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Sammanfattning 
Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som 

framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka 

äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett 

socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av 

diskursanalytiska begrepp. Det empiriska urvalet har skapats med hjälp av ett slumpmässigt 

obundet urval av artiklar från Aftonbladet under år 2013 där uttrycket ”äldre” förekommit. 

Analys: Analysen har formats genom en induktiv ansats då analysen utformats utan hypoteser 

och innehållet i empirin har fått påverka metodval. Analysen har formats genom ett reflexivt 

förhållningssätt för att forma en så subjektiv analys som möjligt. Innehållet i empirin relaterats 

till tidigare forskning med begreppen grundfigur, motbild, resursperspektiv och 

eländesperspektiv. Slutsatser: Aftonbladet har under angiven tidsperiod främst format bilden 

av Den problematiska ålderdomen. Detta sker genom tydliga kopplingar mellan äldre och 

problematiska attribut, genom betonade, och dramatiska beskrivningar. Det framträder även en 

bild som benämns Det goda åldrandet men den representeras av betydligt färre artiklar och 

framkommer genom mer otydliga beskrivningar. Analysen visar att Aftonbladet tilldelar äldre 

människor ett begränsat redaktionellt utrymme, det finns få fylliga beskrivningar av äldres 

livssituationer och äldre kopplas till stor del samman med olika former av problematiska 

sammanhang. Bilden av Den problematiska ålderdomen ger stöd åt den grundfigur som 

beskriver äldre människor ur ett eländesperspektiv. Som motbild finns bilden av Det goda 

åldrandet som visar på att det finns människor som avnjuter det goda åldrandet, men de framstår 

i regel som undantag.  

 

Nyckelord: äldre, ålderdom, resursperspektiv, eländesperspektiv, socialkonstruktionism, 

diskurs, Aftonbladet. 
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Summary 
Title: Being older - A discourse analytical study of the portrayal of older people in a Swedish 

evening newspaper. Objective: The present study aims to provide answers to which images of 

elderly people that appear in the news media Aftonbladet, how they emerge, and how these 

images can affect elderly people's lives and the perception of old age. Theory and Method: 

The study is anchored in a social constructionist theory perspective and analysis have been 

inspired by discourse analytical concepts. The empirical sample was first restricted to relevant 

articles that used the term "äldre" during the year 2013. To limit the number of items a random, 

unbound selection was used. Analysis: The analysis has been shaped by an inductive approach. 

The analysis was designed without hypotheses and the empiricism has been influencing the 

choice of method. The analysis has been shaped by a reflexive approach to make the analysis 

as subjective as possible. The content of the empirical data has been related to previous research 

with the concepts of basic figure, contrasting picture, resource perspective and misery 

perspective. Conclusions: During the specified time period, Aftonbladet has primarily shaped 

the image of The problematic ageing process. This is done through clear links between elderly 

people and problematic attributes, by highlighting, and dramatic descriptions. A picture called 

The good ageing process also appears but it’s represented by far fewer articles and emerges 

through more vague descriptions. The analysis shows that Aftonbladet assigns elderly people a 

limited editorial space, there are few rich descriptions of elderly people life situations and 

elderly are largely associated with different forms of problematic contexts. The image of The 

problematic ageing process supports the basic figure that describes elderly people out of the 

misery perspective. As counterpart the image of The good ageing process is showing that there 

are people who enjoy the good aging, but they appear mostly as exceptions. 

 

Keywords: elderly, old age, resource perspective, misery perspective, social constructionism, 

discourse, Aftonbladet.  
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 Inledning 
Äldre; kompetent, klok och kapabel, eller uttjänad, orkeslös och oviktig? I Sverige liksom i 

flera andra samhällen i världen får fler och fler människor möjligheten att blir gammal. Med 

minskad dödlighet i unga år och bättre levnadsförhållanden är detta en utveckling som de flesta 

med stor sannolikhet skulle beskriva som positiv. Samtidigt ökar trycket på pensionssystem 

samt vård och omsorgsfunktioner då den demografiska utvecklingen leder till svårigheter att 

finansiera dessa samhällsfunktioner. Hur det svenska samhället bemöter och hanterar en 

åldrande befolkning, när konsekvenserna av den ökade medellivslängden utmanar 

välfärdssamhället, är en stor fråga med många olika aspekter att studera. Jag personligen 

intresserar mig särskilt för hur äldres behov ska uppfyllas och hur deras kompetens och 

kapacitet ska kunna tas omhand inom äldreomsorgen i framtiden. Då Elmqvist (2011) menar 

att utvecklingen av äldres livsförhållanden till stor del påverkas av samhällets förhållningssätt 

gentemot äldre blir det relevant att ta reda på vilka bilder av äldre och åldrande som sprids i 

samhället då de kan påverka både äldre själva och yngre människor. För att kunna utveckla en 

trygg och relevant äldreomsorg i framtiden är det viktigt att äldre i dessa bilder varken 

underskattas eller överskattas vare sig gällande kapacitet eller gällande behov. Det är många 

som kan påverka bilderna av äldre menar äldreforskaren Lennart Johansson: ”Kampen om 

privilegiet att formulera problemet, det vill säga den sanna bilden av äldre, åldrande och 

äldreomsorgen har accentuerats på senare år. Mellan stat, kommun och landsting, facken, 

pensionärsorganisationerna och allmänheten. Och forskare, personal, näringslivet, media och 

inte minst politiken” (Johansson, 2013:33). Det är den här ”sanna bilden av äldre” som kan bli 

avgörande för hur äldre människors behov och kunskap kommer tas omhand i framtiden. I 

föreliggande studie riktas fokus mot media, en av de aktörer som Johansson (2013) menar 

kämpar om att formulera bilden av äldre. Genom den makt exempelvis redaktörer har över det 

publicerade materialet har media möjlighet att antingen motverka eller befästa negativa, 

stereotypa bilder av äldre menar Andersson (2013). Aftonbladet är Sveriges mest lästa 

kvällstidning (Tns-Sifo.se) och bör där med ha möjlighet att påverka svenska 

kvällstidningsläsare. Detta gör Aftonbladet till en intressant aktör att studera. Fokus för 

föreliggande studie är att tydliggöra vilka bilder av äldre Aftonbladet förmedlar. Detta för att 

öppna upp för möjligheten att vidare diskutera hur dessa bilder påverkar synen på äldre i 

samhället och hur Aftonbladet i förlängningen kan påverka äldres framtida livssituation. 
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Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att söka efter bilder av äldre i Aftonbladets nyhetsförmedling, 

samt granska hur bilderna formas, för att skapa förståelse för hur Aftonbladets texter kan 

påverka läsarnas uppfattning om äldre. Studien ämnar finna dessa bilder genom att dekonstruera 

utvalda artiklar med hjälp av diskursanalytisk metod och ge svar på följande frågor: 

 

Forskningsfrågor 

1. Vilka attribut tillskrivs äldre människor i artiklarna och hur formuleras bilderna av den 

äldre människan? 

2. Vilket fokus sätts på den äldre människan genom de roller som äldre ges i artiklarna? 

3. Till vilka sammanhang kopplas äldre människor i artiklarna? 
 

Bakgrund 

Begrepp 

”Äldre” 

Begreppet ”äldre” tolkas i föreliggande studie som ett socialt konstruerat begrepp. Enligt 

Bergström och Boréus (2012) innebär detta att begreppet får olika betydelse beroende på hur 

det används och representeras. Detta medför att även den beskrivning som ges i denna text 

bidrar till att konstruera begreppet. Ett tydliggörande av innebörden av begreppet konstruera 

återfinns nedan i studiens teoridel. Nationalencyklopedins definitioner av äldre kopplar 

samman begreppet med tidsåldrar, tidsepoker eller tidsavsnitt (Äldre, 2014). Inom denna studie 

är det användningen av begreppet för att definiera en eller fler människor med hög ålder som 

avses. I de texter som utgör studiens empiri kopplas ”äldre” till andra begrepp som ”farmor”, 

”farfar”, ”farbror”, ”herrar”, ”damer”, ”pensionär”, ”gammal” och ”åldringar”. De faktiska 

åldrar som framkommer i empirin ligger inom ett spann från 57 år upp till 91 år. Inom 

äldreforskningen idag har begreppet ”äldre” problematiserats.  I och med att många lever allt 

längre har nya ålderskategorier definierats. Idag talar forskningen inte bara om äldre som en 

homogen grupp utan äldre har fått nya kategoriseringar i form av en tredje och en fjärde ålder 

(Andersson, 2009). Personer i den tredje åldern har gått i pension och lever utan att vara 
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beroende av vård och omsorg i större utsträckning än under åren de var yrkesverksamma. 

Personerna är aktiva, har ork och vilja att fortsätta att upptäcka och konsumera, det har enligt 

Andersson utvecklats till en livsfas för självförverkligande. När en person i större utsträckning 

är beroende av vård och omsorg med anledning av sjukdom eller ålderskrämpor och inte längre 

har samma möjlighet att vara aktiv har personen istället klivit in i den fjärde åldern.  I vardagligt 

tal och i Aftonbladets artiklar har begreppen ”tredje ålder” och ”fjärde ålder” ännu inte 

anammats (enligt en sökning på aftonbladet.se 2014-09-24 uppkom inga träffar på där 

begreppen ”tredje” och ”fjärde” kopplas till begreppet ”ålder”). Även om dessa begrepp skulle 

kunna ge en mer nyanserad bild av människor som uppnått en högre ålder idag så är ”äldre” 

fortfarande ett begrepp som används för att kategorisera människor som är 65+. 

 

”Attribut” 

Begreppet ”attribut” syftar i föreliggande studie till att vara ett samlingsbegrepp för beskrivande 

tecken som äldre människor tillskrivs i empirin. Dels kan det handla om olika former av 

karaktärsdrag, egenskaper som på ett eller annat sätt beskriver hur en person är eller hur 

personen tar sig an saker och ting. Dels kan det handla om vad äldre kallas, vad de uppges göra 

eller inte göra, vilka tillstånd äldre uppges befinna sig i och på vilket sätt det sker. ”Attribut” 

används för att beskriva det som på något sätt säger något om hur personen i frågan är, uppges 

bli eller uppges ha varit. 

 

Att åldras i Sverige 

Den demografiska utvecklingen 

En orsak till att frågor om äldre och åldrande är extra aktuellt idag är att den demografiska 

utvecklingen i Sverige, liksom många andra europeiska länder, leder mot ökad medellivslängd 

och människor som beskrivs som äldre blir allt fler. Enligt Bengtsson och Scott (2013) har detta 

varit fallet sedan 1800-talet men det som gör frågan extra aktuell idag är att vi närmar oss en 

gräns då antalet försörjare kommer understiga antalet pensionärer och andra personer som är 

beroende av samhället för sin försörjning (Elmqvist, 2011; Thorslund, 2013). Fortsätter 

utvecklingen i dagens tempo kommer 25 % av Sveriges befolkning vara över 65 år när vi når 

år 2030 (Edebalk, 2013). Detta aktualiserar frågor om hur framtidens äldreomsorg ska utformas 

och hur kompetensen och erfarenheten som finns bland den ”äldre” delen av befolkningen 

kommer att tas om hand (Elmqvist, 2011).  
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Framskjuten ohälsa och förakt mot åldrande 

Enligt Bengtsson och Scott (2013) visar flera studier på att äldre människor är friskare i dag än 

vad människor i samma ålder varit tidigare år. I likhet med Batljan (2005:71) poängterar de 

dock att ohälsan inte försvunnit, den har skjutits fram 10 år i åldrarna. De extra åren som 

människan lever är år med ”lätt ohälsa”. Den svåra ohälsa som tidigare återfanns bland 

personer i 65-69 års ålder träder nu istället in först bland 75-79-åringar. Förutom att äldre 

personer är friskare längre upp i åren så har aktiviteten bland 75-åringar också ökat från mitten 

av 1970-talet fram till 2005-06. Skoog (2013) menar att fler kör bil längre upp i åren, andelen 

”äldre” som reser utomlands har ökat från 15 % till 50 % och fler har ökad förmåga att ta hand 

om sig själva. Trots att många håller sig friska längre upp i åren så finns det ett förakt mot 

åldrande i samhället. I reklamer och tidskrifter framkommer ständigt nya tips och produkter 

som kan hjälpa oss att skjuta åldrandet framför oss (Andersson, 2009). Ungdomen framställs 

som något eftersträvansvärt och mediabilder uppmanar äldre personer att klä sig ungdomligt, 

ha slanka ungdomliga kroppar och vara lika aktiva som ungdomar (Öberg, 2005). I dagens 

samhälle har individen relativt stor kontroll över sin tillvaro men den upplevs minska med åren. 

Johansson (2013) menar att ålderdomen ofta kopplas samman med förlorad kontroll och 

ofrivillig ensamhet då sjukdom gör sig påmind och nära och kära går bort. Detta provocerar 

människor och åldrandet blir definierat som ett problem. Som en följd av detta förnekar vissa 

idag sitt åldrande menar Cedersund (2013) och Öberg (2005). Öberg (2005) menar även att 

äldre ofta uppger att de känner sig yngre än sin fysiska ålder dåden bild man bär med sig av 

äldre människor inte är något man vill identifiera sig med.  

 

Omsorgssektorn 

Att vara äldre och omsorgsbehövande i Sverige har genom tiderna inneburit ett stort beroende 

av anhöriga, frivilligorganisationer och fattigvård. I linje med samhällsutvecklingen har detta 

förändrats och ansvaret omfördelats. Enligt Sundström (2013) rör vi oss längre sträckor idag 

och bosätter oss längre från våra föräldrar vilket bidrar till att det nu mer är mycket ovanligt 

med generationsboenden och mer vanligt att äldre har sina barn på ett geografiskt avstånd. 

Sedan år 1918 är det kommunerna som har skyldighet att tillgodose invånarnas behov av 

äldreomsorg. Kommunerna har stor frihet gällande utformningen av äldreomsorgen och 

majoriteten av den hjälp som erbjuds är särskilda boenden och hemtjänst. Den offentliga 

äldreomsorgen har dock gått från att på 70 och 80-talet vara en generös omsorgssektor till att 

idag lägga över mer ansvar på individen själv och på anhöriga som allt oftare befinner sig på 

avstånd. Bengtsson och Scott (2013) betonar att även om krämpor och sjukdom infaller senare 
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i livet så ökar fortfarande gruppen äldre med funktionsnedsättningar i antal vilket innebär ett 

hårdare tryck på vård och omsorg. Enligt Edebalk (2013) har platser med heldygnsomsorg på 

särskilda boenden under de senare åren minskat och ersatts med hjälp i hemmet. Både Edebalk 

(2013) och Sand (2004) menar dock att även hjälpen i hemmet har begränsats och kraven på att 

klara sig på egen hand har åter blivit högre.  

 

Elände eller resurs? Bilder av den äldre människan  

Åldrande och synen på åldrande är inte något som är statiskt, det är föränderligt över tid och 

påverkas enligt Johansson (2013) av hur samhället utvecklas och vilket mått av välstånd som 

människor upplever. Under början av 1900-talet beskrevs äldre mer eller mindre som en börda 

för samhället. De lever i regel på ålderspension och bidrar inte längre till samhällsekonomin 

genom förvärvsarbete, detta ledde till att äldre ansågs tära på samhället menar Cedersund 

(2013). De påverkas av den tid och det sammanhang där de utspelar sig. Tornstam (1993) har 

namngett det sätt att se på äldre som skildrats ovan med begreppet eländesperspektiv. 

Eländesperspektivet var inte bara något som färgade en allmän diskurs om äldre utan var länge 

rotat i både forskning och verksamheter kring äldre. Eländesperspektivet var något man i regel 

utgick ifrån i äldreforskningen. Det gav tolkningsföreträde åt de negativa sidorna av att åldras, 

att ålderdomen bara kan förväntas vara ett skröpligt stadium av beroende (Tornstam, 2011). 

Denna bild byggde enligt Tornstam (1993) på okunskap och myter. Enligt Tornstam så följde 

inte samhället med i de förändringar som skedde gällande äldres hälsa och kapacitet. Att 

vitaliteten hos befolkningen i regel bestod allt längre upp i åldrarna var inget som samhället 

uppmärksammade. 

 

Resursperspektivet var enligt Tornstam (1993) tänkt att motverka eländesperspektivet genom 

att visa på att ålderdomen inte bara innebär sjukdom och social isolering. Enligt Sand (2004) 

uppstod detta synsätt på 1970-talet, det var ett nytt sätt att ta sig an frågan om åldrande. Istället 

för att se den äldre befolkningen som en börda så betraktades äldre istället som resursstaka 

individer med kulminerad erfarenhet och kunskap. De definierades enligt Tornstam (1993) som 

individer som kan bidra till samhället. Begreppet steg in i den svenska forskarvärlden i samband 

med projektet äldre i samhället, vars första forskningsrapport utkom 1981. Det resultat som 

kunde presenteras var att äldre tillskrevs både större problem än vad de själva upplevde sig ha 

och en annan form av problem än dem de själva upplevde (Tornstam, 1993).  
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Om man väljer ett resursperspektiv eller ett eländesperspektiv i synen på äldre beror enligt 

Tornstam (1993) på rådande kultur. I den västerländska kulturen ligger det stora värden i 

produktivitet, effektivitet och självständighet. Detta är egenskaper som i regel avtar med åldern 

vilket kan skapa både ett självförakt hos den som åldras men även en nedvärdering av äldre 

bland yngre personer. Resursperspektivet visade sig enligt Tornstam (2011) inte bara skapa 

positiva bilder, det formade en ”trots-allt” anda som istället för att motverka 

eländesperspektivet bekräftar att den generella situationen för äldre innebär elände. De äldre 

som har det bra, uppges leva sina goda liv sin ålderdom till trots (Tornstam, 2011). Runt om i 

världen finns de kulturer där visdom och ålderdom istället värderas betydligt högre än i vår 

västerländska kultur. Medvetenheten om att ålderdomen kan värderas högre gör enligt 

Tornstam att vi i väst tenderar att inte bara skapa en ”trots-allt” anda utan även skapa en ”Tycka-

synd-om” attityd som möjliggör att vi både omfamnar de äldre som värdefulla men ändå håller 

fast vid att de är begränsade.  

 

Media 

En faktor i vår omgivning som påverkar hur bilden av åldrande och äldre formas är media. Detta 

bygger på den socialkonstruktionistiska teori som tydliggörs i studiens teoriavsnitt. Där 

förklaras även begrepp som konstruktioner och kategorier mer ingående.  

 

Medieforskaren Lena Levin (2006, 2009) menar att medier ofta når ut snabbt och brett med en 

viss version av verkligheten och har genom sin position som nyhetsförmedlare möjlighet att 

påverka människors bilder av olika grupper i samhället. Fealy, McNamara, Treacy och Lyons 

(2012) menar att media har ett självuttalat syfte att förmedla sanning men att de har svårt att 

leva upp till detta. Att journalister inte klarar att vara objektiva leder enligt McCombs (2006) 

till att medias gestaltningar blir en andrahandsverklighet, en uppfattning som får stöd av Levin 

(2006) som menar att ingen medialt förmedlad nyhet är subjektiv utan utgör en tolkning av det 

som hänt. Genom att journalister väljer ut vilka som får uttala sig kring nyheter samt 

sammanfattar nyheterna genom utvalda fragment av händelsen så formar journalisten enligt 

Levin (2006) sin bild av det som hänt och de människor som varit inblandade.  

 

Hur den publicerade texten utformas beror på flera olika faktorer inom det som Levin kallar 

”mediernas logik” (Levin, 2006:14). Denna logik handlar om de ramar som journalisten har att 

förhålla sig till, exempelvis i form av redaktionellt utrymme, redaktionens förhållningssätt, 
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vilka lojaliteter som finns till kollegor, politiker, finansiärer och inte minst läsarnas 

förväntningar. Detta menar Levin (2009) bidrar till att ytterligheter ofta ställs mot varandra och 

att det dramatiska i händelser ofta gers företräde i skildringarna. För att enkelt kunna formulera 

nyheterna används ofta kategoriseringar för att beskriva dem som är inblandade, ex. ”kvinnor”, 

”äldre”.  Enligt Levin (2006) kan media på detta sätt både skapa och vidmakthålla roller i 

samhället genom att ge vissa perspektiv och förklaringsmodeller företräde framför andra. Detta 

är en ståndpunkt som får stöd av Andersson (2009) som menar att media både kan befästa och 

motverka stereotypa föreställningar om äldre. Nilsson och Jönsson (2007) menar att den bild 

som media skapar av olika grupper i samhället påverkar gruppens status och den syn som 

samhället har på gruppen. Det påverkar också individens vilja att förknippas med olika grupper.  

 

Medierna skapar alltså tolkningsramar. Dessa tolkningsramar skapar förståelse för händelser 

och dessa ramar blir förklaringsmodeller som människor bär med sig och nyttjar vid nya, 

liknande händelser menar Levin (2006). Genom att nyhetsmedierna väljer ut vilka nyheter som 

ska publiceras påverkar medierna inte bara hur olika fenomen i samhället tolkas utan även vilka 

fenomen som blir viktiga i samhällsdebatten (McCombs, 2006:23).  

Tidigare studier om porträttering av äldre i media 

Bilden av äldre i nationell och internationell media 

Nilsson och Jönsson (2009) har i en litteraturstudie av nationella och internationella studier om 

äldre i massmedia till att börja med funnit att äldre människor är en underrepresenterad grupp i 

media i förhållande till deras andel av befolkningen. Detta kopplas till att äldre liksom flera 

andra grupper i samhället diskrimineras när det kommer till möjligheten att få synas och få sin 

röst hörd i media.  Studien påvisar även att det i medierna framkommer en Grundfigur och en 

Motbild som bildar representationer av äldre. Grundfiguren är en problembild, en bild som 

målar upp äldre som en grupp människor som antingen är problem eller som har problem, eller 

både och. De äldre är problematiska genom att de kostar pengar för samhället och inte anses 

kunna bidra med något särskilt. De äldre har också mycket problem, förutom att de är ensamma, 

har svårt att följa med i utvecklingen och har dålig hälsa är de även offer för kriminalitet och 

neddragningar inom äldreomsorgen. Ålderdomen målas upp som en tid av förfall, förluster och 

beroende (Nilsson & Jönsson, 2009:99). Nilsson och Jönsson (2009) menar att grundfiguren i 

regel finns med som en bakgrund i de skildringar som handlar om äldre. Detta i likhet med det 

eländesperspektiv som tidigare beskrivits av Tornstam (1993, 2011).  
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Nilsson och Jönssons (2009) motbild visar istället pigga och vitala äldre som reser runt i världen 

och de arbetar länge. Dessa bilder kan motverka den pessimistiska grundfiguren och leda till en 

mer positiv inställning till äldre och åldrande. Det är dock av betydelse hur motbilden 

presenteras, om den uppvärderar eller nedvärderar äldre som grupp. Ett exempel är en 70-årig 

man som rest genom hela landet med motorcykel (Nilsson & Jönsson, 2009:103). En bild som 

kan visa på att åldrandet kan innebära spännande resor och nya vyer. Men beskrivs mannen 

som aktiv trots sin höga ålder leder det istället  till att beskrivningen av den välmående 70-åriga 

mannen bekräftar den problemfyllda grundbilden genom att mannen framställs som ett 

undantag.  

 

Bilden av äldre i svensk dagspress 

Levin (2006) har studerat hur äldre framställs i den svenska nyhetsrapporteringen kring 

arbetsliv och pension i lokal och nationell dagspress. Levin kan i sin studie konstatera att 

dagspressen upprätthåller negativa bilder av personer som beskrivs som ”äldre” i arbetslivet 

vilket enligt studien innebär människor som är över 50 år. De framställs som ineffektiva, 

stresskänsliga och i riskzon för att bli utbrända (Levin, 2006). Även Levin (2006) har funnit en 

motbild i rapporteringen där personer som är över 60 år hyllas för att de ”fortfarande” arbetar 

eller ”till och med” startar nya karriärer.  

 

Lundgren och Ljuslinder (2011) har i en studie av svensk dagspress studerat hur äldre beskrivs 

i förhållande till samhället gällande resurser och äldres nivå av bidragande till samhället. De 

har liksom Levin (2006) och Nilsson och Jönsson (2009) funnit att äldre beskrivs som ett 

problem. Lundgren och Ljuslinder (2011) har även visat på bilder av äldre som ett hot mot 

välfärden genom den växande andelen äldre i befolkningen. Enligt studien skapas två motsatser 

i rapporteringen – löntagare och äldre, där löntagarna positioneras genomgående som hotade 

medan de äldre antingen porträtteras som drabbade, eller som orsak till den hotade välfärden.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska perspektiv och teoretiska begrepp som omtalats i tidigare 

avsnitt tillsammans med ytterligare begrepp som ligger till grund för analysen. 
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Socialkonstruktionism  

Föreliggande studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Socialkonstruktionism är 

enligt Bengtsson, Burgess, Parrot och Mabry (2013) en teoretisk plattform som bygger på 

hermeneutiken och det som eftersträvas är tolkningar. Cromdal, Sparrman, Evaldsson och 

Adelswärd (2009) beskriver det som en forskningstradition med en relativistisk grundsyn där 

sanningen om världsbilden ifrågasätts, för att istället tydliggöra hur världsbilden konstrueras. 

Världen existerar oberoende av människan men för att världen ska bli greppbar kommunicerar 

människan genom olika former av språk. Hur objektiv en människa än försöker vara så är allt 

språk och alla beskrivningar som människan formar subjektiva menar Bengtsson et.al. (2013), 

Börjesson och Palmblad (2007) och Cromdal et.al. (2009). Beskrivningarna konstrueras genom 

människans tolkning av det hen ser och hör när hen interagerar med andra människor.  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) påverkas människors världsbilder av den tid och 

den kultur som människan lever i och i förlängningen påverkas människans val och handlingar 

av de världsbilder som människan bär på. Enligt Bengtsson et.al. (2013) påverkas även 

människans ställning i samhället, med möjligheter och begränsningar beroende på vilken 

världsbild hen bär på. När det kommer till äldre och åldrande så menar Bengtsson et.al. (2013) 

att den socialkonstruktionistiska forskningsansatsen kan forma en förståelse för de processer, 

relaterade till ålder och åldrande, som påverkas av samhällets sociala strukturer. Bilden av 

åldrande människor påverkar ”äldres självbild, sociala interaktion, möjligheter och 

begränsningar” samt ”individens upplevelse av åldrandet” (Bengtsson et.al., 2013:28). Genom 

ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt kan forskare ge svar på hur uppfattningar om åldrande 

uppstår (Bengtsson et.al., 2013).   

Diskursanalys 

För att tydliggöra bilder som formas genom Aftonbladets nyhetsförmedling har empirin 

analyserats utifrån diskursanalytisk teori. I  föreliggande studie definieras begreppet diskurs 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Enligt Bergström och Boréus (2012) är språket grunden både 

för det vi tänker och det vi gör. Cromdal et.al., (2009) menar att det är språkets sätt att tillskriva 

mening som konstruerar verkligheten. I föreliggande studie används diskursanalysen som teori 

för att tydliggöra hur texters uppbyggnad skapar bilder av äldre människor. Då syftet är att 

studera vilka bilder av äldre som formas i Aftonbladets nyhetsrapportering är utgångspunkten 
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i föreliggande studie att se den sammantagna empirin, samtliga artiklar som analyseras, som en 

diskurs snarare än att se varje enskild text som en diskurs i sig. 

 

Föreliggande studie inspireras av diskursanalysen som utförs med inriktning mot 

identitetsskapande. I analysen betraktas identiteter som något som individen antar, tilldelas och 

förhandlar om genom olika diskurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:51). Teorin bygger 

enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) på att människan genom hela livet formar och 

omformar sin identitet genom att spegla sig i diskurser som gör anspråk på att definiera jaget. 

Identiteten tolkas där med inte som något statiskt utan som formbart och omväxlande. 

Bergström och Boréus (2012) menat att en person kan identifiera sig utifrån olika roller, inom 

diskursanalysen kallade subjektspositioner och kan samtidigt vara exempelvis ”mamma”, 

”socionom” och ”landsbygdsbo”, tre olika subjektspositioner som säger olika saker om samma 

individ. Subjektspositionen kan också variera beroende på vilka attribut olika diskurser 

tillskriver samma subjektsposition. Individen är därmed alltid överdeterminerad, hen kan 

identifiera sig på olika sätt beroende på vilken subjektsposition hen väljer att identifiera sig med 

vid olika tillfällen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). På samma sätt som individuella 

identiteter konstrueras så konstrueras även kollektiva identiteter eller grupper enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000). Inom grupper så prioriteras vissa gemensamma attribut medan 

andra döljs för att skapa en gemensam identitet. För att konstruera en grupp krävs även 

representation, någon eller några måste tala om eller till den gemensamma identiteten för att 

en grupp ska skapas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Där med blir de bilder som skapas 

av äldre i ex. media representationer för äldre som grupp.  

 

I identitetsskapande och gruppbildning finns även en maktaspekt menar Bergström och Boréus 

(2012) och Winther Jørgensen och Phillips (2000). Grupper som existerar i samhället är med 

och påverkar hur samhället uppfattas, samtidigt påverkar också samhällets uppbyggnad hur 

grupper kategoriseras. Hur dessa element formar varandra påverkar sedan samhälleliga och 

individuella handlingar. Den kollektiva identiteten ”sätter gränser för både vilka 

föreställningar om det svenska samhället som kan tänkas och därmed också vilka handlingar 

som blir möjliga” - för den kollektiva identiteten (Bergström & Boréus, 2012:388). Hur 

människor och grupper identifieras påverkar alltså deras handlingsutrymme.  

 

Dekonstruktion och centrala begrepp 
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Diskursanalysen används för att dekonstruera, det vill säga för att bryta ner text för att 

tydliggöra dess beståndsdelar. Att dekonstruera text för att visa hur ord, begrepp och den 

sammansatta texten skapar en viss bild av verkligheten är grunden för diskursanalysen 

(Bolander och Fejes, 2009; Watt Boolsen, 2007). För att ge svar på hur bilden av ”äldre” 

konstrueras i empirin dekonstrueras texterna med inspiration hämtad från ett antal 

diskursanalytiska begrepp. Ett första centralt begrepp är nod eller nodalpunkt vilket är det 

subjekt i en diskurs som knyter samman eller äger innehållet i en diskurs (Bergström och 

Boréus, 2012; Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Denna nodalpunkt är detsamma som 

tidigare beskrivits som subjektsposition, ex. ”kvinna”. Ett andra centralt begrepp är signifikant 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000) vilket kan förklaras som de tecken som kopplas samman 

med nodalpunkten och på något sätt påverkar nodalpunktens identitet, ex. ”hon är en kompetent 

(signifikant) kvinna (nodalpunkt)”. En subjektsposition formas i diskursen genom att flera 

signifikanter kopplas till nodalpunkten vilka tillsammans formar ekvivalenskedjor (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Exempelvis kan en diskurs forma en kvinnas identitet genom att 

koppla nodalpunkten ”kvinna”  till signifikanter som ”stark”, ”kompetent”, ”lojal” och ”duktig” 

vilka tillsammans formar diskursens ekvivalenskedja. De signifikanter som formar 

ekvivalenskedjan påverkar nodalpunktens identitet och beroende på vilka ekvivalenskedjor som 

formas i diskurser kan olika diskurser forma olika identiteter kring samma subjektsposition. 

Signifikanterna har i sig självt inte alltid en särskild innebörd utan innebörden skapas genom 

det sätt på vilket de används och genom andra signifikanter som de sammankopplas med. 

Därmed kan signifikanterna uppfattas som neutrala när de plockas ur sitt sammanhang. När 

signifikanterna i föreliggande studie förts in i en ekvivalenskedja är det utifrån den betydelse 

som begreppet eller frasen tillgivits i sitt sammanhang.  

 

Ytterligare ett sätt att dekonstruera texten som diskursanalytikern Norman Fairclough lyfter 

fram är att läsa av textens modalitet vilket anger med vilken grad av säkerhet avsändaren lägger 

fram utsagorna (Watt Boolsen, 2007). Detta sker genom att läsa av meningens uppbyggnad med 

hjälpverb som anger graden av säkerhet i meningen. Genom att exempelvis använda 

hjälpverben är och måste tillskrivs en utsaga en hög modal säkerhet, det finns inga tvivel om 

att utsagan, enligt avsändaren, är sann. Hjälpverben kan vara eller bör påvisar en lägre modal 

säkerhet och därmed en större tveksamhet eller öppenhet för andra möjliga förklaringar. Detta 

kan påverka hur tydligt signifikander kopplas till gruppen och hur stor betydelse de får i 

processen att skapa bilder av  ex. ”äldre”. 
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Metod och material 

En kvalitativ studie 

Föreliggande studie bygger på den kvalitativa forskningstraditionen. Som framkommer i 

syftesformuleringen är jag intresserad av att granska vilka bilder Aftonbladet formar genom 

sina texter. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur Aftonbladet bidrar till läsarnas 

uppfattningar om äldre genom sina texter. När det är förståelse som åsyftas i en 

forskningsansats så är det enligt Nygren (2009) lämpligt att välja en kvalitativ forskningsansats 

som inte har förutbestämda antaganden om vad som förväntas framkomma i den studerade 

texten. Ingången i studien är induktiv då analysen formas utifrån innehållet i empirin och inte 

ställs emot färdiga antaganden. 

Diskursanalys som metod 

I analysen har den diskursanalytiska dekonstruktionen av text fungerat som metod. 

Dekonstruktionen utgår ifrån syftets tre frågeställningar för att tydliggöra den kontext som 

formas kring ”äldre” i artiklarna (analysen beskrivs mer ingående under Analysprocessen 

nedan). De diskursanalytiska begreppen används för att kartlägga de signifikanter som kopplas 

till nodalpunkten (subjektspositionen) ”äldre”. Signifikanterna identifieras som enstaka ord 

eller fraser vilka kan tolkas som attribut som på ett eller annat sätt påverka läsarens bild av 

nodalpunkten ”äldre”. Det handlar om tydliga uttalanden där äldre exempelvis uppges vara/inte 

vara på ett eller annat sätt, att äldre utför/inte utför vissa handlingar, att äldre har/inte har vissa 

förmågor. Det handlar även om mer subtila syftningar i texten där bilder av äldre skapas genom 

meningars uppbyggnad och syftlingar snarare än specifikt beskivnde ord. Signifikanterna i 

analysmaterialet sammanförs sedan i ekvivalenskedjor för att synliggöra de bilder av äldre som 

skapas genom de ordval, begrepp och syftningar som framkommit i texterna. Genom att även 

tydliggöra den modala säkerheten i kopplingar som görs mellan äldre och de olika begreppen 

framkommer hur pass starka kopplingarna är mellan äldre och de olika signifikanterna. 

Resultatet presenteras utifrån två huvudbilder som framkommit genom analysen. De två 

huvudbilderna bygger i sin tur på ett antal bilder, kallade grundbilder, av äldre som tydliggör 

på vilket sätt de två huvudbilderna formas i empirin. Vilken fokus artiklarna lägger på de äldre 

personerna i artiklarna tydliggörs utifrån vilken roll de äldre personerna får i artikeln. Detta för 

att kunna studera hur viktiga äldre uppfattas i de olika artiklarna. Vidare identifieras de olika 

sammanhang som äldre omnämns i för att kunna analysera hur dessa påverkar bilden av äldre. 
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Analysmaterial 

Aftonbladet 

Jag har valt att studera hur äldre framställs i kvällstidningen Aftonbladet. Jag anser att detta val 

av medium är intressant med anledning av att Aftonbladet når ut till Sverige med fri1 nätupplaga 

för både dator och mobiltelefon samt med en rikstäckande tabloid. Under maj 2014 hade 

Aftonbladet en total räckvidd på 3 295 000 läsare/tittare, vilket innebär att Aftonbladet i teorin 

når 44 procent av alla svenskar i åldern 16-80 år (Aftonbladet.se). Enligt ORVESTO® 

rapporterna är Aftonbladet den kvällstidning som har flest läsare i Sverige (Tns-Sifo.se). Vid 

studier där dagspress utgör studiens empiri krävs enligt Mautner (2008) en reflektion kring 

mediets syfte.  Docent Bo Edvardsson (2009) har riktat kritik mot Aftonbladet specifikt och 

kvällspress i allmänhet och hävdar att Aftonbladet drivs av ett makt-intresse-fält och att mediets 

mål är att sälja upplagor och få annonsintäkter snarare än att objektivt förmedla nyheter.  

 

Avgränsning och urval 

Antalet artiklar har begränsats genom Aftonbladets söktjänst på den egna hemsidan. En första 

avgränsning har skett genom att enbart välja artiklar som publicerats som ”nyheter”. Detta är 

den kategori som de flesta människor (ca.70 %) läser i kvällstidningar enligt Nordicoms 

mätning från 2012 (Nordicom.gu.se). Detta innebär att exempelvis sport, kultur, blogg med 

mera valts bort. Ytterligare avgränsning har skett genom att använda sökordet ”äldre”, vilket 

resulterat i 7836 artiklar. Dessa artiklar får sägas utgöra grundempirin, d.v.s. alla artiklar som 

getts möjlighet att komma med i studien. Följande urvalsprocess är hämtad från den kvantitativa 

forskningstraditionen. Den benämns som slumpmässigt obundet, en urvalsprincip som innebär 

att sannolikheten att komma med i studien är lika för samtliga artiklar i empirin (Thornberg & 

Fejes, 2009).  

I nästa steg begränsades urvalet till publicerings år 2013 då detta var närmaste fullgångna år 

innan studien påbörjades. Efter detta valdes sju publiceringsdatum per månad ut för att 

ytterligare begränsa urvalet. Efter en ytlig genomläsning plockades sex artiklar bort då de visat 

sig vara felträffar. Jag beslutade även att reducera urvalet till tre datum då samma typ av 

rapportering upprepas i artiklarna, det ansågs inte behövas ett så stort antal artiklar för att mätta 

                                                 
1 Vissa artiklar publiceras inom Aftonbladet PLUS vilket kräver en månadsavgift. 
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studien, d.v.s. få representativitet i urvalet (Thornberg & Fejes, 2009). Detta resulterade i att 

sammanlagt 57 artiklar valdes ut.  

Med 57 artiklar kvar efter den kvantitativa urvalsprocessen valde jag sedan att även göra ett 

strategiskt urval där ytterligare 24 artiklar plockades bort. Detta för att rikta fokus på 

användningen av ”äldre” som åsyftar människor med hög ålder. Artiklar med exempelvis 

”äldre” barn eller ”äldre” ting plockades bort. Det totala antalet artiklar efter denna 

urvalsprocess var därmed 33 st.  

Urvalsprocess 1     

Begränsningar Nyheter 

med sökord 

”äldre” 

År 

2013 

Sju utvalda 

datum 

Efter 

borttagna 

felträffar 

Tre 

utvalda 

datum 

 Strategiskt 

urval 

Kvarvarande 

artiklar 

7836 712 120 114 57  33 

 

Under analysprocessen identifierades sedan ett antal artiklar vars text inte svarade upp till den 

fyllighet som krävs för att i större utsträckning kunna bidra till analysen med de 

diskursanalytiska begreppen. En närmare beskrivning av orsakerna bakom detta återfinns under 

Analysprocessen nedan. För att öka antalet artiklar med fylliga beskrivningar av äldre 

människor genomfördes ytterligare en urvalsprocess för att öka antalet artiklar. Grundempirin 

genomgick urvalsprocess 2, vilken utformades på samma sätt som urvalsprocess 1 men antalet 

publiceringsdatum utökades från tre till fem för att åter öka representativiteten i studien. Med 

två ytterligare publiceringsdatum per månad tillfördes 26 artiklar. Dessa artiklar bidrog inte 

med någon ytterligare bild i analysen och förändrade inte resultatet i någon större utsträckning. 

Det slutgiltiga antalet artiklar som utgör studiens empiri är 59 stycken.  

Urvalsprocess 2  

Artiklar från urvalsprocess 1 33 

Tillkomna artiklar efter utökning 

till fem publiceringsdatum 

26 

Totalt antal artiklar i studien 59 
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Analysprocessen 

I enlighet med Börjesson & Palmblads (2007) beskrivning påbörjades analysprocessen redan 

vid urvalet då ett stort antal artiklar lästes vilket ledde fram till ett slutgiltigt urval. Efter att 

urvalsprocessen slutförts påbörjades djupare analytiska genomgångar av empirin genom att 

dekonstruera texterna bland annat med hjälp av studiens forskningsfrågor och de 

diskursanalytiska verktygen (se Dekonstruktion och centrala begrepp ovan). Empirin har 

tolkats som en helhet och texterna har tillsammans hanterats som en diskurs snarare än att varje 

enskild text setts som en diskurs i sig. Detta för att framför allt kunna analysera de bilder som 

Aftonbladet skapar i sin helhet, och inte i första hand vad enskilda artiklar skapar för bilder. 

Analysen har utformats utifrån ett självkritiskt perspektiv och öppenhet har hållits gent emot 

två utomstående personer som grundbilderna ”testats” på. Då nya infallsvinklar framkommit 

har grundbilder som inte hållit måttet i diskussion med dessa andra omformats. Resultatet gör 

inget anspråk på att ge en heltäckande bild av de representationer som Aftonbladet skapar av 

subjektspositionen ”äldre”, resultatet representerar ett av flera möjliga perspektiv. 

 

Tillvägagångssätt 

Under den analysprocess som skett utifrån den första forskningsfrågan har ett antal av artiklarna 

i empirin inte bidragit i större utsträckning till analysen genom de diskursanalytiska verktygen 

(se även Avgränsning och urval ovan). Anledningen är att fler av artiklarna i empirin är mycket 

kortfattade och allt för tunna i sina beskrivningar av äldre och omnämner enbart äldre som 

närvarande vid skildrade händelser. Detta innebär att det först och främst är 30 artiklar som 

legat till grund för analysen av den första forskningsfrågan. Dessa artiklar tillskriver äldre 

personer någon form av signifikant. Det är i regel lite längre artiklar eller krönikor där 

subjektspositionen ”äldre” omtalas med något fylligare beskrivningar. Genom användning av 

de diskursanalytiska verktygen (se Dekonstruktion och centrala begrepp ovan) har flera olika 

grundbilder av äldre identifierats. Grundbilderna bygger på ekvivalenskedjans innehåll, som i 

sin tur består av de attribut/signifikanter som tillskrivits äldre i artiklarna. Förutom att 

tydliggöra vilka signifikanter som kopplats till ”äldre”, och på vilket sätt de formar bilden av 

äldre, har särskilt fokus även lagts på modalitet samt artikelförfattarens formuleringar. Dessa 

grundbilder har sedan utgjort underlaget för resultatets två huvudsakliga bilder Den 

problematiska ålderdomen och Det goda åldrandet. 
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Analysen av forskningsfråga två och tre har omfattat samtliga 59 artiklar i empirin och 

kompletterar analysen av första forskningsfrågan. I denna analysdel finns alltså även artiklar 

med tunnare beskrivningarna av äldre med, detta med anledning av att även dessa kan påverka 

bilderna av äldre. Fylligheten i artiklarna har alltså inte varit avgörande för huruvida de har 

kunnat säga något om den äldre utan det som faktiskt framkommer har kunnat tas till vara. I 

analysen identifieras de roller som äldre tillskrivs i artiklarna för att identifiera vilken fokus 

som läggs på äldre i texterna, hur äldre synliggörs och vilken betydelse äldre har för skildringen 

eller artikelns syfte. Vidare identifieras de sammanhang äldre människor befinner sig i när de 

omtalas i artiklarna genom att tydliggöra vad artiklarna skildrar för situationer eller fenomen 

då äldre omtalas och på vilket sätt dessa kopplas till omtalade äldre personer.  

 

Validitet och reliabilitet 

Rubrikens begrepp kopplas i regel till en studies kvalitet, det vill säga till frågor om hur väl 

genomförd studien är, och i vilken mån kan vi lita på dess slutsatser. Till att börja med är detta 

en kvalitativ studie vilket medför att analys och slutsatser snarare bör ses som representationer 

av sanningen snarare än som är fullt generaliserbara. För att stärka studiens validitet har 

ambitionen genomgående varit att så tydligt som möjligt ge svar på studiens forskningsfrågor. 

Analytiska snedsteg som lett in på andra forskningsområden har därför plockats bort i enlighet 

med Winther Jørgensen och Phillips (2000) rekommendationer för att försäkra att analysen 

verkligen ger svar på studiens syfte. Studien har även eftersträvat att formulera logiska samband 

i analysen som Kvale och Brinkman (2009) uppges krävas för att slutsatser i studien ska vara 

förankrade i empirin. Vid ett tillfälle i analysprocessen påstöttes en konkret validitetsfråga 

gällande om urvalets representativitet var nog för att ge tillförlitliga svar på forskningsfrågorna. 

I ett försök att om möjligt säkerställa att urvalet i studien var representativt för den tidsperiod 

som valts ut, utökades empirin med 45 %, från 33 till 59 artiklar. Utfallet visade att det inte 

skett någon större förändring i resultatet vilket stärker validiteten i den frågan. Då 

analysprocessen i huvudsak utformats av en person finns risker att analysen utvecklats genom 

ensidighet då uppfattningar och tolkningar från en person format analysen. Detta kan skapa 

validitetsproblem i studien (Watt Boolsen, 2009) och för att motverka detta har jag i största 

möjliga mån försökt vidga tankebanor för att inte fastna i enkelriktade tankespår. 

 

För att en studie ska kunna tillskrivas en hög kvalitet krävs även att studien uppvisar reliabilitet. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) handlar det om att andra forskare ska kunna utföra studien 

vid en annan tidpunkt och komma fram till samma slutsatser. För att i möjligaste mån uppfylla 
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detta krav i föreliggande studie har öppenhet och transparens därför eftersträvats i 

rapporteringen av studiens utformning, urval, och analysprocess för att så nogsamt som möjligt 

tydliggöra hur analysen konstruerats. Ett vanligt reliabilitetsproblem för kvalitativa studier är 

att empirin ofta består av intervjuer eller observationer vilket innebär att forskaren i sig blir en 

faktor som påverkar empirin. Detta gäller dock inte föreliggande studie enligt Mautner (2008) 

eftersom texterna redan producerats av någon annan. 

Etiska överväganden 

Inför föreliggande studie har ett antal etiska frågor uppmärksammats. Något som Sandman och 

Kjellström (2013) framhåller som viktigt gällande etik i forskningssammanhang är att studien 

har en god vetenskaplig design och att alla processer och slutsatser i studien är rimliga. Detta 

har funnits med genom hela utformningen av studien från urval till analys och diskussion för 

att så långt som möjligt säkerställa att inga övergrepp sker på det material som ingår i studien.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram vikten av medvetenhet kring forskarens egna 

påverkan på analysen och den förförståelse som kan påverka resultatet. Studiens utformning 

har därför förankrats i en reflexiv hållning där jag försökt att kritiskt granska min förförståelse. 

Jag har varit öppen för att omvärdera och utveckla den egna inställningen till ”äldre” och till 

media för att minska risken för en allt för subjektivt utformad analys.  

 

Ett etiskt övervägande har även gjorts med anledning av att vissa personer finns med i studien 

med namn i citerade delar. Detta medför att dessa personer ej hanterats fullt konfidentiellt, inte 

informerats om studien eller fått möjlighet att ge sitt samtycke enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Sandman & Kjellström, 2013). Då materialet som ligger till grund 

för studien är redan producerat, publicerat material med syfte att nå offentligheten har 

bedömningen gjorts att nyttjandet av materialet medför mycket låg risk för att någon kommer 

till skada så länge materialet hanteras med respekt för de omtalade, textförfattaren och 

artiklarnas syfte. Därför har inga ytterligare åtgärder vidtagits för att säkerställa konfidentialitet, 

samtyckes- och informationskrav. Studien har inte heller något kommersiellt syfte som skulle 

riskera att nyttjandekravet ej uppfylls.  
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Resultat 
Föreliggande studie har resulterat i att två huvudsakliga bilder identifierats. Dessa bilder bygger 

på den ekvivalenskedja som framkommit genom analysen och som finns i sin helhet i bilaga 1. 

Den första bilden, Den problematiska ålderdomen, är den mest framträdande bilden i empirin. 

Dels förekommer den mest frekvent i empirin men framförallt byggs den upp av betydligt 

fylligare beskrivningar än den andra bilden, Det goda åldrandet. Vidare kan resultatet visa på 

att bilden av Den problematiska ålderdomen blir påtaglig genom att studera vilken vikt som 

läggs på äldre i artiklarna genom de roller äldre tilldelas och samt genom att sammanställa de 

sammanhang äldre först och främst sammankopplas med. I resultatet refereras det till artiklarna 

genom de nummer artiklarna tilldelats ex. [72]. Hänvisningen leder till bilaga 2 där 

referenslistan över artiklarna återfinns. Nedan följer mer ingående presentation av resultatet, 

och det inleds med analysen av roller och sammanhang.  

Roller och sammanhang 

Nedan presenteras analysen av artiklarnas fokus utifrån de roller som äldre ges i artiklarna, samt 

de sammanhang som äldre befinner sig i när de omtalas. Denna analys omfattar samtliga 59 

artiklar i empirin och exempel på sammanhang framkommer även under rubrikerna Den 

problematiska ålderdomen och Det goda åldrandet. 

 

Rollerna 

I analysen framkom tydligt att ”äldre” antingen omtalas som huvudpersoner eller som 

bakgrundsfigurer och fördelningen mellan dessa är relativt jämn (33/26). Som huvudperson 

framträder äldre genom att artiklarna skildrar händelser eller fenomen där en eller flera 

specifika äldre personer spelar en central roll, eller att artiklarna belyser frågor som är centrala 

för äldre människor i allmänhet. Dessa artiklar har ett särskilt fokus på den äldre människan 

och syftar i regel till att direkt belysa en eller flera äldres situation. I dessa artiklar händer det 

att äldre själva ges utrymme att kommentera det inträffade men det sker i undantagsfall. Som 

bakgrundsfigurer omtalas äldre som på ett eller annat vis berörda av en skildrad händelse eller 

fenomen. Dessa artiklar syftar inte till att belysa just den äldre personen och dess situation i 

första hand. Det kan exempelvis handla om att äldre personer omnämns som närvarande eller 

deltagagande vid demonstrationer, som en av flera grupper som påverkas av politiska beslut 

eller som offer i beskrivningar som skildrar en brottslings situation. Enbart vid något enstaka 

tillfälle har en äldre person kommenterat det inträffade bland dessa artiklar. 
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Analysen av roller resulterar i ett konstaterande att äldre generellt tilldelas ett mycket litet 

redaktionellt utrymme i aftonbladets nyhetsrapportering. Av de 33 artiklar som skildrar äldre i 

en central roll är nära hälften av artiklarna (15 st.) korta notiser på några få rader. I samtliga 26 

artiklar med äldre som bakgrundsfigurer läggs lite, eller inget fokus alls på den äldre människan. 

Sällan kommenteras de äldres närvaro närmare och det läggs ingen större vikt vid de äldres 

situation, det konstateras enbart att äldre på något sätt är berörda. Detta innebär att det endast 

är 18 artiklar som har till huvudsyfte att skildra äldres situation, vilket innebär att det enbart är 

en tredjedel av den totala empirin som lägger särskild vikt vid att förmedla äldre människors 

livssituationer och som gör det på ett mer djupgående sätt. 

 

Sammanhangen 

Flera olika sammanhang har identifierats men alla presenteras inte ingående här då de till viss 

del framkommer nedan under Den problematiska ålderdomen och Det goda åldrandet. Vissa 

sammanhang är ofta, eller mycket ofta, återkommande medan andra sammanhang endast 

påträffats i enstaka artiklar. Vidare i analysen framkommer att sammanhangen skiljer sig en del 

åt mellan de artiklar som skildrar den äldre personen som huvudperson och de som skildrar den 

äldre som bakgrundsfigur. Därför presenteras ytterligare sammanhang utifrån respektive 

rollfunktion.  

 

Tabell 1. 

Sammanhang     

 Brott Dödsnotiser Äldreomsorg Samhälle/politik Personskildringar Annat  totalt 
Huvudpersoner 13 8 4 1 4 3* 33 

Bakgrundsfigurer 10 0 0 12 2 2** 26 

totalt 23 8 4 13 6 5 59 

 

∗ Annat: Markbrand, Bilolycka, Vardagskrönika 

∗ Annat: Listeriafynd, Sexvanor 

 

Tabell 2. 

Upplevelsen av sammanhangen    

  

Positiva 

  Positiva bilder   
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 sammanhang Problematiska 

sammanhang 

Neutrala 

sammanhang 

av äldre i 

problematiska 

sammanhang 

totalt 

Huvudpersoner 1 28 3 1 33 
Bakgrundsfigurer 0 16 4 6 26 

totalt 1 44 7 7 59 

 

 

I artiklar som fokuserar på äldre som huvudpersoner är det just äldre i samband med brott som 

är det vanligaste sammanhanget. Vid några få tillfällen är det äldre själva som utfört brotten 

men vanligast förekommande är att äldre utsatts för brott. Vid några få tillfällen har den äldre 

misshandlats eller bragts om livet, vanligast är att äldre blivit rånade. Situationer då äldre utsatts 

för rån är de sammanhang som ges störst redaktionellt utrymme och som har de mest fylliga 

beskrivningarna av äldre. Det näst vanligaste sammanhanget är dödsnotiserna, nära tre av tio 

artiklar är dödsnotiser. Dödsnotiserna innefattar situationer då äldre påträffats avlidna efter 

exempelvis bränder eller drunkningsolyckor. Till skillnad från brottskildringarna, som är lite 

mer utförliga, är artiklarna om dessa dödsfall i notisform. I de korta notiserna har den avlidne 

nyligen påträffats i hemmet eller på allmän plats. Dessa artiklar beskriver inte den äldre 

utförligare än att även angiva kön. Sedan konstateras kort att den äldre personen påträffats 

avliden och att utredning pågår. Dessa sammanhang upplevs utan undantag som problematiska 

för äldre människor vilket bidrar till bilden av Den problematiska ålderdomen. Det finns enbart 

en artikel som skildrar en äldre huvudperson utifrån ett helt och hållet positivt sammanhang. 

Den här artikeln är en personskildring av en äldre man som ska springa Stockholm maraton, 

artikeln kommenteras ytterligare under Det goda åldrandet nedan. Vid tre tillfällen upplevs 

sammanhangen som neutrala, vilket innebär att de varken upplevs som problematiska eller som 

positiva för den äldre människan. I övrigt är det främst olika problematiska sammanhang som 

äldre sammankopplas med, exempel på dessa framkommer under rubriken Den problematiska 

ålderdomen. Sammanlagt är det drygt åtta av tio av de artiklar som skildrar äldre som 

huvudpersoner som kopplar samman äldre med problematiska situationer och sammanhang.  

 

Även i artiklar med äldre som bakgrundsfigurer är det vanligt att äldre omtalas i samband med 

brott. Äldre omnämns som vittnen eller som drabbade vid brottsskildringar men de omnämns i 

bakgrunden av t.ex. skildringar av gärningsmännens situationer. I övrigt är situationerna ganska 

så spridda men nära fem av tio artiklar kan kopplas till sammanhang inom ett brett spektrum av 

politik och samhälle. Dessa artiklar lyfter äldre som berörda av politiska beslut, som deltagande 
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vid demonstrationer, som medlemmar i politiska partier, som berörda av upplopp i en förort 

eller som hjälpsamma mot människor omkring dem. Övriga artiklar berör äldres ohälsa eller 

sexvanor. Få av artiklarna beskriver äldres livssituation utförligt. Ingen av artiklarna skapar 

positiva bilder av äldre personer i ett direkt positivt sammanhang. Där emot finns några artiklar 

där äldre ställs i ett positivt ljus i en annars mörk situation och några artiklar vars sammanhang 

kan sägas vara neutrala. I drygt sex av tio artiklar är det alltså helt igenom negativa skildringar 

som framkommer även bland dessa artiklar. Äldre kopplas samman med exempelvis nedsatt 

hälsa, med behov av politiska interventioner, med oroligt företagarklimat och med brott. De 

problematiska sammanhangen är där med överrepresenterade även bland artiklar med äldre som 

bakgrundsfigur och ger stöd åt bilden av Den problematiska ålderdomen. 

Den problematiska ålderdomen 

Den problematiska ålderdomen framkommer tydligt i empirin genom negativa attribut som ofta 

väljs för att beskriva äldre och de situationer de befinner sig i. Det finns två olika dimensioner 

av Den problematiska ålderdomen, dels framkommer bilder som påvisar att det är problematiskt 

att vara äldre, dels bilder som tyder på att äldre är problem för samhället. Bilden av att det är 

problematiskt att vara äldre har fler infallsvinklar och är mer beskrivande än bilden av äldre 

som problemskapare. Nedan presenteras 6 grundbilder som Den problematiska ålderdomen 

bygger på. 

 

 

Grundbild 1. Äldre människor är sjuka och fysiskt begränsade  

Genom signifikanter som exempelvis ”sjuk”, ”hjärtattack” och ”sjukvård” formas bilden av 

”äldre” som en sjuk och fysiskt begränsad grupp. I regel beskrivs äldre som sjuka och 

begränsade med en modal säkerhet. Det förekommer kopplingar med en svagare modal säkerhet 

men de är få och ställs i skuggan av majoriteten av artiklarna som målar en tydlig koppling 

mellan ”äldre” och sjukdom. Artiklar som tar upp äldre med ohälsa syftar enbart vid något 

tillfälle till att specifikt skildra äldres hälsotillstånd i första hand, ofta kan istället den situation 

som artiklar skildrar kopplas till äldres hälsotillstånd, men det förekommer även att det 

Fig. 1 Den problematiska ålderdomen 

Äldre skapar problem 
     (grundbild 5-6) 

 

Det är problematiskt att vara äldre 
(grundbild 1-4) 
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fokuseras på äldres fysik och hälsa även när artikeln handlar om något helt annat. Ett exempel 

på detta är en krönika med rubriken ”Att respektera en lögn kan vara störst av allt” [22]. I 

krönikan skildras ett äldre par som krönikören under en tid betraktat på ett kafé. Krönikören har 

uppfattat ett mönster i parets beteende och för att måla upp en inledande kontext för läsaren 

väljer krönikören att främst beskriva mannens, men även kvinnans fysiska begränsningar innan 

han kommer till sin poäng. 

 

  Varje dag klockan 11 kom samma äldre par in på kaféet. Mannen hade svårt att 

gå och kvinnan fick stödja honom i den lilla trappen. Varje trappsteg var en fasa 

för honom, jag såg det i hans blick. Krokigt vandrade de sedan arm i arm och satte 

sig utmattade vid ett hörnbord. De åt alltid samma tonfisksallad och drack alltid 

samma kaffe. Det fanns något rart i det där paret, jag var glad att få ta del av deras 

ritual. [22].  

 

Krönikören lägger in sin egen tolkning av mannens upplevelse av trapporna för att förstärka 

bilden av hur besvärligt det var för mannen att ta sig fram. Krönikören beskriver sin betraktelse 

av paret med en modal säkerhet. Det finns inget utrymme för tvivel kring att det äldre paret är 

krokiga och han försäkrar att mannens fasa för trapporna är riktig. Det enskilda paret blir här 

representanter för subjektspositionen ”äldre” och genom krönikans fokus på parets fysik skapas 

på det här sättet en koppling mellan äldre och ”svårigheter att gå”. 

 

Det är vanligt förekommande i empirin att sjukdom och fysisk begränsning direkt tillskrivs 

äldre som grupp. I en kort notis med rubriken ”Korv återkallas efter listeriafynd” [25] upplyses 

läsaren om ett parti korv som kan vara hälsofarlig. Det framkommer att personer med nedsatt 

immunförsvar kan drabbas hårt och  ”äldre personer” uppges vara en del av dessa.  

 

 Coop återkallar alla paket med Änglamark Grillkorv 10 pack med bäst före-

datum 26 juli. Orsaken är att listeriabakterier hittats i samband med en rutinmässig 

produktkoll hos Coops korvleverantörer… Listeria kan vara farligt för människor 

med nedsatt immunförsvar som gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer. 

Bakterierna dör vid upphettning till 72 grader.  [25] 

 

I artikeln beskrivs risken att drabbas med en lägre modal säkerhet genom att det uppges att 

bakterien ”kan vara” farlig. Det görs dock ingen uppdelning av subjektspositionen ”äldre” när 
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det gäller nedsatt immunförsvar. Genom att kortfattat likställa ”äldre personer” med ”svårs 

sjuka” och  ”gravida kvinnor” skapas bilden av att äldre i allmänhet är mycket sköra. Det här 

sättet att tala om äldre som en homogen grupp är mycket vanligt förekommande i empirin och 

det skapar inget utrymme för olikheter inom gruppen. Att det skulle finnas äldre personer som 

inte har nedsatt immunförsvar blir enligt texten inte möjligt. Notisens syfte är att informera och 

eventuellt förhindra att människor drabbas. Likväl bidrar den till en stark koppling mellan 

sjukdom och äldre människor i allmänhet. Genom att det inte görs någon nyansering mellan 

sjuka och friska äldre förstärks bilden av äldre som en homogen grupp med nedsatt 

immunförsvar.  

 

En artikel som står ut i empirin är artikeln ”S presenterar sjukvårdspaketet” [24]. Denna artikel 

är den enda som visar på skillnader inom subjektspositionen ”äldre” genom att beskriva den 

omtalade gruppen som ”sjuka äldre” istället för enbart ”äldre”.  

 

 …’Fokus på sjuka äldre’ Socialdemokraterna avsätter i sin budget för nästa två 

år två miljarder kronor för sjukvården… Ett särskilt fokus ska finnas på att 

säkerställa att sjuka äldre får en bra vård genom mer personal. – Det kan handla 

om att man i större utsträckning kan få läkarbesök i hemmet, att vi har mer 

specialiserade äldreläkare. Men också att man har bättre möjligheter att 

direktinlägga äldre på vårdavdelningar så att de inte behöver tillbringa många 

timmar på akutmottagningarna… [24]. 

 

Genom att beskriva de omtalade som ”sjuka äldre” blir kopplingen mellan sjukdom och äldre 

i allmänhet något svagare. Förutsättningen för att det ska vara någon poäng med att betona att 

det finnas ”sjuka äldre” är att det även finns en motpol av äldre som inte är sjuka vilket tonar 

ner bilden av äldre som en homogen grupp. I denna artikel görs det dock istället skillnad mellan 

äldre och andra sjuka åldersgrupper. ”Sjuka äldre” beskrivs som en grupp i behov av särskild 

sjukvård för att exempelvis slippa väntrummen. Denna distinktion mellan ”sjuka äldre” och 

andra sjuka människor skapar en bild av att dessa äldre är i behov av särbehandling och de ges 

en särställning från andra sjuka människor. Detta bidrar trots intentionen att skilja mellan äldre 

och sjuka äldre till bilden av att äldre i allmänhet är skörare än andra. Syftet med artikeln är att 

rapportera innehållet i en budgetmotion. Artikeln citerar därmed socialdemokraternas 

dåvarande ekonomiska talesperson och det är dennes ordval som återges. Det kan tänkas att det 
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är den citerade personens politiska motiv som är anledningen till denna något mer nyanserade 

framtoning i jämförelse med andra artiklar när det kommer till sjukdom och äldre.    

 

Grundbild 2. Äldre personer får inte den vård de behöver 

I en förlängning av beskrivningarna av äldre som sjuka och fysiskt begränsade formas bilder av 

äldre som inte fått den vård de behöver. När det handlar om brister i samhällets omsorg om 

äldre människor är beskrivningarna ofta fylliga och detaljrika. Dessa artiklar är i regel 

uppbyggda kring anhörigas berättelser och fylls av citat från upprörda anhöriga. Även om de 

som blivit utsatta anges med namn och faktisk ålder så avslutas flera artiklar med en koppling 

mellan det som hänt och äldres låga värde i samhället i stort. Syftet med artiklarna är att upplysa 

läsaren om det som inträffat och ofta är modaliteten är stark gällande den bristande omsorgen.  

 

En av dessa artiklar har rubriken ”’De lät pappa ligga och dö’” [48]. Redan i rubriken blir det 

tydligt vems version av det inträffade som kommer att skildras: 

 

Göran Andersson, 75, föll på äldreboendet och började blöda kraftigt. Han fick 

vänta tre timmar på sjuksköterskan – och 21 timmar på läkaren. Då var det för 

sent. – De har bara struntat i pappa, låtit honom ligga och dö, säger dottern Helen 

Nilsson. I slutet av augusti föll 75-årige Göran Andersson i sitt hem i Askim i 

Göteborg… Han flyttades till det närbelägna korttidsboendet Flatås gård för 

rehabilitering. Göran Andersson blev bättre och gladde sig åt att snart kunna flytta 

hem igen till sin och hustruns nya lägenhet… Hon [en annan boende på Flatås 

gård] berättade att Göran dagen före hade tappat balansen i korridoren, ramlat illa 

på näsan och börjat blöda kraftigt. Undersköterskan slog genast larm, utan att 

något hände, enligt Helen Nilsson.  – Först efter tre timmar kom en sjuksköterska. 

Hon tog varken puls eller blodtryck och lämnade pappa sovande i sin säng utan 

att höra av sig till oss anhöriga på hela dagen. När en sköterska kom in på 

morgonen var Göran döende. Först då – efter 21 timmar – tillkallades läkare. En 

och en halv timme senare var Göran Andersson död… Göran Anderssons familj 

har anmält boendet till inspektionen för vård och omsorg. De har även vänt sig 

till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) för en förklaring. – Äldre 

människor har inget värde. Något måste hända i Sverige. Vi får aldrig tillbaka 

pappa, men han får inte ha dött förgäves, säger Helena Nilsson. [48].  
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Genom att använda formuleringar som ”först efter” och ”först då” betonas att hjälpen kommit 

för sent och att dödsfallet eventuellt hade kunnat förhindras om vårdpersonalen varit mer 

uppmärksam. Genom att detaljrikt beskriva händelsen och använda den anhöriges egna ord 

byggs en dramatik upp i artikeln. Dotterns beskrivningar är känslofulla ”de har bara struntat i 

pappa… låtit honom ligga och dö”. Det antyds där med att dödsfallet inträffat för att personalen 

inte brytt sig om mannen. Det som kan uppfattas stötande i beskrivningen, i form av den tid 

mannen fått vänta på vårdpersonalen lyfts fram i inledningen tillsammans med dotterns 

känsloladdade kommentarer och upprepas senare i artikeln vilket förmodligen syftar till att få 

läsaren känna den upprördhet som dottern upplever. Sannolikt hade en mer objektiv bild av 

händelsen framkommit om personalen getts mer utrymme att uttala sig. Nu skapas en bild av 

en skadad, övergiven man som lämnats att dö i samhällets omsorg, och orsaken uppges i slutet 

av artikeln vara knuten just till att han är äldre då dottern citeras med orden ”Äldre har inget 

värde. Något måste hända i Sverige”. Citatet fastställer att ”äldre” i allmänhet inte har något 

värde i det svenska samhället vilket leder till att den skildrade mannens öde blir en stark 

representation för gruppen äldre.  

 

Grundbild 3.  Äldre blir utsatta för brott 

Äldre som blivit utsatta för brott, i regel rån eller rånförsök, är de vanligast återkommande 

sammanhangen bland artiklarna. Subjektspositionen ”äldre” kopplas i dessa artiklar samman 

med signifikanterna ”offer”, eller ”utsatt” med en hög modal säkerhet. Syftet med artiklarna är 

att informera läsaren om det inträffade, och i de artiklar där äldre själva uttalar sig om det 

inträffade blir kopplingen mellan äldre och utsattheten mest tydlig.  

 

Ett exempel på detta är artikeln ”Äldre rädda efter rånvågen” [16] som skildrar äldres utsatthet 

i Stockholm. 

 

På kort tid har fyra äldre kvinnor blivit utsatta för brutala rån på Södermalm. 

Samtidigt blir varje år hundratals äldre utsatta för stölder och bedrägerier – bara i 

Stockholm. – Jag vågar inte gå ut efter att det blivit mörkt, säger Aina Hintze, 

granne till det senaste rånoffret. Två dagar har gått sedan det våldsamma rånet 

mot en 83-årig kvinna i hissen till Horntulls serviceboende. Hon var den fjärde 

äldre kvinnan att rånas på kort tid i området...  [16].  
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Textens uppbyggnad påvisar särskilt att äldre är en utsatt grupp genom att journalisten betonar: 

”hundratals äldre… bara i Stockholm”. Begreppet ”hundratals” är relativt vagt, det är oklart 

hur många hundratals personer det gäller, om det är 100 eller om det är 500 framkommer inte, 

men begreppet får det att låta som det är väldigt många som blir utsatta. Antydan att det är ett 

omfattande antal förstärks sedan genom formuleringen ”bara i Stockholm”. Det skapas en bild 

av att även om antalet är omfattande i Stockholm så är det bara en bråkdel om man skulle räkna 

in alla rån i Sverige. Denna bild gör att äldre uppfattas som än mer utsatta, vilket ytterligare 

stärks av att de uppgifter som framkommer i artikeln presenteras med hög modal säkerhet. I 

artikeln kommenterar två kvinnor det rån som skett på det serviceboende där de bor:  

  

 ’- Jag vågar inte gå ut efter att det blivit mörkt, säger Aina Hintze, granne till det 

senaste rånoffret…’, ’Det är ruskigt. Man blir lite orolig, i fortsättningen får man 

tänka sig för och kolla när man går in i porten, säger Gunborg Lund. – Ja det är 

fruktansvärt. Hur ska det bli i framtiden om det fortsätter så här?, fyller Aina 

Hintze i…’, ’Vi äldre har ju inget att försvara oss med. Ska man behöva en 

pepparspray i fickan eller? [16]. 

 

Kvinnorna bekräftar att det är en obehaglig situation de befinner sig i och att de känner sig 

rädda. Den ena kvinnans egen koppling till ”vi äldre” bidrar till att hennes uttalande blir en 

mycket tydlig representation för gruppen äldre. Genom att kvinnan även beskriver att ”vi  äldre 

har ju inget att försvar sig med” skapas bilden av att äldre som grupp är mer försvarslösa än 

andra. 

 

Grundbild 4. Äldre har begränsat inflytande över sina liv 

Den problematiska ålderdomen målas även upp genom bilder av äldre med svagt inflytande 

över sin livssituation. Denna bild spänner över flera olika sammanhang, dels så bidrar bilderna 

av äldre som brottsoffer och äldre som inte får den vård de behöver till bilden av svagt 

inflytande men tydligast blir det i artiklar om nedskärningar inom äldreomsorgen. Den modala 

säkerheten är relativt hög i beskrivningarna. Det är först när de äldre uttar sig själva som det 

framkommer en beslutsamhet att inte låta sig bli bortkörda, men alla delar inte samma 

beslutsamhet. 

 

Ett exempel är artikeln ”De tvingas flytta till nytt äldreboende” [31]. Redan i rubriken 

framkommer att de äldre inte kan påverka beslutet och det blir än tydligare i artikeln: 
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’Nyligen begick en 84-årig kvinna i Stenungsund självmord under ett möte med 

kommunens tjänstemän om hennes boendeplacering. Nu pratar flera gamla på 

äldreboendet Solvändan i Mariefred om att ta livet av sig. 24 platser ska dras in 

och allt tyder på att åldringarna kommer att tvångsförflyttas. – De får bära ut mig, 

säger 91-årige Sune Andersson som bor på Solvändan med hustrun Ebon 

Andersson, 89…’, ’Det finns ingen stans för de gamla att ta vägen…’, ’Allt fler 

bor istället hemma mot sin vilja, vårdade av anhöriga och en allt mer pressad 

hemtjänst. Vi har varit med på vårdplaneringar där den äldre har styrts att vilja gå 

hem och klara sig med hemtjänstinsatser, fast de har behövt och velat ha särskilt 

boende…’ [31]. 

 

Artikeln inleds med en koppling till en kvinna som tagit livet av sig i direkt koppling till 

processen med kommunen om kvinnans boende. Det blir en dramatisk inledning som öppnar 

förutsättningar för läsaren att förfäras inför äldres situation redan innan läsaren kommit till den 

händelse artikeln syftar att skildra. Dramatiken upprätthålls genom följande ordval och fraser: 

”Åldringarna kommer att tvångsförflyttas”, ”Nu pratar flera gamla om att ta livet av sig”, 

”den äldre har styrts att vilja gå hem”. Dessa uttalanden målar bilden av att äldre har så svagt 

inflytande och så små möjligheter att kunna påverka sin livssituation att flera talar om att ta 

livet av sig. Det talas om ”de gamla” som en homogen grupp, och situationen uppges omfatta 

”allt fler” vilket bidrar till bilden av att detta är ett omfattande problem för många äldre.  

 

Efter artikeln går det att läsa utdrag ur några intervjuer med äldre på det omtalade boendet. Det 

uttrycks en beslutsamhet att inte ge sig, men även en viss osäkerhet kring det faktiska 

inflytandet i frågan. 

 

’Det kommer vi aldrig gå med på. Jag kommer i alla fall inte att flytta, då får de 

bära ut mig. Inte tror jag att de särar på oss. Men häromdagen var det en gumma 

i Stenungsund som hoppade ut…’, ’Jag vet inte om de kan köra ut en i buschen, 

då får man inga besök…’, ’Det får inte bli som på äldreboendet på Selaön… Där 

tvingades 20 flytta. Idag är bara två i livet, säger Nils’… [31]. 

 

Modaliteten sträcker sig från väldigt säkra uttalanden i form av ”Det kommer vi aldrig gå med 

på” och ” jag kommer i alla fall inte”, till mera osäkra som ”jag tror inte”, och mycket osäkra 
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”jag vet inte”. Bilden av svagt inflytande både försvagas genom uttalanden där äldre uppger 

att de inte kommer att ge med sig, och bekräftas genom de äldre som påvisar en osäkerhet kring 

om de kommer att bli tvingade att flytta eller inte. Genom de äldres själva uttalanden upplevs 

representation av äldre än tydligare. 

 

Grundbild 5.  Äldre människor är kostsamma för samhället 

Trots att den demografiska utvecklingen och dess följder är ett ämne som är hett omdiskuterat 

både politiskt och inom forskarvärlden så finns det endast en text i empirin som lyfter frågan, 

krönikan ”Du tvingas göra ett val när åldringarna blir fler” [23]. Det är den växande gruppen 

”äldre”, eller ”åldringar” som de även benämns i denna krönika, som uppges vara det direkta 

problemet. Krönikan klargör att äldre människor som inte arbetar är ett problem. Det framgår 

även ordagrant att äldre kostar pengar, och att det är läsaren som påverkas av de förändringar 

som behöver ske: 

 

Jobba mera. Eller få sämre pension. Så ser valet ut… Vi lever allt längre vilket är 

mycket positivt. De första 15 åren är vi dessutom ganska så friska. Sedan sätter 

krämporna in på bred front. På sikt är det dock ohållbart att många av oss är 

pensionärer i 20-25 år… Allt fler åldringar kostar, hur kul det än är att ha dem i 

livet. Öppna plånboken eller jobba mera, det är alternativen. [23]. 

 

Modaliteten är tydlig, det finns inga kanske utan framtiden kommer kräva oönskade 

förändringar, och orsaken uppges vara att ”åldringarna blir fler” vilket skapar en växande 

börda för samhället. Genom att sammankoppla äldre med kostnader och behov av besvärliga 

samhällsförändringar sätter detta en ”skyldig” stämpel på äldre. Att  vara ”äldre” blir det samma 

som att vara en problemskapande börda för samhället. Den här krönikan gör det tydligt att äldre 

som inte jobbar är ett problem, men krönikören poängterar även att äldre kan vara en outnyttjad 

resurs, en bild som beskrivs närmare under Det goda åldrandet.  

 

Grundbild 6. Äldre män har bristande omdöme 

Först och främst bör förtydligas att denna kategori enbart representerar ”äldre män/herrar” då 

det i empirin inte framkommit någon text som framställer äldre kvinnor på detta sätt. Detta 

leder till att representationen för ”äldre” kan uppfattas som svagare då signifikanterna tydligt 

kopplas både till subjektspositionen ”män/herrar” och ”äldre”. Dessa artiklar påvisar bilden av 

äldre män som, utifrån deras handlingar, med ett samlat begrepp kan beskrivas som vårdslösa 
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eller bärare av ett begränsat omdöme. ”Bristande omdöme” används här som samlingsbegrepp 

för denna bild även om begreppet inte specifikt finns med i ekvivalenskedjan. Dels 

representeras bilden av äldre män som utfört brottsliga handlingar, representationerna består då 

av skildringar av enstaka personer. Dels representeras bilden av grupper av äldre män som 

skapat problem genom oförsiktighet eller brist på bättre vetande. Dessa artiklar är i regel 

kortfattade och inte särskilt fylliga i sin beskrivning av det inträffade. Representationerna är 

relativt svaga och kopplingarna till äldre som grupp är något mer otydlig. 

  

Ett exempel då subjektspositionen ”äldre herrar” kopplas till en form av bristande omdöme är 

en artikel om gräsbränder i Tjörns kommun.  

 

Andra orter har vapenamnesti, Tjörn har infört tändsticksamnesti. Anledningen? 

50 gräsbränder i mars på grund av äldre herrar som eldar gräs och ris… Det 

handlar faktiskt inte om ungar som ’luntar’. Det är äldre herrar som ’bara’ skulle 

elda av lite gräs, sedan har det spridit sig blixtfort. [35]. 

 

I artikeln likställs subjektspositionerna ”äldre herrar” med ”ungar som ’luntar’” vilket blir ett 

sätt att likställa de äldre männen med barn som inte vet bättre än att de buseldar trots det torra 

vädret. Även den sarkastiska tonen i formuleringen ”äldre herrar som ’bara’ skulle elda av lite 

gräs” betonar att det var omdömeslöst av männen att tro att det skulle gå att elda i de torra 

markerna. Modaliteten blir stark då bilden läggs fram som ett konstaterande av fakta och det 

finns ingen som uttalar sig motsägande i artikeln. Samtidigt bidrar artikelns skämtsamma 

inledning ”Andra orter har vapenamnesti, Tjörn har tändsticksamnesti”  till att artikeln i sin 

helhet kanske inte tas på så stort allvar och avgränsningen till Tjörns kommun gör att bilden 

främst kopplas till äldre män på Tjörn snarare än till äldre män i allmänhet. 

 

 Bilden av omdömeslöshet bland äldre män framkommer även i artikeln ”Dubbelt så stor 

drunkningsrisk för män” [46].  

 

Man ska ta det lugnt med midsommarbadet till helgen, i alla fall om man är 

medelålders eller äldre man och har några snapsar innanför västen. En ny studie 

visar att det är just medelålders och äldre män som löper störst risk att drunkna. 

Dubbelt så stor risk som för kvinnor. [46]. 
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Bilden av att medelålders och äldre män är mest oförståndiga när det kommer till bad kopplat 

till alkohol får en hög trovärdighet genom hänvisningen till en studie. Detta gör att bilden av de 

äldre männens bristande omdöme kan få fäste, och få läsare ifrågasätter troligtvis 

sanningshalten i uttalandet. Representativiteten i denna artikel blir något tydligare än tidigare 

artikel då denna hänvisar till ”äldre män” i allmänhet. 

 

Det goda åldrandet 

Det goda åldrandet framkommer delvis genom att äldre direkt kopplas till positiva attribut som 

exempelvis ”tränar boxning”, ”hjälpt till” och ”klok” i artiklarna. Mer vanligt är dock att de 

positiva signifikanterna tillskrivs äldre i förbifarten. Enbart tre artiklar i empirin kan sägas ge 

fylliga beskrivningar av Det goda åldrandet och enbart två lägger allt fokus på den äldre 

människan. Detta leder till att denna del av ekvivalenskedjan är betydligt svagare, den 

innehåller både färre enskilda signifikanter och signifikanterna återkommer mer sällan, i 

jämförelse med Den problematiska ålderdomen. Det goda åldrandet representeras av 3 

grundbilder och precis som Den problematiska ålderdomen kan två olika dimensioner 

identifieras. Två av grundbilderna visar på att äldre människor lever ett gott liv och en bild visar 

att äldres goda liv även kan vara positivt för omgivningen.  

 

Grundbild 7.  Äldre människor lever aktiva liv utan stress 

Det finns ganska så många exempel på aktiva äldre men de flesta är korta konstateranden i 

förbifarten, exempelvis: ”Dagen innan hade mannen varit ute och klippt häcken…” [41], 

”Mannen som arbetade på hemmet som frivilligarbetare…” [47], ”83-åringen är 

bäruppköpare…” [57]. Dessa artiklar handlar inte i första hand om att den äldre personen är 

aktiv, det omnämnas enbart i korta drag. Även om det inte är några fylliga beskrivningar så ger 

det en signal till läsaren att dessa äldre personer är aktiva på ett eller annat sätt vilket bidrar till 

bilden av aktiva äldre.  

Fig. 2 
Det goda åldrandet 

 

Äldre är en tillgång för sin omgivning 
 (grundbild 9) 

 
 

Äldre mår och har det bra 

(grundbild 7-8) 
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Det finns några lite mer fylliga beskrivningar av aktiva äldre. Gemensamt för dessa är att de 

även ger en bild av att de äldre samtidigt är avslappnade och stressfria. I och med att artiklarna 

är uppbygga på citat så blir den modala säkerheten stark gällande de äldres aktiva livsstil.  

 

Ett exempel är artiklen ”Ett ögonblick… Hans Wannehed, 70, som ska springa sitt 35:e 

Stockholm maraton” [42]. Den här artikeln är unik i sitt slag i empirin då det är den enda artikel 

som har till syfte att skildra en levande äldre person i en positiv livssituation. Här sker det 

genom en beskrivning av mannens tävlings- och träningsvanor: 

 

Hur känns det inför imorgon? – Det känns bra. Det ska bli en spännande 

upplevelse i år också. Hur har du laddat inför loppet? – Jag börjar bli van, så jag 

tar det lugnt. Äter kolhydrater och hetsar inte upp mig över småsaker… Du har 

haft Astma sedan du var barn, hur har det påverkat din löpning? – Jag är väldigt 

tacksam att jag kan springa trots att jag har trånga luftrör i och med Astman. När 

jag var liten var jag väldigt sjuk och jag kunde inte börja träna löpning förrän jag 

var i 20 årsåldern…. Hur brukar du träns till vardags? – jag brukar springa en 

runda på 7,5 km två eller tre gånger i veckan… [42]. 

 

Frågorna i artikeln har inget fokus på mannens ålder, de hade kunnat ställas till vem som helst 

i vuxen ålder och det finns där med inget som visar på att mannen som aktiv skulle stå ut bland 

andra vuxna. Artikeln visar en välmående äldre man som, sin astma till trots, sprungit större 

delen av livet. I samma okomplicerade anda framkommer även att mannen bär på ett lugn, och 

att han inte stressar upp sig ”jag börjar bli van, så jag tar det lugnt… jag hetsar inte upp mig 

över småsaker”. Inte heller detta kopplas direkt till mannens ålder men det finns en antydan om 

att lugnet bottnar i att mannen deltagit många gånger tidigare. Genom citaten målas bilden av 

en aktiv, äldre man upp med modal säkerhet och blir en relativt stark representation. 

 

Ett annat exempel är artikeln ”Man måste må bra för att ha bra sex” [30] som skildrar svenskars 

allmänt minskade sexlust. Även denna artikel skildrar aktiva och stressfria äldre människor. I 

artikeln uttalar sig två personer som beskriver sig själva med subjektspositionen ”äldre”. Det 

intressanta är att de beskriver en motsatt bild än den som artikeln i huvudsak skildrar.  
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Jag har aldrig haft det så bra som nu, säger Karl-Axel. – Det är så bra när man blir 

äldre. Man har inga barn att tänka på, de är utflugna. Det är ingen stress. Man har 

bara varandra och blir inte störd. Och man behöver inte ha något preventivmedel 

och bara att inte behöva tänka på det är avslappnande. Det är bara Viagran som 

kostar pengar. Erektionsproblem – det finns hjälp att få. Och man får som kvinna 

ha lite tålamod och hjälpa sin partner – säger Ann-Marie. [30]. 

 

Detta citat visar på att äldre kan ha ett aktivt och tillfredsställande sexliv med anledning av att 

de lever ett lugnare och stressfriare liv, en situation som många yngre istället beskriver som 

bristvara i artikeln. I artikeln framkommer att dessa äldre personer upplever att det har bättre 

möjligheter till ett bra sexliv än vad yngre har. ”Det är ingen stress. Man har bara varandra 

och blir inte störd” säger Ann-Marie med modal säkerhet. Genom att använda det mer allmänna 

begreppet ”man” istället för ”vi”  hänvisar kvinnan till äldre i allmänhet snarare än att det bara 

skulle gälla dem som enskilt par. Livet som äldre har alltså medfört mindre stress och mer tid 

för varandra vilket gett dem mer tid att vara sexuellt aktiva och kunna njuta mer av varandra än 

tidigare. Genom att även hänvisa till att de som äldre inte behöver preventivmedel blir 

kopplingen mellan den positiva situationen och livet som äldre väldigt tydligt. Även om de 

sedan även lyfter erektionsproblem så framställs det inte som något stort problem.  

 

Artikel [29] ”Så blir Leif Axmyrs liv i friheten – i Halmstad” skildrar en man som är på väg att 

släppas fri efter 31 år i fängelse. Mannen beskrivs i artikeln som aktiv och lugn: 

 

Leif Axmyr arbetar som städare på Tidaholmsanstalten, han gymmar och tränar 

boxning… 1982 mördade han två personer med 37 knivhugg. Hur skulle du 

beskriva honom idag? – Han är en lugn och sansad äldre farbror som hunnit ångra 

sig hundra gånger under resan. Han har verkligen fått avtjäna straffet med måtto. 

[29]. 

 

Även om påståendet är kopplat till en enskild person så tyder sammansättningen av orden på 

att begreppen ”äldre” och ”farbror” hänger ihop med att vara ”lugn” och ”sansad” och det 

blir på så sätt ett uttalande som kopplar subjektspositionen ”äldre” till att vara lugn och sansad 

aven om den modala säkerheten inte är så stark. I artikel [28] beskrivs samma man på liknande 

sätt men med andra ord:  
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Vad har hänt sedan 2010 som gör att åklagaren har bestämt sig för att inte 

överklaga? – En hel del, Axmyr har, om inte annat blivit äldre. Han fyller 75 år i 

morgon och har förhoppningsvis blivit tillräckligt mogen och klok för att undvika 

att ställa till med nya jävulskap [28].  

 

I denna artikel framförs en förhoppning om personlig utveckling, genom hoppet om att 

attributen ”mogen” och ”klok” kommit med åldern. Det finns alltså ett underliggande påstående 

om att attributen är sammankopplade med åldern 75 år, snarare än att de är personliga. 

Representationen är inte den tydligaste i empirin och modaliteten är svag men den äldre mannen 

uppges vara aktiv samtidigt som han uppges vara lugn, sansad, klok och mogen.  

 

Grundbild 8. Äldre människor bär på minnen och  livserfarenhet  

I flera av de artiklar som analyserats framkommer att de äldre människor som figurerar i 

artiklarna har livserfarenhet och bär på minnen som är viktiga för dem. Att en människa 

hänvisar till en svunnen tid skulle kunna uppfattas som sorgligt i vårt samhälle där mycket 

handlar om att leva i nuet, men det finns inte många spår av negativism i de berättelser som 

framkommer. Det är i regel stolta berättelser om vad man varit med om, vad man lärt sig av, 

bedrifter man bär med sig och även en känsla av tillhörighet framkommer genom berättelserna. 

Det är därför denna del av ekvivalenskedjan tillfaller det goda åldrandet. Som ”äldre” är man 

rik på erfarenheter och minnen oavsett kontext.  

 

I artikel [30], som handlar om människors sexvanor, förklarar en 92-årig kvinna varför hon tror 

att sex inte längre har lika stor del i människors vardag. ”Förr i världen var syndigheten en 

krydda. Nu är det inte någon synd alls längre, och då är det ju inte lika intressant.” [30]. 

Kvinnan väljer att gå tillbaka i tiden och förklara fenomenet utifrån sina minnen av en annan 

tid. ”Synd” är ett begrepp som inte längre är vanligt i samhällsdebatter kring sex vilket skapar 

en bild av att kvinnan har livserfarenhet från en annan tid än den som är huvudsakligen rådande 

idag och att hon varit med om och upplevt förändringar i samhället.  

 

I artikel [16] där två kvinnor intervjuas i samband med att deras granne blivit rånad är det också 

en av kvinnorna som tänker tillbaka: 

 

Aina Hintze har själv blivit utsatt för brott. En okänd tjuv lyckades komma över 

hennes guldhalsband på Stockholm central station för tolv år sedan. Trots att hon 
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inte blev utsatt för något våld sitter minnet av stölden kvar. – Det var ett tjockt 

guldhalsband som jag hade fått i 50-års present. Som gammal människa bär man 

med sig minnen länge, säger hon. [16].  

 

Som gammal ”bär man med sig minnen länge” uppger kvinnan vilket ordagrant  stärker bilden 

av att äldre människor bär på många minnen och att det format dem genom livet. Kvinnan lyfter 

fram minnen som en central del i att vara gammal. Om det är positivt eller negativt att bära med 

sig minnen är svårt att utröna av uttalandet men oavsett har det gett kvinnan livserfarenhet som 

hon bär med sig länge i livet.  

 

I en förlängning av artikel [31] ges flera äldre personer utrymme att uttala sig om nedläggningen 

av deras boende. Medan de kommenterar nuläget hänvisar samtliga, på ett eller annat sät, 

tillbaka i tiden. Exempelvis så knyter en kvinna an till historien när hon beskriver sin vardag 

och varför det är viktigt för henne att få bo kvar: ”…Ebon berättar att hennes släkt har bott i 

Mariefred i tre generationer. – Vi har sett så mycket i våra dagar. Nu sitter vi och drömmer”. 

Kvinnan menar att det förgångna, både under hennes egen livstid och innan, har stor betydelse 

för henne. Sedan uttrycker hon att ”vi”, vilket uppfattas som hon och de andra som bort på 

samma boende, tidigare sett mycket men att de nu sitter och drömmer. Detta skapar en bild av 

att Ebon och andra i hennes situation till stor del lever på saker som de tidigare upplevt. I samma 

artikel berättar Sune och Nils om sina ungdomsdagar, vilket har mer eller mindre koppling till 

deras nuvarande boendesituation: 

 

 ’Sune, som jobbat som bagare, har inga höga tankar om kommunpolitikerna i 

Strängnäs: - Dem törs du nog inte skriva i tidningen, säger han och berättar sedan 

om hur han och Nils… spelade allsvensk hockey utomhus i 30-gradig kyla på 

1940-talet…´, ’Sune var back, Nils forward…’, ’Vi slog finska landslaget med 8-

3 strax efter kriget, berättar Nils. I sin krafts dagar var han färghandelsbiträde.’ 

[31].  

 

Det framkommer vid något tillfälle i artikeln att det är de intervjuade själva som valt att tala om 

det förflutna i övrigt är det oklart om det kommit spontant eller om det är journalisten som ställt 

frågor om deras förflutna. Tydligen är det dock av intresse för journalisten att återge dessa 

äldres berättelser. Kanske är det för att skapa någon form av medlidande för de äldres situation 

genom att ge läsaren möjlighet att ytligt bekanta sig med dem. Samtidigt så får intervjuerna inte 
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plats i den huvudsakliga artikeln utan ligger som en påföljande text vilket också kan antyda att 

journalisten, eller redaktören, inte anser dem ha någon större betydelse för skildringen. 

Intervjuerna är kortfattade och sammanfattade av journalisten men bilden som framkommer är 

tydlig. Den tid som varit och de minnen som dessa äldre personer nu bär med sig frambringar 

både sorg och glädje och har stor betydelse för dem.  

 

Grundbild 9.  Äldre människor är en tillgång för sin omgivning 

Liksom flera andra exempel i bilden av det goda åldrandet är den här grundbilden subtilt 

framträdande i empirin. Det skall klargöras att begreppet ”tillgång” inte finns med i empirin 

men det är ett begrepp som här används för att sammanfatta den bild som framkommer genom 

dessa artiklar. Till skillnad från tidigare bilder inom Det goda åldrandet talas det enbart om 

äldre i dessa artiklar. Ett återkommande exempel på äldre som en tillgång är äldre som funnits 

till hands för familjer som har det svårt. Den modala säkerheten är hög i dessa artiklar. 

 

I artikel [34] skildras en kvinna och hennes dotter som hamnat i en svår situation och ett äldre 

par omnämns på följande vis: ”Ett äldre par i det lilla samhället i Mellansverige har hjälpt 

Sara och Sofia. I ett land som sagt allt annat än välkommen hit, har paret under flera års tid 

gjort allt som står i deras makt för att hjälpa till.” [34].  Artikelförfattaren målar upp en bild 

av det ”äldre paret” som mycket hjälpsamma. Genom att beskriva Sverige som ett land som 

”sagt allt annat än välkommen hit”, och genom att använda laddade uttryck som ”under flera 

års tid” och ”allt som står i deras makt” förstärks bilden av att det äldre paret varit mycket 

engagerade och mer hjälpsamma än vad andra som kvinnan och hennes dotter mött i Sverige 

varit. I artikel [44] skildras en familjetragedi då en hjälpsam ”äldre” person kortfattat omnämns: 

”En äldre kvinna brukar ofta vara där och hjälpa dem med barnen” [44]. Dessa artiklar är med 

och skapar en positiv bild av äldre människor som en tillgång för personer som finns i deras 

närhet. Dessa äldre är okända för läsaren, det skulle kunna vara vilka äldre människor som helst 

och det är goda representationer för äldre människor i allmänhet. En annan artikel som mycket 

tydligt lyfter fram en äldre person som en tillgång för familjen är artikel [6] som rapporterar om 

Prinsessan Lillians död:  

 

’Lillian har spelat en oerhört stor roll för kungafamiljen, och kanske framför allt 

kronprinsessan Victoria…’, ’Hon var en humoristisk person och en frisk fläkt i 

familjen. Jag minns hennes livlighet och hennes nyfikenhet…’, ’Hon var en 

mycket älskad person, lite som en farmor i familjen…’, ’Prinsessan var mycket 
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älskad av vår familj och vi alla minns henne som en glad, rolig och slagfärdig 

person… Hon var alltid lojal och ställde helhjärtat upp för den kungliga familjen 

och för Sverige…’ [6].  

 

När det talas om en känd person på det här sättet blir uppfattningen av det som skrivs lite 

annorlunda än när det är, för läsaren, okända ”äldre” som omtalas. När den omtalade personen 

är okänd har läsaren inte mycket annat att koppla samman de signifikanter som framkommer i 

texten med än just subjektspositionen ”äldre”. När det nu talas om Prinsessan Lilian å andra 

sidan så kan kopplingen till subjektspositionen ”äldre” bli svagare då läsaren sedan tidigare kan 

ha uppfattningar om Prinsessan Lilian, eller om ”prinsessor”. Det kan även vara så att 

”prinsessa” kan bli en mer påtaglig subjektsposition än ”äldre” i sammanhanget. Oavsett så 

framkommer många fina ord om Prinsessan Lilian i artikeln som kan kopplas till äldre personer 

i allmänhet. Framför allt genom att Prinsessan Lillian beskrivs som en ”mycket älskad person, 

lite som en farmor” kopplas signifikanten ”mycket älskad” till farmödrar i allmänhet.  

 

Den typ av artiklar som hittills exemplifierat äldre som en tillgång hänvisar till enskilda äldres 

hjälpsamhet i privata sammanhang. En annan artikel som direkt antyder att gruppen ”äldre” kan 

vara en tillgång för samhället i stort är krönikan ”Du tvingas göra ett val när åldringarna blir 

fler” [23]. Tidigare har denna artikel fått exemplifiera hur bilden av äldre målas upp som ett 

samhällsproblem, men denna krönika bidrar även till bilden av äldre som en resurs med fokus 

på arbetslivet. Samtidigt som äldre lyfts som ett växande samhällsproblem uppges att äldre även 

kan vara en del av lösningen på problemet:  

 

Arbeta högre upp i åldrarna. Eftersom inträdet på arbetsmarknaden dröjer allt 

längre för unga människor så kan det faktiskt vara så att vi i framtiden ändå jobbar 

färre år än vad farfar gjorde… Att arbeta ytterligare ett eller två år behöver inte 

vara ett straff, det kan vara en förmån. Men det förutsätter att bilden av äldre i 

arbetslivet förändras, utredningen föreslår bland annat större möjlighet till flextid 

och kortare arbetstid och rätt att ta ut studielån till 57, i jämförelse med 54 år idag. 

[23]. 

 

Lösningen, att ”arbeta högre upp i åldrarna”, skapar bilden av äldre människor som en 

outnyttjad resurs för samhället. Genom att ett förlängt arbetsliv framställs som en potentiell 

”förmån” för äldre människor formas bilden av att äldre har förmågan att arbeta längre och det 
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antyds att äldre skulle kunna må bra av att få arbeta längre. Både samhället och äldre beskrivs 

som vinnare om äldres förmågor togs tillvara på ett bättre sätt. Äldre framstår då inte längre 

enbart som ett problem utan som en tillgång, istället är det omständigheterna på 

arbetsmarknaden som framstår som ett problem.  

Sammanfattande analys 

Med diskursanalytiska verktyg har jag försökt dekonstruera texterna i empirin för att hitta de 

bilder av äldre som framkommer i Aftonbladets nyhetsrapportering samt granska hur de 

framträder. Genom analysen har två huvudsakliga bilder av äldre kunnat urskiljas, Den 

problematiska ålderdomen och Det goda åldrandet. Nedan följer en sammanfattande analys av 

hur dessa bilder framträder i empirin. 

 

Bilden av Den problematiska ålderdomen är den som framträtt tydligast i empirin. Den här 

bilden består främst av flera grundbilder som visar på att det är problematiskt att vara äldre. 

Detta sker genom frekventa sammankopplingar mellan äldre människor och fysiskt 

begränsning och olika former av utsatthet. Aftonbladet förmedlar även bilder som påvisar att 

äldre människor kan vara ett problem för samhället genom att peka ut äldre människor som 

problem för samhällsekonomin samt genom rapportering av händelser då äldre människor 

skapat problem genom bristande omdöme. Med analysen av sammanhangen blir bilden av Den 

problematiska ålderdomen än tydligare. Bland annat tillkommer notiserna om äldre personer 

som påträffats döda vilket gör att de positiva sammanhangen i princip försvinner i mängden av 

olustiga och obehagliga sammanhang. Analysen av roller visar att fokusen på den äldre 

människan i artiklarna är svagt. Äldre ges överlag litet redaktionellt utrymme och äldres 

uttalanden ges sällan utrymme i artiklarna. i princip alla längre uttalandet av äldre i empirin 

finns med i det redovisade resultatet. 

 

Bilden av Det goda åldrandet framträder ur en ekvivalenskedja som är mer kortfattad än Den 

problematiska ålderdomen. Den består av grundbilder som beskriver aktiva, stressfria äldre, 

äldre som bär på minnen och livserfarenhet samt beskrivningar av äldre som en tillgång för 

samhället eller människor omkring dem. Beskrivningarna är sällan fylliga och bilden framträder 

genom odramatiska och sparsamma beskrivningar. Analysen av roller och av sammanhang 

bidrar inte till att stärka bilden av Det goda åldrandet mer än att det går att konstatera att äldre 

finns representerade i Aftonbladets rapportering, även om det främst är i negativa sammanhang 

och även om det sällan läggs vikt vid deras livssituationer.  
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Det blir tydligt genom analysen att attribut tillskrivs äldre på lite olika sätt beroende på om de 

representerar en problematisk eller en god ålderdom. Attributen inom Den problematiska 

ålderdomen tillskrivs ofta direkt, ex. ”äldre människor har inget värde”, ”varje år blir 

hundratals äldre utsatta för rån”. Inom Det goda åldrandet framkommer attributen mer 

indirekt. Ex. ”Dagen innan hade mannen  varit  ute och klippt häcken”, här framkommer att 

mannen varit aktiv och bör haft en relativt god fysik, men i regel är det inte den äldres goda 

fysik som artikeln syftar till att förmedla vilket resulterar i att bilderna av Det goda åldrandet 

framträder mer subtilt. Det uppfattas i vissa fall som medvetet från författarnas sida att 

framhäva känsloladdade exempel och genom ordval och formuleringar öka dramatiken i 

skildringar som stödjer Den problematiska ålderdomen. Detta sker inte inom Det goda 

åldrandet. Modaliteten skiljer sig inte så mycket mellan uttalanden och beskrivningar inom Den 

problematiska ålderdomen och Det goda åldrandet. Generellt är det med modal säkerhet som 

de flesta formuleringar byggs upp, oberoende av budskap. Det finns bilder inom Den 

problematiska ålderdomen där den modala säkerheten är något lägre, men i stort har studien av 

modaliteten inte kunnat påvisa några större skillnader mellan de olika bilderna.  

 

Som tidigare klargjorts är det få äldre som kommer till tals i artiklarna och där med kopplas de 

flesta attribut till äldre genom andras beskrivningar. Inom Den problematiska ålderdomen är 

det mycket få äldre som kommer till tals i det stora hela. Tre av sex grundbilder inom Den 

problematiska ålderdomen (grundbilderna 1, 3, 4) bekräftas genom enstaka uttalanden av äldre 

medan resterande tre grundbilder enbart talar om äldre. Det goda åldrandet bygger till större del 

på äldres egna ord. Grundbild 8 bygger enbart på äldres egna uttalanden och de fylligaste 

beskrivningarna i grundbild 7 bygger på äldres uttalanden. Äldres uttalanden återfinns enbart 

när det talas om hur det är att vara äldre, när det kommer till hur äldre påverkar samhället finns 

det inga uttalanden av äldre.  

 

Gällande representation så är det vanligare med hänvisningar till äldre som grupp inom Den 

problematiska ålderdomen. Även om det är enskilda individer som skildras dras ofta paralleller 

till äldre som grupp vilket förstärker bilden av äldre som en homogen grupp som är eller har 

problem. Det förekommer att äldre omtalas som grupp i de grundbilder som framkommer inom 

Det goda åldrandet, men det är inte lika påtagligt som inom Den problematiska ålderdomen. 

Detta resulterar i att den sammantagna bilden av aftonbladets rapportering förmedlar en bild 
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som visar på att äldre som grupp i allmänhet består av utsatta och sjuka personer och att det 

inom gruppen finns enskilda äldre personer som är friska och aktiva. 

 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka bilder av äldre och åldrande som framträder i 

Aftonbladets nyhetsrapportering samt hur de formas. Detta med intresse för hur bilderna i sin 

tur kan påverka äldres livssituation i samhället. Nedan följer ett avsnitt där resultatet diskuteras 

och relateras till tidigare forskning.  

 

Sett till tidigare studier finns likheter mellan resultatet av föreliggande studie och resultatet av 

Nilsson och Jönssons (2009) studie. Dels blir det tydligt att äldre ges ett mycket litet utrymme 

att komma till tals i empirin, och dels framträder bilderna som en tydlig grundfigur och en tydlig 

motbild. Bilden Den problematiska ålderdomen, som framför allt framställer gruppen äldre som 

bärare av problem, kan jämföras med grundfiguren. Det goda åldrandet, som främst framställer 

äldre individer som mönsterbrytare genom att må bra och vara aktiva, kan jämföras med 

motbilden. Den problematiska ålderdomen kan även jämföras med Tornstams (2011) 

formulering av eländesperspektivet som påvisar att negativa sidor av åldrande och ålderdomen 

ges företräde i diskursen. Det finns enbart enstaka artiklar som lyfter äldre utifrån ett 

resursperspektiv där ålderdomen inte lyfts fram som en period av elände. Detta visar på att 

Aftonbladet, enligt denna studie, i stort inte skiljer sig från det sätt att forma bilden av äldre 

människor som tidigare studier funnit bland andra mediala aktörer. Äldre framställs som 

hjälplösa och utan möjlighet att påverka sin vardag vilket kan tolkas som det Tornstam (2011) 

beskriver som en ”tycka-synd-om” attityd. Även om det inte ordagrant formuleras på det sättet 

skapar flera artiklar en känsla av att det är synd om de äldre som omnämns. Där emot finns det 

inga tydliga exempel på den ”trots-allt” bild som Tornstam (2011) beskriver. De äldre som 

skildras i linje med Det goda åldrandet kommenteras inte på ett sätt som antyder att de har det 

bra ”trots sin ålder” vilket är en aspekt av eländesperspektivet som inte framträder i 

föreliggande studie.  

 

Den bild som Levin (2006) tydligt urskilt, att äldre genom media tillskrivs negativa attribut 

inom arbetslivet, samt Lundgren och Ljuslinders (2011) bild av äldre som ett hot mot välfärden 

är mycket svagt representerade i föreliggande studie. Enbart en artikel i empirin diskuterar 
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specifikt äldre i samband med välfärdsfrågor och arbete. Det framkommer i denna artikel att 

äldre inte är en homogen grupp utan att det finns de som skulle kunna arbeta längre om de gavs 

bättre förutsättningar, men de som inte arbetar framställs likväl som ett problem. Denna bild 

lyfter därmed äldre som ett problem när det kommer till finansieringen av välfärden, men den 

är något mer nyanserad än de bilder som Levin (2006) samt Lundgren och Ljuslinder (2011) 

funnit. 

 

Bilden av Den problematiska ålderdomen är trots detta den absolut fylligaste, oftast 

framträdande och mest dramatiskt beskrivna i empirin. Att dessa bilder är så frekvent 

återkommande skulle kunna vara ett resultat av det Levin (2006) kallar mediernas logik där 

dramatiska händelser ofta ges företräde då de kan förväntas tillfredsställa flest läsare. Rapporter 

om välmående, inflytelserika och livsbejakande äldre människor kanske helt enkelt säljer färre 

upplagor. Om så är fallet är det inte säkert att den här typen av eländesbild enbart formas kring 

äldre människor. Kanske beskrivs andra grupper i samhället på liknande sätt. I en mer 

omfattande studie med bredare fokus kanske äldre inte skulle stå ut i mängden bland andra 

dramatiska beskrivningar av människoöden. Men, även om så skulle vara fallet så är 

eländesporträtteringen av äldre det absolut tydligast framträdande i empirin. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv leder detta leder till konsekvenser både för äldre individers 

självbild och för andras syn på äldre människor oavsett om andra grupper porträtteras på samma 

sätt eller inte.  

 

Med fokus på attityder gent emot åldrande, både gällande människors syn på det egna åldrandet 

och gällande synen på äldre människor generellt, så är det mest troligt att läsarnas uppfattning 

främst påverkas i riktning mot eländesperspektivet. Empirin visar att Aftonbladet inte följt med 

i den utveckling mot definitionen av en tredje och en fjärde ålder som Andersson (2009) 

beskriver. En sådan bild hade kunnat skapa mer nyanserade och verklighetsbaserade bilder av 

äldre. I regel förmedlar Aftonbladet istället bilden av en homogen grupp äldre människor 

kopplad till Den problematiska ålderdomen, medan bilden av Det goda åldrandet främst kopplas 

till enstaka individer. Detta blir problematiskt då Aftonbladet genom sin makt att kunna påverka 

läsare inte förmedlar en verklighetsförankrad helhetsbild utan bidrar till att vidmakthålla en bild 

av äldre som inte längre är aktuell. Aftonbladets rapportering riskerar att nästan uteslutande 

bidra till den bild, som Johansson (2013) menar är vanligt rådande, av ålderdomen som först 

och främst sammankopplad med minskad kontroll, ensamhet och utsatthet. I en förlängning kan 

det bidra till att många, liksom Cedersund (2013) och Öberg (2005) påvisat, förnekar sitt 
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åldrande istället för att vara förväntansfulla inför nya tider i livet. Visst finns det samtidigt en 

möjlighet att bilderna av en mer stillsam ålderdom, i form av stressfrihet och många minnen, 

till viss del skulle kunna motverka motståndet mot det egna åldrandet bland vissa läsare. Det 

kan ju uppfattas som rätt så behaglig med en lugnare tillvaro men då bilderna är så subtilt 

framträdande och i princip försvinner bland alla problematiska situationer och skildringar är 

det nog få som påverkas av dem.  

 

Då det är produktivitet, effektivitet och självständighet som enligt Tornstam (1993; 2011) är de 

karaktärsdrag som värderas i samhället lyfter troligtvis inte bilden av den lugnare tillvaron 

äldres status i samhället. En risk med dessa passiva bilder av äldre, i samband med att det 

generellt läggs mycket lite fokus på de äldre människor som omtalas i artiklarna, är att äldre får 

passiva roller även i andra sammanhang i samhället. Få artiklar lyfter fram äldres perspektiv på 

saker och ting, vilket kan skapa en bild av att det inte är viktigt att låta äldre komma till tals. 

Med andra ord är det problematiskt att det inte läggs mer fokus på den äldre människan och att 

det inte framkommer fler bilder av ett gott åldrande och äldre som har förmåga och kapacitet 

att vara med och förändra. Med en sådan utgångspunkt är det risk att äldre själva varken 

kommer vilja, eller kommer ges möjlighet att kliva fram för att delta och bidra till förändring 

vilket kan leda till att äldres önskan, behov och vilja inte kommer fram i diskussioner om 

framtidens äldreomsorg, eller att äldres perspektiv inte får den genomslagskraft det kanske bör 

ha i frågor om äldreomsorgen. Det är synd för vilka skulle bättre kunna bidra med idéer om hur 

vi utformar morgondagens äldreomsorg än äldre själva? Det är inte så att det helt saknas bilder 

av kompetenta och kapabla äldre i empirin. Äldre människor som kommer till tals i empirin 

bidrar med lika positiva som negativa bilder av att vara äldre, och om äldre själva kom till tas 

oftare i Aftonbladet skulle bilden av hur det är att vara äldre kunna vara betydligt mer 

balanserad. De positiva bilderna som framkommer i empirin är dock tydligt 

underrepresenterade, och de är i regel otydliga eller tvetydliga. Det framkommer både 

beslutsamhet och osäkerhet gällande deras faktiska inflytande och när de beskrivs som en 

tillgång är det med förbehåll om att samhället behöver anpassas.  

 

Men är det bara negativt att äldre porträtteras ur ett eländesperspektiv? Enligt McCombs (2006) 

är det positivt att konkreta problem i samhällsstrukturen lyfts på dagordningen. Rapporteringen 

om äldre personers problematiska förhållanden skulle kunna leda till förändring. Genom att 

äldre personer förekommer i nyhetsrapporter synliggörs gruppen, oavsett om de är centrala för 

skildringen eller inte, oavsett om det sker genom positiva eller negativa sammanhang och 
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oavsett om de själva kommer till tals eller inte. Det kan bidra till att äldre inte helt glöms bort 

när det kommer till olika former av politiska beslut eller i satsningar på olika typer av 

samhällsfunktioner. Genom att äldre porträtteras som utsatta och inflytelsesvaga när det gäller 

exempelvis äldreomsorg, samt genom att lägga fokus på dramatiken skulle artiklarna kunna 

bidra till att skapa opinion för att få till stånd en förändring för att minska utsattheten. Ansvariga 

kan komma att tvingas, eller på eget bevåg agera mot det som är problematiskt och skapa 

förändring så att äldre kan få bättre levnadsförhållanden i framtiden. På så sätt finns det positiva 

aspekter av att den problematiska ålderdomen är påtaglig i artiklarna även om tydligare bilder 

av inflytelserika äldre kunde skapat bättre förutsättningar för äldres eget inflytande. 

 

Istället för att ta vara på möjligheten att skapa goda förutsättningar för att öka äldre människors 

status och inflytelse i samhället så visar föreliggande studie att Aftonbladet bekräftar 

eländesperspektivet genom att ge företräde åt skildringar som förmedlar problematiska bilder 

av äldre personer. 

 

Förslag på ytterligare forskning 

Något som fångade mitt intresse under urvalsprocessen var hur brett begreppet ”äldre” används. 

Denna studie kan bara påvisa hur ”äldre människor” definieras, att ta studien ett steg längre och 

studera begreppet ”äldre” i sin helhet skulle vara intressant för att forma en bild av vilka 

associationer människor bär med sig kring begreppet ”äldre”.  Ett annat område som jag finner 

intressant att studera är hur äldre människor framställs i jämförelse med hur andra åldersgrupper 

i samhället framställs. Detta för att ge svar på om ålderdomen är ensam om att bli utpekad som 

en problematisk fas i livet, eller om eländesskildringar i stort ges företräde eftersom de menas 

sälja bättre än lyckliga skildringar oavsett vem som skildras? Mer riktade studier med fokus på 

äldres uttalanden i media skulle också kunna vara en utgångspunkt för studier för att undersöka 

hur äldre själva påverkar bilden av äldre och åldrande. 

Metoddiskussion  

Föreliggande studie är utförd genom en kvalitativ forskningsansats. Generaliseringen av 

föreliggande studie bör betraktas genom ett alternativt sätt att se på generalisering, nämligen 

analytisk generalisering (Thornberg & Fejes, 2009). I en analytisk generalisering tas hänsyn till 

studiens kontext och resultatet av studien bör betraktas som ett perspektiv utifrån de givna 

förutsättningarna. Det innebär å ena sidan att analysen i föreliggande studie enbart kan säga 

något om Aftonbladets nyhetsrapportering under 2013, å andra sidan bidrar den som en 
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kvalitativ studie till att forma relevanta hypoteser. Forskarens påverkan på resultatet är, enligt 

Winter Jorgensen och Phillips (2000), ett problem när det gäller kvalitativa studier. Jag har själv 

funnit det svårt att förhålla mig objektiv till studiens ämne med anledning av att jag själv arbetar 

med äldre människor. Detta innebär att jag troligtvis inte fullt ut kunnat leva upp till det 

reflexiva förhållningssätt som jag önskat. Ett klokare val för att undvika denna subjektivitet 

hade kunnat vara att jag skrivit uppsatsen i par med någon mer, alternativt att jag valt ett annat 

område där jag haft mindre förförståelse och kunskap om det jag studerat. Samtidigt har mitt 

intresse för äldre människor gjort att jag genom hela studien funnit intresse i det jag skrivit om.  

Gällande val av teoretiska perspektiv och metodval representerar den socialkonstruktivistiska 

teorin ett synsätt bland flera. Enligt Winter Jorgensen och Phillips (2000) tar inte det 

socialkonstruktivistiska synsättet hänsyn till andra synsätt som vill påvisa att identiteter formas 

av människans medfödda egenskaper och intressen. Studien kan tydliggöra ett perspektiv som 

människan kan påverkas av men den kan inte göra några anspråk på att det med säkerhet 

påverkar individer. Denna studie har genom den diskursanalytiska ingången inte heller 

möjliggjort någon analys av faktiska attityder i samhället. Intervjustudier, som Andersson och 

Ahnlund (2009) menar är ett bra sätt att skapa ny kunskap på, hade istället kunna ge en mer 

fyllig empiri och analysen hade kunnat påvisa verkliga bilder som finns i samhället. Ett annat 

val hade kunnat vara mer renodlade attitydmätningar med enkäter som enligt Dahlgren (2009) 

ger goda förutsättningar för att förklara beteenden och samhällets utformning. Samtidigt hade 

intervjustudier eller attitydmätningar inte kunnat svara på vad som ligger till grund för 

verklighetsbilderna och attityderna vilket också är av intresse om det är förändring som önskas. 

Att valet av empiri föll på Aftonbladet beror på Aftonbladets geografiska spridning i Sverige 

och det stora antalet läsare. Valet har dock komplicerat analysprocessen då många av artiklarna 

varit mycket kortfattade och det har krävts ett större antal artiklar än jag förväntat mig för att 

kunna forma en bild av empirin. Min uppfattning efter att ha utfört den här studien är att 

Aftonbladet fokuserar mycket på att leverera många nyheter ytligt när det gäller ”äldre”, istället 

för att gå på djupet i färre skildringar. Hade jag istället valt att studera ett medium som inte 

”pumpar ut” nyheter på webben på samma sätt hade eventuellt empirin varit mer utförlig i 

beskrivningarna av ”äldre” vilket kunde ha resulterat i ett mer gediget analysmaterial. Ett annat 

val hade kunnat vara att studera Aftonbladets bloggar som är mer ämnesspecifika.  

Valet av en i huvudsak kvantitativ urvalsprocess har troligtvis också påverkat empirins fyllighet. 

Jag gick in i studien med fokus på att förmedla en sammantagen bild av aftonbladets 
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rapportering, vilket inneburit att jag inte velat utelämna artiklar ”bara” för att de inte hade 

fylliga beskrivningar. Hade jag istället valt en fullt ut strategisk urvalsprocess hade jag kunnat 

välja ut de fylligaste artiklarna under 2013 och på det sättet haft ett fylligare material att förhålla 

mig till och arbeta med. Då hade jag istället inte kunnat förmedla en helhetsbild av 

nyhetsrapporteringen vilket jag haft som intresse från början. 

Genom förhållningssättet att se samtliga artiklar i empirin som en helhet har bilder formats som 

sträcker sig över gränserna för enstaka artiklar. Detta har resulterat i att de mest framträdande 

bilderna över hela empirin förmedlats i resultatet. Hänsyn har inte alltid tagits till om de 

enskilda artiklarna i sin egen helhet påvisat fler eller motsägande bilder. Detta leder till att en 

och samma artikel kan representera flera grundbilder, och i enstaka fall ligga till grund både för 

bilden av Den problematiska ålderdomen och för bilden av Det goda åldrandet. Detta gör att 

artiklar om de läses var för sig kan upplevas som ofullständigt redovisade i resultatet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Ekvivalenskedjan  

Nodalpunkt är subjektsposition ”äldre” 

 

”Alzheimers”, ”vård”, ”omsorg”, ”mycket trött”, ”varit dålig länge”, ”vet inte riktigt om hon 

kände igen mig”, ”skönt för henne att få somna in”, ”bortgång”, ”död”, ”avlidit”, 

”begravningsplats” [6], ”har ju ingen kraft att försvara oss med” [16], ”evakuerades”, ”behov 

av äldreomsorg” [63], ”svårt att gå”, ”fick stödja honom i den lilla trappen”, ”varje trappsteg 

var en fasa”, ”krokigt vandrade de”, ”utmattade” [22], ”krämpor”, ”behov av flextid”, ”kortare 

arbetstid”, ”sjukpenning”, ”sjukersättning” [23], ”sjuka”, ”läkarbesök i hemmet”, 

”specialiserade äldreläkare”, ”direktinlägga äldre på vårdavdelningar”, ”inte behöver tillbringa 

så många timmar på akutmottagningarna” [24], ”svårt sjuka”, ”gravida kvinnor”, ”nedsatt 

immunförsvar” [25], ” sjukdom… blir mer aktuellt ju äldre man blir” [26], ”spy”, ”hjärtattack”, 

”bröstsmärtor”, ”spykänsla”, ”ambulans”, ”omtöcknad”, ”kräkas”, ”kämpade för sitt liv” 

[27],”erektionsproblem” [30], ”trånga luftrör”, ”astma” [42], ”föll på äldreboendet”, 

”sjuksköterskan”, ”läkaren”, ”ligga och dö”, ”föll”, ”spricka i bäckenbenet”, ”korttidsboende”, 

”rehabilitering”, ”stroke”, ”ramlat illa”, ”puls”, ”blodtryck”, ”döende”, ”död”, ”blödande 

magsår”, ”blodtransfusion”, ”vård” [48], ”Lurpassar på äldre”, ”bedrägeri”, ”offer”, ”grovt 

bedrägeri”, ”försök till grovt bedrägeri”, ”brott”, ”utsatta” [15], ”äldre man fanns i närheten” 

[3], ”äldre herre… träffats om inte” [7], ”kringresande brottslighet”, ”rycka av dem halsbanden” 

[64], ”rädda”, ”rånvågen”, ”utsatta”, ”brutala rån”, ”stölder”, ”vågar inte gå ut”, ”rånoffer”, 

”det våldsamma rånet”, ”både boende och personal kastar en extra blick”, ”den misshandlade 

och rånade kvinnan”, ”det är ruskigt”, ”man blir lite orolig”, ”i fortsättningen får man tänka sig 

för”, ”det är fruktansvärt”, ”hur ska det bli i framtiden”, ”okänd tjuv”, ”komma över 

guldhalsband”, ”minnet efter stölden sitter kvar”, ”oroliga”, ”slagen”, ”sparkad”, ”har ingen 

kraft att försvara oss”, ”pepparspray i fickan”, ”395 stölder i äldres hem”, ”utger sig för att vara 

barnbarn eller avlägsna släktingar”, ”kumpan”, ”hämtar pengar eller smycken”, ”falska 

hantverkaren”, ”luras”, ”bedragaren”, ”stjäla”, ”bryr sig inte” [16], ”knuffades om kull”, ”gav 

sig på” [62], ”ihjälslagen”, ”död”, ”dödades”, ”slogs ihjäl” [65], ”brutala rån”, brutala 

överfallsrån”, ”rånades”, ”utsatta” [51], ”brutalt rånade”, ”misshandlade” [60], ”hittades död”, 

bragts om livet”, ”mord” [40], ”körde på den äldre mannen medvetet” [58], ”miste livet” [14], 
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”sänka pensionen - döden för en del”, ”svårt att klara sig på sin pension”, ”förutsätter att synen 

på ”äldre” i arbetslivet förändras” [23], ”hjälpen dröjde i timmar”, ”lämnade”, ”med en hink att 

spy i”, ”anmäler händelsen”, ”låg ensam hela natten”, ”kämpade för sitt liv”, ”chockad”, 

”vansinnigt och oprofessionellt skött”, ”personalens kompetens”, ”hjärtlöst”, ”hjälplös”, ”byta 

hemtjänst” [27], ”tvingas flytta”, ”självmord”, ”boendeplacering”, ”24 platser ska dras in”, ”ta 

livet av sig”, ”tvångsförflyttas”, ”de får bära ut mig”, ”skärs ner”, ”platserna försvinner”, ”oro”, 

”över min döda kropp”, ”protesterar”, ”ingen stans att ta vägen”, ”inga lediga platser”, 

”biståndsbedömarna”, ”höjt krav”, ”mot sin vilja”, ”vårdade av anhöriga”, ”pressad hemtjänst”, 

”alla får inte plats”, ”styrts att vilja”, ”klara sig med hemtjänstinsatser”, ”fast de behövt och 

velat ha”, ”vägrar att flytta”, ”det kommer vi aldrig gå med på”, ”jag vet inte om de kan köra ut 

en i buschen”, ”inga besök”, ”förtvivlad”, ”tvingades 20 flytta”, ”jag tycker inte om det alls”, 

”kämpat hårt”, ”fruktansvärt jobbigt” [31], ”försöker lura äldre på personal”, ”inte får den hjälp 

de behöver” [38], ”många äldre är oroade för vad som ska hända med deras företag om ingen i 

familjen eller någon släkting vill ta över” [43], ” kvinnans höga ålder och psykiska tillstånd 

innebar att hon befann sin i en hjälplös situation” [47], ”de lät pappa ligga och dö”, ”ramlade – 

fick vänta på hjälp i flera timmar”, ”fick vänta på sjuksköterska i tre timmar och läkare i 21 

timmar”, ”korttidsboende för rehabilitering”, ”pappa var absolut inte sjuk”, ”undersköterskan 

slog genast larm utan att något hände”, ”misstag vi tar på oss”, ”inspektionen för vård och 

omsorg”, ”äldre människor har inget värde”, ”något måste hända i Sverige” [48], ”äldre par 

påkörda av smitare”, ”deras skador är alvarliga”, ”med 14 meters avstånd hittades det gamla 

paret – påkörda”, [55], ”påkörd av buss” [9], ”körde av okänd anledning ner i vattnet” [12], ”en 

83-årig man tejpades fast och rånades i sitt hem”, ” i morse utsattes en annan ”äldre” man för 

samma brott”, ”de brutalaste rån som skett i Norrbotten på lång tid”, ”tvingade till sig nycklar 

till ett kassaskåp”, ”fick med sig en okänd summa pengar och ett stort antal armbandsur”, 

”psykiskt har det säkert satt sina spår”, ” lättare skador efter att ha knivskurits” [57], ”kropp 

påträffats i skogsparti” [11], ”drunknade i sjö” [13], ”hittades död” [52], ”död i villabrand” [53], 

”hittades omkommen”, ”villabrand” [54], ”död”, ”lägenhetsbrand” [56], ”omkommit”, ”död i 

villabrand” [59], ”på grund av äldre herrar som eldar gräs och ris”, ”Extremt torrt väder i 

kombination med äldre herrar som eldat av gräs och ris på tomten är anledningen”, ”ungar som 

’luntar’”, ”Det är äldre herrar som ”bara” skulle elda av lite gräs” [35], ”Vansinnesfärd på E18”, 

”inser inte att han åker mot körriktningen på E18”, ”med en hårsmån undviker att 

frontalkrocka” [36], ”sköt okänd – dömd för mordförsök”, ”sex års fängelse”, ”mordförsök”, 

”olaga hot”, ”grovt vapenbrott”, ”skjutit en man som han trodde var inbrottstjuv”, ”det 30-åriga 

offret”, ”beväpnad med ett avsågat hagelgevär”, ”sköt 30-åringen i benet”, den dömde”, ”panisk 
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rädsla för inbrottstjuvar” [39], ”löper störst risk att drunkna”, ”några snapsar innanför västen” 

[46], ”dog i singelolycka [8], ”åtalas för våldtäkt på äldreboende”, ”misstänks ha våldtagit”, 

”låst dörren till kvinnans rum”, ”utsatte henne”, ”hjälplöst tillstånd”, ”detta har mannen 

utnyttjat” [47], ”stora framtidsfrågor”, ” vi föder färre barn och blir allt äldre” [19], ”Du tvingas 

göra ett val när åldringarna blir fler”, ”jobba mer eller få sämre pension”, ”systemet ruttnar 

inifrån”, ”pensionsåldern… höjs”, ”medellivslängden ökar”, ”ekonomiskt ohållbart”, ”beskatta 

dem som jobbar hårdare”, ”sänk pensionerna” ”arbeta högre upp i åldrarna”, ”synen på äldre i 

arbetslivet förändras”, ”flextid”, ”kortare arbetstid”, ”rätt att ta studielån”, ”andra regler 

ändras”, ”nu slår bumerangen tillbaka”, ”åldringar kostar”, öppna plånboken eller jobba mer” 

[23], ”klockan 11 kom samma par in på kaféet”, ”hon rusade i hög fart till Apoteket”, ”rusade 

vidare till en restaurang”, ”och sen var hon färdig och hastade tillbaka till sin man” [22], ”de 

första 15 åren… ganska friska”, ”jobbar färre antal år än farfar gjorde”, ”att jobba ett eller två 

år till... kan vara en förmån”, ”förutsätter att synen på äldre i arbetslivet förändras” [23], 

”företagare” [61], ”han vill”, ”spela på hästar och umgås med sin bästa vän”, ”arbetar som 

städare”, ”dricka kaffe på ett fik”, ”drömmen är att bo på en gård med hästar” [29], ”Kjell 

Johansson, 65, taxichaufför”, ”jag har aldrig haft det så bra som nu”, ”man har bara varandra 

att tänka på”, ”inga preventivmedel” [30], ”gå runt och titta”, ”gå ner till hamnen”, ”tycker om 

att spela bingo” [31], ”hjälpt Sara och Sofia”, ”gjort allt som står i deras makt för att hjälpa till” 

[34], ”bilen kördes av mannen i ett äldre par” [36], ”eldar gräs och ris” [35], ”varit ute och 

klippt häcken” [41], ”ska springa sitt 35:e Stockholm maraton”, ”Hur har du laddat inför 

loppet”, ”Du har haft astma sedan du var barn, hur har det påverkat dig?”, Hur tränar du till 

vardags?”, ”Vilket är ditt bästa minne från dina år som maratonlöpare?”, ”springa en runda på 

7,5 km två eller tre gånger i veckan” [42],”en ”äldre” kvinna brukar ofta vara där och hjälpa 

dem med barnen” [44],”arbetade på hemmet som frivilligarbetare” [47], ”83-åringen är 

bäruppköpare” [57], ”hon var dotter till en gruvarbetare i Wales”, ”träffade Prins Bertil under 

hans tid i London”, ”de fick inga egna barn men levde i kärlek”, ”gifte sig i slottskapellet… 7 

december 1976” [6], ”utsatt för brott… för tolv år sedan”, ” minnet av stölden”, ”bär man med 

sig minnen länge” [16], ”sedan han var i 20 årsåldern har Leif Axmyr åkt in och ut från 

fängelset”, ”efter ett 34år långt fängelsestraff ska han bli fri”, ”1982 mördade han två personer 

med 37 knivhugg” [29], ”Förr i världen” [30], ”i tre generationer”, ”Vi har sett så mycket i våra 

dagar. Nu sitter vi och drömmer”, ”spelade ishockey i 30-gradig kyla på 40-talet”, ”Vi slog 

finska landslaget med 8-3 strax efter kriget”, ”I sin krafts dagar var han färghandelsbiträde.”, 

”bott i Mariefred sedan 1985”, ”jobbade tidigare på ett försäkringsbolag” [31], ”Jag börjar bli 

van, så jag tar det lite lugnt” [42], ”han har enligt polisen tidigare arbetat som bäruppköpare” 
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[57], ”Varje dag klockan 11 kom samma äldre par in på kaféet”, ”han viste exakt vad hon 

gjorde, men sa ingenting”, ”hemligheterna de höll för varandra in i det sista”, ”stolthet”, 

”respekt” [22], ”om inte annat blivit äldre”, ”tillräckligt mogen och klok för att undvika att 

ställa till med nya jävulskap” [28], ”lugn och sansad äldre farbror” [29], ”har inga barn att tänka 

på”, ”ingen stress”, ”Man har bara varandra och blir inte störd”, ”man behöver inte ha något 

preventivmedel… det är avslappnande” [30], ”Han är väldigt lugn annars” [41], ”Börjar bli 

van”, ”tar det lite lugnt”, ”hetsar inte upp mig” [42], ”de var helt nyktra och de går aldrig på 

gatan, de håller sig på trottoarerna” [55], ”spelat en oerhört stor roll för kungafamiljen”, ”en av 

de viktigaste personerna för Victoria”, ”en humoristisk person och en frisk fläkt i familjen”, 

”Hon var en mycket älskad person, lite som en farmor i familjen”, ”mycket älskad av vår 

familj”, ”hon var en sann glädjespridare”, ”alltid skapa en god och hjärtlig stämning”, 

”uppskattade”, ”lojal”, ”ställde helhjärtat upp”, ”kär och avhållen familjemedlem” [6], ”en 

förmån”, ”Arbeta högre upp i åldrarna” [23], ”hjälpt Sara och Sofia”, ”gjort allt som står i deras 

makt för att hjälpa till” [34], ” brukar ofta vara där”, ”hjälpa dem med barnen” [44], 

”centerpartist”, [17], ”deltog” [18], ”protesterar” [33], ”bra jobbat, fortsätt så ropade en äldre 

kvinna” [66]. 
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Bilaga 2 

Aktuella artiklar 
[3] Cennet brottade ned knivrånaren – 2013-06-10 

[4] SD-kvinna avslöjade sextrakasserier – häcklad av partikollega – 2013-08-15 

[5] Snusförnuft? Inte när EU vill förbjuda prillan – 2013-06-30 

[6] Prinsessan Lillian är död – 2013-03-10 

[7] Kvinna 50 cm från att träffas av kula – 2013-01-30 

[8] ”äldre” man dog i singelolycka – 2013-11-15 

[9] Påkörd av buss – allvarligt skadad - 2013-12-15 

[11] Kropp hittad vid värdshus i Hansta – 2013-12-30 

[12] Bil ner i vattnet – ”äldre” man räddad – 2013-08-13 

[13] ”äldre” kvinna drunknade i sjö – 2013-08-30 

[14] Skjuten knivman var inte drogpåverkad – 2013-08-30 

[15] Ung kvinna åtalas – lurade bankkunder – 2013-04-15 

[16] ”äldre” rädda efter rånvågen – 2013-07-15 

[17] Nu slåss Annie Lööf för partiets överlevnad – 2013-01-15  

[18] Rasismen växer inte – men är synligare idag – 2013-12-15 

[19] Slutstriden om centerns idéprogram är i full gång – 2013-02-15 

[21] Annie Lööf i SVT Aktuellt – 2013-01-10 

[22] Att respektera en lögn kan vara störst av allt – 2013-03-10 

[23] Du tvingas göra ett val när åldringarna blir fler – 2013-04-10 

[24] S presenterar sjukvårdspaket – 2013-09-30 

[25] Korv återkallas efter Listeriafynd – 2103-07-30 

[26] ”Jag höll på att dö före vårt bröllop” – 2013-05-30 

[27] Fick hjärtinfarkt – hjälpen dröjde i timmar – 2013-08-30 

[28] Väntat att Axmyr släpps – 2013-06-10 

[29] Så blir Leif Axmyrs liv i frihet – i Halmstad – 2013-06-10 

[30] ”Man måste må bra för att ha bra sex” – 2013-05-30 

[31] De tvingas flytta till nytt ”äldre”boende – 2013-09-30 

[32] Tydliga effekter av bolånetaket – 2013-01-30 

[33] Alla snackar om stripporna – 2013-11-10 

[34] Sara, 31, slits från sin dotter – 2013-03-30 

[35] Massbränder på Tjörn – kommunen inför tändsticksamnesti – 2013-03-30 
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[36] Kör mot trafiken – i över 100 km/h – 2013-03-30 

[38] Fridolin anklagar ”äldre”ministern för att ljuga – 2013-10-10 

[39] Sköt okänd – dömd för mordförsök – 2013-08-01 

[40] Polisen jagar misstänkt mördare – 2013-08-01 

[41] Misstänkt jagas för mord på 70-åring – 2013-08-01 

[42] Ett ögonblick… Hans Wannehed, 70, som ska springa sitt 35:e Stockholm  

maraton – 2013-06-01 

[43] Fick störst applåder – för feminismen – 2013-05-01 

[44] Han skar halsen av sin mamma – 2013-01-01 

[46] Dubbelt så stor drunkningsrisk för män – 2013-06-20 

[47] Åtalas för våldtäkt på serviceboende – 2013-03-20 

[48] ’De lät pappa ligga och dö’ – 2013-10-20 

[51] Två dömda för brutala rån mot ”äldre” – 2013-01-01 

[52] Död man hittat i å i Falun – 2013-10-01 

[53] Man död i villabrand – 2013-05-01 

[54] Man funnen död i nedbrunnen villa – 2013-05-01 

[55] ”äldre” par påkörda av smitare – 2013-01-01 

[56] ”äldre” kvinna död i lägenhetsbrand i natt – 2013-11-20 

[57] Massiv polisjakt efter åldringsrånare – 2013-08-20 

[58] Rikslarm efter fyra i lappligan – 2013-04-20 

[59] ”äldre” kvinna död i villabrand – 2013-02-20 

[60] ”äldre” par brutalt rånade i sitt hem – 2013-01-20 

[61] Så var politikernas förstamajtal – 2013-05-01 

[62] Överdrifter och sanningar i Husby – 2014-05-20 

[63] Åldringar evakueras ur kaoset – 2013-09-20 

[64] Ligornas nya knep – kramar – 2013-07-20 

[65] Misstänkt mördare på flykt – ringde advokat – 2013-08-20 

[66] Husbybor: Det är inte tryggt här – 2013-05-20 

[67] Nya konfrontationer i Husby – 2013-05-20 
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