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Förord 
Egot ville länge att förordet skulle vara det mest välskrivna i den 
här boken. Mellan raderna skulle kamouflerade klokheter om varat 
skymta fram som ett löfte inför den kommande texten. När arbetet 
nu ska avslutas är egot som tur var alldeles utmattat, och backar 
med glädje för att ge utrymme till dem som hjälpt mig på vägen.  

Tack till mina handledare Stefan Sjöström och Lars Evertsson! 
Genom att ömsom förstå, ömsom icke-förstå, har ni fått mig att 
inse att jag varken är från rymden eller kan förvänta mig att bli 
förstådd om jag inte uttrycker vad jag menar. Ni har båda varit 
goda forskarförebilder, även om ni är snobbar när det gäller kaffe! 
Tack också till Stina Johansson som var handledare under den 
första tiden, och som därefter fortsatt att vara mitt ankare när det 
gäller omsorgsfrågor. Din förmåga att verka som en samlande kraft 
för omsorgsgänget vid institutionen är ovärderlig. Tack till Karin 
Ljuslinder för gott artikelsamarbete, Maritha Jacobsson för en 
storartad insats vid slutseminariet och Anna-Lena Stenmark för 
praktiskt stöd i tuffa tider. 

Och doktoranderna, vad kan jag säga om doktoranderna? Vad är 
en doktorand? Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Utan vår 
gemenskap, kämpaglöd och dråpliga hängivenhet att förstå vår 
egen situation hade inte de här åren varit tillnärmelsevis lika roliga 
och utvecklande. Ett speciellt tack till Sara Lilliehorn, Veronica 
Lövgren och Elisabeth Moen för att ni alltid finns där. Jag gillar er 
skarpt!  

 Nämnas bör också alla andra kamrater som under de här åren 
gjort mig sällskap på caféer, balkonger och på små och medelstora 
äventyr. Jag är mycket glad att jag får ha er i min värld. Tack Enar 
för den hypersnygga omslagsbilden! Slutligen ett stort tack till min 
familj, och i synnerhet till min syster Marita, som nog är den som 
följt mina vedermödor med störst intresse. 

 
Draff: framentyn habser bryllim! 
 
/Carina Markström 
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Delstudier 
 
Artikel 1. Markström, Carina (2009) (Inskickad till Socionomens 
Forskningssupplement) Kvalitet för vem? Om 
kompetensförsörjning och problembeskrivningar av omsorgen. 
 
Artikel 2. Markström, Carina (huvudförfattare), Sjöström, Stefan & 
Ljuslinder, Karin (2009) (Inskickad till Sociologisk Forskning.) 
Konsensus och personifierade konflikter – problembeskrivningar 
av äldreomsorg i svensk dagspress. 
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Inledning 
Det här är en text om texter. Texterna består i sin tur till stor del av 
återgivningar av andra texter och uttalanden. Gemensamt för dessa 
texter är att de på olika sätt handlar om dagens svenska 
äldreomsorg och att de flesta av dem i någon mån behandlar 
”äldreomsorgens problem”. Lars Gustafsson lanserade 1980 
begreppet problemformuleringsprivilegiet i ett resonemang om hur 
sättet att formulera ett problem i sig självt kan vara en maktfaktor. 
En tanke inspirerad av Gramscis hegemonibegrepp. För att 
exemplifiera problemformuleringsprivilegiet berättar Gustafsson 
om en gäst som kommer in på en fullsatt restaurang och upptäcker 
att det inte finns någon plats. Värden beklagar och säger att ”det 
tyvärr är för många gäster ikväll”, medan gästen hävdar att det är 
restaurangen som har för få bord. 

Gästen och värden kan enas om att det finns ett problem. 
Objektivt sett är det något som inte klaffar, som inte vill 
sig, gästens önskningar stämmer inte överens med vad 
värden kan åstadkomma. Det oförenliga är inte insikten i att 
det föreligger ett problem utan olika tolkningar av vad som 
utgör det problematiska i problemet (Gustafsson, 1989. s. 
41). 

Gällande dagens svenska äldreomsorg uttrycks ofta uppfattningen 
att det är något som inte klaffar, som inte vill sig. Medborgarnas 
önskningar verkar inte stämma överens med vad samhället kan 
åstadkomma. Denna avhandling behandlar olika tolkningar av vad 
som utgör det problematiska i problemet äldreomsorg. Detta görs 
genom att studera texter från två arenor för idéspridning och 
opinionsbildning nämligen myndighetsväsendet och mass-
medierna. Texterna är tillgängliga för ett större antal människor 
och kan sägas vara en del av det offentliga samtalet om 
äldreomsorg. Föreställningen att ett gott politiskt beslutfattande 
förutsätter offentliga samtal är djupt rotad i den demokratiska 
idévärlden (Hermansson, Karlsson & Montgomery, 2008). Politik 
handlar i grunden om att identifiera och hantera problem som 
kräver kollektiva lösningar. Hur en fråga definieras är avgörande 
för hur den ska hanteras: i vilket forum den ska behandlas, vilka 
aktörer som har tillträde dit, vilka argument som är gångbara och i 
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viss mån även för vad blir tänk- och sägbart i frågan (Jacobsson, 
1997). Att föra in en fråga i det offentliga samtalet och lyckas 
definiera frågan så att den uppfattas som ett legitimt politiskt 
problem är således en form av maktutövning genom språket. En 
fråga som aldrig hamnar på dagordningen eller inte definieras som 
ett politiskt problem kan heller inte bli föremål för medborgerligt 
inflytande (Hedlund, 2007). Kampen om makten i samhället är 
därför i stor utsträckning en kamp om uppmärksamheten 
(Petersson & Carlberg, 1990).1 

Genom att se problemformulering som ett privilegium leder 
Gustafsson tanken till att det finns personer som har större 
möjlighet att formulera problem (och få uppmärksamhet för dem) 
än andra. I Gustafssons exempel kommer värden säkerligen 
uppfatta det som sin sak att avgöra hur många bord som ska finnas 
i den restaurang han äger. Värden förbehåller sig problem-
formuleringsprivilegiet (Gustafsson, 1989). Gästen kan försöka 
hävda sitt perspektiv på saken, men också använda andra 
maktmedel som att fortsättningsvis välja en annan restaurang. När 
det gäller äldreomsorgen kan man tänka sig ett flertal aktörer som 
konkurrerar om problemformuleringsprivilegiet på olika arenor. De 
konkreta omsorgssituationerna kräver att de äldre, personalen och i 
vissa fall anhöriga förhandlar om vilka uppgifter som ska utföras 
och på vilket sätt. Sådana vardagliga förhandlingar kan ses som en 
kamp mellan olika problemformuleringar på vardagslivets arena. 
Denna avhandling behandlar dock främst samtal på offentliga 
arenor på samhällsnivå där främst aktörer som politiker, experter 
och intresseorganisationer deltar. Hur tillståndet i äldreomsorgen 
diskuteras på samhällsnivån kommer dock att påverka de konkreta 
omsorgssituationerna genom att ligga till grund för beslut om till 
exempel ekonomiska ramar för äldreomsorgens verksamheter.  

Alla individer och kollektiv har inte samma tillträde till det 
offentliga samtalet och åtnjuter inte samma auktoritet att fastställa 
vad som ska uppfattas som ett problem (Petersson & Carlberg, 

                                                
1 Ett sätt att tala om olika typer av maktutövning är att tala om maktens tre dimensioner eller 
ansikten. Maktens första dimension är den politiska makt som utövas genom organiserat 
beslutsfattande. Maktens andra dimension handlar om vilka frågor som överhuvudtaget blir 
aktuella för beslutsfattande i den första dimensionen, d.v.s. makt över den politiska 
dagordningen. Maktens tredje dimension är makten över tanken. (se t.ex. Petersson & 
Carlberg, 1990; Strömbäck, 2000; Feltenius, 2004). 
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1990). Alla problemformuleringar kommer inte heller att 
accepteras som giltiga. Gustafsson menar att det finns områden där 
gränsdragningarna mellan tillåtna och otillåtna problem-
formuleringar för länge sedan är gjorda. Han exemplifierar med 
den medicinska vetenskapen där nya typer av 
problemformuleringar kan räkna med att möta ett avsevärt 
motstånd innan de kan göra sig gällande. Inom andra områden är 
det en jämn kamp mellan olika problemformuleringar i en ständigt 
pågående strid (Gustafsson, 1989). Utifrån det kan man ställa 
frågan hur gränsdragningarna mellan tillåtna och otillåtna 
problemformuleringar ser ut inom omsorgsfältet. Vilka framstår 
som självklara och vilka får knappt utrymme? Rasar det någon 
strid? 

En mer utvecklad begreppsapparat för liknande resonemang 
finns inom det diskursanalytiska fältet. Det finns flera inriktningar 
inom diskursanalysen och alla utgår från en social-
konstruktionistisk2 språk- och kunskapssyn, där man betonar 
sambandet mellan språkanvändning, kunskap, handlande och makt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då all språkanvändning ses 
som handling med maktpotential, blir handlingen att formulera 
problem ett sätt bland andra att språkligt konstruera versioner av 
världen. De möjliga sociala konsekvenserna av språkanvändningen 
blir dock extra framträdande i problembeskrivningar jämfört med i 
andra diskursiva konstruktioner. Förutom att de implicerar hot, 
utvecklingsperspektiv, lösningar och handlingsmöjligheter 
(Petersson & Carlberg, 1990), positionerar de också aktörer i 
relation till problemet som drabbade, ansvariga eller kompetenta 
att lösa problemet (se Jönsson, 2006; 2008). Begreppet 
”problembeskrivningar” används fortsättningsvis för sådana 
diskursiva konstruktioner och jag använder mig av en vid 
definition av diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen eller ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). ”Samtal” används i överförd bemärkelse för 

                                                
2 Begreppen ”socialkonstruktionism” och ”socialkonstruktivism” används ibland synonymt. 
Ibland görs en åtskillnad mellan begreppen utifrån skillnader i epistemologiska och 
ontologiska anspråk (se Gergen, 1999,). Winther Jørgensen & Phillips (2000) använder 
”socialkonstruktionism” för att inte få positionen förväxlad med Piagets konstruktivistiska 
teori. Jag följer den användningen och det ska inte betraktas som ett ställningstagande i fråga 
om epistemologi och ontologi. 
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uttalanden, texter och även bilder som står i dialog med varandra 
(Linell, 1998). Samtalen kan hänföras till olika samhällssektorer 
eller kommunikationsgemenskaper där speciella arbetsvillkor och 
tankenormer till stora delar bestämmer samtalens innehåll och form 
(Linell, 1998).  

Språkanvändning och problembeskrivningar hör nära samman 
med kunskapande och omvärldsorientering. Hur vet vi det vi vet 
om samhället runt om oss och hur tillskriver vi samhällsfenomen 
mening? Jag har under arbetets gång inspirerats av studier av hur 
människor skapar mening i det okända och svårbegripliga – 
företeelser som lekmän generellt inte vet så mycket om. Det är 
bland annat en studie av opinionsbildning om kärnavfall 
(Sjölander, 2004), en studie om genteknik i det offentliga samtalet 
(Bakshi, 2000) och en studie om hur icke-experter i grupp talar om 
genmodifierade livsmedel (Wibeck, 2002). I dessa studier blir det 
kollektiva i meningsskapandet tydligt. Bakshi (2000) visar hur 
texter om genteknik från olika genrer och publikationer cirkulerar i 
det offentliga samtalet, och hur yttranden från dessa texter 
rekontextualiseras på nya arenor, kommenteras ur nya perspektiv 
och med andra adressater än de ursprungliga yttrandena. I hennes 
studie var det främst läkare, politiker och personer med höga 
akademiska titlar som yttrade sig, och nästan alltid förde de någon 
annans talan. De talade om fostrets intressen, funktionshindrades 
intressen och om föräldrars och mödrars intressen. I Wibecks 
studie av fokusgruppsamtal om genmodifierade livsmedel citerade 
deltagarna verkliga och hypotetiska aktörer och använde sig av 
analogier och distinktioner till mer bekanta företeelser för att 
tillsammans skapa gemensamma referenspunkter att hålla sig till i 
samtalet (Wibeck, 2002).   

Äldreomsorg är en företeelse som i jämförelse med ovanstående 
kan sägas vara enkel och känd. De flesta vuxna torde genom egna 
erfarenheter eller genom anhöriga och bekanta ha en personlig 
uppfattning om hur äldreomsorgen fungerar. Samtidigt torde dessa 
erfarenheter oftast vara begränsade till ett visst boende, distrikt 
eller kommun. När det gäller möjligheterna att skaffa sig en 
helhetsbild av tillståndet inom den svenska äldreomsorgen är 
kanske inte skillnaderna mot de ovan nämnda ämnena så stor. Till 
stor del måste vi förlita oss på andras erfarenheter och offentliga 
diskurser för att orientera oss, även vad gäller relativt bekanta 
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fenomen som äldreomsorg. För att kunna kommunicera även våra 
skilda uppfattningar och erfarenheter krävs gemensamma referens-
punkter att utgå från. I det offentliga samtalet om äldreomsorg 
verkar en sådan gemensam referenspunkt vara att det finns 
problem med dagens svenska äldreomsorg. Bilden är dock inte 
enhetlig. Socialstyrelsens brukarundersökning inom vården och 
omsorgen om äldre 2008 visar till exempel inte på något stort 
missnöje bland äldreomsorgens brukare (Socialstyrelsen, 2009).  

Inom socialt arbete används den typ av socialkonstruktionistiska 
tankegångar som jag utgår från främst i studier som 
problematiserar vad som anses vara sociala problem och som 
historiskt tittar på framväxten av sociala kategorier som ”den 
ensamstående mamman” eller institutioner som psykiatrin, 
ungdomsvård, socialbyrån etc. Trots att den här typen av 
socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska studier är vanliga 
idag, så öppnar de ibland upp för frågor om studiernas relevans. 
Vore det i mitt fall inte intressantare och viktigare att studera 
äldreomsorgen i sig och ta reda på de ”verkliga” orsakerna till de 
”verkliga” problemen, än att studera vad som sägs och skrivs om 
desamma? I likhet med Jönson (2006) vill jag utan att ta avstånd 
från andra typer av undersökningar betona att det är viktigt att 
studera och granska samhälleliga konstruktioner av problem i olika 
sammanhang, eftersom de ligger till grund för beslut om hur 
verksamheterna ska organiseras och hur resurserna ska användas. 
Ska samhället till exempel satsa på personaltillskott, utbildning, 
handledning eller förbättrade anställningsförhållanden? Ska 
utbildningen betona kunskaper om demenssjukdomar, åldrandets 
psykologi eller värdigt bemötande? Politiskt används 
problembeskrivningar av äldreomsorgen inte bara i relation till 
äldreomsorgens verksamheter, utan även i diskussioner om till 
exempel invandring, befolkningsutveckling och landsbygds-
utveckling. Beskrivningar av äldreomsorgen kommer också att ge 
konsekvenser för hur vi ser på åldrandet i sig. Kan vi vara trygga 
med samhällets omsorg eller bör vi oroa oss inför att en dag inte få 
de omsorgsinsatser vi kan komma att behöva för att klara vår 
vardag?  

Vissa menar att språkanvändning och argumentation också 
påverkar på en kognitiv nivå genom att olika så kallade kognitiva 
ramar aktiveras. Lakoff (2004) lyfter fram betydelsen av att rama 
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in budskap så att de inte skapar oönskade associationer, och att 
undvika att använda motståndarnas ramar i en politisk diskussion.3 
Det är endast genom att använda nya begrepp och nya ramar som 
social förändring kan ske: ”Thinking differently requires speaking 
differently” (Lakoff, 2004, s. xv). Oavsett om man ser språk-
användning som en konkret fråga om retorik och argumentation 
som kommer att påverka vilka politiska beslut som tas, eller som 
något som även påverkar våra kognitiva strukturer och påverkar 
vad som överhuvudtaget är möjligt att tänka, kan man se att det 
finns en maktpotential i språkanvändning. Att analysera språk-
användning är således ett sätt att studera maktprocesser. 

Syfte och frågeställningar 
Denna licentiatavhandling har det övergripande syftet att beskriva 
och analysera problembeskrivningar av svensk äldreomsorg i det 
offentliga samtalet. Detta görs i två delstudier med empiriskt 
material från olika arenor: En utredning från Socialstyrelsen om 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg med tillhörande 
remissvar (artikel 1) och ett material bestående av tidningsartiklar i 
svensk dagspress (artikel 2).  

Samtalen om äldreomsorg på de två arenorna studeras både 
utifrån vad som framställs som problem och hur det görs. Ett 
speciellt intresse finns för relationen mellan problembeskrivningar 
och aktörer. Detta gällande både vilka aktörer som har möjlighet 
att föra fram sina problembeskrivningar på de olika arenorna, och 
hur aktörer framställs i relation till problembeskrivningarna som 
till exempel utsatta eller ansvariga för problemen. Analyserna 
försöker belysa problembeskrivningarnas karaktär, men prob-
lematiserar också konsekvenser av dem. Genom att jämföra 
problembeskrivningar från de två arenorna, och även jämföra med 
motsvarande problembeskrivningar av handikappomsorgen, blir 
det möjligt att diskutera alternativa synsätt och dess frånvaro i det 
offentliga samtalet om äldreomsorg. 
                                                
3 En intressant iakttagelse om kognitiva ramar för begreppet ”gammal” kommer från några 
vänner vars då drygt tvååriga dotter en kväll inte ville nattas av pappan med motiveringen att 
han var gammal. Förmodligen hade dottern inte någon uppfattning om föräldrarnas 
respektive ålder eller om ålder överhuvudtaget. Däremot hade hon uppfattat att egenskapen 
gammal är ett argument för att man inte ska vilja ha något. Genom att vi använder samma 
ord för uttjänad som för ålderstigen lär sig barn tidigt att det som är gammalt är värdelöst 
och ska kastas bort. 
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• Vilka problembeskrivningar av äldreomsorg förekommer 

på de olika arenorna?  
• Hur ser relationen mellan olika aktörer och 

problembeskrivningarna ut? 
• Vilka problembeskrivningar ”saknas”? Vilka konsekvenser 

följer av de befintliga och de frånvarande 
problembeskrivningarna?  

 
Studierna bygger på en socialkonstruktionistisk grund och olika 
diskursanalytiska angreppssätt, samt på teorier om hur samtal på 
olika arenor påverkas av institutionella villkor. Handikapp-
omsorgen har fungerat som ett kontrasterande verksamhetsområde 
och forskningsfält. Jämförelsen med hur man talar om 
handikappomsorgen och dess problem har fått äldreomsorgens 
problembeskrivningar att genom kontrastverkan framstå tydligare. 
Ambitionen var att göra denna jämförelse systematiskt i empirin, 
vilket inte visade sig vara möjligt i mediematerialet.  Som ett 
verktyg för att skärpa det egna seendet har dock jämförelsen 
använts i hela arbetet. 

Disposition 
Kapitel två behandlar övergripande utgångspunkter och några 
resonemang om relationen mellan språk, tanke, handlingsutrymme 
och makt. Därefter diskuteras det svenska kommittéväsendets och 
massmediernas roll som aktör och arena för det offentliga samtalet, 
samt hur jag använder begreppet problembeskrivning. Syftet med 
kapitlet är att presentera de grundläggande tankar som ligger till 
grund för mina två delstudier och som också binder samman de 
studier jag tar upp i kapitel tre. 

Kapitel tre behandlar tidigare forskning inom ett forskningsfält 
som jag kallar socialpolitiska problemdiskurser. Kapitlet tar först 
upp hur samhälleliga problem och mer precist sociala problem har 
diskuterats inom forskningen. Därefter behandlas studier av hur 
äldre människor och äldreomsorg framställs på olika arenor.  

I kapitel fyra beskriver jag hur jag gått tillväga i de två 
delstudierna och kapitel fem består av sammanfattningar av de två 
artiklarna som också finns bifogade. 
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Slutligen diskuteras de två delstudierna i kapitel sex. 
Diskussionen är koncentrerad kring likheter och skillnader mellan 
de två arenorna, och hur man kan förstå konflikter och konsensus 
kring problembeskrivningarna.  
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Övergripande utgångspunkter 
Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att diskursanalys är en 
teoretisk och metodologisk helhet – en paketlösning. Man måste 
acceptera de grundläggande filosofiska premisserna för att kunna 
använda diskursanalys som metod i empiriska undersökningar 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Däremot kan man tänka sig 
att de grundläggande premisserna går att kombinera med andra 
metodologiska angreppssätt. Detta kapitel behandlar främst de 
allmänna premisserna kring sambandet mellan språk, tanke och 
makt som förenar de olika diskursanalytiska inriktningarna, det vill 
säga ”insikten att sätt att tala och tänka om världen möjliggör och 
begränsar vårt varande och görande i den” (Wreder, 2005). Det rör 
sig om tankegångar som jag har tagit del av via diskursanalytiska 
texter, men resonemangen återfinns även inom andra traditioner. 
Jag vill genom denna genomgång markera att mina analyser 
befinner sig på en diskursiv nivå. De mer specifika metodologiska 
begrepp som jag har använt i mina textanalyser behandlas i 
artiklarna och kort under tillvägagångssätt.  

Kapitlet tar även upp några andra centrala begrepp och 
resonemang. Det rör sig om det offentliga samtalets roll i 
demokratin och om hur arenor och aktörer förstås i en dialogisk 
kommunikationsmodell, med fokus på kommittéväsendets och 
massmediernas roll som kombinerad aktör och arena. Dessutom 
behandlas kort hur handikapporganisationernas och pensionärs-
organisationernas politiska inflytande tidigare har diskuterats. 
Slutligen tar jag upp hur jag har valt att definiera och använda 
begreppet problembeskrivning.  

Diskursanalytiska grundantaganden 
De olika diskursanalytiska angreppssätten vilar alla på 
socialkonstruktionistisk grund och fokuserar på språkets 
konstituerande roll. Med utgångspunkt i bland annat 
strukturalistiska och poststrukturalistiska språkteorier (se 
exempelvis Burr, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; 
Potter, 1996) och kunskapssociologi (Berger & Luckman, 
1991/1966) utgår de socialkonstruktionistiska angreppssätten från 
att vår kunskap och våra världsbilder inte är spegelbilder av 
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verkligheten, utan en produkt av våra kategorier som varierar över 
tid och mellan kulturer. Språkanvändning är en form av socialt 
handlande som bidrar till att skapa den sociala världen, inklusive 
vad som vid en viss tidpunkt betraktas som självklara sanningar. I 
en bestämd världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra 
otänkbara, och språkanvändning får därmed konkreta sociala 
konsekvenser. Det som upplevs som verkligt kommer också att få 
verkliga konsekvenser (jfr Thomasteoremet4). Denna typ av 
resonemang är något av common sense inom humaniora och 
samhällsvetenskap idag. Att vi som samhällsvetare har med 
historiskt och kulturella konstruktioner att göra kan i många fall 
tyckas självklart. Att ålderdomens mening har förändrats med tiden 
och skiljer sig mellan kulturer och sammanhang, är exempelvis 
inget kontroversiellt påstående. Inte heller att språket har en viktig 
roll i hur samhällets institutioner förändras och att det finns en 
maktaspekt i språkliga definitioner. De diskursanalytiska 
antaganden som kan vara kontroversiella och de teoretiska mot-
sättningarna mellan olika inriktningar inom diskursanalysen, 
befinner sig ofta på en filosofisk nivå och är inte avgörande för den 
empiriska forskningen. Nedan redogör jag för och förhåller mig till 
några skillnader mellan olika angreppssätt som jag anser vara 
relevanta för min studie.  

För att kunna skilja på de i vissa avseende ganska olika typerna 
av socialkonstruktionism och diskursanalys väljer Burr (2003) att 
dela in dem i mikroperspektiv och makroperspektiv. Inom makro-
perspektiven intresserar man sig främst för den abstrakta makten i 
språket, och hur den är relaterad till materiella och sociala 
strukturer. Diskursbegreppet syftar här till de sätt att tala om och 
förstå världen som vid en viss tidpunkt florerar i en viss kultur, och 
ett mål för analyserna är att dekonstruera diskurserna. 
Makroperspektiven betonar hur diskursen gör att vissa versioner av 
världen får företräde framför andra, och begränsar och möjliggör 
vad som är möjligt att tänka och säga. Till makroperspektiven 
räknar Burr främst Foucaults diskursanalys (Foucault, 1972;1975 
m.fl.) och hans efterföljare. Inom mikroperspektiven är man mer 
intresserade av de vardagliga diskurserna i mänskliga möten. Man 
                                                
4 Thomasteoremet är en sociologisk tes som härstammar från William I. Thomas som bl.a. 
står bakom den i litteraturen återkommande formuleringen: ”If men define situations as real, 
they are real in their consequences.” (Trost & Levin, 2004). 
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utgår ifrån att det alltid finns ett stort antal olika möjliga versioner 
av världen och att vi hela tiden aktivt väljer vilken version vi vill 
förespråka utifrån vilka mål vi har i stunden. Burr (2003) utnämner 
diskurspsykologin till den tydligaste representanten för 
mikroperspektiven. Inom diskurspsykologin används ofta be-
greppet tolkningsrepertoar för att understryka diskursernas 
flexibilitet (se exempelvis Potter & Wetherell, 1987, Potter, 1996; 
Edwards 1997; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

En viktig skillnad mellan makro- och mikroperspektiven är hur 
man ser på aktörer och deras handlingsutrymme (Burr, 2003; 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Inom makroperspektiven är 
inte aktörerna speciellt intressanta. Diskursen föregår subjektet, 
och aktörerna är i hög grad determinerade av strukturerna. Varken 
ensamma eller som kollektiv har individerna någon kapacitet att 
förändra diskursen (Burr, 2003). Inom mikroperspektiven betonas 
istället aktörernas förmåga att aktivt använda sig av befintliga 
diskurser och föra fram de versioner av världen som passar deras 
mål. Detta förutsätter att människor inte uttrycker sig slump-
mässigt. Språkanvändning ses som ett medel för att nå sociala mål, 
inte huvudsakligen som informationsöverföring, och en viktig del i 
detta är att inte lämna öppningar för alternativa tolkningar 
(Edwards, 1997). Det innebär bland annat att det vid analys inte är 
intressant att fråga ”Är den här utsagan sann?” utan snarare ”Vilka 
strategier används för att det här ska framstå som sant?”, eller 
”Vilka alternativa utsagor skulle kunna accepteras som sanna i den 
här situationen?” 

It is not only that descriptions could have been otherwise; 
usually there is a fairly specific ‘otherwise’ that is at issue. 
That is to say, descriptions are selected and assembled with 
regard to actual alternatives, and sometimes specific 
counter-descriptions. They are not merely different from 
otherwise possible descriptions, but have rhetorical, 
argumentative quality with regard to what some body else 
might say (Edwards, 1997, s. 8). 

Potter (1996) behandlar olika sätt som vi genom språket 
konstruerar bilder av verkligheten. Några exempel är hur vi 
försöker ge våra utsagor en objektiv karaktär genom att till 
exempel hänvisa till andra som säger samma sak. Vissa kategorier 
av människor tillskrivs kunskap och rättigheter att uttala sig i vissa 
frågor och är speciellt effektiva att hänvisa till. Att använda 
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kategorierna normal/avvikande kan vara ett sätt att dölja 
egeninteresse när man till exempel talar utifrån positionen ”en helt 
vanlig person” eller än mer effektivt kollektivet ”vanligt folk”. En 
beskrivning av något lyfter alltid fram vissa aspekter som 
relevanta, medan andra utelämnas. Detaljrika beskrivningar anses 
ofta vara trovärdiga, men är å andra sidan känsliga för kritik och 
ifrågasättanden. Vaga utsagor har inte lika hög trovärdighet, men 
är inte heller lika känsliga för ifrågasättanden eftersom man alltid 
kan hänvisa till att man menade något annat (Potter, 1996).  

Faircloughs kritiska diskursanalys kombinerar delar från mikro- 
och makroperspektiven när det gäller analytiskt fokus, syn på 
aktörer och metodologi. I den kritiska diskursanalysen ses språk 
som både en typ av handling varigenom människor kan påverka 
världen, och som en form av handling som är socialt och historiskt 
situerad och står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av 
det sociala (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  Diskurser både 
begränsar och möjliggör, de är både konstituerande och 
konstitueras i individernas konkreta språkhandlingar. Medan 
makroperspektiven främst kan beskrivas som teorier om samhället, 
och mikroperspektiven som retoriska och lingvistiska 
analysmetoder, rör sig Fairclough mellan nivåerna. Hans mål är att 
föra samman språknära analysmetoder med sociala och politiska 
teorier för att skapa ett ramverk som passar för 
samhällsvetenskapliga studier och då främst studier av social 
förändring. För att göra det använder han sig av ett 
tredimensionellt diskursbegrepp där språkhandlingar samtidigt ses 
som text, som diskursiv praktik och som social praktik Texten 
analyseras genom lingvistiska analysmetoder där man exempelvis 
studerar ordval, grammatik och sammanhang mellan satser. 
Analysen av den diskursiva praktiken koncentreras på hur texter 
produceras och konsumeras, till exempel hur textförfattare bygger 
på redan existerande texter och diskurser för att skapa en text. Den 
sociala praktiken består av både diskursiva och icke-diskursiva 
element, och det räcker inte med diskursanalytiska metoder för att 
studera den, utan det krävs exempelvis sociologisk teori eller 
kulturteori (Fairclough, 1992). 

Från diskurspsykologerna har jag tagit till mig resonemang om 
människors aktiva språkbruk och språkliga kompetens. Jag menar 
dock inte att människor är beräknande i sitt språkbruk, utan snarare 
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att vi är uppmärksamma på hur våra språkhandlingar kan tolkas 
och misstolkas. Inom conversation analysis (CA) som studerar 
samtal på mikronivå lägger man stor vikt på att analysera pauser, 
hummanden, tvekningar och omtagningar i samtal. Man menar att 
det som kan tolkas som tecken på osäkerhet hos talaren snarare är 
exempel på vår språkliga kompetens att rätta till misstag och styra 
upp möjliga misstolkningar (Potter, 1996). När det gäller skrivna 
texter är de mer och mindre redigerade och de eventuella 
”omtagningarna” är inte längre synliga. Jag utgår därför till 
exempel från att det inte är slumpmässigt och utan innebörd när 
vissa aktörer talar om ”vård” och andra om ”omsorg” eller 
”service” när de talar om samhällets insatser för äldre, även om 
man skulle kunna mena att begreppen är synonyma, då de syftar på 
samma verksamheter. Samtidigt menar jag i likhet med Fairclough 
att man inte kan utgå från att alla språkliga uttryck är resultat av 
medvetna val, och att det finns anledning att främja den kritiska 
språkmedvetenheten.  

It should not be assumed that people are aware of the 
ideological dimensions of their own practices. Ideologies 
built into conventions may be more or less naturalized and 
automatized, and people may find it difficult to comprehend 
that their normal practices could have specific ideological 
investments. […] There is a strong case to be made for a 
mode of language education which emphasizes critical 
awareness of ideological processes in discourse, so that 
people can become more aware of their own practice, and 
be more critical of the ideologically invested discourses to 
which they are subjected (Fairclough, 1992, s. 90). 

Det är varken möjligt, eller för mig intressant, att ta ställning till 
huruvida specifika utsagor i mitt material är resultat av medvetna 
val eller inte. Jag utgår dock från att språkval generellt inte är 
slumpmässiga. Ett allmänt mål för diskursanalytiska studier kan 
sägas vara att bidra till en ökad medvetenhet om att alla (språkliga) 
handlingar innebär ett ställningstagande för vissa värden. I den här 
studien försöker jag göra det genom att problematisera möjliga 
konsekvenser av de olika problembeskrivningarna, snarare än att 
försöka förklara orsakerna eller intentionerna bakom dem. 
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Det offentliga samtalet  
Föreställningen att ett gott politiskt beslutfattande förutsätter 
offentlig debatt och samtal mellan medborgare är djupt rotad i den 
demokratiska idévärlden. Under de senaste decennierna har det 
vuxit fram en statsvetenskaplig teoribildning med beteckningen 
deliberativ demokrati som utmärker sig genom att särskilt betona 
samtalets politiska betydelse. Deliberativa samtal kan sägas vara av 
tre typer: samtal mellan medborgare, som till exempel inom 
intresseorganisationer, samtal mellan eliter, som till exempel 
politiska debatter, och samtal mellan medborgare och eliter 
(Hermansson, Karlsson & Montgomery, 2008). För att den 
deliberativa demokratins ideal om samtal mellan medborgare och 
eliter ska kunna förverkligas krävs offentliga rum. Det offentliga 
rummet erbjuder medborgarna en möjlighet att informera sig och ta 
reda på fakta, vilket i sig är en förutsättning för att kunna ta 
ställning, men politik handlar också om ideologi och värderingar 
där det inte finns givna svar. Det offentliga rummet utgör då en 
mötesplats där skilda uppfattningar förs fram och bryts mot 
varandra (Göransson & Karlsson, 2008).  

Att massmedier spelar en helt dominerande roll för 
utformningen av det offentliga samtalet i moderna demokratier står 
helt klart. Det är i allt väsentligt genom medierna som 
medborgarna informerar sig och tar del av det offentliga samtalet. 
Att likställa det offentliga samtalet med medierna innebär dock en 
insnävning av begreppet jämfört med att se medierna som en bland 
flera debattarenor (Göransson & Karlsson, 2008). I den här studien 
ses även myndigheternas utredningsarbete med remissförfarande 
som en arena för offentliga samtal, även om det inte går att jämföra 
de två arenornas räckvidd när det gäller hur många som tar del av 
samtalet. Bakshi använder ”det offentliga samtalet” som begrepp 
för alla de uttalanden och texter som cirkulerar i samhället och som 
genom sina kommunikativa former är tillgängliga för ett större 
antal människor. De enskilda inläggen betraktas inte som isolerade 
händelser, utan som repliker i ett samtal i överförd bemärkelse 
(Bakshi, 2000).  

Tanken att texter, i likhet med samtal, bäst förstås som yttranden 
i dialog med varandra härstammar från Bakhtins begrepp 
intertextualitet (Bakhtin, 1981;1986). Begreppet har senare 
vidareutvecklats av bland andra Fairclough (1992) och Linell 
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(1998). Vanliga samtal utvecklar sig dialogiskt steg för steg genom 
att nya repliker och bidrag tillförs och ger helheten nya riktningar. 
De olika inläggen är formade med hänsyn till det sammanhang där 
de yttras. Dialogen som helhet blir delvis oförutsägbar; en enskild 
deltagare kan inte bestämma över det gemensamma samtalet helt 
och hållet. Offentliga samtal, exempelvis mediedebatter, utvecklar 
sig på liknande vis (Linell, 1998). Begreppet intertextualitet syftar 
på när ord, begrepp, argument etc. flyttas från en text eller samtal 
till ett annat. När aktörer yttrar sig i den offentliga debatten 
hänvisar de ofta tillbaka till tidigare inlägg, ”citerar” vad andra har 
sagt och använder det för nya ändamål i ett nytt sammanhang. 
Interdiskursivitet syftar på när ”sätt att tala” flyttas mellan genrer 
eller sammanhang, exempelvis när man börjar tala om köpare och 
säljare inom områden som man tidigare inte talat om med en 
marknadsdiskurs (Fairclough, 1992).   

Arenor och aktörer 
Eftersom yttranden är utformade med hänsyn till det aktuella 
sammanhanget är det viktigt att analysera det offentliga samtalet 
utifrån de olika arenor där aktörer agerar och kommunicerar utifrån 
delvis skilda förutsättningar och antaganden. Linell (1998) räknar 
upp nyhetsmedier, vetenskap, politik, byråkrati och administration, 
intresseorganisationer, näringsliv samt omvårdnad som några av de 
mer framträdande samhällssektorerna vid sidan om privatvärlden. 
Linell menar att varje samhällssektor har sina egna dominerande 
normer och kommunikationspremisser, och att man kan förvänta 
sig svårigheter när de möter varandra (Linell, 1998)5.  

En skillnad mellan vardagliga samtal och offentliga samtal är att 
i offentliga samtal talar aktörerna sällan enbart som enskilda 
personer, utan företräder ofta institutioner, intressegrupper eller 
hela samhällssektorer. Det är till och med möjligt att föreställa sig 
att det är organisationer och institutioner som är samhällsdebattens 
egentliga aktörer. Samtidigt är det viktigt att konstatera att dessa 
kollektiv inte har någon egen röst utan alltid talar genom enskilda 
människor som språkrör (Linell, 1998). För att kunna skilja på 

                                                
5 Liknande frågor behandlas inom den nyinstitutionella teoribildningen där man bl.a. talar 
om organisatoriska fält och institutionella logiker (se ex. Jacobsson, 2006; Grape, Blom & 
Johansson, 2006). 
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vilka aktörer som gör yttrandena och de som konstrueras i 
yttrandena använder sig Bakshi (2000) av begreppen utsägandets 
och utsagans aktörer. Utsägandets aktörer är de som sammanställer 
texterna och står som avsändare och författare. Utsagans aktörer 
figurerar i själva texterna och har, eller anförs som skäl till, vissa 
perspektiv, värderingar och intressen. Bakshi påpekar att även 
frånvaro av aktörer kan vara intressant eftersom det kan ligga i 
någons intresse att abstrahera olika praktiker till den grad att 
aktörerna osynliggörs, exempelvis genom anonymiserande 
språkliga konstruktioner (Bakshi, 2000). 

Artikel 1 behandlar problembeskrivningar inom politik, 
byråkrati och administration genom att den utgår från en utredning 
med remissförfarande. Bland remissvaren förekommer också 
aktörer från bland andra intresseorganisationer, omvårdnad och 
privatvärlden. Linell (1998) menar att kommunikationen inom 
byråkrati och administration kännetecknas av utarbetandet av 
praktiskt användbara regler och klara kategoriseringar, vilket leder 
till en anonymisering eftersom en målsättning är att reglerna och 
praktikerna ska kunna tillämpas opartiskt. Inom politiken 
kännetecknas kommunikationen bland annat av fokus på akuta 
samhällsproblem och genomförbara åtgärder. Retoriskt och 
ideologiskt finns en inriktning på framtiden och förbättringar 
(Linell, 1998).  

En arena som gränsar till både byråkrati och politik och som är 
ett betydelsefullt led i förberedelsearbetet inför politiska beslut är 
kommittéväsendet. Offentliga utredningar har i Sverige varit en 
vanlig metod att få fram beslutsunderlag, göra konsekvens-
bedömningar, utarbeta lagförslag och förankra reformer hos olika 
intressegrupper i samhället (Petersson & Carlberg, 1990). Det 
statliga kommittéväsendet är känt för ett mycket omfattande och 
gediget kunskapsinsamlande och för att olika aktörer har lyckats 
komma överens med varandra. Samtidigt är kommittéerna 
regeringens verktyg för att uppnå vissa mål, även om dessa kan 
vara långtifrån preciserade. Kommittéväsendets betydelse i det 
svenska politiska systemet har därför traditionellt studerats utifrån 
dess roll som kunskapsproducent, konsensusskapare och 
kontrollfunktion för statsmakten (Helander & Johansson, 1998).  

Intimt kopplat till det statliga kommittéväsendet är 
remissarbetet. Sedan gammalt skickades utredarnas förslag på 
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remiss till statens ämbetsverk och förvaltningsorganisationer. Med 
korporatismens genombrott kom remissförfarandet att utsträckas 
till att omfatta även intresseorganisationerna. Under välfärdsstatens 
uppbyggnad har intresseorganisationerna i allt högre grad utnyttjats 
som remissinstanser (Evertsson, 2002). Vissa korporatismforskare 
menar dock att producentorganisationer, som organisationer för 
arbetsgivare och fackföreningar, är den enda typ av organisationer 
som förfogar över tillräckliga maktresurser i förhållande till staten 
för att kunna nå ett inflytande över politiken. Andra menar att 
intresseorganisationer som uppstått på basis av medborgarnas 
gemensamma intressen av välfärdsprogram har ett viktigt 
maktmedel i att de genom sin organisering kan bestraffa eller 
belöna politiker i kommande val, beroende på hur politikerna 
agerat. Intresseorganisationer kan ur det perspektivet ha inflytande 
över de politiska besluten om de är tillräckligt stora (Feltenius, 
2004). 

Regeringen kan, förutom att använda sig av kommittéväsendet, 
begära en utredning från en enskild utredare eller beställa en 
utredning direkt från en myndighet. Myndighetsutredningar 
används till politiskt mindre viktiga och tekniska frågor (Helander 
& Johansson, 1998). Regeringen gav 2002 ett flertal myndigheter i 
uppdrag att utreda vad staten borde göra för att underlätta den 
framtida kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och 
omsorg om äldre och funktionshindrade personer. En åtgärd som 
myndigheterna kom fram till var att Socialstyrelsen skulle 
precisera de grundläggande kompetenskraven för omvårdnads-
personal. Det är remissversionen av denna rapport som ligger till 
grund för artikel 1. Det är alltså inte fråga om ett kommittéarbete, 
men genom remissförfarandet har dock utredningen likheter med 
kommittéväsendets arbetsgång.  

Bland remissvaren på Socialstyrelsens rapport är det främst tre 
aktörsgrupper som jag har intresserat mig för: personalgrupper, 
pensionärsorganisationer och handikapporganisationer. Pensionärs-
organisationernas politiska inflytande har tidigare studerats av 
Feltenius (2004). Hans studie visar att deras viktigaste 
maktresurser är representation av en viktig väljargrupp, ideologisk 
tillhörighet (informella band mellan PRO och arbetarrörelsen och 
mellan SPF och en borgerlig sfär), anställd expertis samt 
uppmärksamhet i medierna. Han menar att handikapprörelsen inte 
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kan göra anspråk på att representera en viktig väljargrupp i samma 
utsträckning som pensionärsorganisationerna, men föreslår att de 
kan ha tillgång till andra maktresurser som kan kompensera för det. 
I amerikanska studier anses handikapporganisationernas makt-
resurser består av stöd från allmänheten för sina krav, samt 
”politisk sofistikering” i kontakt med beslutsfattare (se Feltenius, 
2004).   

Artikel 2 behandlar problembeskrivningar av äldreomsorgen i 
svensk dagspress. Petersson & Carlberg (1990) menar att det skulle 
vara omöjligt att förstå maktutövningen i ett samhälle som dagens 
om man inte tog hänsyn till mediernas makt. De spelar en 
avgörande roll i den kommunikationsprocess som förbinder 
medborgare och olika maktcentra. Beslutsfattare i företag, 
intresseorganisationer, politiska partier och offentliga organ måste 
hela tiden räkna med mediernas granskning och är samtidigt 
beroende av mediernas uppmärksamhet. Linell (1998) lyfter fram 
nyhetsvärde, underhållningsvärde och målsättningen att vara all-
mänhetens ombudsman som exempel på intressen som bestämmer 
vad som är legitimt att uttrycka inom medierna. 

Ett flertal klassiska studier diskuterar hur massmediernas 
innehåll bestäms av vad som passar dess format, dess tidsrytm och 
produktionsvillkor snarare än av särskilda egenskaper hos 
händelser (Altheide & Snow, 1979; Strömbäck, 2000). Negativa 
inslag, sensation, avvikelse, brott, olyckor och konflikter brukar 
räknas som egenskaper som gör händelser nyhetsvärda (se t.ex. 
Galtung & Ruge, 1965; Hvitfeldt, 1985; Strömbäck, 2000). Till 
mediernas berättartekniker brukar man räkna förenkling, 
polarisering, personifiering, konkretisering och tillspetsning 
(Hernes, 1978; Strömbäck, 2000). Mediealster är också ofta 
strukturerade i överensstämmelse med de aktörer som ingår i 
traditionella berättelser, till exempel hjältar, offer och skurkar (jfr 
Propp, 1968; Jönsson, 2006).  

Petersson & Carlberg (1990) menar att massmediernas logik, 
sättet att berätta om verkligheten, ingriper i och förändrar 
förhållandet mellan olika parter. Den journalistiska metoden att 
dramatisera genom personfixering, konfrontation, och tillspetsning 
i svart/vitkonflikter innebär att offentligheten koncentreras till ett 
fåtal uppmärksammade aktörer. Det leder till att aktuella problem 
ofta bedöms med utgångspunkt från ”de berörda” eller ”de 
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drabbade”, och enskilda särintressen tenderar därmed att få en 
gynnad och framskjuten plats. Däremot lämpar sig 
massmedielogiken sämre för att skildra större samband och 
generella principer. Mediernas arbetssätt kan på så vis sägas 
befrämja särintressen och partikularism, och det finns en risk att 
massmediernas berättarteknik leder till en ofullständig skildring av 
pågående konflikter (Petersson & Carlberg, 1990). 

Massmediernas stora betydelse beror inte minst på dess 
dubbelroll som både aktör och arena. Massmedierna är en 
självständig aktör med sina egna regler, beteenden och effekter, 
men går dessutom att se som en förmedlararena som administrerar 
det offentliga samtalet mellan andra aktörer och samhällssektorer 
(Linell, 1998). I betydelsen som arena ligger massmediernas makt i 
att avgöra vilka som får tillträde till offentlighetens scen. Vissa 
parter och intressen definieras bort och presumtiva aktörer och 
latenta intressen görs därmed osynliga. Den mediebestämda 
konflikten får därmed sin största betydelse genom det som den inte 
skildrar (Petersson & Carlberg, 1990). Även utredningar med 
remissförfarande kan på liknande vis studeras som både arena och 
aktör där kommittén eller myndigheten, i det här fallet Social-
styrelsen, agerar själv som aktör genom att stå för utredningen. 
Dessutom administrerar man remissförfarandet genom att välja 
vilka aktörer som får tillträde till arenan och vilka synpunkter som 
kommer att bedömas som relevanta.  

Problembeskrivningar 
”Problembeskrivningar” är det begrepp som jag använder för de 
diskursiva konstruktioner som står i fokus för studien. 
Problembeskrivning står för aggregat av utsagor som framställer 
problem och/eller åtgärder för att lösa problem, i detta fall inom 
omsorgen. När det rör sig om tillstånd på samhällsnivå kan de 
formuleras som exempelvis ”problem”, ”kriser”, ”brister” eller 
”situationer”. De kan också formuleras i termer av individers eller 
gruppers icke-tillfredsställda behov. Gemensamt för problem-
beskrivningar är att de beskriver tillstånd som bör förändras och att 
de, uttalat eller mer implicit, positionerar aktörer i olika roller i 
relation till tillståndet. Begreppet syftar inte bara till vad som 
framställs som problem, utan till olika sätt att tala om problemen.  
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Problemperspektiv är ett närliggande begrepp som Jönson 
(2006) använder för paket av mer eller mindre sammanhållna 
beskrivningar av ett problems karaktär, orsaker, konsekvenser, 
lösningar etc. Han menar att när ett problemperspektiv har 
etablerats, räcker det i många fall med att ange någon del av 
resonemanget för att mottagaren ska lägga till innebörder som 
förknippas med hela paketet. Utifrån en studie av mediedebatter 
om vanvård i äldreomsorgen exemplifierar Jönson med att en 
kommentar om att höja lönerna för vårdpersonal signalerar en 
mängd kända resonemang om problemets karaktär, orsaker och 
relationer mellan inblandade parter. En kommentar om att satsa 
pengar på äldrevård istället för på flyktingpolitik handlar också om 
resurser. Ändå förstår man att det rör sig om ett annat perspektiv 
som förutsätter andra orsaker, avgränsningar och släktskap till 
andra problem. Problemperspektiv kan vara konkurrerande, men 
också sammanfogas så att de kompletterar varandra (Jönson, 
2006). 

Trots likheter mellan begreppen har jag valt att använda 
begreppet ”problembeskrivningar” då min empiri behandlar ett 
flertal olika händelser och situationer, där det inte går att se 
mönster i diskursen på samma sätt som i ett material som 
behandlar ett begränsat antal likartade händelser. Min användning 
av begreppet problembeskrivning har också likheter med hur 
begreppet tolkningsrepertoar används inom diskurspsykologin 
(Potter & Wetherell, 1987; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 
relation till tolkningsrepertoarer är mitt begrepp 
”problembeskrivning” ett sätt att förenkla den diskursanalytiska 
begreppsapparaten, och betona att det är en empirinära analys av 
utsagor om just problem som jag gör. 
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Socialpolitiska problemdiskurser 
I detta kapitel beskriver jag några av de studier som ligger nära min 
studie och som jag har använt mig av i olika skeenden i 
forskningsprocessen. De behandlar olika ämnen, men gemensamt 
för studierna är att de skulle kunna ingå i ett forskningsfält med 
rubriken ”socialpolitiska problemdiskurser”. Det är utifrån denna 
forskningskontext som jag vill att mina artiklar ska läsas. Vilken 
forskningskontext man ska placera sin studie i är delvis en fråga 
om marknadsföring; vilka läsare vill man locka och vilka 
förväntningar på texten vill man ge dem. Läsarnas tolkningar av 
den egna studien kommer att påverkas av vilka andra studier som 
man relaterar till, lånar begrepp från och jämför resultat med. Val 
av forskningskontext är också en fråga om den egna analysen och 
seendet. De studier som man själv bedömer som relevanta att 
förhålla sig till kommer både att möjliggöra och begränsa vad man 
kommer att se i sitt eget material. Jag har valt att å ena sidan 
förhålla mig till forskning om konstruktionen av sociala problem; 
ett etablerat forskningsområde inom socialt arbete. Å andra sidan 
har jag förhållit mig till den del av den samhällsvetenskapliga 
äldreomsorgsforskningen som har talet/diskursen om äldre och 
äldreomsorg som forskningsobjekt. Dessutom har några diskurs-
analytiska studier om helt andra ämnen varit en källa för 
metodologisk inspiration. 

Sociala problem är ett centralt begrepp inom socialt arbete. Inom 
forskningen om hur sociala problem konstrueras ställs frågor kring 
vad som krävs för att missförhållanden ska definieras som sociala 
problem. Ålderdom och det behov av insatser från samhället som 
kan följa med ålderdomen brukar vanligtvis inte diskuteras i termer 
av sociala problem. Jag har funnit det meningsfullt att fundera på i 
vilken mån man i det offentliga samtalet ändå talar om ålderdom 
och omsorgsbehov som oönskade samhällsfenomen som bör lösas 
med interventioner. I relation till forskningen om sociala problem 
är min fråga därför av utforskande karaktär: Är det möjligt att se 
den problemorienterade diskursen om äldreomsorg som exempel 
på att ålderdom och behov av omsorg behandlas som oönskade 
företeelser i samhället i likhet med hur missbruk, våld och 
brottslighet brukar diskuteras?  
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Äldreomsorgsforskningen är så omfattande att även om man 
bortser från den medicinska och vårdinriktade forskningen är det 
omöjligt att förhålla sig till allt. Man måste försöka kategorisera 
forskningen på något vis för att hitta sitt fält. Johansson (2001) 
skriver att forskningen om äldreomsorg i stora drag har två 
huvudinriktningar där den ena koncentrerar sig på givaren av 
omsorgen och den andra på mottagaren. De forskare som fokuserar 
på mottagaren studerar de äldres hälsotillstånd, sociala situation 
och vardagsliv. De forskare som fokuserar på givaren studerar 
omsorgens utveckling och organisation, ledarskap och de skilda 
yrkesgrupperna inom omsorgen. Szebehely (1996) kategoriserar 
forskningen efter vilken organisationsform den studerade 
äldreomsorgen utförs i: offentligt finansierad äldreomsorg, 
anhörigomsorg samt frivilligsektorns insatser inom äldreomsorgen. 
Utifrån ovanstående kategoriseringar är det svårt att placera min 
studie. Den berör både givare och mottagare av omsorg, och 
behandlar visserligen främst den offentligt finansierade omsorgen, 
men berör även de andra organisationsformerna.  

Eliasson-Lappalainen, Waerness och Tedre (2005) kategoriserar 
den nordiska avhandlingsproduktionen 1995-2004 efter vilka 
perspektiv som används och vilken analysnivå som studierna 
befinner sig på. På samhällsnivån studeras historiska och 
strukturella förhållanden och socialpolitiska förändringar inom till 
exempel välfärdsstatforskning. På organisationsnivån studeras 
olika och förändrade sätt att organisera äldreomsorgen, exempelvis 
nya modeller som privatisering, marknadisering och 
standardisering. Andra studier har fokus på omsorgens vardags-
verklighet, det vill säga praktiken, det mellanmänskliga samspelet 
och människors relationer. Slutligen finns studier som behandlar 
individerna och deras subjektiva upplevelser av att nyttja eller 
arbeta inom äldreomsorgen. Utifrån denna kategorisering skulle 
min studie befinna sig på samhällsnivån, men den avgränsningen är 
inte tillräcklig. Därför skulle jag vilja lägga till ett perspektiv eller 
analysnivå där forskningsobjektet är diskursen (talet, 
föreställningarna, bilderna) om äldreomsorgen, snarare än 
verksamheterna i sig. Det rör sig om studier av hur äldre människor 
och deras behov av omsorg över tid beskrivits och hur 
äldreomsorgen utformats i politiska och offentliga dokument, i 
medier och i utsagor av omsorgspersonal. I relation till den 
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forskningen har mina frågor varit av jämförande karaktär. Finns det 
kunskapshål som min forskning kan fylla? Hur behandlas 
beskrivningar av äldreomsorgens problem i dessa studier? Hur 
förhåller sig mina resultat och tolkningar till de övriga studierna? I 
min hantering av den övriga omsorgsforskningen finns likheter 
med hur Wreder (2006) behandlar tidigare teoribildning om 
omsorg som empiri som kan analyseras som utsagor. Jag har inte 
haft någon ambition att aktivt analysera omsorgsteorier som 
diskursiva utsagor, men med min utgångspunkt följer att jag inte 
uppfattar vetenskaplig teoribildning som varandes av ett annat slag 
än andra utsagor.  

Samhällsproblem och sociala problem 
Forskningsämnet socialt arbete definieras ibland som studiet av 
sociala problem och dess interventioner. Vad man menar med 
sociala problem är dock inte självklart. Två huvudlinjer kan dock 
urskiljas: teorier enligt vilka sociala problem är yttringar eller 
funktioner av objektiva missförhållanden och teorier som betonar 
att sociala problem etableras genom kollektiva definitionsprocesser 
(Lindgren, 1993). Inom det första objektivistiska perspektivet finns 
en rad olika definitioner för vad som krävs för att en negativ 
företeelse ska anses vara ett socialt problem. Några kriterier som 
återkommer är att problemet ska ha med samhällets struktur och 
organisation att göra och att det ska röra ett signifikant antal 
personer eller öka i omfattning. Enligt vissa definitioner måste 
också problemet vara möjligt att åtgärda med socialpolitiska eller 
professionella åtgärder för att det ska räknas som ett socialt 
problem (Meuwisse & Swärd, 2002).6 En i litteraturen 
återkommande definition kommer från Merton & Nisbet (1961) 
som beskriver sociala problem som påtagliga, oönskade skillnader 
mellan vad som faktiskt förekommer i ett samhälle och vad ett 
betydelsefullt kollektiv inom detta samhälle vill ska förekomma. 
Utifrån en sådan definition kan det vid sidan om manifesta sociala 
problem, finnas latenta problem som ännu inte är kända. Ett socialt 
                                                
6 Att problem ska gå att åtgärda eller undvika hör också till den gängse förståelsen av 
begreppet ”problem”. Dåligt väder var så att säga inget problem innan växthuseffekten 
uppmärksammades och med den möjligheten att människors handlingar både kan orsaka och 
avvärja dåligt väder. Inte heller brukar vi betrakta vår dödlighet som ett problem, utan mer 
som en företeelse som vi gör bäst i att försöka acceptera. 
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problems betydelse bestäms av hur många människor som omfattas 
av problemet eller hur stora skadorna är (Meuwisse & Swärd, 
2002).  

Enligt ett konstruktionistiskt perspektiv är däremot inget 
tillstånd i sig ett socialt problem. Man menar då att de objektiva 
skadorna av ett socialt problem inte i sig förefaller kunna förklara 
vilken relativ betydelse problemet tillmäts över tid och jämfört 
med andra problem. Trots att många gånger fler människor dör i 
trafiken än genom våldsbrott uppfattas enbart det senare som ett 
socialt problem (Sahlin, 2002). Det räcker alltså inte med att 
objektiva missförhållanden föreligger för att dessa ska uppfattas 
och erkännas som sociala problem. Det krävs också att någon 
grupp med inflytande i samhället identifierar och pekar ut dem som 
sådana. En artikel av Blumer (1971) brukar ses som en av de 
klassiska texterna inom det konstruktionistiska perspektivet. 
Blumer menar att eftersom det funnits en mängd uppenbara 
missförhållanden i samhället som inte fått status som sociala 
problem, bör sociala problem ses som produkter av kollektiva 
definitionsprocesser, snarare än som faktiska missförhållanden. 
Blumer menar att denna definitionsprocess kan studeras i fem steg. 
Första steget är uppkomsten av det sociala problemet, i betydelsen 
att företeelsen uppmärksammas som problematisk. Det andra steget 
är att företeelsen legitimeras som ett problem som kräver 
samhällsåtgärder. Det tredje steget innefattar att olika aktörer 
mobiliseras för att åtgärda problemet. Det leder till diskussioner 
om vilka tillvägagångssätt som är mest lämpliga. Det fjärde steget 
är när åtgärder definieras på myndighetsnivå och det femte och 
sista steget innebär implementering av de officiella åtgärderna 
(Blumer, 1971).  

Aktörer som har intresse av att uppmärksamma och legitimera 
ett problem har en avgörande roll i alla steg i definitionsprocessen. 
Vanligtvis föreställer vi oss att problem föregår lösningar. Peterson 
& Carlberg påpekar att förhållandet mycket väl kan vara omvänt. 
Det kan till och med finnas ett överskott på lösningar och ett 
underskott på problem. Olika institutioner och maktgrupper har 
sina speciella intressen, inte minst av att bevara och förstärka den 
egna organisationen. Ett viktigt medel blir då att beskriva 
omvärlden så att problembilden passar de egna intressena och 
strävandena. Detta behöver inte uppfattas som cynism eller 



  

 
 

31 

manipulation. Varje intressegrupp måste med nödvändighet 
uppfatta och kritisera verkligheten ur sin egen synvinkel (Petersson 
& Carlberg, 1990). 

Det konstruktionistiska perspektivet fokuserar alltså på hur 
föreställningar om sociala problem uppkommer, artikuleras och 
institutionaliseras och det är själva processen som undersöks. Att 
kalla något ett socialt problem kan vara ett sätt att uttrycka 
maktanspråk, men som Sunesson (2002) påpekar kan benämnandet 
av något som ett socialt problem också vara ett sätt att döpa om 
vad som egentligen är en konflikt till något som för in tankarna på 
neutralt område; något som betraktarna kan enas om. Det kan alltså 
ligga i en aktörs intresse att föra fram något som ett problem, både 
för att problemet i sig ska uppmärksammas, och för att en konflikt 
ska döljas. Professioner, experter, politiker, och massmedier är 
exempel på aktörer som medverkar i att definiera sociala problem. 
Flera studier har visat på massmediernas roll när det gäller att 
skapa föreställningar om sociala problem. Ungdomsvåld och 
ungdomsbrottslighet är exempel på sociala problem som ständigt 
återkommer i medierna (se ex. Estrada, 1999). En del av studierna 
om sociala problem i medierna utgår från begreppet moralpanik (se 
ex. Critcher, 2006).  

Sociala problem och samhällsproblem används ibland synonymt 
som en översättning av ”social problems”. Lindgren (1993) skiljer 
på begreppen på ett sätt som liknar distinktionen mellan personliga 
bekymmer (personal troubles) och allmänna problem (public 
issues). Han menar att ”sociala problem” i det svenska 
vardagsspråket i hög grad är liktydigt med personliga bekymmer. 
Vi uppfattar problemen i termer av de individuella besvär som blir 
synliga och tenderar att reducera problemen till den personliga 
sfären. Arbetslöshet klassificeras då knappast som ett socialt 
problem i sig, men anses kunna ge upphov till sociala problem i 
form av skilsmässor, missbruk etc. För att undvika denna 
inskränkning använder Lindgren istället det mer generella 
begreppet samhällsproblem. Utifrån denna distinktion kan man 
säga att ålderdomen, och det behov av omsorg som kan följa med 
ålderdom, är ett samhällsproblem i bemärkelsen offentlig 
angelägenhet, men inte ett socialt problem. Däremot 
uppmärksammas allt mer att sociala problem som missbruk inte 
försvinner med åldern, utan är något som påverkar hur ålderdomen 
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och eventuella omsorgsbehov ser ut. Jönson (2002) menar att det 
var under 1900-talet som ålderdomen fick sitt genombrott som 
samhällsproblem. Från att tidigare ha varit ett personligt bekymmer 
för individen och familjen och i vissa fall ett problem för 
fattigvården, framträdde ålderdomen alltmer som en avgränsad 
livsfas vars speciella problem skulle lösas av offentliga aktörer och 
specialister.  

Äldre och äldreomsorg som problem  
De studier som jag tar upp här har diskurser om äldre och 
äldreomsorg i fokus, men inte nödvändigtvis problem-
beskrivningar. Det är endast Jönson (2006) som uttalat behandlar 
problem i äldreomsorgen och då specifikt vårdskandaler. De övriga 
studierna berör ändå problembeskrivningar på olika vis, genom att 
de till exempel handlar om hur den goda och dåliga omsorgen 
framställs och hur äldre på olika sätt framställs som en 
problemgrupp. Det är mer vanligt med studier om diskurser om 
äldre och åldrandet än om äldreomsorg, men även dessa studier 
kommer in på omsorgsfrågor eftersom äldre ofta konnoterar 
beroende och omsorg.  

Problemdiskurser om äldreomsorg förekommer på flera arenor 
och flertal aktörer är aktiva i diskussionerna. De olika arenorna är 
länkade till varandra genom intertextuella kedjor, till exempel 
genom att resonemang som härstammar från en arena återkommer 
på andra. I min studie är nyhetsmedierna och politik, byråkrati och 
administration de huvudsakliga arenorna, men intresse-
organisationer och omsorgspraktiken finns också med. Nedan tar 
jag upp några studier som berör dessa arenor, och de aktörer som 
deltar i samtalen på dem. 

Medier  
Studier av hur olika grupper framställs i medierna behandlar ofta i 
vilken omfattning de är representerade i medierna. En 
återkommande tes är att grupper som är underordnade i samhället, 
också är underrepresenterade i medierna. Den statliga offentliga 
utredningen om svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter 
(SOU 2007:102) innehåller ett flertal exempel på hur invandrare, 
HBT-personer och funktionshindrade osynliggörs i nyhets-
medierna. Gruppen äldre nämns dock inte i rapporten. 2004 år 
publicistiska bokslut visar att minst varannan person i de 
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undersökta tidningarna är i medelåldern, vilket i alla fall till del kan 
förklaras med att medelåldern är ett långt spann i livscykeln, och 
med att personer i medelåldern ofta är samhällsaktiva. Unga vuxna 
(18-30) år och äldre 65+ förekommer mer ofta i notiser, och 
dominansen av medelålders personer är ännu större i längre 
artiklar, än i materialet som helhet. Personer över 65 år är 
huvudpersoner i 7 procent av det lokala artikelutbudet i under-
sökningen. En svårighet med studier av representation av äldre i 
medierna är vem som ska räknas som äldre i sammanhanget, och 
hur man ska veta personernas ålder (Andersson Odén, 2005).  

Det är också vanligt med studier som hävdar att presentationerna 
av äldre människor i medierna är felaktiga och orättvisa eftersom 
de inte stämmer överens med etablerad forskning om hur äldre 
människor är och hur deras livssituation ser ut (Nilsson, 2008). 
Tornstam (2005) menar att de offentliga bilderna av äldre tenderar 
att vara antingen eländesbilder eller hopplabilder där bara det goda 
med ålderdomen lyfts fram. Rozanova (2006) diskuterar bland 
annat hur mediernas fokus på individens ansvar för ett hälsosamt 
åldrande döljer strukturella faktorer och samhällets ansvar. 
Elmelund-Praestekaer & Wien (2006) diskuterar i en dansk studie 
hur bilderna av äldre som en resursstark grupp hör samman med 
förändringar i samhället och de senaste decenniernas satsningar på 
hemtjänst och ”hjälp till självhjälp”.  

Med utgångspunkten att ”äldre” är en kategori som inbegriper 
och konnoterar mer än ålder, undersöker Nilsson vilka värden och 
egenskaper som kopplas till kategorin i det offentliga samtalet 
(Nilsson, 2008). Hans empiri består av dagstidningar, texter från 
det politiska partiet SPI (Svenska Pensionärers Intresseparti) och 
en offentlig utredning om den framtida äldrepolitiken. Han menar 
att det finns en hegemonisk diskurs där äldre kopplas samman med 
sjukdom, inkompetens och förfall (jfr Tornstams eländesbilder, 
2005). Det är främst i mediematerialet som denna diskurs 
dominerar, men den är närvarande även i de två andra materialen. 
Även de mer positiva bilderna av äldre förhåller sig till denna 
diskurs genom att de till exempel betonar vad de äldre kan göra 
trots sin ålder. Liknande iakttagelser om bilden av 
funktionshindrade i medierna gör Ljuslinder (2002) när hon skriver 
om ”normaliseringsuppvisningar”.  
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Det finns få studier som behandlar hur äldreomsorgen framställs 
i medierna. Jönson (2006) är den enda studie av de jag nämner som 
konkret behandlar problemdiskurser om äldreomsorgen och då 
specifikt vårdskandaler. Utifrån den massmediala rapporteringen 
av tre vårdskandaler diskuterar han hur missförhållandena beskrivs 
utifrån olika problemperspektiv. Han diskuterar bland annat hur 
vårdskandalerna tenderar att förklaras antingen utifrån resursbrist 
eller utifrån omoral. När resursbrist diskuteras som ett 
personalproblem rör frågorna avsaknad av personal, bristande 
arbetsledning och brist på kunskap. När resursbristen diskuteras 
som ett politiskt problem framställs orsakerna som brist på 
skatteunderlag och svårigheter att rekrytera personal. Problem-
perspektivet om omoral på personalnivå framstår exempelvis 
genom utsagor om olämplig personal som smiter och saknar 
respekt för omsorgstagarna. Motsvarigheten på politisk nivå är när 
orsakerna läggs på korrupta makthavare. Det finns också 
resonemang som inte kan placeras i motsatsparet resursbrist eller 
omoral, men som relaterar till dem. Ett exempel är när till synes 
omoraliskt handlande av personalen förklaras med brist på 
kunskap. Man har inte vetat att man gjort fel eller saknat verktyg 
för professionellt handlande (Jönsson, 2006).  

Politik och Myndigheter  
Brodin (2005) intresserar sig för samspelet mellan idéer och 
institutionell förändring i sin avhandling. Den behandlar den 
nationella och lokala politiska idéutvecklingen inom 
äldreomsorgen från 1940-talet och framåt. Genom att visa på en 
förändrad politisk förståelse av äldre sedan 1980-talet, 
argumenterar hon för att förändringar i äldreomsorgens orga-
nisering i minst lika hög grad hör samman med nya idéer, som med 
demografiska och ekonomiska förändringar. Fram till 1980-talet 
framställdes äldres behov av offentlig omsorg vara en bieffekt av 
det moderna urbana industrisamhället. Det var förändrade 
levnadsmönster som hade gjort de äldre beroende av samhället, och 
de äldre hade därför rättmättiga krav på omsorg. Sedan 1980-talet 
har istället problemet framställts ligga i samhällets och de äldres 
attityder mot åldrande. Det är främst fördomar och konstruerade 
hinder som gör äldre beroende av samhällets insatser. De äldre 
framställs numera i högre grad som en resursstark grupp som själva 
kan ta ansvar för sitt åldrande och eventuella omsorgsbehov. 
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Brodin menar att denna förändrade bild har varit en förutsättning 
för en mer passiv statlig omsorgspolitik än tidigare, som hon menar 
snarare förstärker än minskar sociala och ekonomiska orättvisor.  

Att äldre främst skulle framställas som en resursstark grupp i 
offentliga texter kompliceras av Nilssons (2008) analys. I hans 
mediematerial som jag beskrivit ovan finns en hegemonisk diskurs 
där äldre kopplas samman med sjukdom, inkompetens och förfall. 
Den är även närvarande i den offentliga utredningen (SENIOR 
2005), genom att de två skilda diskursiva logikerna i utredningen, 
som båda utgår ifrån att ”äldre” inte är en på förhand given 
kategori, förhåller sig till den på olika sätt. Den ena, ”Äldre som 
icke-kategori”, tar avstånd från att betrakta äldre som särskilt 
utsatta, för att i stället betona likheter med ”icke-äldre”. Äldre är 
lika olika som ”alla andra”, och det är åldersnormerna, inte de 
åldrande kropparna som är problemet. Denna logik liknar Brodins 
(2005) resonemang om hur äldre numera framställs som en 
resursstark grupp.  

Den andra diskursiva logiken i Nilssons material, ”Äldre som 
planeringsterm” tar däremot fasta på det politiska behovet att 
definiera målgrupper. Även här betonas att äldre inte är någon 
homogen grupp, och beroende på politikområde kan ”äldre” 
definieras på olika sätt. Samtidigt är ”äldre som planeringsterm” 
starkt relaterad till den hegemoniska diskursen om sjukdom och 
förfall. Det är på grund av en förväntad reducering av individens 
förmågor och därmed en ökad offentlig kostnad för till exempel 
vård och omsorg, som det politiska behovet av planering uppstår. 
De två logikerna ingår i en kamp med varandra. Den ena logikens 
legitimitet undergrävs av den andres närvaro.  

Brukare och Intresseorganisationer 
En liknande kamp mellan bilden av äldre som en stark grupp och 
bilden av äldre som en svag och beroende grupp, finner Nilsson 
(2008) när han analyserar texterna från SPI (Svenska Pensionärers 
Intresseparti). I texterna dominerar en diskurs om ett samhälls-
kontrakt där man genom att betala skatt gör sig förtjänt av välfärd 
som pensionär. Flera artiklar från SPI är explicit kritiska till den 
hegemoniska diskursen om sjukdom och förfall, och beskriver 
äldre som kompetenta och kunniga samhälleliga resurser. För att 
pension som institution och kraven på bättre vård ska kunna 
legitimeras, måste dock idén om åldrande som förfall inkluderas. 
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Om äldre enbart skulle vara en samhällsresurs, skulle det så att 
säga inte finnas något problem att kräva att samhället tar ansvar 
för. SPI mildrar denna paradox genom att framför allt betona äldres 
rätt till vård och andra insatser, och inte äldres behov av insatser 
(Nilsson, 2008).  

Pensionärsorganisationernas bild av äldre under perioden 1941-
1995 har studerats av Jönson (2001). Han visar bland annat hur 
pensionärsorganisationerna pendlat mellan positiva och negativa 
bilder för att dels legitimera sin existens och rekrytera medlemmar, 
dels verka för reformer som gagnar äldre. Han påpekar 
pensionärsorganisationernas särpräglade villkor - de äldre med-
lemmarna dör. I värvningen av nya medlemmar ter det sig därför 
rimligt att framför allt rikta sig till personer som är eller nyligen 
varit icke-pensionär. 

Pensionärsorganisationernas politiska inflytande har studerats av 
Feltenius (2004). Hans studie visar att pensionärsorganisationernas 
inflytande över politiska frågor är större på central nivå än på lokal 
nivå. Pensionärsorganisationernas viktigaste maktresurser är enligt 
Feltenius representation av en viktig väljargrupp, ideologisk 
tillhörighet, anställd expertis samt uppmärksamhet i medierna.  

Praktiken och Personalen  
Även Wreder (2005) behandlar diskurser om äldre, ålderdom och 
äldreomsorg. Hon använder sig dock av empiri från en helt annan 
samhällssektor, vilket gör att hennes resultat skiljer sig en del från 
de andra. Hennes empiri består av svaren på de öppna frågorna i en 
enkät till äldreomsorgspersonal och av tidigare äldreomsorgs-
forskning. Valet av empiri gör att det är just äldre med 
omsorgsbehov som beskrivs, medan äldre utan omsorgsbehov är 
frånvarande i studien. Syftet med Wreders studie är att belysa olika 
äldreomsorgsdiskurser och problematisera konsekvenserna av dem. 
Hon visar att personalen i stor utsträckning beskriver de äldre som 
ensamma, sjuka och ledsna. Det möjliggör ett visst ömkande och 
omyndigförklarande av dem och det finns i hennes material en 
tendens att likställa gamla och barn. Detta rättfärdigar att det är 
omsorgsgivarna som definierar de äldres behov, vilket kan 
innebära att de äldre förlorar autonomi och självbestämmande. Det 
finns i hennes material också en spänning mellan att beskriva 
åldrandet som något naturligt och att beskriva åldrandet som något 
som bör motarbetas. Aktivering, frisk luft, promenader och social 
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samvaro beskrivs som lämpliga medel mot åldrandets negativa 
sidor.  

En diskurs som Wreder intresserar sig för kretsar kring ”den 
goda omsorgen”. Wreder menar att den goda omsorgen till hög 
grad ringas in av utsagor om omsorgens fiender - vad den goda 
omsorgen inte är. Den goda omsorgen kopplas samman med bland 
annat aktivering, närhet och familjära relationer. Omsorgens 
fiender framställs bland annat vara stress och tidsbrist, fokusering 
på ekonomi, omorganiseringar, personalens låga lön och status 
samt felaktiga politiska prioriteringar. Hon menar att det 
sammantaget skapar en bild av den goda omsorgen som något som 
i utgångsläget finns, men som ständigt är hotat utifrån. Det är 
personalen som står för den goda omsorgen, genom både vad de är 
och vad de gör (eller vad de skulle kunna vara och kunna göra om 
de inte hindrades av externa faktorer). Hotet och ansvaret förläggs 
hos ”de andra” som kan vara chefer, byråkrater, ekonomer och 
politiker. Diskursen om den goda omsorgen innefattar också frågan 
om vilka personalkategorier som ska utföra den. Det pågår en 
diskussion om det är utbildning eller personlig lämplighet som är 
viktigast, och om man kan utbilda till lämplighet eller om 
utbildning snarare motverkar personalens inneboende (kvinnliga) 
egenskaper som gör dem lämpliga för omsorgsarbete (Wreder, 
2005).  
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Tillvägagångssätt 
Val av empiri 
Den första artikeln bygger på en rapport från Socialstyrelsen om 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg med tillhörande 
remissvar (Socialstyrelsen, 2005). Bakgrunden till rapporten är att 
regeringen 2002 gav ett flertal myndigheter i uppdrag att överväga 
vad staten bör göra för att underlätta den framtida 
kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och omsorg om 
äldre och funktionshindrade personer. I rapporten ”Investera nu!” 
(Socialstyrelsen 2004) lämnade myndigheterna ett förslag till en 
långsiktig handlingsplan. En åtgärd som gavs högsta prioritet var 
att Socialstyrelsen skulle precisera de grundläggande 
kompetenskraven för omvårdnadspersonal vilket gjordes i den 
aktuella rapporten ”Omvårdnadsassistentens kompetens – 
Grundläggande kompetensnivå. Remissversion” (Socialstyrelsen, 
2005).  

När jag första gången läste rapporten var det inte i syfte att 
djupare analysera den, men jag blev nyfiken på vad remissvaren 
hade att säga om den. Jag begärde att få ta del av remissvaren, och 
tyckte att de var så intressanta och omfattade så många olika 
aspekter av omsorgsfrågor att jag valde att gå vidare och göra en 
mer systematisk analys av materialet. Rapporten har ett smalt fokus 
på kompetens- och kunskapsfrågor, medan remissvaren innehåller 
en stor bredd av synpunkter och alternativa problembeskrivningar. 
Jag tyckte att det var intressant att dessa alternativa 
problembeskrivningar var så vanligt förekommande, trots att de 
inte efterfrågades av Socialstyrelsen när de skickade ut rapporten 
på remiss. Det var också tydligt redan vid den första 
genomläsningen att vissa remissinstanser uppmärksammande 
maktaspekter som Socialstyrelsen inte alls berörde.   

Den andra artikeln bygger på ett mediematerial bestående av 
artiklar från DN, Expressen och Västerbottenskuriren under första 
halvåret 2007. Utifrån mitt intresse för problembeskrivningar av 
äldreomsorg i offentligheten var det självklart att en del av min 
avhandling skulle bestå av en mediestudie. Det är främst genom 
medierna som medborgarna informerar sig och tar del av det 
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offentliga samtalet (Göransson & Karlsson, 2008) och 
massmediernas villkor förändrar förhållandet mellan olika parter 
och gör att samtalet koncentreras till ett fåtal aktörer (Peterson & 
Carlberg, 1990). En massmediestudie kompletterar därför den 
första studien på ett bra sätt genom att det går att jämföra hur 
villkoren på de två arenorna påverkar hur problembeskrivningarna 
och aktörerna framträder.  

De två materialen har likheter i att de går att se som 
diskussionsarenor för det offentliga samtalet. Några skillnader 
mellan materialens förutsättningar redovisas nedan. 
 
Tabell 1. Förutsättningar 
 Rapporten och remissvaren Medierna 
Utgångspunkt Snäv agenda (Kompetensfrågan som 

utgångspunkt). 
Öppen agenda. 

Tillträde Begränsat (med möjlighet till spontansvar)7. I princip fritt. 

Spridning Liten. Stor. 
Styrning av agendan Socialstyrelsen. Utredningsförfarandets 

arbetsvillkor.  
Medielogik. 

Kontrast med 
handikappomsorgen 

Inbyggd. Möjlig. 

 

Tillvägagångssätt vid analys 
I båda artiklarna har jag analyserat empirin utifrån både vad som 
framställs som problem, och hur det språkligt görs. Jönson (2008) 
föreslår att man analyserar problem utifrån de problem-
komponenter som de är uppbyggda av. Jag har valt att fokusera på 
hur problemens karaktär, orsaker och lösningar framställs och hur 
problemen framställs relatera till olika aktörer. Dessutom har jag 
tittat på vilka aktörer som för fram problembeskrivningarna. Det 
innebär att jag har ställt frågor kring problembeskrivningarna av 
typen: Vad för slags problem är det? Vem för fram dem och med 
vilka resurser? Vilka orsaker och lösningar till problemen anges? 
Vem framstår som lämplig och/eller ansvarig att lösa dem? Hur 
framställs problemens huvudsakliga aktörer? 
                                                
7 Rapporten skickades ut på remiss till ett 70-tal institutioner/organisationer. Dessutom bad 
man om synpunkter på rapporten i en annons i tidningen Kommunalarbetare och på 
Socialstyrelsens hemsida, vilket gav möjligheter till spontansvar från 
individer/organisationer som inte var med på sändlistan. 



  

 
 

40 

Min uppmärksamhet på hur problembeskrivningarna språkligt är 
uppbyggda har främst varit inriktad på ordval, grammatiska former 
och hur texterna bygger på andra texter. Ett exempel är när jag i 
artikel 1 tar upp hur Socialstyrelsens problembeskrivningar 
framstår som objektiva och vetenskapliga genom ordval och bruket 
av vissa grammatiska former, som också gör att förändringar inom 
omsorgsverksamheterna framstår som naturliga och oberoende av 
politiska och ekonomiska intressen. Ett exempel som rör ordval är 
hur ”vård” och ”omsorg” av vissa aktörer används som synonyma, 
medan de för andra är starkt laddade. Detsamma gäller hur man 
benämner dem som tar emot omsorgen, som exempelvis ”brukare”, 
”patienter” eller ”klienter”. Jag har sett dessa skillnader som 
betydelsebärande, medan de i en ren innehållslig analys kanske inte 
skulle uppmärksammas. Jag har också tittat på intertextuella och 
interdiskursiva element, till exempel hur handikapp-
organisationerna använder hänvisningar till juridiska texter och 
diskurser för att bygga upp problembeskrivningar om brukarnas 
bristande inflytande. Mediematerialet analyserades dessutom 
utifrån de berättartekniker, exempelvis personifiering och 
polarisering, som används i medierna för att bygga upp berättelser 
som berör läsarna. 

Slutligen har jag varit uppmärksam på det som är outsagt, men 
som måste vara underförstått för att utsagorna ska vara 
meningsfulla. Jag har också försökt diskutera konsekvenser av 
både de befintliga problembeskrivningarna, och de problem-
beskrivningar som jag tycker saknas i materialet. Det finns 
metodologiska svårigheter med att studera det outsagda och 
frånvarande: ”Det gäller att få tystnaden att tala.” (Petersson & 
Carlberg, 1990). Detta har varit möjligt genom att empirin 
innefattar både handikappomsorg och äldreomsorg, och att jag har 
kunnat jämföra problembeskrivningar från de två arenorna med 
varandra. Därmed har jag kunnat se att vissa möjliga problem-
beskrivningar lyfts fram på en arena men inte på den andra, och av 
vissa aktörer men inte av andra.  
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Sammanfattning av delstudierna 
I detta kapitel gör jag en kort sammanfattning av de två 
delstudierna som också finns bifogade. Sammanfattningarna är 
koncentrerade på övergripande resultat och diskussion. För 
bakgrund, tillvägagångssätt etc. hänvisas till artiklarna. 

Artikel 1. Kvalitet för vem? 
I den första artikeln studerade jag en rapport från Socialstyrelsen: 
”Omvårdnadsassistentens kompetens – Grundläggande kompetens-
nivå” (Socialstyrelsen, 2005), samt remissvaren på rapporten. 
Syftet var att analysera hur problembeskrivningar av omsorg i 
texterna relaterade till frågor om kvalitet, kunskap och makt. 
Socialstyrelsens rapport behandlade personalens bristande 
kompetens som ett kvalitetsproblem. En del remissinstanser förde 
dock fram alternativa problembeskrivningar som kopplar kvalitet 
till andra faktorer. I materialet kunde jag urskilja fyra huvudsakliga 
typer av problembeskrivningar. 

I de problembeskrivningar som fokuserar på personalens 
bristande kompetens anges två typer av skäl till varför det är viktigt 
att öka kunskapsnivån och kompetensen hos omvårdnads-
assistenterna: kvalitetsrelaterade skäl som utgår från att det krävs 
vetenskaplig kunskap hos personalen för att omsorgsinsatserna ska 
kunna utföras med god kvalitet och identitetsstärkande skäl som 
utgår från att det finns ett samband mellan kompetens och status. 
Med högre status förväntas fler lockas till yrket, vilket i sin tur ska 
ge högre kvalitet. 

Orsaken till problemet beskrivs vara stora pensionsavgångar och 
ovilja hos ungdomar att välja yrkesförberedande omvårdnads-
utbildning. De åtgärder som föreslås för att lösa problemet är bland 
annat tydligare kompetenskrav, utbildning och ändrade legala 
förutsättningar som ger personalen ökad självständighet och 
befogenheter. 

Kvalitetsbegreppet definieras som handlande utifrån vetenskap 
och beprövad erfarenhet, och kopplas inte till att någon specifik 
aktör ska avgöra vad som är kvalitet. Kvalitet framstår därigenom 
som en objektiv och oproblematisk egenskap som verksamheter 
besitter i varierande grad. Centrala begrepp i dessa problem-
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beskrivningar är vetenskap, beprövad erfarenhet, vård och omsorg, 
och de byggs i hög grad upp av en vetenskaplig diskurs där man 
hänvisar till statistik, klassifikationer och tidigare forskning. 

Problembeskrivningar om personalens bristande lämplighet 
kopplar kvalitet till personalens personliga lämplighet för omsorgs-
arbete. Orsaken till att det förekommer olämplig personal 
framställs vara att omsorgsarbete blivit ett genomgångsyrke. 
Lämplighet framstår som ett medfött personlighetsdrag eller som 
något som man får av livserfarenhet, och som en alternativ 
definition av kompetens där förmåga till empati lyfts fram. 
Centrala begrepp är vård, omsorg, livserfarenhet och empati. Dessa 
problembeskrivningar bygger inte på rapporter och forskning på 
samma sätt som de kompetensfokuserade problembeskrivningarna. 
De är istället främst uppbyggda en erfarenhetsbaserad diskurs 
bestående av författarnas berättelser om möten med olämplig 
personal.  

Problembeskrivningar om brukarnas bristande inflytande 
behandlar brukarnas rätt att själva definiera behov, kvalitet och 
nödvändig kompetens. De framstår som en motsats till problem-
beskrivningarna som har personalens kunskap och kompetens i 
fokus. Argumentationen mot kompetenskraven bygger på att 
brukarna är individer, medan kompetenskraven är generella, samt 
på att utbildning kan leda till attityder som försämras kvaliteten på 
den personliga assistansen. Centrala begrepp är personlig assistens, 
service, inflytande och brukarmakt. Problembeskrivningarna om 
brukarens makt och inflytande är uppbyggda av främst två 
diskurser; en juridisk diskurs och en erfarenhetsbaserad diskurs. 
Den juridiska diskursen blir tydlig genom referenser till lagtexter, i 
synnerhet LSS. 

Slutligen finns aktörer som för fram problembeskrivningar om 
verksamheternas bristande resurser. De kritiserar Socialstyrelsens 
försök att diskutera kompetens och kvalitet utan att samtidigt 
diskutera strukturella faktorer. De resursrelaterade problem-
beskrivningarna kopplas inte bara till utförandet av omsorgen, utan 
också till de identitetsstärkande skälen till kompetenshöjning. 
Argumentet är då att det inte räcker med högre kompetens för att 
höja statusen för yrkesgruppen, utan man måste också förbättra 
lönerna och arbetsvillkoren. Centrala begrepp är organisation, 
ledarskap, arbetsvillkor och resurser. Problembeskrivningarna om 
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verksamheternas bristande resurser bygger på en 
erfarenhetsbaserad diskurs.   

Det visar sig att aktörerna har olika möjligheter att föra fram 
sina problembeskrivningar. Socialstyrelsen är en huvudaktör som 
både agerar genom att stå för rapporten, men också genom att vara 
administratör för remissrundan och då avgöra vilka synpunkter 
som ska bedömas som relevanta. Socialstyrelsen är ofta 
självrefererande och hänvisar till sina tidigare studier och framstår 
som en enad aktör, även om flera arbetsgrupper varit delaktiga i 
arbetet.  

Remissinstanserna har inte samma möjlighet att framställa sig 
som en enhet, och är till hög grad hänvisade till att använda sig av 
erfarenhetsbaserade diskurser, med undantag för handikapp-
organisationerna som ofta använder sig av en juridisk diskurs. De 
remissvar som är mest kritiska till de kompetensfokuserade 
problembeskrivningarna kommer från assistansanvändare och 
andra brukarorganisationer inom handikappområdet, som istället 
för fram problembeskrivningar om brukarnas bristande inflytande. 
Pensionärsorganisationerna är generellt positiva till kompetens-
beskrivningen, men för också fram personalens bristande 
lämplighet och verksamheternas bristande resurser som problem. 

En fråga som diskuteras i artikeln är hur man ska förstå 
frånvaron av konfliktperspektiv hos äldreomsorgens aktörer. En 
tolkning är att möjliga intressekonflikter inom äldreomsorgen döljs 
bakom frågor om kompetensutveckling och kvalitetsutveckling. 
Frågor som alla aktörer kan enas om är viktiga. Det är dock först 
när det blir synligt att olika grupper kan ha motstridiga definitioner 
av vad kvalitet är som det är möjligt att på allvar diskutera åtgärder 
och vilka konsekvenser de kan få. Artikeln diskuterar dessutom 
vilket inflytande remissinstanserna egentligen har. De ändringar 
som görs mellan remissversionen och den slutliga versionen rör 
enbart problembeskrivningen om personalens kompetens och 
främst ändringar av vilka begrepp som används. Remissinstanserna 
verkar ha små möjligheter att få gehör för de åsikter och idéer som 
bygger på andra utgångspunkter än de Socialstyrelsen satt upp.  
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Artikel 2. Konsensus och personifierade konflikter.  
Den andra artikeln skrevs tillsammans med Karin Ljuslinder och 
Stefan Sjöström och syftet var att beskriva och analysera 
problembeskrivningar av äldreomsorg i svensk dagspress 
(Expressen, Dagens Nyheter och Västerbottenskuriren) under 
första halvåret 2007. Tidningsartiklarna analyserades dels 
tematiskt, dels utifrån hur problemen och de berörda aktörerna 
framställdes. Vi ville också diskutera hur mediernas framställning 
av problem i äldreomsorgen påverkar läsarnas möjligheter att 
skapa en helhetsbild av dagens äldreomsorg. Ambitionen var att 
jämföra artiklar om äldreomsorg och om handikappomsorg, men 
det visade sig vara så få artiklar som behandlade handikapp-
omsorgsfrågor att en jämförande studie inte var möjlig. 

Den stora majoriteten av artiklarna om äldreomsorg handlade 
om problem eller brister. Äldreomsorgen framställdes på olika sätt 
vara i ett tillstånd som måste förändras, antingen på grund av att 
den idag är bristfällig eller för att framtiden ställer nya krav på 
verksamheterna. Återkommande teman i artiklarna var omsorgens 
kostnad, kvalitet, organisation och den ökande andelen äldre i 
befolkningen. Flera artiklar berättade också om enskilda äldres 
problem i möten med äldreomsorgen. Individuella levnadsöden där 
äldre framställdes i en offerroll, fick i dessa artiklar representera en 
problematik som förutsattes vara generell. De äldre beskrevs här på 
ett personligt vis och personernas ålder betonades ofta som 
argument för att de borde få sina intressen tillgodosedda. I 
artiklarna fann vi också deskriptiva utsagor om hur äldre 
människor är, och normativa utsagor om hur äldre människor bör 
ha det. Äldres behov och vardagsproblem framställdes som en 
offentlig angelägenhet med nyhetsvärde, även när det rörde frågor 
som förmodligen inte skulle uppmärksammas om de hade handlat 
om en medelålders person. Framtidens äldre framställdes som mer 
aktiva, krävande och med andra behov än dagens äldre. Den 
ökande försörjningsbördan beskrevs som ett problem som måste 
bemötas med planering och strategier. Genomgående framstod 
äldreomsorgen som en kvinnlig angelägenhet.  

Personalen framträdde dels i artiklar som handlade om deras 
arbetsvillkor, dels i artiklar som behandlade deras roll i omsorgen. 
I artiklarna om arbetsvillkor kom enskilda anställda själva till tals, 
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även om de inte framställdes lika personligt som äldre i 
motsvarande situationer. Artiklarna med personalens roll i fokus, 
behandlade främst personalens bristande kompetens. Problemet 
med bristande kompetens framstod dels som att kvaliteten blir 
lidande, men också som ett problem vid rekrytering där omsorg 
inte får bli ett genomgångsyrke. Behov som identifierades var 
professionalisering, karriärmöjligheter, yrkesidentitet och ökat 
inflytande. Personalen framstod i dessa artiklar som en anonym 
grupp, som inte själv verkade som varken utsägandets eller 
utsagans aktör. 

Vi bedömde det som svårt att bilda sig en helhetsbild av 
äldreomsorgen och dess problem utifrån dessa artiklar. Detta på 
grund av det stora antalet innehållsliga teman, men också för att det 
var ovanligt med artiklar som tog ett helhetsgrepp. Det var ovanligt 
att äldreomsorgen som system förklarades, till exempel hur 
kommunernas biståndsbedömning fungerar eller utifrån vilka 
kriterier Socialtjänstlagen ger medborgarna rätt till omsorg. 
Samtidigt fanns det saker som var underförstådda och framstod 
som självklara. En del av dessa vore inte självklara utanför en 
svensk kontext. Bland annat framstod det som självklart att det är 
det offentliga som har huvudansvaret för finansiering och 
organisering av omsorgen. Att äldreomsorg är något som ska 
utföras av en professionell yrkesgrupp, som har rätt till goda 
arbetsvillkor, och inte inom familjen eller av privatanställd 
”hemhjälp” var också självklart, liksom att äldreomsorgen inte 
fungerar eller till och med är i kris.  

I diskussionen uppmärksammade vi bristen på fördjupade och 
klargörande resonemang om äldreomsorgen som samhällsfunktion. 
Frånvaron av förklarande resonemang kan göra det svårt för äldre 
och anhöriga att få en uppfattning om vilken hjälp man har 
möjlighet att få och vart man ska vända sig när ett omsorgsbehov 
uppstår. Bland annat kan man i tidningsmaterialet få intryck av att 
hög ålder skulle vara ett tillräckligt kriterium för att få omsorg. 
Den problemorienterade rapporteringen kan leda till oro för 
tillgång och kvalitet, som inte är lika befogad om man utgår från 
andra källor.  

Vi fann inga exempel på nyhetsartiklar om vanvård. De artiklar 
som har missnöjda äldre i fokus handlade istället om brist på 
äldreboenden och andra insatser, liksom brist på socialt innehåll i 
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äldreomsorgen. Det var mycket ovanligt att uppgifter och 
perspektiv från forskning nämndes i artiklarna.  

Vi uppmärksammade slutligen att möjliga intressekonflikter 
mellan olika aktörer sällan diskuterades eller ens omnämndes. Vi 
fann detta särskilt intressant utifrån medielogikens förkärlek för 
konflikter. En sådan möjlig konflikt rör samhälleliga prioriteringar. 
Till exempel sattes äldreomsorgens resursbrist aldrig i relation till 
andra angelägna uppgifter för det offentliga. Likaså ställdes aldrig 
personalens arbetsvillkor i relation till de äldres önskemål om 
insatser. Äldreomsorgen framstod på så vis som en verksamhet 
som skulle kunna vara helt konfliktfri, om man kunde undanröja 
externa hinder.  
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Slutdiskussion 
Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling har varit att 
beskriva och analysera problembeskrivningar av svensk 
äldreomsorg i det offentliga samtalet. Ett speciellt intresse har 
funnits för relationen mellan problembeskrivningar och aktörer på 
de två arenorna. Första delen av diskussionen är koncentrerad kring 
likheter och skillnader mellan de två arenorna, med avseende på 
såväl vilka problembeskrivningar och aktörer som framträder, som 
hur de framträder. I den andra delen diskuterar jag intrycket att 
äldreomsorgen, trots förekomsten av ett flertal olika och ibland 
konkurrerande problembeskrivningar, framstår som en konsensus-
fråga där alla aktörer beskrivs ha samma intressen.  

Arenor och aktörer 
Socialstyrelsens rapport hade syftet att diskutera och precisera 
kompetenskrav för omvårdnadspersonal, vilket utgjorde en snäv 
agenda för remissinstanserna som ombads ge synpunkter på 
kompetensbeskrivningen. Trots detta innehöll remissvaren en stor 
bredd av synpunkter och alternativa problembeskrivningar av 
omsorgen. I den slutliga rapporten, som är den text som kan få viss 
spridning, påverka beslut och därmed omsorgsvardagen, gav dock 
de alternativa problembeskrivningarna inga avtryck. Medie-
materialet hade en öppen agenda, och visade sig också vara mer 
heterogent och behandlade en mängd olika problem. Beroende på 
om det var de äldre eller personalen som stod i fokus varierade 
både vad som beskrevs som problem, och sättet att berätta om 
problemen.  

Till stor del var det samma problemområden som lyftes fram på 
de två arenorna. Personalrekrytering och personalens bristande 
kompetens, verksamheternas bristande resurser och organisations-
frågor framställdes som problem i båda materialen. Att det skulle 
finnas problem med olämplig personal var inget tema i 
tidningsartiklarna, men däremot bristen på äldreboenden och andra 
insatser. Demografiska förändringar framstod i båda materialen 
som en anledning till varför det är viktigt att åtgärda problemen, 
eftersom äldreomsorgens stora utmaning förväntas ligga i 
framtiden. 
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I remissvaren visade det sig finnas stora skillnader i hur man 
diskuterade kvalitet och problem, beroende på om det var 
äldreomsorgen eller handikappomsorgen som behandlades.8 
Skillnader fanns också i vilka aktörer som uttalade sig. 
Handikappomsorgens brukare och äldreomsorgens personal var 
rikligt representerade, medan handikappomsorgens personal och 
personliga assistenter i synnerhet, inte var lika väl representerade. 
Äldreomsorgens brukare företräddes till del av pensionärs-
organisationerna, vars medlemmar dock till stor del torde vara 
presumtiva brukare som inte har egen erfarenhet av att leva med 
omsorgsinsatser. Skillnaden i representation ger ett intryck av att 
problemformuleringsmakten, när det gäller äldreomsorgsfrågor, i 
hög grad ligger hos personalen, medan handikappomsorgen i högre 
grad ägs av brukarna. Ett annat intressant fynd är att handikapp-
omsorgen i stort sett var frånvarande i mediematerialet. Det kan till 
del bero på att det är svårare att specificera sökord för 
handikappomsorgens verksamheter och att vi därför kan ha missat 
artiklar. Det kan dock inte vara hela förklaringen, utan 
handikappomsorg verkar vara en fråga som inte får speciellt stort 
utrymme i tidningarna. 

En viktig skillnad mellan de två arenorna var sättet att tala om 
problemen, och vilka diskursiva resurser som användes för att föra 
fram problembeskrivningarna. I mediematerialet dominerade en 
erfarenhetsbaserad diskurs. Enligt mediernas logik är det en fördel 
när komplicerade frågor kan framställas genom individers konkreta 
och personliga erfarenheter. När den berörda personen har hög 
ålder och omsorgsbehov är det tacksamt att använda stereotyper 
som förstärker läsarna intresse och sympatier. Mediernas förkärlek 
för polarisering gav de äldre en offerroll där de till del 
infantiliserades och omyndigförklarades, samtidigt som de just 
genom den rollen fick medieutrymme att driva sina intressen. Inom 
byråkrati och administration är en erfarenhetsbaserad diskurs 
däremot ingen stark resurs, eftersom utformandet av praktiskt 
användbara regler och opartiska förfaranden är ett mål. Till 
exempel verkade inte de erfarenheter av olämplig personal som 
remissinstanserna förde fram och de åtgärder som de föreslog mot 
detta problem, få något genomslag.  

                                                
8 Skillnader mellan remissvaren från handikappomsorgens aktörer och äldreomsorgens 
aktörer diskuteras även i Markström (2007). 
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På motsvarande vis användes vetenskapliga diskurser i hög grad 
i Socialstyrelsens rapport, men mer sällan i mediematerialet. Det 
generella betonades på bekostnad av det specifika i rapporten. 
Projektet att skapa en gemensam yrkesbenämning och 
gemensamma kompetenskrav för de personalgrupper som idag 
kallas vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, 
boendestödjare etc. är i sig ett exempel på den generalisering och 
anonymisering, som är en förutsättning för samtalet på en 
byråkratisk och administrativ arena. I tidningsartiklarna fick 
däremot inte vetenskapliga diskurser speciellt stort utrymme, men 
kortfattad statistik och citat från forskare eller studier, användes 
ibland för att styrka problembilder som de äldre, personalen eller 
politiker lyfte fram.  

En juridisk diskurs var närvarande i båda materialen. I 
Socialstyrelsen rapport förklarades den juridiska kontexten för 
omsorgsverksamheterna, och en juridisk diskurs användes av 
handikapporganisationerna för att argumentera för brukarnas rätt 
till inflytande över omsorgen. I mediematerialet märktes en 
juridisk diskurs i samband med notiser om Lex Maria anmälningar, 
och i hänvisningar till Socialtjänstlagen, som dock inte förklarades 
närmare. Den juridiska diskursen användes dock inte av aktörerna 
som en resurs i relation till äldreomsorgen på någon av arenorna  

Den medicinska diskursen användes inte i någon högre grad, 
vilket förvånade mig med tanke på att äldreomsorgsforskare brukar 
kritisera att äldreomsorgen främst diskuteras utifrån en medicinsk 
begreppsapparat. Den var dock närvarande, inte minst i de 
motstridiga synpunkterna på Socialstyrelsens kompetens-
beskrivning. Pensionärsorganisationerna och personalgrupper 
menade att medicinska kunskapskrav borde betonas i högre grad i 
kompetensbeskrivningen, medan handikapporganisationerna 
menade att rapporten genomsyrades av ett medicinskt tänkande.  

En likhet mellan materialen var att man tenderade att diskutera 
ett problem i taget och att det saknades försök till helhetsbilder av 
äldreomsorgens problem. Socialstyrelsen försökte visserligen ta ett 
helhetsgrepp om kompetensfrågan genom både generella och 
fördjupade resonemang om hur man kan se på kompetens. 
Kompetensfrågan diskuteras dock inte i relation till andra frågor 
som exempelvis resurser. I mediematerialet togs ett flertal olika 
frågor upp, men de presenterade utifrån antingen personalens eller 
de äldres perspektiv, och det saknades fördjupande och förklarande 
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resonemang om hur omsorgssystemet är tänkt att fungera. Till 
exempel förklarades inte Socialtjänstlagens utformning och utifrån 
vilka kriterier som medborgare har rätt till insatser.  

Det går utifrån ovanstående att konstatera att arenornas villkor 
påverkar hur man talar om äldreomsorgens problem. Det väcker 
frågan om det finns omöjliga kombinationer av aktörer, arenor och 
problembeskrivningar som förblir tysta. Finns det aktörer som inte 
kan föra fram sina problembeskrivningar på grund av att de inte 
passar in på någon arena? Skulle det till och med kunna finnas 
möjliga problembeskrivningar som saknar aktörer med intresse av 
att föra fram dem? Jag tänker då närmast på frågor som rör de 
arbetsuppgifter som anses vara ”okvalificerade”. Personal-
grupperna, arbetsgivarna och även de äldre har intresse av att föra 
fram de professionella och kunskapsbaserade aspekterna av yrket 
för att höja yrkets status och främja personalrekryteringen. De 
hushållsuppgifter som tidigare var en del av hemtjänstens 
arbetsuppgifter överlåts allt mer till städföretag och cateringfirmor, 
vilket gör att nya yrkesgrupper, som inte räknas till äldreomsorgens 
personal, blir en del av äldres omsorgsvardag. Dessa aktörer och de 
äldres upplevelse av deras insatser blir utdefinierade från 
äldreomsorgsagendan. En fråga blir då på vilken arena frågor om 
hur dessa insatser påverkar äldreomsorgskvaliteten ska diskuteras, 
och vem som ska föra fram dem.  

Jag har diskuterat Socialstyrelsen och medierna utifrån deras 
dubbla roll som både arena och aktör. Även forskningen är både en 
arena och en aktör i det offentliga samtalet. Dessutom utgör 
forskningen en resurs som kan användas av andra aktörer. Det vore 
därför intressant med närmare studier av problembeskrivningar av 
äldreomsorgen inom forskningen, och hur de används av andra 
aktörer. 

Äldreomsorg som en konsensusfråga 
Trots mångfalden av problembeskrivningar på de två arenorna 
framstår äldreomsorgen i materialet som en konsensusfråga. Vad 
jag menar med konsensusfråga kan illustreras med hur Forsberg 
(2007) diskuterar den nutida miljödebatten i ett resonemang som 
enligt min mening skulle vara lika giltigt om man bytte ut ”miljö” 
mot ”äldreomsorg”.  
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Miljöfrågan behandlas i påfallande hög grad som en 
konsensusfråga i samhällsdebatten. Med detta menar jag 
inte närmast att vi alla känner någon form av omsorg om 
miljön. Utan jag syftar framför allt på den vida spridda 
föreställningen att en god miljö kan skapas utan några 
egentliga intressekonflikter. Det är visserligen troligt att de 
flesta av oss uppfattar en god livsmiljö och hållbar 
utveckling som önskvärda mål. Mer problematiskt är 
däremot uppfattningen om att dessa mål kan förverkligas i 
största harmoni med andra mål och intressen (Forsberg 
2007, s 49). 

Vad jag menar med att äldreomsorgen framstår som en 
konsensusfråga är alltså inte att alla är överens om vad som är de 
huvudsakliga problemen eller vad som borde göras, utan att det 
framstår som möjligt att en god äldreomsorg skulle kunna 
förverkligas utan några egentliga intressekonflikter. Den goda 
äldreomsorgen förväntas betyda samma sak för de äldre och för 
personalen, och en god äldreomsorg framställs inte stå i konflikt 
med andra samhällsintressen. Handikappdiskursen, som den 
framstod i remissvaren, verkar vara mer öppen för att olika aktörer 
kan ha olika intressen när det gäller hur omsorgen ska organiseras.  

Mediematerialet visade visserligen på personifierade konflikter 
där individuella äldre ställdes mot ett stelbent system, och utsatt 
personal ställdes mot oförstående chefer, men det gavs inget 
utrymme för diskussioner om mer grundläggande intresse-
konflikter. Som konflikterna beskrevs skulle de kunna åtgärdas 
med friare behovsbedömning, bättre scheman eller nya chefer. Ett 
tydligt exempel på hur grundläggande intressekonflikter döljs 
bakom förenklade och personifierade konflikter är hur några 
omstridda schemaändringar beskrevs i tidningsartiklarna. I 
artiklarna framställdes schemaförändringarna som en konflikt 
mellan arbetsgivare och personal. Situationen skulle också kunna 
beskrivas som en svårlöst intressekonflikt mellan de äldres behov 
av omsorg som till stor ligger på obekväm arbetstid, och 
personalens önskan om goda arbetsvillkor med heltidstjänster utan 
delade turer och helgjobb. Äldreomsorgens problem ställdes inte 
heller i relation till andra angelägna uppgifter för det offentliga.  

Även i Socialstyrelsens rapport framstod äldreomsorgen som en 
konsensusfråga genom att kompetensfrågan diskuterades isolerad 
från andra frågor. Kompetens är per definition något gott och som 
isolerad fråga väcker den inga motsättningar. Om diskussionen 
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skulle utvidgas till att även handla om de resurser som 
kompetensökning kräver, skulle förmodligen underliggande 
intressekonflikter bli tydligare. Hur ska en verksamhet till exempel 
prioritera om pengarna räcker till att antingen låta befintlig 
outbildad personal gå en utbildning eller till att anställa någon fler i 
verksamheten?  

Det finns naturligtvis inget egenvärde i att framställa konflikter. 
Om det vore så att det fanns obegränsade resurser och alla hade 
samma intressen, vore det inget problem att äldreomsorgen 
framställs som en konsensusfråga. Det är däremot problematiskt 
om det finns viktiga politiska frågor om hur samhället ska 
prioritera mellan olika intressen, medan det offentliga samtalet 
bara handlar om sådant alla kan vara överens om. Vi är då långt 
från den deliberativa demokratins ideal om att det offentliga 
samtalet både ska erbjuda medborgarna en möjlighet att informera 
sig, och vara en arena där skilda uppfattningar förs fram och bryts 
mot varandra. En mer öppen dialog om olika perspektiv och 
intressen skulle göra det möjligt för medborgarna att verkligen ta 
ställning, eftersom man då vet vad man tar ställning för. Om det 
offentliga samtalet däremot stannar vid att konstatera att vi alla är 
eniga om att det är viktigt med god äldreomsorg, att kvaliteten 
måste höjas och att kompetens är viktigt, kan vi lika gärna ta till 
den av Tage Danielsson föreslagna parollen: Höj lyckan med 10%! 
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