten 
eller den offentliga utredningen mer sann eller korrekt än artikeln i veckopressen. De är 
båda delar av verkligheten som gör anspråk på att säga något om verkligheten, de är såväl 
konstruerade som konstruerande (Börjesson, 2003). Då vi använt oss massmediala texter i 
vår analys har inte heller vi gjort någon hierarkisk rangordning av materialet. Vi har valt 
att se de olika artiklarna som likvärdiga bilder i skapandet av en offentlig bild, en 
konstruktion av verkligheten. 
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Diskursteori 
 
Diskursteorin omfattar inte bara språket utan alla sociala fenomen, samhälle och identitet 
ses som föränderliga i likhet med språket och dess struktur. Analysens uppgift är att 
undersöka hur vi skapar verkligheten genom diskursiva processer och samhället ses som 
ett försök att skapa entydighet i det sociala. Människans individuella och kollektiva 
identitet är ett resultat av diskursiv kamp. Individer försätts i bestämda positioner genom 
diskurser och förväntas därmed ett visst handlingsmönster. När vi inte handlar som 
förväntat skrider vi över våra positionsgränser. (Winther-Jörgensen & Phillips, 
1999/2000) 
 
Inom diskursteorin är ekonomins roll obetydlig. De politiska artikulationerna skapar 
samhället genom tankar, ord och handling. Utifrån våra diskurser inrättar vi materiella 
institutioner och förändrar på så sätt även den fysiska verkligheten, inom äldreomsorgen 
kan detta exemplifieras genom inrättandet av olika boendeformer. Förändringar är i hög 
grad politiskt beroende. Då en bestämd världsuppfattning i en diskurs framstår som den 
naturliga är det ett historiskt resultat av politiska processer. Diskursteorin tillskriver 
ideologi och objektivitet samma betydelse, objektiviteten döljer alternativa möjligheter 
och är därmed ideologisk. Makt är inom diskursteorin nära knutet till politik och 
objektivitet. Makten skapar den sociala ordningen samtidigt som den hindrar alternativa 
möjligheter. Genom att försöka se de möjligheter vi utesluter kan vi se vilka 
konsekvenser som följer av diskursiva struktureringar. (Winther-Jörgensen & Phillips, 
1999/2000) 
 
Diskursteorin är en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion i en subjektiv 
verklighet. Utgångspunkten är att all strukturering är möjlig men inte nödvändig. Det är 
en teori om hur vi tillskriver betydelserna dess innehåll. Med hjälp av diskursteorin kan vi 
kartlägga de processer där vi kämpar om fastställande av tecknens betydelse. (Winther-
Jörgensen & Phillips, 1999/2000) 
 
Utifrån vårt teoretiska perspektiv är ”verkligheten” en konstruktion och därmed skulle 
den diskurs vi studerar konstruera verkligheten, även vår studie är utifrån detta perspektiv 
en konstruktion av verkligheten. 
 

Diskursteoretiska begrepp 
Nedan följer en presentation av de diskursteoretiska begrepp vi valt att använda i vår 
analys. Begreppsförklaringen nedan grundas på Winther-Jörgensen och Phillips 
(1999/2000) beskrivningar.  
 
Inom diskursteorins begreppsvärld är olika tecken väl använda termer för att belysa 
språket och dess betydelse. En diskurs är en betydelsefixering inom ett specifikt område.  
Nodalpunkter, mästersignifikanter och myter kallas för knuttecken inom diskursteorin och 
de hänvisar till knutpunkter av betydelse i den sociala diskursiva organiseringen. 
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Nodalpunkter organiserar diskurser, mästersignifikanter organiserar identiteter och myter 
organiserar det sociala rummet.  
 
Det diskursteoretiska begreppet nodalpunkt är ett betydelsefullt tecken inom diskursen, 
andra tecken ordnas utifrån detta tecken och får där sin betydelse. Diskursen etableras 
genom att några nodalpunkter får fäste.  
 
Det diskursteoretiska begreppet mästersignifikant kan likställas med identitetens 
nodalpunkt. Genom att vi på individuell eller kollektiv nivå accepterar de egenskaper som 
knyts till identiteten antas subjektspositioner inom diskursen. Vi kan genom diskursteorin 
kartlägga den kamp där diskursen strider om att tillskriva olika mästersignifikanter dess 
innehåll och betydelse.  
 
Inom diskursteorin ses myten som en missuppfattning av verkligheten men en nödvändig 
plattform för våra handlingar. Genom ord som exempelvis särskiltboende försöker vi 
avgränsa en helhet med ett objektivt innehåll, dock är denna helhet endast en fantasi av 
verkligheten. Genom diskursanalys kan vi studera hur vissa myter framstår som sanna 
medan andra framstår som osanna. Vi kan analysera hur myter tillskrivs olika innehåll i 
en strid om att göra den egna bilden gällande.  
 
Gemensamt för ovanstående knuttecken (nodalpunkter, mästersignifikanter och myter) är 
att de är tomma tecken, de säger nästintill inget innan de sammankopplas med andra 
tecken.  Inom diskursteorin är ekvivalenskedjor begreppet för denna sammankoppling där 
knutpunkterna ges innehåll och betydelse. Signifikanter är diskursteorins begrepp för de 
tecken som inom ekvivalenskedjan beskriver respektive knutpunkt. Varje muntligt eller 
skriftligt uttryck är enligt denna teori en artikulation. Genom artikulationer kan vi 
förändra och ifrågasätta diskursens struktur och detta sker genom fixering av betydelser 
på bestämda sätt.  
 
Enligt detta perspektiv påverkas det sociala av konflikt och kamp, dessa blir därför 
viktiga i den diskursteoretiska analysen. Begreppet antagonism betecknar en pågående 
konflikt mellan eller inom diskursen, en kamp om den ”rätta” definitionen av 
verkligheten. Inom diskursteorin är hegemoni begreppet för diskursens fixering av 
betydelser. Motsatsen till hegemoni är dekonstruktion, vilket är ett ifrågasättande av det 
naturliga genom att visa på andra möjligheter. Diskursanalysens uppgift är att ifrågasätta 
strukturer i samhället, visa att diskursen är ett resultat av politiska processer med 
påföljande sociala konsekvenser.  
 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000) 
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Metod 
 
I detta metodkapitel presenteras inledningsvis den forskningsmetod vi valt att använda 
under forskningsprocessen. Därefter följer en beskrivning av studiens urval och 
datainsamling. I ett nästa steg har vi valt att presentera en närmare beskrivning av hur vi 
bearbetat och analyserat våra data. Avslutningsvis följer en diskussion utifrån studiens 
validitet, reliabilitet och reflexivitet.  
 
 

Metodval 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ diskursteoretisk analysmetod för att fånga den 
offentliga bilden av äldreomsorgen. Vi anser att diskursanalys varit en lämplig metod för 
vår studie då denna är en språkligt orienterad analysmetod som intresserar sig för 
kollektiva föreställningar, samt hur dessa föreställningar skapas inom diskursen. Enligt 
Bergström och Boréus (2005) används ofta diskursteorin vid omfattande 
forskningsfrågor. Då det både är ett omfattande och abstrakt fenomen vi valt att studera 
anser vi att diskursteorin med dess abstrakta inriktning har varit lämplig som analysmetod 
(Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000). För att finna centrala teman i den offentliga 
beskrivningen av äldreomsorgen utgick vi från empirin. Enligt Backman (1998) är denna 
empiriska utgångspunkt vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. En annan 
vanlig utgångspunkt inom kvalitativ forskning är enligt Holme & Solvagn (1997) den 
förförståelse eller de fördomar forskaren har, då forskaren inte kan frigöra sig helt från 
dessa kommer de oundvikligen att prägla forskningen. En av våra fördomar inför studien 
var att den offentliga bilden av äldreomsorgen skulle vara negativt vinklad. Denna 
fördom var även en av anledningarna till att vi ville undersöka området och därmed öka 
vår förståelse. Vi har valt att göra en diskursanalys och vi har använt oss av diskursteorin 
för att strukturera, tolka och förstå vårt empiriska material. Vår undersökning har genom 
vår empiriska utgångspunkt varit induktivt fokuserad och avslutningsvis varit mer 
deduktivt fokuserad genom teoretisk tolkning och diskussion. Larsson (2005) kallar en 
sådan växlande kvalitativ strategi för abduktion. Vi ansåg att diskursanalys… 
 
 

Urval och datainsamling 
 
Vi började vår datainsamling med att söka efter Statliga Offentliga Utredningar (SOU) 
som behandlade området äldreomsorg. Då vi inte fann några aktuella utredningar som 
omfattade äldreomsorgen som helhet sökte vi vidare och fann Socialstyrelsens senaste 
lägesrapport från 2006. Vi läste sedan denna lägesrapport som gav en bred bild av 
äldreomsorgens olika områden. Därefter läste vi artiklar som behandlade äldreomsorgen i 
Dagens Nyheter under 2006. Vi valde slutligen att analysera artiklarna i Dagens Nyheter 
då vi tror att dessa kan representera en offentlig bild av äldreomsorgen. Tidningen når ut 
till ett stort antal läsare och genom artiklarna gör sig flera olika röster hörda, både 
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myndigheter, politiker, forskare och anhöriga intar diskursen. Vi är medvetna om att detta 
är en begränsning av det totala offentliga materialet, vi anser dock att vårt val att 
analysera artiklarna är motiverat då det ger oss ett analysmaterial som matchar syftet med 
vår studie.  
 
Dagens Nyheter grundades 1864 och är Sveriges största morgontidning, tidningen ges ut i 
hela landet. Tidningen betecknas sedan 1998 som ”oberoende liberal” och tillhör 
Bonnierkoncernen. Tidningens målsättning är att vara en huvudstadstidning som förvaltar 
upplysningstraditionen samt vara Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. ”DN 
vill spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och 
riktning samt tillhandahålla värdefulla verktyg ”. (Wikipedia, 2007) 
 
För att finna artiklar i Dagens Nyheter har vi använt oss av databasen presstext. Vi valde 
att söka på artiklar där ordet äldreomsorg förekom, sökordet vi använde oss av var 
”äldreomsorg”. Det är möjligt att vårt val av sökord kan ha inneburit en begränsning av 
empiriskt material. Vi tror dock sökordet varit relevanta i förhållande till studiens syfte. 
Eftersom syftet var att fånga den Svenska offentliga bilden valde vi inledningsvis bort 
utländska tidskrifter. Då vi från början sökte på alla tidningar och år fick vi upp ett stort 
antal träffar på området, vi valde därefter att avgränsa oss till artiklar ur Dagens Nyheter 
under 2006. Utifrån denna avgränsning fick vi sextio träffar som sedan reducerades till 
trettioåtta artiklar. Dessa valde vi bort med anledning av att artiklarna inte innehöll någon 
diskussion eller uttalande kring äldreomsorgen, dessa artiklar innehöll endast ordet 
äldreomsorg. För att göra vårt datamaterial hanterbart och överskådligt skrev vi 
inledningsvis ut artiklarna, vilket resulterade i material på 84 sidor. Artiklarna varierade i 
omfattning, vissa artiklar bestod av ett fåtal rader medan andra var mer omfattande. Då 
detta är en diskursanalytisk studie har inte artiklarnas omfattning varit föremål för analys. 
Avsikten med diskursanalys är inte att fånga kvantiteten utan det är innehållet i artiklarna 
som är det intressanta och relevanta. Artiklarna förekommer även i olika former som 
insändare, debatt, ledare och reportage. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är inte 
artikelformen relevant, de är alla konstruerade delar av verkligheten som i sin tur leder till 
konsekvenser (Börjesson, 2003). Ytterligare en avvägning gäller artiklarnas placering, vi 
har inte analyserat eventuella effekter av artiklarnas placering i tidningens olika delar.      
 
År 2006 var ett valår, detta kan i sig ha påverkat omfattningen av politiska artiklar i vårt 
empiriska material. Då syftet varit att fånga den offentliga bilden av äldreomsorgen har vi 
inte analyserat artiklarnas förekomst i förhållande till valet, syftet har inte varit att göra 
någon sådan jämförelse. Aktörer som politiker, forskare, myndigheter och anhöriga intar 
diskursen. Jämförelse av olika aktörsdiskurser inom äldreomsorgsdiskursen har inte varit 
föremål för denna studie.  
 
 

Bearbetning och analys 
Eftersom metod och teori är starkt sammanlänkade inom diskursanalysen följer nedan en 
presentation av hur vi metodologiskt använt oss av diskursteorin och valda 
diskursteoretiska begrepp under vår analys. 
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Laclau och Mouffe identifierar diskurser som abstrakta fenomen och de gör inga 
detaljerade analyser av det empiriska materialet. Deras texter erbjuder därför inte så 
många praktiska redskap för textnära analys (Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000). 
Winther-Jörgensen & Phillips hävdar att diskursteorin även går att använda i en mer 
detaljerad analys men de menar att det krävs kreativitet och fantasi för att lyckas med en 
sådan analys. Inom postmodernismen har variation, nyfikenhet och intuition lyfts fram 
för det analytiska arbetet. Betoning har lagts på kreativitet och forskningen har snarare 
sökt öppningar än tillslutande definitiva sanningar (Börjesson, 2003). De begrepp som vi 
använder nedan återfinns även i föregående teorikapitel. 
 
Under bearbetning och analys av vårt empiriska material har vi utgått från de 
diskursteoretiska begreppen nodalpunkter, mästersignifikanter och myter som Winther-
Jörgensen och Phillips rekommenderar för utförandet av en konkret diskursteoretisk 
analys. Dessa begrepp kallas även för knuttecken inom diskursteorin och de hänvisar till 
knutpunkter av betydelse i den sociala diskursiva organiseringen. Nodalpunkter 
organiserar diskurser, mästersignifikanter organiserar identiteter och myter organiserar 
det sociala rummet. 
 
Vi började vår analys med att i ett första steg läsa igenom våra artiklar. Därefter försökte 
vi i ett andra steg att lokalisera ovanstående knuttecken i artiklarna. Genom denna 
lokalisering fann vi att diskursen organiserades utifrån äldreomsorgens aktörer, 
äldreomsorgens innehåll och äldreomsorgens utförandeplatser. Efter lokaliseringen av 
ovanstående knutpunkter i vårt empiriska material har vi i ett tredje steg utifrån Winther-
Jörgensen och Phillips rekommendationer undersökt hur dessa sammankopplas med 
andra tecken. Inom diskursteorin är ekvivalenskedjor begreppet för denna 
sammankoppling som ger knutpunkterna dess innehåll och betydelse. Vi har på detta sätt 
studerat hur diskursens aktörer, innehåll och utförandeplatser beskrivs inom diskursen. Vi 
har försökt belysa de termer och begrepp som sammankopplas med respektive 
knuttecken.  
 
Då diskursteorins utgångspunkt är att diskurser aldrig är låsta har vi som fjärde steg i vår 
analys försökt att kartlägga diskursens hegemoniska och antagonistiska förhållanden. När 
diskurserna är enade råder inom diskursteorin hegemoni. Vi har genom att studera 
enigheten i ekvivalenskedjorna kring olika knuttecken studerat var hegemoni råder inom 
vårt empiriska material. Diskursteorins begrepp antagonism kan likställas med det mer 
vedertagna begreppet konflikt. Vi har genom att studera oenigheten i ekvivalenskedjorna 
kring olika knuttecken studerat var antagonism råder inom vårt empiriska material. Där 
hegemoni råder förmedlas en entydig offentlig bild av äldreomsorgen och där antagonism 
råder förmedlas skilda bilder av verkligheten. Avsikten med diskursanalys kan enligt 
Bergström och Boréus (2005) vara att lyfta fram det gemensamma eller de motsättningar 
som existerar inom eller mellan diskurser. Vi har valt att belysa både likheter och 
skillnader i vårt empiriska material genom att studera både hegemoniska och 
antagonistiska förhållanden. 
 

 22



Knutpunkterna etableras enligt diskursteorin alltid i relation till något som de inte är. Vi 
har i ett femte steg försökt belysa ”detta andra” försöka finna vad det hegemoniska i 
diskursen stänger ute samt diskutera eventuella konsekvenser av antagonistiska inslag. 
(Winther- Jörgensen & Phillips, 1999/2000). 
 
Det sjätte analyssteget har varit att knyta samman diskursens centrala delar. Vi har i detta 
steg försökt att finna vad som sammanlänkar diskursen, diskursens röda tråd. 
 
I vår presentation av studiens resultat och analys har vi använt oss av citat för att belysa 
och förtydliga de tolkningar vi gjort. Vi har för att lyfta fram centrala delar koncentrerat 
flertalet av citaten, detta har vi markerat genom att inleda eller avsluta med punkter(….). 
Vi har även valt att inte presentera citatens ursprung annat än genom de numrerade 
artikelreferenserna, detta då vi anser att artikulationerna är likvärdiga inom diskursen. 
Samtliga artikulationer existerar och medverkar till skapandet av den offentliga bilden av 
äldreomsorgen. Syftet med denna studie har inte varit att undersöka förhållandet mellan 
olika diskursiva röster.       
 
 

Validitet, reliabilitet och reflexivitet 
 
Nedan följer en beskrivning av hur vi har arbetat för att försöka nå en hög validitets- och 
reliabilitetsnivå under forskningsprocessen samt diskussion kring studiens reflexivitet. 
 

Validitet 
Validiteten i kvalitativ forskning handlar om giltigheten eller relevansen i våra data, i 
vilken mån vi undersöker det vi avser att undersöka (Kvale, 1997). Vi har under arbetets 
urvalsprocess ställt oss frågan om vårt urval är relevant för vår frågeställning, denna typ 
av ifrågasättande är en del av validiteten i kvalitativ forskning. Vi anser att 
tidningsartiklarna har varit goda representanter för den offentliga bilden av 
äldreomsorgen. När vi läste vårt empiriska material frågade vi oss i ett nästa steg om våra 
data kunde besvara våra frågeställningar. Vi har under arbetets gång försökt att hålla vårt 
syfte och våra frågeställningar i fokus. 
 
Validiteten i kvalitativ forskning handlar om trovärdigheten, att det finns empiriska 
belägg för den tolkning man kommit fram till (Starrin & Svensson, 1996). Vi har genom 
att presentera citat försökt visa de källor som varit motiv för vår tolkning. Enligt 
Bergström & Boréus ( 2005) är detta ett sätt att skapa öppenhet i studien.  
 
Ytterligare en validitetsfråga i kvalitativ forskning är i vilken utsträckning vår metod 
verkligen speglar de fenomen som intresserar oss (Kvale, 1997). Eftersom 
diskursanalysen intresserar sig för kollektiva föreställningar och hur dessa skapas genom 
diskursen anser vi metoden vara lämplig i förhållande till studiens syfte.  
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Om analysverktyg och frågeställningar har stark koppling till perspektivet kan det enligt 
Bergström & Boréus (2005) medföra en risk för ett förutsägbart resultat. Vi anser inte att 
vår frågeställning innehåller någon värdeladdning, våra frågeställningar är tillskillnad 
från mer hypotesprövande frågeställningar relativt neutral till sin karaktär. Vi ser inte 
heller att våra analysverktyg skulle medverka till ett förutsägbart resultat. Vår 
lokalisering av knuttecken har hjälpt oss att finna centrala teman inom 
äldreomsorgsdiskursen. Ekvivalenskedjorna har hjälpt oss att fånga bilden kring våra 
knuttecken: nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. Antagonism- och Hegemoni 
begreppen har hjälpt oss att synliggöra likheter och skillnader i den offentliga bilden av 
äldreomsorgen.    
 

Reliabilitet 
Inom den kvalitativa forskningen är tillförlitligheten ofta komplicerad då datainsamlingen 
innefattar mänskliga aspekter som inte är mätbara på samma sätt som inom den 
kvantitativa forskningen. Enligt Ruth (1991) är det viktigt ur reliabilitetssynpunkt att 
tydligt beskriva analysprocessen, därmed har vi försökt öka vår studies reliabilitet genom 
att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt. Då reliabiliteten i kvalitativ forskning även 
handlar om resultatens konsistens och logik (Larsson et al, 2005), har vi försökt att vara 
tydliga i vår koppling mellan empiriskt resultat och teoretisk tolkning. Utvecklade och 
tydliga analysverktyg samt goda förklaringar till hur resultatet kommit att existera leder 
till god reliabilitet.  Vi har genom att förklara vårt tillvägagångssätt ökat möjligheten för 
andra att nå liknande resultat. Forskaren måste enligt Bergstöm och Boréus (2005) 
motivera sina tolkningar av fenomenen och dessa tolkningar måste i sin tur accepteras av 
andra för att uppnå god reliabilitet. Vi har tillsammans med vår handledare diskuterat 
våra tolkningar och på så sätt försökt finna acceptans under arbetets gång. 
 

Reflexivitet 
Inom socialkonstruktionismen läggs stor vikt kring reflexiviteten vilket innebär att vi 
försöker använda teorin på den egna forskningen. Dilemmat med detta 
socialkonstruktionistiska perspektiv är att sanningen alltid är en diskursiv konstruktion. 
Liksom det studerade är en konstruktion av verkligheten blir studien en konstruktion eller 
bild av verkligheten. Vi som forskare måste därför försöka distansera oss från den diskurs 
vi undersöker, vilket kan vara svårt då forskaren alltid har sin förankring i någon form av 
diskursiv strukturering. (Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000) 
 
Vi kan enligt detta perspektiv inte tänka utöver alla givna strukturer och vi är i behov av 
strukturering för att uppfatta meningsfullhet, människan är liksom samhället socialt 
formad. Vi har under bearbetning och analys försökt att tänka utöver våra egna ramar, 
försökt att distansera oss från våra socialt skapade föreställningar. Detta har vi gjort 
genom att kontinuerligt ifrågasätta diskursen, ifrågasätta den diskurs som även vi är en 
del av. (Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000) 
 
Den diskursanalys som vi har gjort är och blir en social konstruktion, ett ifrågasättande av 
gällande diskurser och dess betydelser. (Winther-Jörgensen & Phillips, 1999/2000) 
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Resultat och analys 
 
Vi har funnit att äldreomsorgens aktörer, innehåll och utförandeplatser organiserar 
äldreomsorgsdiskursen, dessa intar stora delar av diskursen. Vi har därför valt att 
presentera vårt sammanslagna resultat och analyskapitel i tre delar utifrån dessa 
knuttecken. Inom diskursteorin är knuttecken en gemensam benämning för diskursens 
nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. Dessa diskursteoretiska begrepp hänvisar 
till betydelsefulla knutpunkter i den diskursiva organiseringen. Runt ovanstående 
knuttecken har vi funnit olika ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna består av 
signifikanter som bidrar med innehåll och tillskriver knuttecken olika egenskaper. Varje 
del i detta kapitel avslutas genom en sammanfattning där vi kopplar studiens resultat och 
analys till tidigare forskning. Nedan följer inledningsvis en kort presentation av 
respektive del och dess innehåll.  
 
I den första delen presenteras bilder av de aktörer som figurerar inom 
äldreomsorgsdiskursen. Dessa aktörer kan inom diskursteorin benämnas som 
mästersignifikanter, mästersignifikanterna är identiteternas nodalpunkter. Vi har funnit att 
dessa aktörer organiseras kring diskursens ansvars- och utförandefrågor. I denna del 
presenteras även den diskursiva organiseringen kring frågan om vem som är 
äldreomsorgens mottagare. 
 
I den andra delen presenteras bilder av äldreomsorgens innehåll, nodalpunkter och 
ekvivalenskedjor som vi funnit organisera diskursen kring innehållet. Diskursen beskriver 
här äldreomsorgens praktiska och sociala verksamhet. Vi har även funnit en indelning av 
materiella och immateriella beskrivningar som skildrar äldreomsorgens innehåll. De 
immateriella beskrivningarna bidrar med subjektiva beskrivningar av vad och hur 
diskursen önskar att äldreomsorgen ska vara. De materiella beskriver hur det ser ut samt 
hur och vad diskursen vill förbättra inom äldreomsorgen.  
 
I den tredje delen presenteras bilder av äldreomsorgens utförandeplatser. Med 
diskursteoretiska termer kan platserna för äldreomsorgens utförande benämnas som 
myter, myter som organiserar det sociala rummet för äldreomsorgens utförande. 
Äldreomsorgsdiskursen behandlar här frågan om var äldreomsorgen ska äga rum.   
 
 

Bilder av äldreomsorgens aktörer 
 
Under vår bearbetning av tidningsartiklarna har vi kunnat lokalisera ett flertal 
mästersignifikanter inom äldreomsorgsdiskursen. Vi har funnit att formella utförare, 
informella utförare och mottagare är olika aktörer som återfinns inom diskursen. 
Diskursens mästersignifikanter organiserar som tidigare nämnts den sociala, individuella 
och kollektiva identiteten. Diskursen tillskriver aktörsgrupperna olika identiteter, detta 
sker genom att diskursen sammankopplar olika egenskaper med respektive aktörsgrupp. 
Inledningsvis presenteras de ekvivalenskedjor som i artiklarna ger en bild av respektive 
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mästersignifikant. Varje aktörsdel avslutas genom en behandling av diskursens 
antagonistiska och hegemoniska förhållanden. När det gäller de privata och kommunala 
aktörsdelarna presenteras en sammanslagen diskussion kring ovanstående förhållanden. 

 

Det offentliga 
Inom äldreomsorgsdiskursen ser vi en offentlig äldreomsorg som knutpunkt, en 
mästersignifikant av betydelse i den diskursiva organiseringen. Det offentliga ger uttryck 
för en kollektiv identitet, en kollektiv identitet som enligt diskursen har det yttersta 
ansvaret för äldreomsorgen.  
 
Det offentliga ansvaret kan med diskursteoretiska termer sägas ekvivaleras med ett antal 
signifikanter som ett socialt kontrakt, ett kontrakt mellan generationer och ett 
välfärdsstatligt fundament. Äldreomsorgen ses som ett gemensamt, kollektivt och 
samhälleligt ansvar. Sammankopplingen av signifikanter ger det offentliga innehåll och 
betydelse inom diskursen. Äldreomsorgen beskrivs nedan som en del av välfärden, ett 
gemensamt ansvar som inte behöver diskuteras.  
 

Välfärdsstaten bygger i grunden på ett socialt kontrakt mellan 
generationerna, som är utgångspunkten för den offentliga sektorns 
finansiering.[37]

Det finns ett informellt generationskontrakt som ligger till grund för 
välfärdsförsörjningen under olika livsfaser. Det är ett gemensamt ansvar 
som innebär omfördelning av inkomster och välfärd över vår livstid…[36]

I Sverige råder bred enighet om att finansieringen av välfärden i huvudsak 
betalas gemensamt, med skatter. Dessa välfärdsstatens fundament behöver 
därför inte diskuteras…[1]   

 
Hegemoni råder när det gäller synen på äldreomsorgens grundfinansiering. 
Omfattningen av det offentliga ansvaret är dock oklart inom diskursen. Antagonismen 
gör sig synlig genom ifrågasättandet av hur mycket det offentliga ska finansiera, vart 
välfärdsstatens ansvar börjar och slutar.  
 

I skuggan av 1990-talskrisen började ett ökande ansvar läggas på 
medborgarna samtidigt som det offentliga engagemanget minskade. [3]

...den så kallade nykooperationen handlar oftast om att starta olika 
arbetskollektiv för att rädda äldreomsorg eller fritids där det offentliga dragit 
sig tillbaka. [7]  
Då får man ta ett resonemang om vad det offentliga ska stå för och vad man 
ska köpa till själv.[15]

 
Konflikten berör vidden av det välfärdstatliga fundamentet och det talas om ett minskat 
offentligt engagemang. Då diskursteorins utgångspunkt är att diskurser aldrig är låsta kan 
dessa artikulationer eventuellt leda till en förändring av det offentliga ansvaret, 
framförallt dess omfattning. Citaten visar även att diskursen stänger ute andra 
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möjligheter, i detta fall en icke offentlig äldreomsorg. En äldreomsorg som enbart vilar på 
ett individuellt finansiellt ansvar ses över huvudtaget inte som ett alternativ inom 
diskursen. Vi har inte funnit några artikulationer som ger uttryck för att fenomenet 
äldreomsorg inte borde existera, äldreomsorgen är och förblir inom diskursen en 
samhällelig instution. En organisering av ett samhälleligt/offentligt stöd för äldre 
personer.    
 

Det privata 
Vi har funnit att det privata är en betydelsefull mästersignifikant i den diskursiva 
organiseringen. Denna kollektiva identitet behandlas inom äldreomsorgsdiskursen när det 
gäller utförandefrågan, frågan om vem som ska vara utförare av den formella 
äldreomsorgen. Den privata äldreomsorgen ekvivaleras i artiklarna med kortare 
beslutsvägar, mindre byråkrati och eget val. Citatet nedan visar även på att det privata 
beskrivs i förhållande till något annat. Vi tolkar det som att motsatsen eller motpolen i 
detta fall är det kommunala. 
 

I privat regi är det visserligen mindre byråkrati och kortare beslutsvägar.[19] 
Fördelen i den privata verksamheten är att man har en verksamhetsidé som 
alla har valt att jobba efter...[19] 
 

I förhållande till kommunal äldreomsorg beskrivs den privata som ”bättre”. Nöjda 
pensionärer, personal som trivs och har mer tid. Det privata ekvivaleras med 
marknadsmässiga signifikanter som konkurrens, producenter, tjänster, leverantörer, 
konsumtion, kontroll över kostnadsutvecklingen, vinstdrivande verksamhet, aktieägande, 
bättre resultat och neddragningar. 
 

Pensionärer är nöjda med tjänsterna och medarbetare trivs ofta bättre på 
jobbet. Undersökningar har visat att medarbetarna i de privata företagen har 
mer tid för pensionärerna och större möjligheter att ta egna initiativ än i de 
kommunala. [6]

Erfarenheterna av konkurrens är i regel mycket positiva. På många områden 
uppvisar privata producenter bättre resultat än offentliga.[6]

- Vi har bättre kontroll över kostnadsutvecklingen. Den service vi köpt ska 
finnas, det får entreprenörerna se till.[17]

 
Genom att i olika sammanhang beskriva det privata som ”bättre” tolkar vi det som om det 
sker en jämförelse med något annat. Vi tolkar det som att denna jämförelse sker mot 
kommunal verksamhet.  Detta skulle innebära att det kommunala ses som ”sämre” i 
förhållande till det privata som artikuleras vara ”bättre”.   
 

Man drar ner på personal, utrustning, fortlöpande internutbildning, 
administration och så vidare för att kunna ge aktieägarna utdelning. [31]

De angrepp som i dag förekommer mot vinstdrivande verksamheter bortser 
från att alla alternativ behöver prövas i ett skede då framtiden för den 
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svenska välfärdsstaten ter sig oviss.[6] 
 

Även om de flesta artikulationerna inom diskursen ger en positiv bild av de privata 
utförarna förekommer även inslag som det första citatet ovan. Artikulationen ifrågasätter 
det privata som en vinstgenererande verksamhet. Till försvar artikuleras genom det andra 
citatet att alla alternativ måste prövas med anledning av den ovissa framtiden.    
 

Det kommunala 
Liksom det privata är det kommunala en betydelsefull mästersignifikant inom 
äldreomsorgsdiskursen. Det kommunala (den kollektiva identitetens nodalpunkt) 
återfinns inom äldreomsorgdiskursen när det gäller utförandefrågor. Den kommunala 
äldreomsorgen ekvivaleras med signifikanter som stor, tung, kontrollerande, styrande och 
byråkratisk med möjlighet till samarbete. Genom denna sammankoppling tillskrivs det 
kommunala vissa egenskaper som skapar en kollektiv identitet.  
 

Nackdelen med Stockholm stad är väl att den är så stor, det blir lätt tungt 
och byråkratiskt.[19] 
Inom äldreomsorgen har kommunen fortfarande stor kontroll... [17] 
Om ingen väljer kommunal äldreomsorg vill inte jag tvångsinskriva någon i 
den...[17]

...det finns helt andra möjligheter att samarbeta över gränserna.[19]

 
Även om de flesta citaten bidrar med en negativ bild av det kommunala utförarna 
förekommer artikulationer där möjligheterna med det kommunala kommer till uttryck. I 
förhållande till det privata har inte det kommunala en lika framträdande roll inom 
diskursen. Detta kan vi tolka som att intresset för det kommunala inte är lika utbrett som 
intresset för det privata. En annan tolkning kan vara att det privata står för något nytt och 
därför blir mer intressant, nyheter brukar väcka intresse.   
 

Diskussion kring privat och kommunal regi 
Artiklarna visar på en hegemonisk syn vad gäller utförarfrågan inom äldreomsorgen. 
Frågan om privat eller kommunal drift är inte längre en stor fråga. De politiska 
artikulationerna ger samstämmigt uttryck för att båda driftsformerna är accepterade inom 
äldreomsorgen.  

 
Karin Svedberg, 84 bryr sig inte om "hemmet" är privat eller kommunalt.[19] 
Det är ingen stor sak om verksamheten utförs i privat eller kommunal regi... 
[17]

Har man bara klarat ut ansvarsfrågorna ordentligt har det ingen större 
betydelse vem som sköter driften...[17] 
På varje politisk beslutsnivå ska både offentliga och privata utförare 
erbjudas... [26]
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Diskursen ger hegemoniskt uttryck för att kvaliteten och en bra verksamhet inom 
äldreomsorgen är av större vikt än frågan om privat eller kommunal regi. De styrandes 
lyhördhet är ett annat exempel på vad som artikuleras gå före driftsfrågan. 
 

Så länge de styrande är lyhörda för goda idéer , så vet jag att det spelar 
mindre roll om det är privat eller kommunalt.[19]

Det är inget självändamål att bedriva verksamhet i privat regi, utan vi ser till 
kvaliteten och brukarnas eget val... [17]

...det viktigaste är att verksamheten är bra. [17]

 
Även om det råder hegemoni kring de båda driftsformernas fortsatta existens råder det ett 
antagonistiskt förhållande kring hur mycket den privata äldreomsorgen får expandera. 
Delade politiska meningar råder kring hur vida den privata verksamheten bör stimuleras 
och kommunens storlek. Genom att se andelen privata utförare som ”oförändrad” visar 
artikulationen på att privatiseringen har implementerats inom äldreomsorgsdiskursen. Det 
som är ”oförändrat” har alltid varit eller blivit något som vi tar för givet.    
 

...vill inte ha någon uppfattning om hur stor den privata verksamheten får 
bli. Kommunen kommer emellertid att finnas kvar som en stor aktör inom 
alla områden. [17]

Visst behöver vi en central byråkrati men den behöver inte vara så stor.[23]

Andelen privata utförare inom äldreomsorgen är i stort sett oförändrad.[17]

 
Diskursen ifrågasätter dock inte kommunen som äldreomsorgens grundpelare. Diskursen 
ger kommunen en fortsatt central ansvarsposition. 
 

Äldreomsorgens personal 
Äldreomsorgspersonalen är en annan av de aktörsgrupper som framkommer inom 
äldreomsorgsdiskursen. Äldreomsorgens baspersonal är en av diskursens betydelsefulla 
mästersignifikanter, en mästersignifikant som inom diskursen tillskrivs en kollektiv 
identitet genom att sammankopplas med signifikanta egenskaper. 
Äldreomsorgspersonalen ses som en viktig del av äldreomsorgen och de beskrivs som 
engagerade, hjälpsamma och stressade människor.  
 

Det absolut viktigaste för äldreomsorgen är att ha personal med ett genuint 
engagemang för sitt arbete. Det viktigaste är att man gillar att arbeta med 
äldre. [19] 
Att bo hemma - med hjälpsamma stressade hemvårdare som enda besökare 
med allt mindre tid för de gamla är frustrerande. Se till att ge de vårdgivande 
människorna i hemtjänsten mera tid, bättre betalt och även tid att sitta en 
stund och prata. [20]

 
Även om äldreomsorgen kommit att sammankopplas med hårdare marknadsmässiga 
termer beskrivs yrkesgruppen och yrket genom mjuka och mer traditionella 
äldreomsorgstermer. Genom artikulationen ” det viktigaste är att man gillar att arbeta 
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med äldre” framträder ett traditionellt synsätt. Vi ser en stark koppling till den tid då 
hemmafruar gjorde sitt inträde inom äldreomsorgen, äldreomsorgen krävde då ingen 
utbildning utan det som krävdes var en vilja att hjälpa. Samtidigt som ovanstående 
beskrivningar av yrket inte ställer krav på utbildning så kretsar artikulationerna kring 
denna yrkesgrupp runt behovet av ökad kompetens, en ökad status och högre löner. Det 
råder därmed ett antagonistiskt förhållande i synen på kompetensen, att vara ”genuint 
engagerad” eller ”gilla” att arbeta med äldre kräver ingen utbildning. Det råder ett 
hegemoniskt förhållande vad gäller synen på aktörsgruppen som en viktig grupp att satsa 
på, dock ges inga konkreta förslag till förändring av ovanstående förhållanden förutom 
utbildning.   
 

...hänvisar till att cirka två miljarder nu satsas på bättre kompetens och 
utbildning för äldreomsorgspersonalen. [24]

Dessutom måste statusen i omsorgsyrkena höjas, och kvinnor få betalt för att 
de satsar på att utbilda sig.[14]

 
Artikulationen ”bättre” kompetens kan tolkas som att den kompetens som finns inte ses 
som tillräcklig. Genom artikulationerna ovan följer en syn på äldreomsorgspersonalen 
som en outbildad grupp i samhället. Det senare citatet ger uttryck för att personalen ska få 
betalt för att de utbildar sig och inte för den kompetens som de har idag. Diskursen 
tillskriver personalen den kollektiva identiteten som kvinna och lågutbildad eller 
outbildad. Vi anser att diskursen genom den senare beskrivningen bidrar med en 
nedlåtande syn på baspersonalen inom äldreomsorgen. En annan fråga som vi ställer oss 
utifrån ovanstående citat är om äldreomsorgensbaspersonal kommer att bertaktas som en 
outbildad grupp fram till eventuella krav på högskoleutbildning. Krav på utbildning 
genomsyrar äldreomsorgen liksom övriga delar av samhället. Det nya synsättet ställs mot 
den traditionella synen på äldreomsorgen och dess utförare. 
 

Anhöriga 
Anhöriga har en central plats inom äldreomsorgsdiskursen. Därmed kan vi säga att de 
anhöriga utifrån diskursteoretiska termer utgör en mästersignifikant som genom diskursen 
tillskrivs en kollektiv identitet genom att sammankopplas med vissa egenskaper. Vi har 
funnit att diskursen beskriver de anhöriga och deras situation samt behandlar samhällets 
insatser gentemot anhöriga. De anhöriga sammankopplas i diskursen med signifikanter 
som ger en bild av de anhöriga som oroliga, slitna, sorgsna, ångestfyllda, ensamma, lojala 
och socialt isolerade människor med dåligt samvete. De anhöriga beskrivs framförallt 
som kvinnor och det är även anhöriga i form av kvinnor som kommer till tals i artiklarna. 
 

Alla kvinnorna berättar om sin ständiga oro...[27] 
Anhöriga som vårdar en sjuk make eller maka blir lätt isolerade i hemmet. 
[37 b] 
Det allra värsta är det dåliga samvetet. Säger Maj-Britt 71 år.[27] 
Vi får inte missbruka den lojalitet som inte minst många äldre kvinnor visar 
i omsorg om sina åldrande män.[33]
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Lena, är mycket sliten och har inte sovit en hel natt de senaste två åren.- Jag 
skulle behöva någon att prata med, en kurator kanske.[27] 
Tillsammans med den sjuka känner också många anhöriga den rädsla, sorg 
och ångest,  
70 procent av anhörigomsorgen utförs av kvinnor. [27]

 
Den äldreomsorg som anhörigvårdarna utför beskrivs som ett psykiskt och fysiskt tungt 
arbete, ett dygnetruntarbete som är svårt att orka med. I dagens samhälle och i vår kultur 
ses olika former av omsorg och hushållssysslor som arbeten. Dessa arbeten har tidigare 
och fortfarande dominerats av kvinnor. Kan benämningen av ovanstående informella 
äldreomsorg som arbete vara ett led i vår syn på jämställdhet? Genom artikulationen 
upphör inte arbetslivet genom pensionering och genom benämningen arbete förtjänas 
även ersättning. Frågan blir då vem som skulle utföra ett arbete utan ersättning? 
Nedanstående avslutande citat visar på denna implementering av anhörigvården som ett 
arbete, vilket i sin tur har medfört en förväntan om ersättning. Den anhörige blev ”riktigt” 
arg när hon fick avslag på ansökan om hemvårdsbidrag som är en form av ersättning till 
anhöriga.  
 

På tisdagar och torsdagar har sedan flera år pensionerade Berit avlastning 
från sitt dygnetruntarbete med Sven i form av dagvård för maken. [37a]  
Det är tungt, både fysiskt och psykiskt, säger Berit 75 år. [37a] 
Det är jobbigt men jag vill att vi klarar oss själva. Riktigt arg blev hon när 
det blev avslag på ansökan om hemvårdsbidrag. [27]

 
Den informella äldreomsorgen som anhöriga utför beskrivs som en omfattande och 
ökande del som står för två tredjedelar av den totala äldreomsorgen. Den informella 
äldreomsorgen beskrivs nedan som en bärande del av äldreomsorgen.  
 

Svensk äldreomsorg skulle kollapsa inom loppet av några dygn om alla 
anhöriga gick ut i strejk. Anhörigas ansvar för äldreomsorgen har ökat.[37b]

Anhörigas insatser uppskattas till nästan två tredjedelar av all äldreomsorg. 
[27]  
 

I ovanstående citat framgår att äldreomsorgen är ett gemensamt ansvar. Den informella 
äldreomsorgen beskrivs som en del av den totala äldreomsorgen. Genom denna 
beskrivning blir samhället istället för familjen ansvarig, eftersom det ”arbete” som utförs 
är en del av äldreomsorgen som är en samhällelig organisering. Om vi i sista citatet skulle 
byta ut ordet ”äldreomsorg” mot ”barnomsorg” och ”anhöriga” mot ”föräldrar” skulle 
artikulationen istället beskriva föräldrarnas insatser som två tredjedelar av barnomsorgen. 
Frågan blir då om det ”arbete” föräldrarna utför i framtiden kommer att omtalas som en 
del av barnomsorgen? Deras ”insatser” skulle då bli en del av barnomsorgen, en del av 
samhällets organisering kring gruppen barn. Utifrån detta resonemang är det mer 
självklart att vårda barn än att vårda äldre inom familjen.     
 
Anhörigvården som de anhöriga ger beskrivs som enorma insatser, en börda som lagts på 
de anhöriga. Då anhörigvården ej kompletterats med formella insatser beskrivs den som 
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”enbart” anhörigvård. Enbart existerar i förhållande till ”något mer”, i detta fall i 
förhållande till ett förväntat samhälleligt stöd.  
 

En rimlig utgångspunkt är också att många äldre som i dag gör enorma 
insatser för sin maka eller make kommer att behöva och begära mer 
avlastning.[33]  
Avvecklingen av äldreboenden leder till att en större börda läggs på 
anhöriga.[12]

År 2003 fick 173 000 personer hjälp enbart av en anhörig. [37b]  
Britt-Marie Salomonsson och Barbro Edblom klarar också allt själva. [27]

  
Samstämmighet råder kring synen på anhörigvårdarnas insatser som något enastående 
och beundransvärt. Även det återkommande begreppet ”insats” gör att anhörigvården blir 
en ansträngning utöver det vanliga. Det sista citatet visar på hur ”duktiga” anhöriga är när 
de ”klarar sig själva”, denna artikulation visar att anhörigas ”arbete” inte är en 
självklarhet. Den förväntade hjälpen ligger då på någon annan. Det vi tar för givet i vår 
omgivning är sällan något som vi uppskattar eller beundrar, däremot är det lättare att 
uppskatta det vi inte förväntar oss av omgivningen. Den formella äldreomsorgen blir i 
diskursen ett förväntat stöd tillskillnad från den informella äldreomsorgen. Inom 
diskursen verkar parterna vara ense om anhörigas behov av stöd. De politiska 
artikulationerna kretsar kring att utveckla och utöka anhörigstödet då det befintliga stödet 
anses bristfälligt. 
 

Anhöriga får för lite stöd och har för dåligt inflytande över hur vården 
utformas. [25]

Under åren 1999-2007 satsar staten en halv miljard kronor på stärkt 
anhörigstöd. Ändå minskar utbudet av stödinsatser.  [37b]

God demensvård handlar både om insatser som riktar sig till den sjuke och 
om att utveckla stödet till de anhöriga. Regeringen har från och med i år 
fyrdubblat stödet till anhörigvårdarna.[13]

 
Genom att tala om ett anhörigstöd förväntas insatser från anhöriga, dock ses inte deras 
insatser som helt naturliga eftersom de då inte skulle behöva stödjas. Artikulationerna 
kretsar inte uttalat kring att lägga ett ökat ansvar på anhöriga, men utan deras insatser 
existerar inte deras behov av samhälleliga stödinsatser. Diskursen lägger därmed ett ökat 
ansvar på anhöriga, synen på familjen som omsorgsgivare är dock inte självklar då vi 
tycker ”synd” om de anhöriga. Stödet kan tolkas som en motivation ”en morot” för att de 
anhöriga ska ”orka” fortsätta vara anhörigvårdare. Men varför skulle inte anhöriga 
”hjälpa” utan stödinsatser? Att diskussionen inte kretsar kring ett minskat stöd kan bero 
på att anhöriga och äldre ses som värdiga mottagare av samhälleliga stödinsatser. Endast 
”ovärdiga” medborgare anses få för mycket av samhället. 
 
I den tillsynes hegemoniska synen på informell och formell äldreomsorg kan vi skönja ett 
antagonistiskt förhållande. Det ligger en inneboende konflikt i ovanstående artikulationer. 
Antagonismen är i detta fall inte en öppen kamp om det ”rätta sättet” eller den ”rätta 
vägen”.  
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Äldre 
Äldre är en självklar aktör inom äldreomsorgsdiskursen, en mästersignifikant som 
tillskrivs en kollektiv identitet inom diskursen. Utan de äldre skulle diskursen inte 
existera, för vem skulle vara mottagare av äldreomsorg om inte äldre. De äldre beskrivs 
inom diskursen som en ökande grupp i samhället, en grupp som kommer att ställa stora 
krav på äldreomsorg. I samband med artikulationer om den växande gruppen görs även 
ålderskategoriseringar, de mest framträdande indelningarna inom diskursen är 65+ och 
80+.  

 
Det ökade antalet äldre ställer krav på mer äldreomsorg.[6] 
Den klassiska befolkningspyramiden har upphört att vara en pyramid. [33]

Antalet gamla över 80 år kommer att öka dramatiskt de närmaste 20 åren. 
Enligt Statistiska centralbyrån beräknas andelen äldre över 65 år öka från 17 
till 23 procent år 2030.[36]  

 
Vi har funnit att de äldre i diskursen beskrivs genom två olika ekvivalenskedjor. Nedan 
skildras den behövande, sorgliga bilden av äldre. De äldre ekvivaleras här med 
egenskaper som ensamma, otrygga, oroliga, värdelösa och deprimerade. De äldre 
beskrivs även som sköra, förvirrade och fattiga människor.   
 

Många äldre känner oro inför risken att bli ensamma och otrygghet inför 
kommande behov av stöd…[33]

Han sitter i rullstol, han har svårt att äta och är mycket deprimerad. Han 
känner sig värdelös …[27] 
De som drabbats av demens är i olika grad förvirrade och ofta oroliga... [31] 
… om man inte har pengar till maten, vad skall man då med tänder till?[20]

 
Andra signifikanter som beskriver gruppen äldre skildrar en mer positiv bild av de äldre 
och deras situation. Äldre beskrivs här i motsats till ovanstående som en köpstark grupp 
med god levnadsstandard, gruppen äldre ses som konsumenter. De äldre ekvivaleras här 
tillskillnad från ovan med självbestämmande och vitalitet. De beskrivs som en stark 
medveten grupp med nya värderingar som kommer att ställa ökade krav på 
äldreomsorgen.  
 

Pensionärernas materiella levnadsstandard har förbättrats markant. 
Tillgången till bil har i gruppen 75 till 84 år ökat. Liknande siffror gäller för 
semesterresor och hushållsmaskiner. Också småhusboendet har ökat kraftigt 
bland de äldre. Andelen fattigpensionärer har minskat under de senaste 20 
åren,...[36] 
...förmåner som i första hand konsumeras av äldre... [37]

Äldre vill bestämma över sitt eget liv, oavsett om något knä krånglar eller 
inte. [14]

Vi behöver omsorg senare i livet och får fler vitala år. [33] 
Nya generationer äldre har nya värderingar.[33]
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Det är ingen som i artiklarna ifrågasätter den demografiska utvecklingen, det råder ett 
hegemoniskt förhållande i synen på de äldre som en starkt ökande grupp i samhället. När 
det gäller beskrivningar av äldres egenskaper kan vi liksom tidigare forskning konstatera 
att det är olika typer av bilder som skildrar de äldre. Vi kan skönja en konflikt i den mer 
”positiva” beskrivningen av äldre. Genom att avbilda gruppen som rika och friska gör vi 
gruppen oberoende av äldreomsorgsinsatser. 
 

I takt med att vi blir rikare ökar också kraven, man förväntar sig mer.[14]  
Vi blir inte bara äldre och friskare, utan också mer medvetna. [33]

 
Det artikuleras i anknytning till ovanstående ”positiva” beskrivningar att gruppen 
kommer att ställa stora krav. Frågan blir då om deras krav kommer att bli accepterade av 
samhället? Varför skulle en oberoende grupp prioriteras när det gäller samhälleligt stöd? 
Det råder alltså en inneboende konflikt i denna skildring. Då diskurser enligt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv påverkar våra handlingar kan vi anta att ovanstående 
beskrivning av gruppen äldre inte kommer att leda till en ökning av den formella 
offentliga äldreomsorgen. Den ovanstående mer ”negativa” bilden av äldre som 
hjälpbehövande och beroende skulle med detta perspektiv kunna leda till mer fördelaktiga 
äldreomsorgsinsatser för de äldre.  
 

Våra sköra gamla behöver hjälp och stimulans för att uppehålla intresset för 
livet. [9] 
Den sjuka blir så småningom helt beroende av omgivningens insatser för 
vård och omsorg.[13] 
 

Vi har uppmärksammat att de äldre skildras genom två motsatta bilder. Dessa bilder står i 
konflikt med varandra då de ger äldre två skilda identiteter genom att tillskriva gruppen 
olika signifikanta egenskaper. Bilderna existerar parallellt men vi tolkar det som att den 
mer ”positiva” bilden är något mer övervägande. Parallelliteten skiljer sig i viss mån från 
tidigare forskning då dessa framförallt presenterat äldrebilder som rådande under olika 
tidsperioder. Forskningen har framförallt tagit ställning till en rådande bild per tidsperiod. 
 

Sammanfattning av diskursen kring äldreomsorgens aktörer 
Vi har i denna analysdel funnit att formella utförare, informella utförare och mottagare är 
olika aktörer som återfinns inom äldreomsorgsdiskursen. De är alla mästersignifikanter 
som genom diskursen tillskrivits olika identiteter. Framförallt kretsar diskussionen kring 
dessa mästersignifikanter runt ansvars- och utförandefrågor. När det gäller ansvaret för 
äldreomsorgen är vår sammantagna tolkning att ansvaret för äldreomsorgen ses som ett 
förväntat samhälleligt offentligt ansvar. Den privata och kommunala utförarfrågan som vi 
trodde skulle vara mer konfliktbetonad visar på en relativt hegemonisk syn. Diskursen 
visar en acceptans av det privata som utförare av offentlig äldreomsorg, det privata och 
det kommunala ses inom diskursen som likvärdiga utförare. Diskursen betonar här att 
omsorgens innehåll är viktigare än vem som är utförare. Vår sammantagna tolkning av 
diskursens behandling av äldreomsorgspersonalen är att de betraktas som en lågutbildad 
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grupp kvinnor som gillar att arbeta med människor. Vi har funnit ett antagonistiskt 
förhållande där den traditionella synen på yrket krockar med nutidens krav på utbildning. 
Även Wreder (2005) behandlar denna konflikt och menar att äldreomsorgen befinner sig i 
en brytpunkt mellan sunt förnuft och formell utbildning. När hemtjänsten infördes på 
1950-talet rekryterades hemmafruar och kravet var då ”husmorsvett” och en vilja att 
hjälpa (Wreder, 2005). När det gäller den informella äldreomsorgen som utförs av 
anhöriga har vi funnit att de anhöriga framförallt beskrivs som kvinnor samt att det är 
anhöriga i form av kvinnor som kommer till tals i artiklarna. Enligt Wreder (2005) är 
synliggörandet av kvinnors omsorgsarbete som en viktig del i samhället gemensamt för 
stora delar av omsorgsforskningen. Brodin (2005) menar att idéer om den goda omsorgen 
har samspelat med socialt skapade föreställningar om kvinnors och mäns förmågor. Inom 
diskursen råder även en samstämmig syn på anhörigvården som arbete, ett arbete som är 
en del av den samhälleligt organiserade äldreomsorgen. Genom att anhörigvården på 
olika sätt beskrivs som ett ”arbete” eller en ”insats” är anhörigvården inom diskursen inte 
lika självklar som den formella organiserade äldreomsorgen. Även forskare använder sig 
av liknande beskrivningar. Brodin (2005) talar om en större ”belastning” på anhöriga 
vilket har ”drabbat” kvinnliga anhöriga som fått träda in som ”oavlönade” 
anhörigvårdare. Thorslund & Wånell (2006) diskuterar anhörigas ökade ansvar samt 
deras därigenom ökade behov av avlösning. Vi har funnit att gruppen äldre som 
mottagare av äldreomsorg framförallt beskrivs som en ökande, vital, köpstark och 
medveten grupp konsumenter. Andersson (2006) menar att detta är en ny bild av 
pensionären som  handlar om att de äldre har fått en bättre hälsa och ekonomi. Vi ser 
denna beskrivning av äldre som problematisk då den i sig inte motiverar insatser från 
äldreomsorgen. Genom denna beskrivning ses de äldre som en oberoende grupp och den 
logiska konsekvensen av denna bild borde då resultera i ett minskat stöd. Resultaten av 
Brodins (2005) studier visar att synen på äldre som friska och oberoende varit ett motiv 
för nedskärning. 
 
 

Bilder av äldreomsorgens innehåll 
 
Vi har valt att presentera äldreomsorgens innehåll utifrån praktiska och sociala 
beskrivningar, immateriella beskrivningar och materiella beskrivningar. Vi har funnit ett 
flertal nodalpunkter som organiserar äldreomsorgsdiskursen samt ett antal 
ekvivalenskedjor som beskriver äldreomsorgens innehåll. En del av dessa nodalpunkter 
och ekvivalenskedjor behandlar frågan om hur vi önskar att äldreomsorgen ska vara och 
hur vi vill förbättra innehållet. Andra försöker beskriva hur äldreomsorgen ser ut. Nedan 
följer en beskrivning av de nodalpunkter och ekvivalenskedjor vi funnit samt diskussion 
om antagonistiska och hegemoniska förhållanden. 
 

Praktiska och sociala beskrivningar 
Äldreomsorgens innehåll beskrivs både som praktiska och sociala insatser, även 
stödinsatser gentemot anhöriga beskrivs som en del av äldreomsorgens insatser.    
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Äldreomsorgens praktiska innehåll ekvivaleras med mat, dusch, städ, tvätt, utevistelse 
och trygghetslarm. Det talas om en förbättring av det sociala innehållet genom fler 
mötesplatser och en flexiblare hemtjänst. Hembesök och hälsosamtal ges som exempel på 
förebyggande insatser som behöver stärkas. Aktiviteter är exempel på insatser som 
efterfrågas inom särskiltboende.  
 

Vidare behöver det sociala innehållet i äldreomsorgen förbättras. Därutöver 
behöver det förebyggande arbetet stärkas, till exempel genom förebyggande 
hembesök eller hälsosamtal.[12]

Hjälp med stödstrumpor, städning, dusch och klädtvätt...[2.0]

...äldre ska kunna välja om de vill ha maten tillredd hemma eller om de vill 
få matlådor. De ska också ha rätt till regelbunden utevistelse…[18]

...lovar både bättre mat, flexiblare hemtjänst och ökad trygghet. [18]

 
Ovanstående artikulationer visar på en hegemonisk syn vad gäller äldreomsorgens 
praktiska och sociala innehåll. Innehållet beskrivs i stora drag som sociala insatser, 
hushållsinsatser, hygieniska insatser och aktiviteter. Dessa grundas på förväntningar om 
vad som ska ingå i äldreomsorgen. Diskursen kretsar kring att förbättra den nuvarande 
äldreomsorgen. Det är en traditionell syn på äldreomsorgen som skildras, innehållet har 
inte förändrats då de insatser som beskrivs är välförankrade inom äldreomsorgen. Vi ser 
dock ett inslag av nytänkande då betoning ligger på valfrihet, att äldre ska få välja själva.   
De aktiviteter som beskrivs kan liknas med aktiviteter som förekommer inom 
barnomsorgen. 
 

….tillgång till aktiviteter, såsom målning, lera, gymnastik, rytmik, sång, 
musik, utevistelse med mera… [9]

 
Är det möjligtvis så att dessa artikulationer begränsar vår syn på vad som är möjligt? Vi 
kan fråga oss om dessa aktiviteter skapats utifrån äldres önskemål eller om de endast 
bygger på ogrundade föreställningar. Vid närmare eftertanke har vi svårt att föreställa oss 
att merparten av gruppen äldre har utfört dessa aktiviteter under ”mellanåldern”. Så 
varför skulle dessa aktiviteter göras gällande i samband med äldreomsorgens insatser. 
Även om bilden av gruppen äldre har förändrats har inte synen på äldreomsorgens 
insatser förändrats i lika stor utsträckning. Ovanstående insatser erbjuds för att uppfylla 
de basala behoven, frågan blir då om det istället kommer att bli en minskning av de 
basala insatserna då den nya bilden av äldre beskriver dem som oberoende. Samtidigt 
beskrivs de äldre som en växande grupp som kommer att ställa ökade krav på 
äldreomsorgen. Frågan blir då om de ökade kraven kommer att leda till att 
äldreomsorgens insatser utvecklas till att innehålla mer än de basala insatserna och andra 
nya aktiviteter. Men återigen, varför skulle samhällets resurser tilldelas en oberoende 
grupp? Kanske är den privata marknaden framtidens lösning på denna problematik.       
 

Immateriella beskrivningar 
En värdig äldreomsorg av god kvalitet är återkommande artikulationer inom diskursen, 
det beskrivs dock inte i lika stor utsträckning vad som är värdigt eller vad som är kvalitet. 
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Kvalitet och värdighet är båda subjektiva begrepp, de är nodalpunkter som har en 
beskrivande funktion men en relativt odefinierad betydelse i diskursen kring 
äldreomsorgens innehåll. Trots att innebörden bakom kvalitetsbegreppet inte uttryckligen 
står att finna så anses god kvalitet vara ett mål att uppfylla inom äldreomsorgen. Målet är 
att höja och förbättra den nuvarande kvaliteten. 
 

Det krävs riktade insatser för att höja kvaliteten inom demensvården.[13]  
...ska de äldre kunna lita på att vård och omsorg har god kvalitet. [24]

... ska vara av högsta kvalitet. [13]

 
Artikulationerna nedan utrycker rätten till en värdig ålderdom och en garanterad värdig 
äldreomsorg. En värdighetsgaranti ses som en framtida lösning för att säkra denna 
värdighet. Att nekas duscha så ofta som man vill ges som ett exempel på ovärdig 
äldreomsorg. Sistnämnda ger även uttryck för att valfriheten skattas högt i ett mått på 
värdig äldreomsorg. 
 

I Sverige råder bred enighet om att alla ska ha rätt till en god utbildning och 
en värdig ålderdom. [6]

En politik för tryggare familjer och en värdigare äldreomsorg.[29]

Äldreomsorgen måste bedrivas med respekt för människovärdet. [12]

Det är inte värdigt när man nekas sådant som att få duscha så ofta som man 
vill...[26]

 
Delar av de politiska artikulationerna kretsar kring vikten av valfrihet inom 
äldreomsorgen. Valfrihet är en nodalpunkt inom diskursen och det görs marknadsmässiga 
jämförelser som kopplar till valfrihet när det gäller köp av varor, produkter och tjänster. 
Denna syn på valfrihet tolkar vi som en del av marknadens intåg inom äldreomsorgen, 
äldreomsorgen har blivit en vara som du väljer liksom du väljer en vara i affären. Denna 
nya syn på äldreomsorgen bryter mot den traditionella synen där äldreomsorgen har setts 
som en hjälpverksamhet. Valfriheten sammankopplas inom diskursen med respekt för 
äldre, vilket innebär att en äldreomsorg utan valfrihet skulle vara en respektlös 
äldreomsorg. 
   

Gemensamt kräver alliansen alternativ och valfrihet i äldreomsorgen. [24] 
Om vi köper en bil så väljer vi färg, säten, klädsel och en massa annat. På 
samma sätt borde man kunna välja när det gäller vården, äldre- och 
barnomsorgen... [26]

Mer valfrihet i den offentliga äldreomsorgen respekterar de äldre ...[33]  
 
Trygghet är liksom ovanstående begrepp en återkommande nodalpunkt inom diskursen. 
Det artikuleras inte alltid vad som är trygghet för de äldre inom äldreomsorgen, endast att 
de är ett måste, en rättighet och något som bör återskapas. Till tryggheten kopplas myten 
om särskiltboende, denna koppling framkommer tydligt när vi i nästa del diskuterar 
diskursens behandling av äldreomsorgens utförandeplatser. Otryggheten kopplas 
framförallt till det egna hemmet inom diskursen. 
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Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför 
sitt åldrande. [13]  
Se till att äldreboendet blir vad det en gång varit, en trygghet som alla gamla 
är värda. [20]  
Äldreomsorgen måste vara trygg och ge de äldre inflytande. [33]

 
Artikulationerna antyder att dagens äldreomsorg är otrygg i förhållande till hur den har 
varit. Kvalitet, värdighet och trygghet är centrala tecken inom diskursen, tecken som i sig 
och utan ekvivalenskedjor saknar en direkt betydelse. Innebörden bakom ovanstående 
begrepp är svårdefinierad men de genomsyrar diskursen och hegemoni råder kring vikten 
av desssa begrepp inom äldreomsorgen trots att betydelsefixeringen är knapphänt. 
Kvalitet, valfrihet, trygghet och värdighet är hegemoniska motton för äldreomsorgens 
innehåll. Liksom övriga delar av samhället genomsyras även äldreomsorgen av en 
valfrihetssträvan. Varför har valfriheten blivit en självklarhet och vilka konsekvenser kan 
tänkas följa med denna frihet? Inom olika delar i samhället har nutidens valfrihet kommit 
att ifrågasättas. När det gäller äldreomsorgsdiskursen är det dock inga negativa effekter 
som ekvivaleras med valfriheten. Utanför denna diskurs har vi sett problematiska 
tendenser även inom äldreomsorgen. Det har blivit missförstånd kring valfrihetens 
omfattning och med valfriheten har det följt krav på beslutsfattande, beslut som uppfattas  
svåra att ta. 
 

Materiella beskrivningar 
Materiella beskrivningar av äldreomsorgen intar stora delar av diskursen. Vi har under 
bearbetning av artiklarna funnit att äldreomsorgen ekvivaleras med signifikanter som 
kostnader, besparingar och brister. Dessa tecken sätts genom flertalet artikulationer i 
förbindelse med äldreomsorgen, de ger en bild av äldreomsorgen och dess innehåll.  
 

Kommunernas kostnader för äldreomsorgen är cirka 80 miljarder.[27]

I själva verket har äldreomsorgen varit det främsta besparingsobjektet i 
kommunerna. [24]

En av den nya regeringens viktigaste uppgifter är att komma till rätta med 
bristerna inom äldreomsorgen.[12]

 
Att äldreomsorgen är en verksamhet som kostar pengar återkommer som ett 
konstaterande inom diskursen, det konstateras även att kostnaderna i och med den 
demografiska utvecklingen kommer att öka framöver. Äldreomsorgen ses som ett offer 
för besparingar och bristerna ses som ett led av nedskärningar. Vi tolkar det som en dold 
konflikt bakom dessa artikulationer. Det artikuleras inte öppet att besparingarna kommer 
att fortskrida och det ges heller inga förslag på hur de ökade kostnaderna konkret kommer 
att behandlas. Om äldreomsorgen genom demografisk utveckling och framtida satsningar 
kommer att kosta mer än i dag står äldreomsorgen inför problem.  
 

Den process som nu pågår för att reformera socialförsäkringarna är ett led i 
en långsiktig anpassning av svensk välfärdspolitik till en ny ekonomisk och 
social verklighet. [3]  
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En nedrustad sjukvård och en nedbantad äldreomsorg betyder ökat 
mänskligt lidande. [32] Och enligt en granskning av länsstyrelserna gick 
utvecklingen inom äldreomsorgen åt fel håll. [24]

 
Äldreomsorgen artikuleras vara ett besparingsobjekt inom kommunerna och en nedbantad 
äldreomsorg anses resultera i ett ökat mänskligt lidande. Tillskillnad från det översta 
citatet där besparingar ses som en naturlig anpassning till en ny verklighet ser vi i det 
mellersta citatet att besparingarna kopplas till ett mänskligt lidande. Vi ser ett 
antagonistiskt förhållande i att utvecklingen i det sista citatet anses gå i fel riktning 
medan utvecklingen tidigare har artikulerats vara en naturlig anpassning till den 
demografiska utvecklingen. 
Andra materiella signifikanter som inom diskursen ekvivaleras med äldreomsorgen är 
utveckling, satsning, utvärdering, effektivitet och export. Dessa signifikanter kan tolkas 
som en artikulerad lösning till ovanstående problem.  
 

Sverige ska bli världens bästa land att åldras i - en stor satsning på 
äldreomsorgen med en miljard per år, lovar regeringen. [4]  
Arbetet med att ta fram nationella mätinstrument inleds nu. [6]

Demografin kommer fram-över att ställa stora krav på nytänkande, 
utveckling och effektivitet. [12]  
Sverige skulle kunna bli en ledande exportör av sjukvård, äldreomsorg... [35] 
 

Effektivitet är något som i diskursen kopplas till utvecklingen inom äldreomsorgen. Det 
talas om att effektivisera utan att försämra, att åstadkomma mer med givna resurser. En 
annan utvecklingsfråga som diskursen behandlar är möjligheten att exportera 
äldreomsorg, äldreomsorgens metoder och hjälpmedel artikuleras vara en stor 
exportprodukt till Japan.  
 

Socialnämnden har jobbat med att försöka effektivisera utan att nämnvärt 
försämra kvaliteten,[16]

Nyckeln till en trygg välfärd är att vi med givna resurser kan åstadkomma 
mer och bättre. [6]

Äldreomsorgsmetoder och hjälpmedel är en stor svensk exportprodukt till 
Japan. [11]

Chanserna till exportframgångar avgörs av vilket utrymme vi ger privata 
företag inom välfärdssektorn här i Sverige. [6]

 
Ovanstående artikulationer kretsar kring framtiden. Utvecklings och satsnings uttrycken 
visar på ett intresse för äldreomsorgen, att det är ett betydelsefullt och viktigt område. 
Artikulationerna kring utvärdering, effektivitet och export tolkar vi som relativt ”nya” 
marknadsmässiga uttryck. Tidigare har dessa termer inte varit framträdande inom 
äldreomsorgsdiskursen och deras inträde kan ses som ett led av privatiseringens 
etablering. Dessa marknadsmässiga signifikanter har blivit accepterade inom 
äldreomsorgen, de artikuleras återkommande utan större motstånd.  
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Är användandet av larm istället för personal ett resultat av fri konkurrens 
inom äldreomsorgen? [31]

 
Trots att vi tolkar det nya synsättet som relativt accepterat visar sig ett visst motstånd då 
artikulationer som ovan återfinns inom diskursens ramar.  
 

Sammanfattning av diskursen kring äldreomsorgens innehåll 
Diskursen kring äldreomsorgens innehåll behandlar praktiska och sociala beskrivningar, 
immateriella beskrivningar och materiella beskrivningar av äldreomsorgens innehåll. 
Diskursen kretsar kring hur vi önskar att äldreomsorgen ska vara samt hur och vad vi vill 
förbättra. Diskursen bidrar även med beskrivningar av hur äldreomsorgen har utvecklats 
och ser ut. En traditionell syn skildras när diskursen beskriver äldreomsorgens praktiska 
och sociala innehåll. Insatserna beskrivs som hushållssysslor och personlig omsorg och är 
i sig inga nyheter inom äldreomsorgen, de utgår från traditionella föreställningar. När det 
handlar om immateriella beskrivningar av äldreomsorgen ser vi de återkommande 
centrala begreppen trygghet och värdighet som en del av det traditionella välförankrade 
sättet att se på äldreomsorgen. Dessa begrepp återfinns även inom forskningen. Gurner 
(2006) använder dessa begrepp då hon säger att hemtjänsten blir otrygg, ovärdig och 
kränkande om den ges av en rad olika vårdbiträden. Även Jönson (2006) behandlar en 
mer traditionell syn på äldreomsorgen genom att tala om en solidarisk och samhällelig 
skyldighet att ge en värdig vård. Kvalitet och valfrihet tolkar vi som relativt nya begrepp 
inom äldreomsorgen, dessa har anknytning till marknaden och dess termer. När det gäller 
materiella beskrivningar kan vi spåra mer av det nya sättet att se på äldreomsorgen. Det 
talas här om kvalitetsmätning, effektivisering och utveckling. Även Thorslund & Wånell 
(2006) behandlar effektivisering. De menar att minskade resurser och utveckling har 
resulterat i ökade kunskaper och erfarenheter för att bedriva en mer effektiviserad 
äldreomsorg. Äldreomsorgen sammankopplas även inom diskursen med export vilket vi 
tolkar som en helt ny syn på äldreomsorg, en syn som tidigare inte existerat inom 
äldreomsorgens domäner. Detta kan ses som kraftig förskjutning av diskursen. En 
förskjutning från en syn där äldreomsorgen ursprungligen sågs som en frivillig 
hjälpverksamhet till att likställas med en möjlig exportvara.  
 
 

Bilder av äldreomsorgens utförandeplatser 
 
Vi har funnit att äldreomsorgens utförandeplatser intar delar av diskursen. I vår 
lokalisering av knutpunkterna inom äldreomsorgsdiskursen har vi funnit att 
särskiltboende och det egna hemmet till stor del definierar myten om det sociala rum där 
äldreomsorgen i huvudsak äger rum. Även andra platser för äldreomsorgens utförande 
ryms inom diskursen, men ovanstående platser har en mer framträdande roll. Myten är 
som tidigare nämnts diskursteorins begrepp för diskursens organisering av det sociala 
rummet, en knutpunkt av betydelse inom diskursen. Myten säger som tidigare nämnts 
ingenting i sig själv innan den sammankopplas med andra tecken. Nedan följer en 
beskrivning av de signifikanter som ekvivaleras med respektive myt, det egna hemmet 
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och det särskilda boendet. Vi kommer därefter att behandla de antagonistiska och 
hegemoniska förhållanden som råder kring dessa myter. 
 

Det egna hemmet 
Det egna hemmet sammankopplas inom diskursen med olika former av 
hemtjänstsinsatser. Den bild som skildrar de äldres situation i hemmet och den omsorgen 
som utförs ekvivaleras med begränsade basala insatser utan sociala inslag. Situationen i 
hemmet sammankopplas med signifikanter som väntan, stressade hemvårdare, ensamhet 
och dålig mat. Hemmet beskrivs som en otrygg plats som i värsta fall kan resultera i 
dödsfall.  

 
I hemtjänsten begränsas vården och omsorgen till det mest basala. Sådant 
som sociala insatser har tvingats bort, det handlar om mer standardiserade 
insatser...[25]

Vardag som helg och långa nätter i väntan på en morgon...är för de flesta av 
ålderspensionärerna en ensam kamp för livet. [20]

Att bo hemma - ofta ensam med hjälpsamma stressade hemvårdare som 
enda besökare med allt mindre tid för de gamla - är frustrerande. Hemsänd 
mat, ofta smaklös eller kall. [20]

En 82-årig man i Jämtland avled på grund av vätskebrist sedan han fallit i 
hemmet. [38] 

 
Inom diskursen talas det om åtgärder som krävs för att äldre ska kunna bo kvar hemma, 
även med stora vårdbehov. Diskussionen kretsar kring att anpassa hemmet då det är ett 
billigare alternativ än särskiltboende. Det ses som en positiv utveckling att de äldre kan 
bo kvar i hemmet då kvarboendet är något äldre önskar. 
 

... hjälp med åtgärder som krävs för att de ska kunna bo kvar hemma.[20] 
Det är en positiv utveckling att många äldre kan bo kvar hemma...[25]

... satsa mer på vården i hemmet för att även de med stora vårdbehov ska 
kunna känna sig trygga. [25]  
... dyrt att bygga om äldres bostäder men mycket billigare än att stoppa in 
alla på särskilda äldreboenden.[14]  
De flesta äldre vill bo i ett eget hem.[33]  
...de allra flesta äldre personer naturligtvis inte vill flytta till ett äldreboende 
förrän det är alldeles nödvändigt [12]

 
I diskussionen kring kvarboendets nackdelar artikuleras inom diskursen att denna politik 
har drivits till ytterligheter. Det beskrivs som ett påtvingat kvarboende som för den äldre 
kan vara riskabelt då inte alla behov anses kunna tillgodoses i det egna hemmet.         
 

Tron på att alla behov alltid kan tillgodoses i det egna hemmet leder fel [12]

Ett påtvingat kvarboende kan för den äldre vara medicinskt riskabelt, ensamt 
och otryggt.[12] 
Kvarboendet har drivits långt i dag, skriver Socialstyrelsen. Frågan är också 
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om det alltid är det bästa alternativet det är det knappast om det är påtvingat. 
[25]

Allt fler äldre bor kvar hemma men allt färre får hjälp att klara sig hemma. 
[33]

 

Det särskilda boendet 
Särskiltboende som utförarplats för äldreomsorg ekvivaleras i diskursen med både 
positiva och negativa signifikanter. Den positiva kedjan beskriver särskilt boende som en 
plats för ett gott liv med en förbättrad boendestandard samt ljusa och rymliga rum.  
 

...alla behöver hjälp dygnet runt. Gunnars rum är ljust och rymligt och 
tavlorna vittnar om hans stora konstintresse. Teven tronar mitt i rummet. 
Gunnar ser gärna sport. [27] 
Karin Svedberg, 84,...säger att livet är väldigt gott på Väderkvarnens 
äldreboende. [19]

Positivt är också att boendestandarden på särskilda äldreboenden blivit 
bättre. [25]

 
Den negativa ekvivalenskedjan kring särskiltboende beskriver tillskillnad från 
ovanstående särskiltboende som en deprimerande, ostimulerande och fängelseliknande 
institutionsmiljö. Myten om särskiltboende beskrivs som en otrygg plats som i värsta fall 
kan resultera i ett dödligt fall från fjärde våningen eller att den äldre hittas död i sängen. 

 
... förändring av boendemiljöer, deprimerande äldreboenden, där åldrande 
människor, många senila, hasar omkring utan annan stimulans än att tigande 
titta på tv? Vem vill bo som en fånge, inspärrad utan möjlighet att komma 
utanför sin institution?[9] 
...Annars kanske ni en dag går ut genom ett fönster med era tillhörigheter i 
en påse och avslutar livet genom ett fall från fjärde våningen...[9]

Kammarrätten ger i en dom Opalgården, där dementa personer vårdas, rätt 
att i stället för personal på varje våningsplan använda elektroniskt 
rörelselarm nattetid. Tänk om några hittas döda i sina sängar på 
morgonen.[31] 
 

Diskursen behandlar framförallt den oroande minskningen av särskilda boendeformer för 
äldre, det artikuleras vara en minskning som går för fort och för långt. Neddragningarna 
anses strida mot äldres behov och det talas om lagskärpning för att stoppa denna 
utveckling. Det talas om platsbrist och köande till särskilt boende. Diskursen kretsar 
kring avslag på grund av platsbrist och att även de mest behövande inte får plats. 
     

... den snabba minskningen av äldreboenden oroar PRO.[24]

... planerar en lagskärpning för att se till att de som behöver verkligen får en 
plats i äldreboende. [24] 
Den nya regeringen är oroad av den nedläggning av särskilt boende som 
pågått under flera år. [12]
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Det har gått alldeles för långt med neddragningen av platser...[27]  
Allt fler äldre köar för en plats i äldreboende. [25]

I februari 2005 sökte Gunnar till ett äldreboende, då fick han avslag på 
grund av platsbrist.[27] 
 

Citaten nedan visar på ett hegemoniskt förhållande när det gäller synen på 
konsekvensanalys. Avvecklingen artikuleras både sakna konsekvensanalys och vara 
ogenomtänkt med uppvisade allvarliga konsekvenser som följd. Nedläggningen anses 
leda till sämre kvalitet och att det läggs en större börda på anhöriga. 
 

Den alltför snabba och ogenomtänkta avvecklingen av äldreboenden kan få 
allvarliga konsekvenser, vilka redan visat sig enligt Socialstyrelsen. 
Avvecklingen leder till sämre kvalitet i vården och omsorgen, otrygghet för 
de äldre och att en större börda läggs på anhöriga.[12]

Fler äldre får i stället hemtjänst, men en del länsstyrelser rapporterar att 
nedläggningen av äldreboenden går alltför fort. Det finns inte några analyser 
av konsekvenserna för de äldre.[25]

 
Platsbristen inom äldreomsorgen är något politikerna vill förändra genom att stimulera 
byggandet av fler särskilda boenden. Platsen artikuleras vara en självklar rätt den dag 
platsen behövs. Artikulationerna kretsar även kring att skapa flera olika boendeformer. 
Mellanboenden med närhet till aktiviteter, sociala kontakter och vård efter behov. Det 
talas om enklare regler för äldreboenden och för att beviljas servicehus. 
 

Den dag man behöver ska man ha lika självklar rätt till en plats i 
äldreboende... [25]

... vi ser till att servicehus blir kvar. Vi vill kunna erbjuda heldygnsomsorg, 
[8]

...stimulera byggandet av fler platser i särskilda boenden  [13]

Olika former av mellanboenden... behöver byggas. På så sätt kan flytten till 
särskilda äldreboenden också skjutas upp.[12] 
Den enskildes upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd kommer 
att räcka som skäl för att få en servicehuslägenhet. [18]

           ...förslag om enklare regler för äldreboenden.[15] 
 

Sammanfattning av diskursen kring äldreomsorgens utförandeplatser 
Vi har funnit att diskursen behandlar kvarboendets för- och nackdelar samt nackdelar och 
konsekvenser av nedläggningen av särskilda boenden. Vi har funnit att det råder en 
pågående konflikt i diskursen kring var äldreomsorgen ska äga rum. Antagonismen 
utmanar synen på det egna hemmet som den ultimata platsen för äldreomsorgens 
utförande, kvarboendet har kommit att ifrågasättas. Kvarboendeprincipen har sedan 1950-
talet varit ledstjärna för utvecklingen inom äldreomsorgen (Wånell, 2006). Särskiltboende 
kopplas inom diskursen samman med mer positiva termer och nedskärningen ses inom 
diskursen som ett stort misstag. Även Wånell (2006) ser utvecklingen under 2000-talet 
som oroande då färre får möjlighet att flytta till särskilt boende. Det är endast de äldre 
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med omfattande behov av vård och omsorg dygnets alla timmar som beviljas särskilda 
boendeformer (Wånell, 2006). Gurner (2006) menar dock att kvarboendet ses som 
önskvärt. 
 
Även om vi funnit att det råder en konflikt kring var äldreomsorgen bör äga rum verkar 
det råda en relativt hegemonisk syn på att avvecklingen av särskiltboende gått för fort. En 
övervägande del artikulationer inom diskursen kretsar kring fördelarna med en utbyggnad 
av särskiltboende. Diskursen bidrar dock även med inslag som förespråkar alternativa 
boendeformer för att skjuta upp flytten till särskilt boende samt åtgärder som krävs för att 
äldre ska kunna bo kvar hemma. Särskiltboende sammankopplas i diskursen med 
trygghet och socialt innehåll tillskillnad från kvarboendet som sammankopplas med 
otrygghet och ensamhet. Ett antagonistiskt förhållande råder då kvarboendet både 
artikuleras vara påtvingat och något som de äldre ”naturligtvis” önskar.  
 
Även om diskursen bidrar med senare artikulation tolkar vi det som att diskursen i 
huvudsak förespråkar särskiltboende. Vi ser denna diskursiva utveckling som en stor 
förändring av synen på äldreomsorgens institutioner som tidigare kritiserats. Det är en 
förskjutning av synen på var äldreomsorgen bör äga rum. Kanske var synen på det egna 
hemmet som den bästa platsen för äldreomsorgens utförande kopplat till dagens 
individtänkande, ett misslyckat försök att in i det yttersta fjärma sig från ett kollektivt 
tänkande. Denna ”individuella” syn resulterade i kollektiva konsekvenser för 
äldreomsorgens organisering. Frågan blir då hur individen kommer i fokus när det gäller 
alla inom gruppen äldre? Vi ser inom denna del av diskursen en förskjutning mot en mer 
traditionell välfärdsstatlig syn. 
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Sammanfattande diskussion 
 
I denna del har vi för avsikt att diskutera utfallet av vår studie ur en sammanfattande 
helhetssynvinkel. Den diskussion som följer är ett försök att knyta samman rapportens 
alla delar från början till slut. Vi har därför valt att inleda denna del med att återge 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer resultatredovisning, diskussion kring 
studiens begränsningar och avslutningsvis följer förslag till vidare forskning. 
 

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att fånga den offentliga bilden av äldreomsorgen, studien har 
avgränsats till att omfatta artiklar ur Dagens Nyheter under 2006. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och med hjälp av diskursteori har syftet varit att 
analysera den bild som skildras. Nedan följer de frågeställningar vi försökt besvara i vår 
studie.  
 
- Vilka centrala teman innehåller den offentliga bilden av äldreomsorgen? 
 
- Var råder konflikt och samstämmighet inom äldreomsorgsdiskursen? 
 

Resultatredovisning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är två huvudspår som genomsyrar 
diskursen. Det ena spåret har sina rötter i ett traditionellt välfärdsstatligt synsätt där 
äldreomsorgen förknippas med omsorg, trygghet och värdighet. Det andra spåret bidrar 
med ett relativt nytt sätt att se på äldreomsorgen. Det nya sättet att tala om äldreomsorgen 
härstammar från marknaden, det är traditionella marknadsmässiga termer som nu även 
kommit att användas och accepteras inom äldreomsorgen. Genom detta synsätt 
sammankopplas äldreomsorgen med konsumtion, kvalitet och valfrihet. Nedan följer 
inledningsvis en beskrivning av de centrala teman vi funnit genom vår analys av den 
offentliga bilden av äldreomsorgen. Därefter följer diskussion kring studiens 
antagonistiska och hegemoniska förhållanden, delresultat som vi anser motivera vår 
tolkning av dessa huvudspår. 
 
Utifrån vår analys av tidningsartiklarna kan vi konstatera att äldreomsorgsdiskursen 
rymmer beskrivningar och diskussion kring äldreomsorgens ansvariga, -utförare, -
innehåll och -utförandeplatser. Dessa ser vi som äldreomsorgsdiskursens fyra centrala 
teman som i sin tur innehåller ett antal delteman. Utifrån ansvarstemat behandlas frågan 
om vem som ska ansvara för äldreomsorgen. Utförandetemat kretsar kring frågan om 
vem som ska utföra äldreomsorgen. Innehållstemat behandlas inom diskursen genom 
frågan om vad äldreomsorgen ska innehålla. Utifrån platstemat behandlas frågan om var 
äldreomsorgen ska utföras.  
 
När det gäller ansvars- och utförandetemat beskrivs och diskuteras det offentliga, det 
privata, det kommunala, äldreomsorgens personal, anhöriga och äldre. När det gäller 
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innehållstemat behandlas inom diskursen immateriella, materiella, sociala och praktiska 
aspekter. Platstemat beskriver och diskuterar det egna hemmet i förhållande till 
särskiltboende. Det som beskrivs och diskuteras under respektive tema har vi valt att 
kalla för delteman inom diskursen.  
 
Både bilder av äldreomsorgens aktörer, bilder av äldreomsorgens innehåll och bilder av 
äldreomsorgens utförarplatser existerar inom diskursen. Alla dessa bilder bidrar 
tillsammans till en helhetsbild av äldreomsorgen, en offentlig bild av äldreomsorgen. Då 
diskursen utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv leder till konsekvenser påverkar 
den bild som diskursen skildrar vår syn på äldreomsorgen. Vilket i sin tur kan leda till 
konsekvenser i form av framtida förändringar av äldreomsorgens organisering. 
 
När det gäller ansvarsfrågor inom diskursen har vi funnit både antagonistiska och 
hegemoniska förhållanden. Diskursen visar en samsyn vad gäller ett offentligt 
grundansvar för äldreomsorgen, dock bidrar diskursen med ett visst ifrågasättande av hur 
mycket det offentliga ska stå för. Denna dekonstruktion ifrågasätter hela den 
välfärdsstatliga organiseringen. Vi ser detta ifrågasättande som ett led av den nya 
marknadsmässiga synen på äldreomsorgen, en syn där det blir naturligt att köpa sin 
äldreomsorg. Äldreomsorgen förskjuts till att bli något som du väljer själv istället för en 
kollektiv rättighet.  
 
När det gäller utförandefrågan inom äldreomsorgen har vi funnit att de privata utförarna 
kommit att accepteras. Diskussionen kretsar inte längre kring frågan om privat eller 
kommunal regi, det viktiga anses istället vara äldreomsorgens innehåll. Vi har funnit att 
beskrivningar av de privata utförarna har varit mer framträdande och mer positiva i 
förhållande till beskrivningar av de kommunala utförarna inom diskursen. Vi har tolkat 
denna fördelning som ett intresse för den nya marknadsmässiga synen på äldreomsorgen, 
detta är en fördelning som utifrån vårt teoretiska perspektiv kan komma att leda till en 
ökad andel privata utförare, då det privata inom diskursen ses som ”bättre” än det 
kommunala.  
 
När det kommer till innehållstemat visar diskursen fyra genomgående immateriella 
uttryck för vad som anses vara en god äldreomsorg. Äldreomsorgen ska enligt diskursen 
innehålla både kvalitet, valfrihet, värdighet och trygghet. Vi anser att de första två 
begreppen är marknadsmässiga, vi ser dem som marknadsinspirerade termer. De senare 
två begreppen sammankopplar vi med traditionella välfärdsstatliga termer. Samtliga 
begrepp genomsyrar diskursens alla teman. Begreppen symboliserar den offentliga synen 
på äldreomsorgen, de ger en bild av vad och hur vi vill att äldreomsorgen ska vara.  
 
När det gäller platstemat, frågan om äldreomsorgens utförandeplatser har särskiltboende 
kommit att förknippas med trygghet. Synen på det kollektiva äldreboendet har förändrats, 
det särskilda boendet har blivit något eftersträvansvärt inom diskursen. Det egna hemmet 
ses inte längre som den bästa platsen för äldreomsorgens utförande utan hemmet beskrivs 
framförallt som en otrygg plats. Frågan om platsen för äldreomsorgens utförande kretsar 
mestadels kring kvarboendets nackdelar, att kvarboendet drivits för långt är en 
återkommande artikulation inom diskursen. Likaså är platsbristen inom särskiltboende 
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återkommande inom diskursen, det talas nu om att satsa på och att återinrätta det 
särskilda boendet. Vi ser detta som en förskjutning av sättet att se på äldreomsorgens 
utförandeplatser. Ifrågasättandet av kvarboendeprincipen strider mot den syn vi genom 
denna utbildning har blivit tilldelade. När vi för några år sedan började vår utbildning 
talades det om nackdelarna med institutioner och fördelarna med det egna hemmet, en 
syn som även vi nu kommit att ifrågasätta. Detta kan ses som ett antagonistiskt 
förhållande, en syn där den traditionella kollektiva institutionen föredras framför det 
individuella egna hemmet. 
 
När det gäller ansvars och utförandetemat har vi uppmärksammat att det råder en outtalad 
inneboende konflikt i synen på anhöriga och deras ansvar. Konflikten visar sig då det 
talas om att öka anhörigstödet samtidigt som anhörigvården beskrivs som enorma insatser 
och en börda. Genom att tala om ett anhörigstöd förväntas något av de anhöriga, 
samtidigt är deras insatser inte förväntade då anhörigvården beskrivs med ovanstående 
termer. Anhörigvården beskrivs som ett arbete inom diskursen, även denna beskrivning 
gör att anhörigvården inte ses som en självklarhet. Anhörigstödet skulle heller inte 
existera om anhörigvården sågs som självklar. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är denna syn på anhörigvårdarna historisk och kulturellt betingad. I många 
delar av världen skulle den hjälp som ges inom familjen varken betecknas för ”insatser” 
eller ”arbete”. Utifrån ett historiskt perspektiv är detta sätt att se på anhöriga en relativt 
ny företeelse även i Sverige. Genom att tala om den informella äldreomsorgen som arbete 
så blir det en tjänst som utförs, en tjänst som kräver ersättning. Vi ser även här en konflikt 
som vi tror grundas på motsättningar inom de två olika sätten att se på äldreomsorg. Att 
tala om anhörigvården som ett ”arbete” kopplar vi till det nya sättet att se på 
äldreomsorgen. Samtidigt förväntas ersättning av det offentliga för det arbete som utförs. 
Vilket kan kopplas till den traditionella välfärdsstatliga synen på äldreomsorgen som ett 
offentligt kollektivt ansvar. 
 
Vi ser diskursens artikulationer kring export som den mest framträdande beskrivningen 
av det nya marknadsmässiga synsättets etablering inom äldreomsorgsdiskursen. Varor 
och tjänster är traditionella marknadsmässiga termer som nu även förekommer inom 
äldreomsorgsdiskursen. Även termer som effektivitet, valfrihet och kvalitet är vanligt 
förekommande termer inom diskursen, termer som kan kopplas till det nya sättet att se på 
äldreomsorgen. Äldreomsorgen ses genom dessa artikulationer som en vara, en 
exportprodukt som skulle kunna bringa framgång. Den mest framträdande bild dikursen 
förmedlar av gruppen äldre som köpstarka konsumenter matchar det nya sättet att se på 
äldreomsorgen. De äldre blir genom diskursen en grupp som har möjlighet att köpa de 
varor som erbjuds på äldreomsorgsmarknaden.  
 
Vi ser ett antagonistiskt förhållande mellan det traditionella och det nya sättet att se på  
den demografiska utvecklingen. Där marknaden ser möjligheter inom äldreomsorgen ser 
samhället äldreomsorgens problem. Frågan blir då om marknadens åtgärder blir lösningen 
på äldreomsorgens problem?  
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Studiens begränsningar 
Inom ramen för en c-uppsats har vi varit tvungna att begränsa omfånget av vårt offentliga 
empiriska material. Vi tror dock att den avgränsning vi gjort varit relevant i förhållande 
till studiens syfte. Möjligtvis kan det ligga en begränsning i den diskursteoretiska 
analysmetod vi valt att använda. Analysmetoden har hjälpt oss att kartlägga den 
offentliga bilden utifrån diskursens knuttecken som i sin tur resulterade i fyra centrala 
teman. Under analysprocessen har vi ifrågasatt analysmetodens inverkan på vårt resultat, 
men vi valde att gå vidare då vi inte kunde se hur analysmetoden i sig skulle kunna 
påverka diskursens delteman. 
 

Förslag till vidare forskning 
Om vi skulle vidareutveckla denna studie ser vi flera möjligheter till fördjupning. Ett 
förslag är att studera ett större offentligt material. Det skulle även vara intressant att 
jämföra den svenska offentliga bilden i förhållande till andra länder, både andra länders 
syn på sin egen omsorg och deras syn på svensk äldreomsorg. Japanernas syn på den 
svenska äldreomsorgen som ett föredöme vore ett intressant fenomen att studera. Ett 
resultat som skulle vara intressant att undersöka vidare är synen på anhörigvården som 
arbete, detta skulle kunna vara intressant att göra genom ett anhörigperspektiv. 
 

Slutord 
Frågan blir utifrån ovanstående diskussion om de två synsätten i framtiden kommer att 
existera sida vid sida eller om ett synsätt kommer att dominera. Kommer äldreomsorgen 
att bli en klassfråga? Vi tycker att nedanstående citat är en träffande beskrivning av den 
utveckling och pågående konflikt vi ser inom äldreomsorgen. 
 
”Då får man ta ett resonemang om vad det offentliga ska stå för och vad man ska köpa 
till själv.” 
 
Något att tänka på…. 
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